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Laudo descarta agressão em 
morte de criança em Lorena
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Maria Clara busca ajuda na web

A delegada da DDM Lorena 
(Delegacia de Defesa da Mu-
lher), Dra. Adriane Gonçalves, 
revelou na última sexta-feira 
que o resultado de um laudo 
pericial descartou violência 
doméstica como a causa 
da morte de um menino de 

dois anos, ocorrida no fim de 
janeiro. Após um boato nas 
redes sociais de que a criança 
havia sido vítima de espanca-
mento, a mãe do garoto, uma 
jovem de 17 anos, chegou a 
ser agredida por um grupo 
de moradores do Cecap Alta. 

De acordo com a delegada, o 
resultado do laudo médico, 
revelado na última segunda-
-feira atestou que o corpo do 
pequeno Pedro Lukas Neves 
não apresentava sinais de 
agressão ou abuso sexual. O 
exame também apontou que 

postura de portais de notícias 
e internautas, a delegada re-
velou que responsáveis pela 
tentativa de linchamento 
da mãe da criança poderão 
responder criminalmente 
pelo ato.

Para legista, doença é principal causa; mãe e padrasto sofreram tentativa de linchamento
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Ô ABRE ALAS... O ano de 2018 marca a volta dos desfiles competitivos das escolas de samba de 
Guaratinguetá. Das seis agremiações ativas, cinco vão desfilar neste ano. A Unidos da Tamandaré busca o 
terceiro título consecutivo, enquanto Acadêmicos do Campo do Galvão, Embaixada do Morro, Mocidade Alegre 
do Pedregulho e Bonecos Cobiçados tentam frear a hegemonia azul e branca. Pág. 8
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Protestando contra o tra-
balho do Legislativo e de 
uma suposta lentidão na 
conclusão de três CEI’s (Co-
missão Especial de Inquérito) 
que investigam a gestão do 
prefeito de Pindamonhan-
gaba Isael Domingues (PR), 
um grupo de manifestantes 
distribuiu pedaços de pizza 
durante a última sessão de 
Câmara Municipal. Os vere-
adores que presidem as co-
missões, Rafael Goffi (PSDB) 
e Roderley Miotto (PSDB) 
negaram que as investiga-
ções foram interrompidas. 
Durante o protesto, chamou 
a atenção a ação do verea-
dor Ronaldo Pipas (PR), que 
chegou a comer uma fatia 
da pizza.

CEI's em Pinda 
tem protestos 
com pizzas 
contra lentidão

as duas fraturas apresenta-
das pela criança, no fêmur 
e no braço, eram antigas. 
O legista informou ainda 
que uma doença infecciosa, 
possivelmente tuberculose, 
foi a causa da morte do 
menino. Além de criticar a 

Guardas municipais durante trabalho em praça no Centro de Aparecida; cidade tenta reforçar segurança

Aparecida 
já pensa 
em guarda 
armada

A cidade de Aparecida 
apresentou queda no nú-
mero de homicídios dolo-
sos, quando não se teve a 
intenção de matar, com dois 
casos em 2017. O número é 
75% menor do que em 2016, 
quando ocorreram oito mor-
tes. Outros crimes como 
furtos e estupros também 
tiveram baixa, já o número 
de roubos aumentou no 
último ano. Para garantir 
uma sequência na queda da 
criminalidade, o Município 
tenta reforçar a atual estru-
tura, com propostas como a 
de armar a Guarda Munici-
pal. Segundo estatísticas da 
secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
referentes à 2017, o crime 
na microrregião diminuiu, 
comparado a 2016. 

Foto: Juliana Aguilera

Criança pede 
ajuda na web 
para comprar
colete postural

Vítima de uma severa esco-
liose nas costas, causada por 
um raro tipo de tumor, a mo-
radora de Pindamonhangaba 
Maria Clara Antônio Bonafé, 
6 anos, busca apoio do poder 
público e da população para 
a compra de um colete de 
correção postural. 

Foto: Arquivo pessoal

Câmara dá 
aval a projeto 
que pede MIT 
para Lorena

A busca pelo título de MIT 
(Município de Interesse 
Turístico) pode estar mais 
próximo da conquista para 
Lorena. Foi aprovado por 
unanimidade o projeto que 
institui o Plano Municipal 
de Turismo. A documen-
tação será levada à Alesp 
(Assembleia Legislativa de 
São Paulo) para reforçar o 
pedido da cidade, que tenta 
se juntar a Cruzeiro, que 
garantiu o MIT no final de 
2017.
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Erica Soler 
transforma 
diretorias em 
secretarias

A primeira sessão ordi-
nária da Câmara de Potim, 
realizada na noite desta últi-
ma quarta-feira, foi marcada 
pela aprovação em segunda 
votação do projeto de lei do 
Executivo que reestrutura 
cargos na administração 
municipal. A cidade conta 
com secretarias e não mais 
diretorias.

A prefeita de Potim, Erica Soler

Foto: Arquivo Atos
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Cruzeiro 
projeta ações 
no turismo 
após MIT

O anúncio de que Cruzeiro 
faz parte do grupo de cidades 
que contam com o MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico) 
no final de 2017, elevou os 
projetos da Prefeitura para 
esse ano. Graças ao título, 
a cidade receberá todo ano 
uma verba de R$ 600 mil 
para melhorias nos pontos 
turísticos, entre eles, o Tea-
tro Capitólio, foco de verba 
federal.
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Bastidores da Política

Erica Soler Edson Nota

Marcus Soliva

Fábio Marcondes

Potim... A prefeita de Potim pro-
mete não afrouxar o cerco para co-
locar a casa em ordem na Prefeitura. 
Erica Soler conseguiu a aprovação da 
reforma que transforma as diretorias 
em secretarias. Com a alteração no 
primeiro escalão, críticos apontaram 
que os salários-base devem saltar de 
R$ 2,5 mil para R$ 5,5 mil, mas a pró-
pria prefeita rebateu, lembrando que 
assim pode impedir situações como a 
de antecessores, que pagavam o me-
nor salário no papel, mas chegavam 
a R$ 8 mil com benefícios...

Guaratinguetá... O secretário de 
Assistência Social, Alexandre Dias, 
que parece querer ser mais real que o 
rei, quando não esconde o descrédito 
com possíveis medidas no 'palácio 
de vidro'. Mas nada que fique mais 
feio do que a falta de noção que ele 
não faz questão de esconder ao tentar 
medir este Jornal Atos por réguas 
que ele próprio está habituado. Afinal, 
nem todo mundo está preparado com 
Jornalismo de Fato, principalmente 
quando estão acostumados ao afago 
da bajulação.

Atos e Fatos
“Perceberam que o Brasil
está a um mês sem ministro
do Trabalho? Impressionante 
como não faz falta nenhuma!”

Márcio Meirelles Postado Internet

MINISTRA BRASIL
O episódio da posse e não 

posse da ministra do Trabalho 
mostra a mediocridade da política 
brasileira e idem de seus repre-
sentantes.

O presidente da República, Mi-
chel Temer, o Chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, comunicou ao pai 
da ministra, o ex-deputado Ro-
berto Jefferson o denunciante do 
mensalão, que sua filha, Cristiane 
Brasil, seria ministra do Trabalho. 
O pai não conteve as lágrimas de 
tanta emoção. Situação medíocre 
e patética.

Mas, afinal, que credenciais 
esta jovem parlamentar tem para 
assumir um ministério da Repú-
blica?  Ser filha do dono do PTB, 
Partido Trabalhista Brasileiro, e 
“cabrestar” 14 votos da bancada 
trabalhista para a aprovação da 

reforma da Previdência!
O ridículo desta farsa bufa é 

que os trabalhadores do país têm 
pelo menos quatro partidos para 
defende-los, e uma Justiça, que 
deveria ser do trabalho, mas aten-
de só os interesses do trabalhador 
e demoniza o empregador.

O trabalhador brasileiro tem 
pelos menos uma meia dúzia de 
partidos que defendem os seus 
interesses: o PTB (Partido Tra-
balhista Brasileiro), propriedade 
do Roberto Jefferson (RJ); o PDT 
(Partido Democrático Brasileiro) 
do Carlos Lupi (RJ); o PT (Par-
tido dos Trabalhadores) do ex-
-presidente Lula; o PTN (Partido 
Trabalhista Nacional), partido do 
Romário (RJ), agora, denominado 
Podemos.

 Uma Justiça do Trabalho que 
custa aos minguados bolsos do 
contribuinte a bagatela de 17 
bilhões de reais ao ano e mantêm 
55 mil funcionários e não tem 
solução e nem se preocupa para 
o desemprego de 12 milhões de 
brasileiros.

Uma Justiça especial, que de-
veria ser do trabalho, mas atende 
só os interesses do trabalhador e 
contribuição zero para a melhoria 
das relações do trabalho e capital. 
A tradição da nossa Justiça traba-
lhista é tão antiempregador que 
mais se assemelha à tribunal da 
antiga União Soviética, ou, um 
balcão de mercadores.

O alto custo de manutenção 
de um empregado, ronda, em de-
terminadas categorias, próximo 
a 102% sobre o salário, ou seja, 

o empregador paga um salário e 
para mantê-lo custa outro salário. 
É um dos componentes mais sig-
nificativos do “custo Brasil”.

O elevado custo dos encargos 
sociais desacelera o investimento 
das empresas locais, amedronta 
empreendedores estrangeiros.

O salário do trabalhador e a 
seguridade social são definidos 
pelos Ministérios do Planejamen-
to e da Fazenda e uma Previdência 
Social quebrada administrada 
desastrosamente pelo Ministério 
da Previdência.

Em um contexto regulatório 
pesado e abrangente poucos agen-
tes empreendedores conseguem se 
manter e isto gera limitações no 
mercado de trabalho e restringe o 
cenário de poucas e más opções de 
trabalho no setor de sua escolha 
e, como consequência, a forma-

ção do mercado informal que 
em momentos de crise mantêm 
a economia funcionando e seus 
trabalhadores totalmente desam-
parados socialmente.

Por outro lado, o sindicato que 
seria uma defesa do trabalhador, 
transforma-se num organismo 
corporativista, oligárquico, onde 
os recursos, até então advindos 
da contribuição, tornaram os sin-
dicatos órgãos de enriquecimento 
ilícito, manipulador da classe 
trabalhista. 

Oportunistas, falsos líderes se 
projetam no cenário político e se 
preocupam apenas com a questão 
salarial, imediatistas, sem visão 
de futuro e sem nenhuma preocu-
pação com o futuro do trabalho e a 
especialização de seus associados.

Como se vê, qual é a função 
do Ministério do Trabalho? Ah! 
Fiscalizar as empresas, e quando 
seus fiscais encontram o traba-
lho escravo são assassinados 
em emboscadas. A fiscalização 
inoperante do Ministério do Tra-
balho na segurança e saúde do 
trabalhador onde o país é campeão 
mundial em acidentes do trabalho. 
E o trabalho Infantil?

Não deixa de ser cômico, em-
bora trágico, que a ministra se 
chame Brasil, e o seu despreparo 
diante da reforma trabalhista re-
centemente aprovada e que neces-
sita vencer resistências para a sua 
implementação. Coisas do Brasil!

O Ministério do Trabalho vale 
14 votos para a aprovação da 
Reforma da Previdência. É o que 
importa!

“O Ministério do Trabalho 
vale 14 votos para a aprovação 

da Reforma da Previdência. 
É o que importa!”

O editor de política do Atos, Eder Billota e o professor Sylvio Ballerini durante 
conversa ‘afiada’ sobre a ofertas & assédios de postulantes a vice-prefeito de Lorena

“Tocando as moscas’
O prefeiturável Sylvio Ballerini passou pelo Jornal Atos nesta semana, 

para uma conversa afiada sobre os caminhos políticos do professor da 
USP na cidade. Um dos nomes mais recorrentes quando o assunto é elei-
ção municipal, Ballerini não escondeu seu foco para o cenário lorenense. 
Ele descartou uma possível candidatura à Assembleia Legislativa ou ao 
Congresso e foi enfático ao afirmar que, não tem nada ainda definido 
para 2020. Reforçou que não tem vice e que ainda vai avaliar a questão 
partidária. Disse ainda que, o que está sendo falando em seu nome na 
cidade, vem de pessoas oportunistas, que aproveitam a temporada e que 
o que está surgindo não tem nada de verídico já que espera vir com uma 
equipe e um projeto totalmente diferentes daquilo que apresentou em 
eleições anteriores.

Distorção
A informação de uma reunião en-

tre o vice Ricardo Piorin e o prefeito 
Isael Domingues sobre uma possível 
restruturação parcial da equipe de 
governo da Prefeitura de Pinda caiu 
na especulação política traduzida 
de intenção de ‘puxada de tapetes’. 
Pelo que rolou nos corredores da 
municipalidade, o fato de alguns 
secretários e diretores estarem 
na ‘alça de mira’ dos vereadores, 
tem levado o chefe do Executivo 
a pesquisar sobre a veracidade das 
críticas. Na sessão de Câmara da 
última segunda-feira, que rolou 
literalmente até pizza no plenário, 
o presidente Magrão chegou pedir 
audivelmente a ‘cabeça’ do coorde-
nador da região leste, e também a do 
diretor de Obras da subprefeitura.

Uma notícia boa...
...e uma ruim para Piquete! 

A boa é que agora com a prefei-
ta Teca Gouvea 
como presidente 
do Codivap, a ci-
dade vai ganhar 
mais visibilidade 
no Governo do 
Estado; a ruim, 
é que a Câmara 
pretende cassar 
seu mandato as-
sim mesmo! Ou seja, com ou sem 
presidência do Codivap...

Pode pedir música...
...no Fantástico! É voz corrente 

em Piquete e região que não é a pri-
meira vez que a Câmara tenta cassar 
o mandato da prefeita Teca Gouvea. 
Segundo a especulação política, ela 
já pode pedir música no Fantástico, 
porque esta já é terceira vez. Per-
gunte ao seu advogado, Dr Roda!!!

E por falar em Piquete...
...tem vereadores a caminho do 

suicídio político. Pelo que se escuta 
nas esquinas da cidade, eles estão 
armando mais uma onda contra o 
mandato da prefeita Teca Gouvêa, 
a exemplo de outras tentativas (da 
legislatura passada, onde nenhum 
deles conseguiram se reeleger). A 
ação está movimentando o merca-
do de apostas locais, com o palpite 
que boa parte desta atual Câmara 
é composta por vereadores de um 
mandato só. Perguntem ao Rodrigo, 
o único que sobreviveu o crivo das 
urnas em 2016!!!

Política do ‘sobrinho’...
Com várias candidaturas a depu-

tado surgindo em Cruzeiro, analisa-
ram no balcão da Padaria Caravela 
que a situação torna-se propícia para 
o empresário Beto do Renato desistir 
de sua intenção de concorrer a fede-
ral, antes que as despesas comecem 
a pesar no caixa da empresa. Qual-
quer desculpa vai ser fácil, já que o 
nome do vice, Dr. Davi, está sendo 
referendado pelo sobrinho, digo, 
prefeito, Thales Gabriel...

Recurso próprio
O prefeito de Lorena Fábio 

Marcondes iniciou 2018 em ritmo 
de inaugurações e investimentos na 
máquina administrativa. Com obe-
tivo de abrir mais de mil novas va-
gas nas creches 
municipais, ele 
planejou a cons-
trução de três 
unidades. Na úl-
tima semana foi 
inaugurada a pri-
meira no bairro 
Industrial, outras 
duas seguem em 
obras. Após investir R$ 1,3 milhão 
na frota de caminhões da Prefei-
tura no ano passado, ele deliberou 
processo licitatório para aquisição 
de mais 25 veículos, para diversas 
secretarias neste mês. O que faz ma-

Teca Gouvêa

tar a concorrência de inveja e raiva 
é que a grana pra tudo isso vem dos 
recursos próprios do município!!!

Conexão Pinda
Bastou circular a intenção de 

candidatura de Diego Miranda a 
deputado estadual por Cruzeiro, 
para o postulante à federal de Pin-
da, Rafael Goffi (PSDB) sinalizar a 
disponibilidade de dobradinha - isto 
porque Goffi está de compromisso 
assumido com o deputado Ramalho 
da Con$trução. Como o tempo é 
curto para campanha, outros pré-
-candidatos demonstraram interesse 
em conversar com Diego, conside-
rando ainda o vereador Paulo Vieira, 
que deve decidir se vem candidato 
a federal pelo PR ou se lança a em-
presária do ensino Patrícia Batistela.

Coerência
A prefeita de Potim, Erica So-

ler (PR), participou da agenda do 
vice-governador Márcio França 
na semana passada em Tremembé, 
e como outros prefeitos, recebeu 
promessa de investimento do Esta-

do para este ano. 
Embora o vice, 
que vai  virar 
governador, te-
nha incentivado 
abertura de lici-
tação antecipada 
para conseguir 
receber os re-
cursos dentro do 

prazo em que a ligislação eleitoral 
permite (mês de julho), Erica deixou 
transparecer que prefere aguardar 
o dinheiro materializar no caixa da 
Prefeitura, para pensar em concor-
rência pública.

Toque de recolher
A especualção política de Guará 

conta os dias até 1º de março, data 
limite estipulada pelo decreto do 
prefeito Marcus Soliva para que to-
dos funcionários licenciados da Pre-
feitura retornem aos seus respetivos 
cargos e ocupações. Ventos do Exe-

cutivo dão conta 
que a finalidade 
é suprir as fa-
lhas funcionais 
do serviço pú-
blico e levantar 
o paradeiro de 
centenas de de-
tentores cargos 
que hoje existem 

apenas no papel. Parece que a medi-
da coloca muitos ‘descendentes’ de 
governos anteriores de saia justa, 
principalmente os que, para deixar 
o ‘tempo passar’, sairam de licença, 
deixando vagas específicas travadas.

Polêmica anunciada
Comenta-se entre o circuito Câ-

mara-Prefeitura de Guará, que outra 
medida radical, porém necessária, 
deverá ser tomada pela administra-
ção Marcus Soliva, a bem do erário 
público. A suspensão do meio expe-
diente de folga dado aos funcionários 
no dia em que recebem o pagamento 
e a falta abonada no dia do aniversá-
rio. A conta é simples: em média são 
3 mil servidores, 8 horas dia, igual a 
24 mil horas mês, multiplicado por 
R$ 10,00 (a hora em média) totali-
zando R$ 240 mil por ano. Na soma 
de quatro anos perfaz R$ 1 milhão, o 
suficiente para construir uma creche 
ou escola de primeira qualidade. 
Pensar que esta ‘festa’ vem sendo 
paga com dinheiro da população! O 
que será que o PMDB de Argus tem 
a dizer a respeito disso??? 

À prova de impacto...
Parece que nem o virus da vacina 

da ‘febre amarela’ conseguiu ‘deitar’ 
o prefeito Edson Nota. Disseram que 
houve mais movimentação entre os 
vereadores da subserviência do que 

a equipe de saú-
de para prestar 
atendimento ao 
‘chefe’. Ah! In-
dagaram ainda, 
que sorte que 
ele não precisou 
de intervenção 
hospitalar na 
Santa Casa de 

Cachoeira, porque aí, com certeza, 
teria sofrido um ‘choque de reali-
dade’ com o que sofrem os cacho-
eirenses na fila do atendimento. 
Perguntem ao Breno Arraya que só 
faltou dividir o leito com chefinho 
durante sua convalescença...

Dobrando os salários
A Câmara do Potim aprovou por 

unanimidade um projeto do Execu-
tivo que deve aumentar a economia, 
consequentemente, a circulação de 
dinheiro na cidade. A partir da san-
ção da prefeita Erica Soler, todos 
os atuais diretores da Prefeitura ga-
nham status de secretários, e claro, 
com salários acrescidos, de R$ 2,5 
mil para R$ 5 mil.

Não convidem para...
...mesma picanha A vice-pre-

feita de Lorena, Marietta Bartelega 
e o vereador Elcio Vieira Junior, 
principalmente se o churrasqueiro 
for seu colega de legislativo Bruno 
Camargo. Esta semana, o represen-
tante do Partido Verde na Câmara, 
adiantou que está preparando um 
voto de repúdio ao PMDB de Temer 
e seus filiados...
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Depois de morte de macaco, Silveiras amplia
ações de conscientização sobre febre amarela

Mudança administrativa em Potim 
transforma diretorias em secretarias

Equipes de saúde percorrem zona rural; laudo sobre causa da morte deve ser revelado até o fim do mês

Alteração pode elevar subsídios do primeiro escalão em mais de 
100%; salários médios devem saltar de R$ 2,5 mil para R$ 5,5 mil

A prefeita Erica Soler, que trabalha alterações na administração

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Protestando contra o traba-
lho do Legislativo e de uma su-
posta lentidão na conclusão de 
três CEI’s (Comissão Especial 
de Inquérito) que investigam 
a gestão do prefeito de Pinda-
monhangaba, Isael Domingues 
(PR), um grupo de manifes-
tantes distribuiu pedaços de 
pizza durante a última sessão 
de Câmara. Os vereadores que 
presidem as comissões, Rafael 
Goffi (PSDB) e Roderley Miotto 
(PSDB) negaram que as inves-
tigações foram interrompidas.

Enquanto os parlamentares 
discutiam os projetos da or-

dem do dia, o presidente da 
Associação de Moradores dos 
Bairros Mombaça, Mariana e 
Campo Belo, Benedito José Mi-
randa, o Dito Bala, distribuiu 
fatias de pizza pelo plenário, 
representando a morosidade 
com que as denúncias esta-
riam sendo tratadas na Casa.  

Durante entrevista ao blog 
“Walter Magui em Foco”, Dito 
Bala explicou que além da 
demora na apuração das CEI's, 
o ato foi um protesto contra 
parte dos parlamentes em 
relação a falhas na fiscalização 
dos gastos do dinheiro público 
e falta de compromisso na bus-
ca por recursos ao município.

A primeira CEI contra a 

atual gestão municipal foi 
aberta em fevereiro do ano 
passado e apura indícios de 
conduta incompatível com a 
moralidade pública por parte 
do secretário de Gabinete, 
Fabiano Vanone. A comissão, 
presidida por Miotto, investi-
ga a veracidade de um áudio 
atribuído a Vanone, em que 
palavras de baixo calão são 
usadas para criticar a cidade, 
moradores e a classe política. 
O acusado chegou a publicar 
um vídeo afirmando que a 
sonora era falsa e fazia parte 
de “uma tática de política suja”.

Questionado sobre a mani-
festação da última segunda-
-feira, o presidente da comis-

são não criticou o protesto e 
justificou o atraso na emissão 
do parecer final sobre o caso, 
apontando desconfianças 
no trabalho executado pela 
empresa contratada pela Câ-
mara para analisar se o áudio 
pertence à Vanone. “Ela foi 
contratada por um valor muito 
baixo, e acredito que faltou 
consistência no trabalho do 
perito, que apontou que a voz 
não era do investigado. Esse 
parecer vai contra informa-
ções de fontes muito sérias. 
Procurei o delegado Vicente 
Lagioto, que tentará a autori-
zação para que a Polícia Civil 
pericie o áudio”.

Mioto comanda também a 

“CEI do Laboratório Munici-
pal”, aberta em julho de 2017, 
que investiga as condições 
que levaram a unidade pres-
tar um serviço deficitário à 
população. “Estou analisando 
cerca de seis mil páginas, 
já que investigo as decisões 
tomadas de 2008 até 2017. 
São muitos contratos, gastos 
e licitações que estão sendo 
profundamente verificadas. 
A população pode ter cer-
teza que estamos fazendo o 
possível para concluir o mais 
rápido possível, mas são casos 
complexos e que demandam 
um maior tempo”.

Já a terceira CEI contra 
Isael, que apura a legalidade 

e moralidade da cobrança 
extra do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano), foi 
aprovada no fim de agosto de 
2017, e tem como presidente 
Rafael Goffi. “Além da Pre-
feitura ter demorado quase 
dois meses para nos fornecer 
os documentos solicitados, 
tivemos que empregar muito 
tempo para realizar as oitivas, 
que contaram com relatos de 
funcionários desde a gestão do 
ex-prefeito João Ribeiro (sem 
partido). Dos três volumes de 
documentação, que contam 
com setecentas páginas, falta 
somente um para analisarmos. 
Acredito que o relatório final 
será apresentado até o fim 
do mês”.

O parlamentar comentou 
ainda a realização do protesto 
na última sessão. “Toda forma 
de manifestação é válida, e 
vivemos numa democracia. O 
que precisa ser esclarecido é o 
que está por trás disso. Já que 
quando falam que algo acaba 
em pizza, é porque alguma 
coisa não foi resolvida. E os 
manifestantes não explica-
ram isso, e sequer falaram ou 
pediram uma reunião com os 
vereadores”.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em contato 
com o presidente da Associa-
ção de Moradores dos Bairros 
Mombaça, Mariana e Campo 
Belo, Benedito José Miranda, 
mas ele não foi localizado para 
comentar o caso. 

Prazos – De acordo com o 
regimento interno da Câmara 
de Pindamonhangaba, as CEI’s 
tem prazo de até noventa dias 
de duração. Caso os traba-
lhos não sejam concluídos, a 
comissão pode ser renovada 
pelo prazo necessário para a 
conclusão das investigações.

Após “protesto da pizza”, Câmara 
de Pinda nega interrupção de CEI’s
Manifestantes questionam demora de entrega de relatórios finais das comissões; 
Roderley Miotto pede apoio da Polícia Civil para reanálise de áudio de Vanone

Protestos das pizzas na Câmara teve distribuição para quem acompanhou sessão e até vereador experimentando "prato da insatisfação"; parlamentares negam interrupção

Fotos: Reprodução Facebook

Rafael Rodrigues
Potim

A primeira sessão ordinária 
da Câmara de Potim, reali-
zada na noite desta última 
quarta-feira, foi marcada 
pela aprovação em segunda 
votação do projeto de lei do 
Executivo que reestrutura 
cargos na administração 
municipal. A cidade conta 
com secretarias e não mais 
diretorias.

A polêmica mudança co-
meçou a ser debatida no dia 
24 de janeiro, quando os 
parlamentares se reuniram 
em sessão extraordinária 
para votar em primeira dis-
cussão a proposta enviada 
pela Prefeitura. Nas duas 
oportunidades, a aprovação 
da matéria foi unânime.

O projeto gerou muita 
repercussão, já que com a 
mudança na nomenclatura, 
os salários também serão 
alterados. A princípio, a Pre-

feitura sugeriu reajuste de 
mais de 100% nos subsídios, 
passando dos atuais R$ 2,5 
mil para R$ 5,5 mil. Para 
que a alteração dos valores 
seja possível, outro projeto 
deverá ser votado no próxi-
mo dia 21.

Em entrevista a uma emis-
sora de rádio da região, a 
prefeita Érica Soler (PR) 
explicou que a intenção no 
primeiro momento era de re-
estruturar os cargos dentro 
da administração municipal, 
para que, posteriormente, 
sejam discutidos os valores 
dos subsídios. “A proposta 
ainda não foi de alterar va-
lores, apenas de mudança de 
estrutura, passando de dire-
toria para secretaria. O que 
foi aprovado foi a mudança 
de nomes. Agora teremos que 
ter outro projeto para tratar 
dos salários”.

Sobre a polêmica salarial 
dos novos secretários, Soler 
argumentou que em gestões 

passadas, os subsídios pa-
gos aos diretores eram até 
maiores do que os R$ 5,5 mil 
propostos por ela. Segundo a 
prefeita, em administrações 
passadas, além dos salários, 
os diretores recebiam grati-
ficações elevando os valores. 

“O subsídio fixado é de 
R$2,5 mil, mas outros pre-
feitos usavam a gratificação 
para melhorar esse valor. 
Eles não atualizavam os 
salários, mas davam grati-
ficações em excesso, tanto 
que a média salarial variava 
entre R$ 7,8 mil a R$ 8 mil, 
bem acima do que estamos 
propondo”, revelou.

Com a mudança na no-
menclatura, e possível al-
teração salarial, agora os 
responsáveis pelas pastas 
de Potim serão obrigados a 
ter especialização dentro da 
área de atuação. Durante a 
entrevista, Erica Soler deixou 
claro que mesmo sendo indi-
cação política, será necessá-

rio que os futuros secretários 
tenham no mínimo ensino 
superior dentro da área que 
pretendem comandar.

O vereador Willian Amaral 
(PV) comentou que o projeto 
ganhou a simpatia de todos os 
parlamentares porque a partir 
de agora os secretários terão 
mais responsabilidade com 
as ações. “O entendimento da 
Câmara é que essa necessidade 
dá um respaldo para o Exe-
cutivo em algumas formas, 
porque o secretário é res-
ponsável pela sua pasta. Ele 
responde pela sua pasta com 
o prefeito, ou seja, se houver 
uma irregularidade ele res-
ponderá também sobre isso”.

Plano de Carreira – Desde 
o ano passado o funcionalis-
mo público de Potim cobra 
da Prefeitura o plano de 
cargos e salários, devido ao 
corte das gratificações de 
vários servidores. A prefeita 
Erica Soler fez questão de 
dizer que a mudança de 

nomenclatura será base 
para que novas alterações 
sejam feitas dentro da ad-
ministração, visando prin-
cipalmente a regularização 
dos servidores. “Tudo é uma 
sequência. Para fazer o plano 
de carreira é necessário o 

estudo de impacto da folha 
total. A primeira proposta foi 
fazer essa mudança, agora 
vamos fixar os salários dos 
secretários, depois vamos 
mudar o regime jurídico, 
fazendo a proposta para os 
funcionários”.

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Silveiras

Depois de encontrar na 
última terça-feira um macaco 
morto na zona rural, a Prefei-
tura de Silveiras intensificou 
as ações de conscientização da 
população sobre a importân-
cia da vacinação contra a febre 
amarela. Enquanto aguarda o 
resultado da análise sobre a 
causa da morte do animal, o 
Município traçou um plano de 

medidas para tentar imunizar 
o maior número de moradores 
possíveis até o próximo dia 17.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Marlene Borges, 
o corpo do primata foi en-
contrado no bairro do Bom 
Jesus. Na sequência, ele foi 
encaminhado ao Instituto 
Adolfo Lutz, em Taubaté, para 
a realização de exames que 
identificarão se a causa do 
óbito foi a contaminação pelo 
vírus RNA, transmitido pelos 

mosquitos silvestres dos gêne-
ros Haemagogus e Sabethes. 
“O instituto nos comunicou 
que o resultado será informa-
do num   prazo de até 15 dias. 
Estamos muito apreensivos, 
já que a morte deste macaco 
causou muito medo na popu-
lação, principalmente a da 
zona rural. Estamos fazendo 
o possível para acalmá-los, já 
que ainda não foi confirmado 
que o animal morreu em de-
corrência de febra amarela”. 

Além de revelar que a pro-
cura pela vacina registrou um 
aumento considerável desde a 
última quarta-feira, Marlene 
apontou ainda quais ações 
passaram a ser desenvolvidas 
após o incidente. “Nossas equi-
pes de saúde estão percorren-
do todas as casas do Bom Jesus 
e Bairro dos Macacos com o 
objetivo de conscientizar e 
vacinar as famílias da zona 
rural. Além disso, estamos 
usando as redes sociais para 

divulgar que a campanha 
de vacinação ocorrerá até o 
próximo dia 17”. 

Campanha – Os moradores 
de Silveiras podem se vaci-
nar contra a febre amarela, 
de segunda à sexta-feira, na 
Unidade Mista de Saúde, no 
Centro, e as unidade dos ESF’s 
(Estratégia de Saúde da Famí-
lia) dos bairros do Macacos e 
Bom Jesus.

Suspeita de Potim – O caso 
suspeito de febre amarela, 

que aguardava resultado em 
Potim foi descartado nesta 
quinta-feira. A secretaria de 
Saúde de Aparecida informou 
que os exames sorológicos 
realizados no paciente, que 
estava internado na Santa 
Casa da cidade vizinha, des-
cartaram a possibilidade de 
infecção da doença ou ainda 
de dengue.

O exame apontou para ou-
tra doença, e o paciente já foi 
transferido para o Hospital 
Escola em Taubaté, onde fará 
todo o tratamento.

A campanha de vacinação 
contra a febre amarela em 
Aparecida continua em todas 
as EFS’s (Estratégia Saúde da 
Família) e no Cemof (Centro 
de Especialidades Médicas, 
Odontológicas e de Fisiotera-
pia), das 9h às 16h.
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Família pede apoio para comprar colete 
para criança com tumor raro, em Pinda

Incêndio de depósito de gás 
assusta moradores em Lorena 

São José do Barreiro 
avança em busca 
por recursos para 
reforma da rodoviária

Menina de seis anos espera ajuda da Prefeitura desde 2016; 
mãe cria campanha para arrecadar recursos para atendimento

Estabelecimento no Bairro da Cruz não possui alvará para funcionar; 
Copagaz cobra retirada de logotipo na fachada de revendedora

Obra de recuperação é orçada
em R$ 250 mil; serviço, que espera 
aporte federal, deve ocorrer em 2019

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Vítima de uma severa es-
coliose nas costas, causada 
por um raro tipo de tumor, a 
moradora de Pindamonhan-
gaba, Maria Clara Antônio 
Bonafé, 6 anos, busca apoio 
do poder público e da popu-
lação para a compra de um 
colete de correção postural. 
A recomendação médica é 
que a paciente use o apare-
lho, orçado em pouco mais 
de R$ 2 mil, até os 16 anos. 

De acordo com a mãe da 
criança, a auxiliar de enfer-
magem, Maria de Fátima 
Antônio, 47 anos, a filha nas-
ceu com um enorme tumor 
benigno nas costas, sendo ne-
cessária, cinco meses depois, 
a realização de uma delicada 
cirurgia de remoção.

Atendida pelos médicos do 
Gaac de São José dos Campos 
(Grupo de Apoio à Criança 
com Câncer) e do Hospital 
Infantil Menino Jesus, ligado 
ao Hospital Sírio Libanês, 
foi constatado que o tumor 
havia retornado pouco mais 
de dois anos após a cirurgia. 

Mesmo depois de uma 
nova intervenção, o tumor 
reapareceu, e desde então 

está comprimindo a coluna 
de Maria Clara. “Os médicos 
do Sírio Libanês me falaram 
que nunca haviam visto um 
caso semelhante. Já que o 
tumor não para de crescer, 
a Clara está com uma esco-
liose gravíssima, que piora a 
cada ano. Diversos médicos 
me orientaram a comprar o 
colete de Milwaukee para 
melhorar a coluna dela, mas 
infelizmente até hoje não 
consegui”, lamentou Maria 
de Fátima, que sustenta so-
zinha sua família.  

A auxiliar de enfermagem 
afirmou que no fim de 2016 
buscou o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, que 
na época era comandada 
pelo ex- prefeito Vito Ardito 
(PSDB), mas foi informada 
que o Município não possuía 
verba para compra do colete 
de Milwaukee, usado para 
o tratamento de correção 
postural.

Maria de Fátima revelou 
ainda que no fim de 2017 
encontrou o atual prefeito, 
Isael Domingues (PR), em um 
estabelecimento comercial de 
Pinda, e explicou a situação 
da filha, que foi brevemente 
examinada por ele. Na sequ-
ência, o chefe do Executivo, 

que é medico, telefonou para 
a diretora de Assistência 
Social, Mariana Prado, de-
signada a dar continuidade 
no caso. “Além de explicar 
que o pedido do colete estava 
na fila de espera, a Mariana 
falou que no momento não 
tinha verba para a compra. 
Depois de um tempo sem 
informação, fiz um protocolo 
na Prefeitura perguntado 
em que lugar da fila a Clara 
estava, e em janeiro me man-
daram uma carta dizendo 
que o caso foi analisado pela 
Unidade de Fisoterapia Celina 
Cotait”, explicou a mãe.  

No documento, a diretora de 
Assistência Social informa que 
em 4 de dezembro de 2017, 
conforme manifestação da 
Unidade de Fisoterapia Celina 
Cotait, “há a impossibilidade 
de sua solicitação ser aceita 
pela Rede Lucy Montoro, 
devido às restrições de aten-
dimento”. O comunicado res-
salta ainda que a solicitação 
encontra-se em lista de espera 
na “Celina Cotait”, e a secre-
taria de Saúde não possuía 
recursos financeiros para o 
exercício de 2017.

Além de não revelar o nú-
mero em que o pedido estava 
na fila, o documento também 

não esclareceu quais seriam 
às restrições de atendimento 
apontadas pela Unidade.

Cansada de esperar ajuda 
do poder público, Maria de 
Fátima criou no último dia 
3 uma campanha de arreca-
dação no site de colaboração 
Vakinha. Com o nome “Colete 
Postural pra Maria Clara”, 
até à tarde da última sexta-
-feira somente 1.6 % da meta, 
que é de R$ 2,5 mil, havia 
sido atingida.

Além da plataforma, os 
interessados em ajudarem 
na compra do colete podem 
entrar em contato com a mãe 
da criança através do contato 
(12) 98157-9905.

Executivo – Além de in-
formar que o pedido de 
Maria Clara está na fila de 
atendimento desde outubro 
de 2016, em nota oficial a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba afirmou que a partir de 
2018 iniciará as aquisições 
de órteses, próteses e cadei-
ras de rodas, que serão en-
tregues respeitando a ordem 
cronológica dos pedidos de 
pacientes, que datam desde 
2014.

O Executivo revelou ainda 
que a criança será convocada 
para uma reavaliação.

A pequena Maria Clara; família busca apoio para comprar colete

Foto: Arquivo pessoal

Depósito de gás, que passou por incêndio na tarde da última terça-feira; local não possuía alvará da Prefeitura para funcionar no Bairro da Cruz

Lucas Barbosa
Lorena

Após causar um incêndio 
na tarde da última terça-feira 
em Lorena, o funcionamento 
de um depósito de gás será 
investigado pela Prefeitura 
e Corpo de Bombeiros. O 
estabelecimento comercial, 
localizado no Bairro da Cruz, 
não possuía alvará de funcio-
namento.  

De acordo com morado-
res da rua Carlos Gomes, as 
chamas no depósito, que tem 
na sua fachada somente o 
logotipo da empresa Copagaz, 
começaram por volta das 12h.

Ao chegarem no local, que 
não contava com nenhum 
responsável, os bombeiros 
tiveram que estourar o portão 
para terem acesso ao interior 
do estabelecimento, onde fo-
ram localizados 32 botijões de 
gás. Os objetos, que pesavam 
13 quilos cada, foram reti-
rados às pressas para evitar 
explosões.

Segundo o aposentado João 

Paulo Pereira, 63 anos, que 
acompanhou de perto o com-
bate às chamas, o incidente ge-
rou pânico nos moradores da 
região. “Eu estava de bicicleta 
com a minha neta na avenida 
Sete de Setembro quando vi 
aquela fumaceira preta no 
céu. Quando cheguei na rua vi 
o desespero dos vizinhos que 
estavam com muito medo de 
que o depósito explodisse e o 
fogo pegasse suas casas”.

Após quase uma hora de 
trabalho, os bombeiros con-
seguiram conter o incêndio. 
A Defesa Civil e a Prefeitura 
também foram acionadas e 
vistoriaram o depósito.

A causa do incêndio é investi-
gada pelo Corpo de Bombeiros, 
que não revelou o prazo para 
a conclusão da análise.

Em nota oficial, o Executivo 
informou que realiza um levan-
tamento para averiguar a atual 
e real situação do depósito. Na 
sequência, “juntamente com os 
departamentos responsáveis, 
bem como após a apuração das 
causas do incêndio, tomará as 

medidas cabíveis”.
Questionada sobre a ativida-

de do depósito, que não pos-
suía alvará de funcionamento, 
a Prefeitura informou que 
através do setor de Fiscaliza-
ção segue um cronograma de 
vistoria e fiscalização dos esta-
belecimentos do município, e 
que são aplicadas de 10 a 15 
notificações por dia.

A nota ressaltou ainda que 
“estamos dando ênfase aos pe-
didos de renovação de alvará, 
sendo essencial a apresentação 
do AVCB do Corpo de Bombei-
ros (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros).

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
o Corpo de Bombeiros, mas o 
comandante do 3º Subagrupa-
mento, capitão Paulo Roberto 
Reis, não foi localizado até o 
fechamento desta edição. 

A reportagem procurou 
ainda algum responsável pelo 
depósito de gás, mas ninguém 
foi encontrado no estabeleci-
mento comercial.

Copagaz – Em nota oficial, 

a Copagaz informou que 
faz parte da sua política 
vender gás apenas para 
revendedores regularizados, 
e a revenda JC Miranda Gás 
não mantinha qualquer 
operação comercial com a 
companhia desde junho de 
2017, vindo desde então 
adquirindo o produto por 
meio de outras empresas do 
setor. Além disso, a revenda 
já deveria ter retirado da sua 
fachada qualquer logotipo 
ou pintura que remetesse à 
Copagaz.

A nota explicou que a em-
presa incentiva a divulgação 
dos procedimentos necessá-
rios para a regularidade das 
atividades desempenhadas 
pelos seus 2.700 revende-
dores. O documento frisou 
ainda que “é política da 
empresa suspender a venda 
quando confirma a irregu-
laridade de uma revenda, 
retomando a relação comer-
cial com a mesma quando 
comprovada sua adequação 
às normas”.

Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
São José do Barreiro 

Atendendo a uma antiga 
reivindicação das famílias 
de São José do Barrei-
ro, o prefeito Alexandre 
Braga, o Lê Braga (MDB), 
anunciou no último dia 
12 o avanço na busca por 
recursos para a realização 
da reforma da rodoviária. 
O serviço de recuperação e 
modernização, que deverá 
ocorrer em 2019, contará 
com um investimento fe-
deral de aproximadamente 
R$ 250 mil.

De acordo com a secre-
taria de Planejamentos, 
Obras e Serviços, desde 
que foi inaugurada, há 
cerca três décadas, a rodo-
viária só recebeu serviços 
de reparos em seu piso, 
lanchonetes e guichês. 
Para recuperar a parte 
estrutural do espaço, o 
Executivo solicitou em 
2017 o apoio do deputado 
federal Luiz Felipe Baleia, 
o Baleia Rossi (MDB). Na 
sequência, o parlamentar 
encaminhou o pedido ao 

Ministério do Turismo, atra-
vés do programa de Apoio a 
Projetos de Infraestrutura 
Turística.

Já no início de 2018, o 
Município foi comunicado 
que o pedido será atendido 
pelo Governo Federal.

Após a assinatura do con-
vênio, no último dia 12, a 
Prefeitura tem até abril para 
encaminhar toda a docu-
mentação exigida pelo pro-
grama. Em seguida, a Caixa 
Econômica Federal fará uma 
análise técnica do local em 
que será realizada a obra. 
Somente depois do aval dos 
técnicos, será autorizado 
o processo licitatório para 
a contratação da empresa 
responsável pela reforma. 

A expectativa do Executivo 
é que a obra seja iniciada em 
janeiro de 2019, e concluída 
em dezembro do mesmo 
ano.

O serviço consiste na troca 
do telhado, adequação dos 
banheiros masculino e fe-
minino, e modernização do 
layout para melhor atender 
aos usuários do terminal 
rodoviário.
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Câmara de Lorena aprova projeto 
que acelera pedido para ter MIT

Cruzeiro projeta ações 
no turismo após MIT

Infestação de caramujos assusta moradores do Clube dos 500

Expectativa é anexar o documento ao processo protocolado na Assembleia Legislativa

Título de Município de Interesse Turístico é base para 
investimentos; depois de teatro, praça deve ser atendida

Rafaela Lourenço
Lorena

A busca pelo título de MIT 
(Município de Interesse Tu-
rístico) pode estar mais próxi-
mo da conquista para Lorena. 
Foi aprovado por unanimi-
dade o projeto que institui o 
Plano Municipal de Turismo. 
A documentação será levada 
à Alesp (Assembleia Legis-
lativa de São Paulo) para 
reforçar o pedido.

Após protocolar documen-
tos e relatórios técnicos em 
São Paulo para que a cidade 
recebe um aporte financei-
ro para o turismo, Lorena 
avançou mais um passo 
nesta semana. Na última 
segunda-feira os vereadores 
aprovaram por unanimi-
dade o Plano Municipal de 
Turismo que é integrante do 
“Mapa Turístico Brasileiro”, 
na “Região Turística da Fé”.

De acordo com o secretário 
de Cultura e Turismo, Rober-
to Bastos, o Totô, após a san-
ção da lei pelo prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB), o plano 
será imediatamente levado 
para a Assembleia Legislati-
va para que seja anexado ao 
processo de solicitação ao 
MIT. “Essa é uma vitória, uma 
diretriz para o crescimento 
do turismo na nossa cidade. 
Além desse nosso plano esta-
belecido, agora lei municipal, 

estamos trabalhando para 
que Lorena seja reconhecida 
como MIT, inclusive com este 
documento. Isso certamente 
abrirá portas com o Governo 
Estadual”, frisou Totô.

Em entrevista ao Jornal 
Atos em dezembro, o secretá-
rio afirmou que a pasta terá 
neste ano um orçamento de 
R$ 1,8 milhão e que os recur-
sos de até R$ 650 mil anuais, 
encaminhados pelo Estado, 
seriam fundamentais para 
avançar com alguns projetos 
do setor.

Oficialmente com trinta 
locais considerados atrativos, 
a expectativa de Lorena é 
que o pedido de inclusão no 
MIT seja analisado pela Alesp 
ainda neste semestre.

Região – Cruzeiro, que 
aposta no turismo rural e 
de aventura, foi a primeira 
cidade da região a conquistar 
o título e fazer parte das 31 
novas cidades contempladas 
pelo MIT.

Já a vizinha Cachoeira 
Paulista adequou a documen-
tação incluindo os pontos de 
restaurantes e hotéis, rece-
beu a aprovação da secretaria 
de Turismo do Estado e deve 
ter o processo, junto de mais 
19 cidades, analisado pela 
Assembleia ainda este mês.

Pindamonhangaba tem até 
a próxima quinta-feira para 
concluir o Plano Diretor, 
último passo para pleitear 
o MIT. Após a conclusão do 
processo, a documentação 
será enviada ao deputado 
estadual André do Prado (PR), 
responsável por encaminhá-
-la à secretaria Estadual do 
Turismo até março.

O município projeta até 
mesmo a busca pelo título 
de Estância Turística, a partir 
de 2019.

População reclama de terrenos baldios não fiscalizados pela Prefeitura no bairro

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Reclamações de caramujo 
africano são típicas nessa épo-
ca do ano. O Verão com chuvas 

é a combinação perfeita para 
a reprodução do animal. Em 
bairros como o Clube dos 500, 
em Guaratinguetá, moradores 
foram às redes sociais para 
manifestar indignação por par-

te de proprietários e Prefeitura 
sobre a condição de terrenos 
abandonados.

Segundo o morador João 
Flávio Leão, os animais come-
çaram a aparecer no seu jardim 
devido ao terreno ao lado, que 
está com a grama muito alta. 
“Os proprietários não cortam 
o mato do terreno e eles estão 
se reproduzindo”, reclamou.

Leão explicou que os cara-
mujos aparecem mais à noite, 
e que já chegou a empilhá-los 
em um balde. “Estão todos 
reclamando. Esse bicho traz 
muitos problemas, como me-
ningite”, lembrou.

Ele disse que põe fogo nos 
animais ou joga sal, mas que 

na noite seguinte aparecem 
mais. “A reprodução é violenta. 
Já fizemos denúncia para a 
Prefeitura, mas eles não vie-
ram”, reforçou.

Outros bairros de Guaratin-
guetá, como Santa Luzia, já 
tiveram histórico de problemas 
com caramujos africanos. O 
animal é transmissor de vermes 
que causam doenças graves, 
com sintomas desde dores for-
tes de cabeça até hemorragia 
abdominal, podendo levar à 
óbito. Por isso, o uso de luva de 
borracha ou sacos plásticos ao 
tocar o animal é imprescindível. 

Prevenção – A Vigilância 
Sanitária tem dialogado com 
moradores através de agen-

tes de saúde que fiscalizam 
as residências com possíveis 
espaços para criação de mos-
quitos. Segundo o veterinário 
da Vigilância em Saúde, Felipe 
Guedes, as visitas previnem 
a proliferação de mosquitos 
transmissores de doenças, ba-
ratas, escorpiões e caramujos. 

Guedes também afirmou 
que caso a situação seja recor-
rente, o morador deve entrar 
em contato com a Vigilância 
para que uma atividade seja 
desenvolvida especificamente 
para o bairro. Por não ser de 
origem brasileira, o caramujo 
africano não tem predador e 
se alimenta de matéria verde, 
abundante no Verão. A forma 

mais eficiente para controle 
do caramujo africano é a poda 
de árvores, corte de grama 
e coleta manual do animal. 
“Tem que pegar um por um, 
com luva, quebrar a casca e 
enterrar”, explicou.

Denúncia – Em caso de terre-
nos abandonados que estejam 
servindo de local de procriação 
do animal, a recomendação é 
que o morador denuncie para 
a secretaria de Serviços Urba-
nos. Segundo o veterinário, a 
secretaria é responsável por 
notificar o proprietário da 
irregularidade e, caso ele não 
normalize a condição, a pró-
pria secretaria limpa o local e 
lhe envia as despesas.

A Basílica de São Benedito, no Centro de Lorena; cidade aprova pedido para liberação do MIT na Assembleia Legislativa de São Paulo

Monumento em praça de Cruzeiro homenageia Revolução de 1932, simbolo do turismo histórico da cidade

Miguel de Sá
Cruzeiro

O anúncio de que Cruzeiro 
faz parte do grupo de cidades 
que contam com o MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico) 
no final de 2017 elevou os 
projetos da Prefeitura para 
esse ano.  Graças ao título, a 
cidade receberá todo ano uma 
verba de R$ 600 mil para me-
lhorias nos pontos turísticos, 
entre eles, o Teatro Capitólio, 
foco de verba federal.

O antigo teatro, reformado 
após quase uma década pa-
rado, é umas das referências 
turísticas de Cruzeiro. A Pre-
feitura recebeu aprovação 
definitiva do Estado para 
liberação de verba de R$ 380 
mil para a aquisição de equi-
pamentos para o Capitólio. O 
valor solicitado será usado 
para novas instalações e parte 
de infraestrutura.

A previsão é aumentar a 
capacidade de lugares de 
252 para 350 até abril deste 
ano. De acordo com Claudia 
Santiago, diretora do teatro, 
é necessária uma troca na 
iluminação, no som, nas cor-
tinas e na climatização para 
melhor acomodar o público e 
os artistas.

Em abril de 2015 foi criada 
a lei complementar nº 1.261, 
que libera o Estado de São 
Paulo para ranquear 140 ci-
dades como potencialidades 
turísticas. Cruzeiro foi inseri-
da nesse grupo no segundo 
semestre de 2017. “Para se 
classificar como MIT, Cruzeiro 
começou a fazer um trabalho 
há mais de dois anos com a 
criação do Comtur (Conselho 
Municipal de Turismo), que é 
um pré-requisito para que o 
município possa integrar esse 
grupo. O Comtur, junto com o 
Plano de Direção de Turismo, 

possibilitaram a inserção de 
Cruzeiro como MIT”, contou 
o presidente do órgão, Tébio 
Neves.

Além do Teatro Capitólio, 
outros pontos turísticos serão 
reformados com verbas esta-
duais e federais. “A Prefeitura 
de Cruzeiro, com a direção de 
Turismo, vai investir na recu-
peração dos atrativos como 
a instalação de pedalinho e 
feiras de artesanato no Bosque 
Municipal, feira de produtores 
rurais na praça da Rua Sete, e 
instalação de feira de arte na 
praça Nove de Julho”, comen-
tou o diretor de Turismo, Diego 
Miranda.

O Pico do Itaguaré é um 
dos pontos mais visitados 
do município, com dois mil-
turistas por ano. O Teatro 
Capitólio recebeu em 2017 
aproximadamente 19 mil 
pessoas nas 76 atrações que 
foram apresentadas durante o 

ano, mas o turismo histórico e 
natural também são atrativos 
que a cidade oferece. “Tem a 
Cachoeira Cantagalo, Estra-
da Real, Caminho do Ouro e 
Trincheiras da Revolução 
Constitucionalista, que ainda 
necessitam de maior atenção 
e preparação para receber 
visitantes” relvelou a guia de 
montanha, Kellyns Cristina, 
que há três anos mora em 

Cruzeiro e desenvolve trilhas 
pedagógicas de aventura.

Pré-projetos já foram apro-
vados no início do ano e devem 
entrar em desenvolvimento 
já em 2018, começando pela 
recuperação da praça Antero 
Neves Arantes, a praça da Rua 
Sete. A reforma consiste em 
melhoria e vigilância da praça, 
reparação da pista de skate, 
concha acústica, câmeras para 

monitoramento, local destina-
do para centro de formações 
turísticas, guarda municipal e 
iluminação.

O Conselho Municipal de 
Turismo destacou que trabalha 
com o Executivo para definir 
estratégias para captação de 
verba e melhoria dos pontos 
turísticos da cidade, alinha-
dos com o Plano Diretor de 
Turismo.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Caramujos encontrados por morador, que cobra atenção ao problema

Foto: Colaboração João Flávio Leão
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Criminoso é preso com R$ 30 
mil em notas falsas em Guará

Quadrilha de traficantes é 
desarticulada em Cruzeiro

Foragidos da Justiça são capturados 
após assalto em Pindamonhangaba

Uma operação da Dise 
(Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes) pren-
deu na manhã da última 
quinta-feira um homem de 55 
anos com R$ 30 mil em notas 
falsas, em Guaratinguetá.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, uma investigação apontou 
que uma casa no São Manoel 
era utilizada para o armaze-
namento de drogas. Enquanto 
realizava uma campana, em 
frente ao imóvel, os policiais 
decidiram invadir o local 

Dois homens foragidos da 
Justiça foram capturados na 
tarde da última quarta-feira 
após assaltarem um supermer-
cado em Pindamonhangaba. 

De acordo com a Polícia 
Militar, por volta das 10h, a 
dupla invadiu o estabeleci-
mento comercial, localizado 
no Jardim Regina. Após ren-

Um adolescente de 17 anos 
sofreu uma tentativa de ho-
micídio na tarde da última 
quarta-feira no Vila Brasil, em 
Guaratinguetá. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima caminhava 
pelo residencial Santa Môni-
ca quando foi surpreendida 
por dois atiradores. O jovem 
acabou atingindo por três 
disparos de arma de fogo, na 
região do abdômen, braço e 
nádegas. 

O ferido foi resgatado pelo 
Samu e submetido a uma ci-
rurgia no Pronto Socorro, onde 
permanece em observação.

A Polícia Civil abriu inqué-
rito para investigar o caso. Os 
atiradores não haviam sido 
presos até o fechamento desta 
edição.

Buscando reprimir o tráfi-
co de drogas no Itagaçaba, 
em Cruzeiro, uma operação 
da Polícia Civil na manhã da 
última quinta-feira resultou 
na prisão de seis criminosos 
e apreensão de quase quatro 
quilos de entorpecentes. 
Durante a ação, um suspeito 
reagiu à abordagem e acabou 
baleado.

Segundo a Civil, uma equi-
pe percorreu o bairro para 
cumprir mandados de prisão 

após perceberem uma mo-
vimentação suspeita.

No interior do imóvel 
não foram encontrados 
entorpecentes, mas foram 
apreendidas seiscentas no-
tas falsas de R$ 50.

O dinheiro falso foi enca-
minhado à Polícia Federal 
de São José dos Campos.

O morador da residência 
foi preso em flagrante por 
falsificação de dinheiro, e 
recolhido à Cadeia Pública 
de Lorena.

derem os funcionários, os 
assaltantes fugiram, em um 
carro, levando o dinheiro dos 
caixas.

A PM foi acionada e durante 
patrulhamento pelo Bairro da 
Liberdade se deparou com o 
veículo dos criminosos. Ao 
perceber a aproximação da 
viatura, os assaltantes tenta-

contra cinco homens e uma 
mulher. Na casa dos crimino-
sos foram aprendidos diversos 
tabletes de maconha e uma 
porção de cocaína, totalizando 
quase quatro quilos de drogas.

No momento da averigua-
ção, em um dos pontos do 
bairro, um homem tentou 
atacar os policiais, mas acabou 
baleado. Ele foi encaminhado 
ao Pronto Socorro e seu estado 
de saúde é considerado estável, 
não correndo risco de morte.

Laudo descarta espancamento 
em morte de criança em Lorena
Legistas apontam doença infectuosa como principal causa do óbito; 
mãe e padrasto foram vítimas de tentativa de linchamento após boatos

EXTRATO DE CONTRATO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da empresa Apolo Tubulars SA, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 16 de fevereiro de 2018, 
às 16h00, em primeira convocação e não havendo número legal, às 
18h00, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
na sede social do Sindicato, situada na Rua Odila Rodrigues, nº137, no 
bairro Vila São Roque, na cidade de Lorena/SP, para tratar de assuntos 
de relevante interesse da Categoria. Lorena/SP, 09 de fevereiro de 2018. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores da empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda, 
a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no 
próximo dia 15 de fevereiro de 2018, às 16h00, em primeira convocação 
e não havendo número legal, às 18h00, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, na sede social do Sindicato, situada na 
Rua Odila Rodrigues, nº137, no bairro Vila São Roque, na cidade de 
Lorena/SP, para tratar de assuntos de relevante interesse da Categoria.  
Lorena/SP, 09 de fevereiro de 2018. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

A Empresa MARCHETTONI PIZZARIA E CANTINA EIRELI - ME, situada à Rua Cel. Pires 
Barbosa, nº 535 – Campo do Galvão – Cidade de Guaratinguetá/SP – Inscrição Estadual:
332.192.399.113 e CNPJ: 23.809.226/0001-33, comunica extravio das Notas Fiscais de 
Venda ao Consumidor nº 01 - 500 – Série D-1.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2017 PROC. Nº 515/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de computadores para suprir as necessidades de serviço de diversas 
secretarias do município de Lorena.
CONTRATADA: GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ: 02.282.922/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2.
VALOR TOTAL: R$ 349.959,00 (trezentos e quarenta e nove mil novecentos e cinqüenta 
e nove reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2018..

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2013, vem por meio dest 
convocar candidato abaixo relacionado para comparecerem nesta Prefeitura, sito 
à Rua Cap. Messias Ribeiro, 625 Centro, no horário das 09:0 às 16 h no setor 
de RH, no prazo de 30 dias a contar da data desta Publicação, ficando ciente 
que o seu não comparecimento importará em renúncia ao cargo concursado, 
são ele : FRANCINI MENGUI CAMPOS RG: 34000116
Lorena, de FEVEREIRO de 20

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste 
convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma 
reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos 
Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: BRUNO FAVALLI RG: 
490784537, DÉBORA MARIA GONÇALVES RODRIGUES RG: 26.780680-2.
Lorena, 09 de Fevereiro de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Associação de Voluntários da Santa Casa 
de Misericórdia de Lorena

Edital de Convocação
A Presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena, Sra. Maria Inez Vieira, convoca todos os associados para a Assembléia 
Geral Ordinária, para Eleição e Posse do Conselho Diretor, da Comissão de 
Contas e Suplentes da Associação de Voluntários da Santa Casa de Lorena, para 
o triênio de 21 de março de 2018 a 21 de março de 2021, conforme capitulo III, art. 
16, do Estatuto da Associação, a ser realizada na Sala de Vídeo Conferencia, da 
Santa Casa, no dia 21 de março de 2018, às 16 horas, em primeira convocação 
com a presença de no mínimo um terço dos associados, e, 16 horas e 30 minutos, 
em segunda convocação com qualquer número de associados.
Lorena, 17 de fevereiro de 2018.

Maria Inez Vieira
Presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Lorena

Sondador de Rotativa
Hidropoços 

- Admite com experiência 
em poços artesianos/
piezômetros. CNH C ou 
D.

0800.703.6877 ou 
(31) 21221839 Edson

NOTA DE RETRATAÇÃO
¨Eu, Josiane Diniz de Souza Vidal da Conceição, retrato-me da postagem 
e comentários de minha autoria, no site de relacionamento Facebook, no 
mês de abril de 2017, em que relatei fatos que atentaram contra a honra 
objetiva de Auto Posto T. R. Pinho Ltda., nome fantasia Posto Fama, 
acrescentando que não tive a intenção de difamar o estabelecimento, 
bem como desconhecia as consequências acarretadas à empresa. 
Tal retratação refere-se a acordo judicial no âmbito do processo de nº 
1001150-10.2017.8.26.0323, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca 
de Lorena-SP, ação de indenização por danos morais, ajuizada pela 
referida empresa.”

Lucas Barbosa
Lorena

A delegada da DDM Lorena 
(Delegacia de Defesa da Mu-
lher), Dra. Adriane Gonçalves, 
revelou na última sexta-feira 
que o resultado de um laudo 
pericial descartou violência 
doméstica como a causa da 
morte de um menino de dois 
anos, ocorrida no fim de 
janeiro. Após um boato nas 
redes sociais de que a criança 
havia sido vítima de espanca-
mento, a mãe do garoto, uma 
jovem de 17 anos, chegou a 
ser agredida por um grupo 
de moradores do Cecap Alta.

De acordo com a delegada, 
o resultado do laudo médico, 
revelado na última segunda-
-feira, atestou que o corpo do 
pequeno Pedro Lukas Neves 
não apresentava sinais de 
agressão ou abuso sexual. O 
exame também apontou que 
as duas fraturas apresenta-
das pela criança, no fêmur 

e no braço, eram antigas. O 
legista informou ainda que 
uma doença infecciosa, pos-
sivelmente tuberculose, foi 
a causa da morte do menino.

Dra. Adriane Gonçalves ex-
plicou que a mãe da criança 
relatou que no último dia 17, o 
menino amanheceu com febre 
alta e foi levado à UBS (Unida-
de Básica de Saúde) do Cecap, 
onde morava. Diagnosticado 
com infecção de garganta, 
ele foi medicado e seu quadro 
melhorou. Mas quatro dias 
depois, o garoto passou mal 
ao tomar um antibiótico, tendo 
um princípio de convulsão. 
Encaminhado pelo Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência) ao Pronto Socorro, 
Pedro Lukas recebeu soro.

Em um determinado mo-
mento, o padrasto do menino 
foi levá-lo ao banheiro. Em 
depoimento à Polícia Civil, o 
homem explicou que segu-
rou o braço da criança com 
força, já que ela estava com 

dificuldades para caminhar, 
quando ele ouviu um barulho 
no membro em que estava o 
equipamento que armazena o 
soro. Preocupado, o padrasto 
chamou as enfermeiras te-
mendo que o braço tivesse 
sofrido alguma lesão.

Após a realização de uma ra-
diografia, que constatou fratu-
ra no fêmur e braço, a equipe 
médica acionou o Conselho 
Tutelar, desconfiando que 
Pedro Lukas pudesse ter sido 
vítima de violência doméstica.  
Enquanto o órgão registrava 
um boletim de ocorrência, o 
menino faleceu.

Além das fraturas (sendo 
a do fêmur crônica), exames 
apontaram que Pedro Lukas 
possuía duas más formações 
cerebrais, que até então eram 
desconhecidas pela família. 

Após um boato nas redes so-
ciais, propagado por páginas 
de notícias, de que a criança 
havia morrido em decorrên-
cia de um espancamento, 

um grupo de moradores do 
Cecap invadiu a casa do casal 
e arrastou a mãe até a rua, 
onde foi agredida. Assustado, 
o casal abandonou o imóvel 
e desde então segue na casa 
de parentes em outra cidade.

Além de criticar a postura 
de portais de notícias e inter-
nautas que divulgaram boatos 
sobre a causa da morte da 
criança, a delegada revelou 
que responsáveis pela tenta-
tiva de linchamento da mãe 
da criança poderão responder 
criminalmente pelo ato. “Foi 
lamentável a postura de al-
guns veículos de comunicação 
e outras pessoas que com-
partilharam a notícia de que 
o menino tinha morrido por 
causa de um espancamento. 
A atitude irresponsável destas 
pessoas gerou ainda mais so-
frimento à esta família. Caso o 
casal queira, poderemos abrir 
outro inquérito para punir os 
responsáveis pelas agressões 
feitas contra eles”.

Menor é baleado 
em residência de 
Guaratinguetá

ram fugir, mas acabaram 
interceptados.

Durante a prisão, os cri-
minosos confessaram que 
eram foragidos do sistema 
prisional.

A dupla foi encaminhada 
ao Distrito Policial, perma-
necendo à disposição da 
Justiça.
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Saúde e segurança são 
preocupações em Aparecida
Enquete mostra que reclamações atingem vários setores da cidade

Aparecida estuda 
guarda armada
Cidade registra queda de 75% 
na taxa de homicídio em 2017; 
roubo e lesão corporal sobem

Juliana Aguilera
Aparecida

A cidade de Aparecida 
apresentou queda no nú-
mero de homicídios dolo-
sos, quando não se teve a 
intenção de matar, com dois 
casos em 2017. O número é 
75% menor do que em 2016, 
quando ocorreram oito mor-
tes. Outros crimes como 
furos e estupros também 
tiveram baixa, já o número 
de roubos aumentou no 
último ano. Para garantir 
uma sequência na queda da 
criminalidade, o Município 
tenta reforçar a estrutura.

Segundo estatísticas da 
secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
referentes à 2017, o crime 
na microrregião diminuiu, 
comparado a 2016.

Entre as cidades da micror-
região, Aparecida foi a que 
registrou maior diminuição 
de casos. Pindamonhangaba 
registrou queda de 35,3%, 
seguida por Caçapava com 
25%. Cidades como Potim, 
Lorena e Cruzeiro também 
tiveram número menor de 
homicídios dolosos em 2017. 
Cachoeira Paulista contabili-
zou aumento de 50% e Canas 
registrou dois homicídios, 
número maior do que em 
2016, quando não houve 
nenhum caso. Guaratinguetá 
fechou com saldo igual nos 
dois anos: 22 casos.

Outros tipos de crimes 
foram contabilizados nas 
estatísticas, como homicídio 
culposo por acidente de 
trânsito, furto, roubo, lesão 
corporal culposa por aci-
dente de trânsito e estupro. 
O número de homicídios 
culposos por acidente de 
trânsito, quando se tem a 
intenção de matar, em Apa-
recida, aumentou 60%. Em 
2016 foram cinco vítimas e, 
em 2017, oito vítimas.

A taxa de lesão corporal 
culposa por acidente de 
trânsito também aumentou 
de 106 casos registrados em 
2016, para 149 casos em 
2017. Segundo o secretário 
de Segurança Pública e Trân-
sito de Aparecida, Marcelo 
Monteiro, a Prefeitura já está 
tomando providências para 
aumentar a segurança das 
vias públicas. “A rua Aristides 
de Andrade, por exemplo, vai 
ter uma duplicação, porque é 
um dos pontos que mais tem 
ocorrência computada pela 
guarda”, afirmou.

O secretário destacou que 
a cidade não comporta o 
número de carros nas vias, 
principalmente nos finais de 
semana, quando a população 
flutuante aumenta conside-
ravelmente. Outro problema 
apontado por Monteiro são 
as motos. “A grande maioria 
não quer respeitar a lei. Não 
respeita a faixa de pedestre, 
quer estacionar em qual-
quer lugar, passa por cima 
do canteiro. Nós não temos 
como ter um guarda em 
cada rua, mas fazemos o que 
podemos”, explicou.

Já a taxa de roubos teve au-
mento de 12 casos em 2017, 

subindo para 212 registros. 
Somente de carro, foram 21 
em 2017, número maior do 
que o ano anterior, no qual ti-
veram nove roubos. O número 
de furtos diminuiu de 973 para 
848, em 2017. Porém, veículos 
furtados foram maiores: de 35 
casos para 41. O número de 
estupros caiu de 16 casos para 
13 casos em 2017.

Guarda Municipal – A Guar-
da Municipal de Aparecida 
é patrimonial e não anda ar-
mada. O órgão trabalha em 
conjunto à Polícia Militar em 
todos os turnos de serviço. 
Monteiro afirmou que há 
procedimentos em andamento 
para armá-la no futuro. “Temos 
autorização da Polícia Federal 
e do Exército, conseguimos 
25 armas doadas pela Guarda 
Municipal de Campinas”.

Atualmente, a Guarda Civil 
Metropolitana da cidade tem 
49 guardas efetivados. Mon-
teiro explicou que o grupo não 
trabalha apenas com ocorrên-
cias de trânsito. “Em 2017, eles 
atenderam 3.816 ocorrências, 
uma média de trezentas por 
mês. A Guarda apoia todos os 
tipos de serviços e eventos que 
a Prefeitura faz, as procissões, 
festas, cavalarias”.

Romeiros afirmaram que 
costumam ver a Guarda Civil 
na cidade e se sentem seguros 
em Aparecida. Leandro Micossi 
já visitou a cidade diversas ve-
zes e afirmou que mesmo em 
lugares cheios, como a Feira 
de Ambulantes, ele não sente 
medo de ser assaltado. “Princi-
palmente no final de semana, 
eu vejo bastante guardas aqui 
no Centro”.

Polícia Militar – Segundo 
o capitão da Polícia Militar, 
Doriedson Galvão, os números 
são reflexos do investimento 
em ações preventivas como 
tráfico de drogas, apreensão 
de armas e maior número de 
presos em flagrantes. O capitão 
reforça também melhorias 
nas condições de segurança 
pela implantação do Conseg 
(Conselho de Segurança) em 
Aparecida e o fortalecimento 
do programa de Assistên-
cia Solidária, que organiza a 
prevenção em bairros mais 
necessitados.

Outro ponto levantado por 
Galvão é a união dos órgãos de 
segurança.  “A união da Guarda 
Municipal e Polícia Civil com a 
Polícia Militar possibilita que 
a ação se torne mais eficiente”, 
exaltou.

O Município espera investi-
mentos do governo para atua-
lização do aparato de câmeras 
na cidade. Segundo o capitão, 
o sistema é de 2007 e precisa 
contemplar novas vias.

Bairros como Jardim Paraíba 
já estão sendo estudados pela 
Assistência Solidária para 
receber novas câmeras. “É 
um bairro importante, de 
passagem entre Aparecida e 
Potim”, afirmou Galvão, que 
acredita que implantando 
novas câmeras, o número de 
roubo irá diminuir. A maior 
parte destes crimes em Apare-
cida são transeuntes, ou seja, 
acontecem rapidamente, e o 
criminoso escapa por moto 
ou bicicleta.

Qual deve ser a prioridade para Aparecida em 2018?
ENQUETE:

“Eu penso na segurança. 
Segurança e saúde, que é o 
básico e é importante pra 
cidade. Principalmente a se-
gurança, porque está faltan-
do muito em Aparecida. Não 
adianta também a pessoa ter 
saúde e não ter segurança. 
Sinto falta dos dois. Tá difícil 
demais, o pessoal tá rouban-
do aí por nada, por causa 
de um celular. A gente tem 
pensado nisso”.

Danilo Andrilho,
47 anos, comerciante,
Centro

Tem que melhorar a pre-
servação das praças. Tem 
muito lugar sujo, com gra-
ma alta. Esse parquinho que 
fizeram aqui é excelente 
para a criançada brincar, 
poderia até colocar mais. 
Sou mãe e prezo mais por 
isso. Quanto a Câmara, não 
acompanho muito porque 
trabalho fora e sinceramen-
te não tenho opinião sobre 
eles, ou como agem.

“Eu acho que está faltan-
do, por exemplo, casa para 
os pobres, além de seguran-
ça para os moradores. Eu es-
colheria moradia sim como 
prioridade. É o que falta pra 
gente aqui na nossa cidade. 
Na verdade está precisando 
de tudo um pouco pra quem 
vive aqui em Aparecida. Pre-
cisa melhorar um pouco de 
cada coisa pra essa cidade 
melhorar”.

Maria Teresa Máximo,
47 anos, comerciante,
Itaguaçu

Rosalina Rangel,
62 anos, aposentada,
Aroeira

“Aparecida não está tendo 
nada investido aqui, está 
precisando de tudo. Pessoal 
sempre reclama da saúde, 
de fazer alguma coisa em 
benefício ao turismo. Mas 
está tudo para neste primei-
ro ano, estamos aguardando. 
O turista precisa ser mais 
acolhido. A segurança, gra-
ças a Deus, está sossegado. 
Você não vê polícia e não vê 
nada errado”.

Hertolei Maciel,
57 anos, taxista,
Itaguaçu

“Tem que investir em se-
gurança e melhoria dos 
bairros. O prefeito só arruma 
o Centro, o resto dos bairros 
ele larga tudo. Tem que ar-
rumar rua, tem que asfaltar, 
o pessoal faz um buraco e 
larga. Saúde de Aparecida 
também é meio precária. 
Você vai no Pronto Socorro 
não atende, você vai na San-
ta Casa e não tem médico. As 
vezes só tem um médico”.

“A saúde tem que ser 
investida mais. Aqui em 
Aparecida a gente não tem 
médico especializado, o 
Pronto Socorro está muito 
‘a Deus dará’. A gente pre-
cisa realmente de médicos 
especializados, pediatras, 
plantonistas. As vezes a 
gente vai lá e não tem. Mas 
também a pavimentação nas 
ruas, limpezas dos bairros, 
eles cuidam mais do Centro”.

Antônio do Carmo,
67 anos, aposentado,
Santa Terezinha

Neusa Bento,
50 anos, cozinheira,
Ponte Alta

“Tem que melhorar a 
educação e a saúde, até 
porque a gente tem uma 
Santa Casa só, que aten-
de, no caso, duas cidades: 
Aparecida e Potim, que é 
vizinho daqui. Então está 
um caos o atendimento 
lá, tem dia que a gente 
entra ali que ‘só por Deus’. 
Segurança também, tenho 
banca aqui”.

Cristina Medeiros,
35 anos, comerciante,
Centro

“Principalmente a saúde 
e a educação. Acho que isso 
tem que ser primordial. É 
o básico de tudo. Acho que 
precisa mais de cuidado 
com a nossa cidade, mais 
atenção com ela. Eu acho 
que falta essa estrutura, não 
sei como é na Prefeitura, 
mas precisa de verbas. Acho 
que falta até lixeira na cida-
de. No final de semana está 
tudo sujo a cidade”.

Luciano Silva,
42 anos, garçom,
Jardim Paraíba

Fotos: Leandro Oliveira
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O prefeito Ernaldo Cé-
sar Marcondes (PMDB) foi 
lembrado nas ruas pelo 
primeiro ano de mandato 
com poucas mudanças em 
Aparecida. Em geral, a po-
pulação pede a melhoria de 
todas as áreas, mas a saúde 
e segurança foram as mais 

destacadas durante enquete 
realizada pela equipe do 
Jornal Atos. A Santa Casa, 
que sofre lotação e demora 
em atendimento, e o número 
de roubos e furtos foram 
questões levantadas pelos 
moradores.

No início de 2017, a falta 
de médicos na Santa Casa 
de Aparecida foi notícia. O 
motivo era a falta de paga-

mento da Prefeitura. A po-
pulação também reclamou 
que não há médicos espe-
cializados, e a demora para 
serem atendidos é grande.

Já a polícia colocou em 
ação medidas preventivas 
para desarmar infratores e 
confrontar a ação do tráfico 
de drogas. O resultado me-
lhorou o índice de homicí-
dios na cidade, mas o mora-

dor reclama da valorização 
do Centro e esquecimento 
de bairros mais afastados. 

Em 2017, a cidade regis-
trou aumento no número de 
roubos (leia texto ao lado) 
que, em sua maioria, tem 
pedestres como vítimas. 
Outras questões como lim-
peza e asfaltamento de vias, 
moradia e educação também 
foram lembradas.

O Pronto Socorro de Aparecida; saúde é um principais pontos lembrados durante enquete nas ruas da cidade; segurança também preocupa

Guardas municipais na praça Benedito Meirelles, em Aparecida

Foto: Juliana Aguilera

Foto: Juliana Aguilera
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Escolas de Samba de Guará ajustam 
últimos detalhes antes dos desfiles

"Alegria em 
Família" marca 
Carnaval
em Aparecida

Pinda tem 
sessões 
gratuitas
de filmesEmbaixada do Morro abre competição às 21h; Mocidade, Tamandaré, Bonecos

e Acadêmicos vão embalar os quase cinco mil foliões na Presidente Vargas
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Da Redação
Aparecida

Da Redação
Pindamonhangaba

O ano de 2018 marca a 
volta dos desfiles competi-
tivos das escolas de samba 
de Guaratinguetá. Das seis 
agremiações ativas, cinco 
vão desfilar neste ano. A 
Unidos da Tamandaré busca 
o terceiro título consecutivo, 
enquanto Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Embaixa-
da do Morro, Mocidade Ale-
gre do Pedregulho e Bonecos 
Cobiçados tentam frear a 
hegemonia azul e branca.

Cada escola terá no máxi-
mo 75 minutos para cruzar 
a avenida Presidente Getúlio 
Vargas. A agremiação que 
estourar o tempo perderá 
pontos. A primeira escola 
na passarela do samba na 
terça-feira de Carnaval será 
a Embaixada do Morro.

A maior vencedora de 
Guaratinguetá, com 17 tí-
tulos, não levanta a taça 
desde 2011. Neste ano, a 
vermelha e branca do Alto 
das Almas e Pedreira vai 
contar os cinquenta anos da 
Apae (Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais) 
da cidade. Para embalar o 
desfile, que começa às 21h, a 
Embaixada vai levar seiscen-
tos componentes, que serão 
distribuídos em 13 alas. A 
agremiação terá ainda três 
carros alegóricos.

Segunda escola a desfilar, 
a Mocidade Alegre do Pedre-
gulho tem apenas um título 
na história, conquistado 
em 1992. O tema do desfile 
deste ano será o banho e a 

A Prefeitura de Aparecida 
realiza a primeira edição do 
Alegria em Família nesse 
Carnaval. O evento começou 
na última sexta-feira, e segue 
até a próxima terça-feira.

A programação contará 
com marchinhas, música 
ao vivo e brinquedo para 
as crianças.

Na próxima segunda-feira 
será a vez do 1º Celebra 
Cristo, e no dia 13, o Carna-
val Reviver da Comunidade 
Católica Shalom. Toda a pro-
gramação do evento Alegria 
em Família começará às 
17h, com encerramento às 
22h, no espaço de eventos 
na praça Kennedy, à ave-
nida Padroeira do Brasil, 
nº 282.

O Palacete 10 de Julho 
recebe desde a última quar-
ta-feira sessões de filmes 
gratuitos. A atração é uma 
realização do Cine Didun, 
em parceria com a Prefei-
tura e o Video Camp.

A próxima sessão será no 
dia 21, com exibição às 19h, 
quando será apresentado 
o documentário “Terreiros 
do Brincar”, que retrata a 
participação de crianças 
em vários grupos de ma-
nifestações populares em 
quatro estados brasileiros. 
O filme tem a classificação 
indicativa livre, permitida 
para todos os públicos. A 
distribuição dos ingressos 
será a partir das 18h30, 
para cinquenta lugares.

O Palacete 10 de Julho, 
fica à rua Deputado Claro 
César, nº 33, no Centro.

agremiação já chama a aten-
ção das concorrentes pelo 
enredo e pela qualidade das 
fantasias e adereços.

Neste ano, a Mocidade 
deve levar seiscentos com-
ponentes para a passarela do 
samba e espera que o apoio 
dos moradores do bairro 
mais populoso da cidade 
resulte em pelo menos uma 
colocação entre as três pri-
meiras neste ano. A escola 
levará três carros alegóricos 

para a avenida, e deve iniciar 
o desfile às 22h30.

Terceira maior vencedora 
de Guaratinguetá, com dez 
títulos, e atual bicampeã, a 
Unidos da Tamandaré in-
vestiu pesado para o desfile 
deste ano. O carro abre-alas 
tem quarenta metros de 
comprimento, enquanto 
outra alegoria terá quase 
dez metros de altura. Com 
mil componentes, número 
expressivo para a cidade, 

a Tamandaré quer pintar a 
Avenida do Samba de azul e 
branco.

A subvenção de R$ 50 
mil, feita pela Prefeitura, 
foi apenas um auxílio para 
a escola, que tem um in-
vestimento alto que não foi 
divulgado oficialmente. A 
Tamandaré fará uma via-
gem ao Continente Negro, 
com início previsto a 0h. A 
agremiação é cotada como a 
principal candidata ao título 
neste ano.

Atrás de um título desde 
1974, quando conquistou sua 
primeira e única taça, os Bo-
necos Cobiçados vão destacar 
a sustentabilidade no desfile 
deste ano. A verde e rosa do 
Campinho precisou acelerar 
os ajustes finais na véspera 
da semana de Carnaval.

Com 550 componentes 
confirmados e três carros 
alegóricos, ao contrário da 

Unidos da Tamandaré, o in-
vestimento na verde e rosa 
não foi alto. O desfile dos 
Bonecos está previsto para 
começar à 1h30.

Os Acadêmicos do Campo 
do Galvão vão fechar os 
desfiles deste ano. A escola 
é cotada como candidata 
direta ao título, ao lado 
da Unidos da Tamandaré. 
Com 15 títulos na história, 
o Acadêmicos é o segundo 
maior vencedor da cida-
de. Tradicional, popular e 
campeã, a escola vermelha, 
azul e branca pode levar até 
setecentos componentes em 
três alegorias.

Às vésperas do desfile, um 
mal estar atingiu a agremia-
ção. Na última quarta-feira 
estava programado um en-
saio geral da escola, com 
a presença do intérprete 
Emerson Dias, que também 
é cantor da Grande Rio. O 
ensaio aconteceu, mas sem a 
presença de Dias, que alegou 
cansaço devido à maratona 
de ensaios com a escola ca-
rioca e não compareceu ao 
Campo do Galvão.

Competição – Ficou de-
terminado que as escolas 
devem cumprir à risca o 
cronograma e horários de 
entrada na concentração 
e tempo de desfile. Quem 
descumprir, será penalizado 
com perda de pontos. Os 
jurados deste ano já foram 
confirmados e, de acordo 
com informações oficiais, 
eles têm experiências em jú-
ris de outras cidades do País.

A apuração será realizada 
na tarde da quarta-feira de 
cinzas, na Câmara Munici-
pal. Será permitida entrada 
restrita de membros das 
diretorias das escolas de 
samba, da Oesg (Organização 
das Escolas de Samba de 
Guaratinguetá), da imprensa, 
Executivo, Legislativo e da 
empresa Bauhaus. Os troféus 
de campeão, vice, terceiro 
colocado e os respectivos 
estandartes de ouro serão 
entregues no mesmo dia.

Foto: Rafael Rodrigues

Ritministas da Embaixada do Morro, durante ensaio geral, na avenida Getúlio Vargas, em Guaratinguetá


