
REFORÇO OU NADA...  Uma semana após o levantamento do Instituto Sou da Paz apontar que Lorena 
foi a cidade mais violenta do Estado de São Paulo no ano passado, na proporção de boletins de ocorrência 
registrados por número de habitantes, o governador Márcio França (PSB) passou pelo Vale do Paraíba e criticou 
a gestão de segurança pública para a região. França, que está em pré-campanha pelo Estado, afirmou que 
a solução imediata para o problema é reforçar o contingente policial.

Servidores aceitam 3%
de Ernaldo Marcondes
Criticada por falta de negociação, Prefeitura de Aparecida consegue 
manter contraproposta, mas Sindicato tem outras reivindicações

O reajuste dos servidores 
de Aparecida será de 3%, de 
acordo com a sindicato que 
representa a categoria. O valor 
foi oferecido como contrapro-
posta da Prefeitura aos 6% que 
a entidade havia solicitado 

no início de abril. Apesar das 
críticas quando à falta de 
diálogo do poder público ao 
longo do mês, as duas partes 
chegaram ao consenso quanto 
ao aumento salarial, mas há 
pedidos que continuam em 

aberto e sem previsão de se-
rem concedidos. O presidente 
do Sindicato dos Servidores 
de Aparecida, Fábio Sérgio 
Oliveira, comemorou algumas 
conquistas, além do reajuste 
de 3%. “Entre o aumento e Pág. 3
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Moreira César
ganha base de 
atendimento 
do Samu

Para agilizar o resgate de 
pacientes do distrito de Mo-
reira César, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba inaugurou 
na tarde da última sexta-feira 
a base descentralizada do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). A base, 
instalada ao lado da UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) do Centro, terá uma 
ambulância de suporte básico 
em prontidão.
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Ernaldo Marcondes garantiu 3%
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Apresentação de poema durante edição de 2017 do Festipoema; evento espera textos de todo País

outras coisas que foram rei-
vindicadas, tivemos melhorias 
e conquistas. Eu destacaria a 
promessa de regulamentação 
da insalubridade dos agentes 
comunitários de saúde”.

Pinda abre 
inscrições para 
nova edição do 
Festipoema
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O 19º Festipoema está 
com inscrições abertas 
para os concursos de auto-
ria, interpretação cênica, 
fotografia e vídeo de um 
minuto em Pindamonhan-
gaba. Artistas de todo Brasil 
podem se inscrever até 30 
de junho, pelo site da Pre-
feitura. A divulgação dos 
poemas selecionados acon-
tecem no dia 3 de agosto, e 
os trinta escolhidos terão 
seus poemas divulgados em 
ônibus que circulam no mu-
nicípio. Todas as categorias 
premiam os três primeiros 
lugares. Os textos selecio-
nados serão enviados para 
quem desejar interpretar 
os poemas.
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Homenagem 
à França tem 
MIT e novas 
cobranças

O governador de São Paulo, 
Márcio França (PSB), este-
ve em Aparecida na última 
segunda-feira para cumprir 
agenda política. França re-
cebeu o título de cidadão 
honorário aparecidense e 
entregou certificados de 
MIT (Município de Interesse 
Turístico) a cinco prefeitos do 
Vale do Paraíba.
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Trimestre
é positivo
para geração
de empregos

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
registrou saldo positivo na 
geração de empregos, em 
março, durante levanta-
mento divulgado na última 
semana pelo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados), com 959 
vagas. Os dados revelaram 
ainda que no primeiro tri-
mestre do ano, também fa-
vorável, o pódio do “ranking 
do emprego” foi formado por 
Pindamonhangaba, Guaratin-
guetá e Cruzeiro.

Casa da Cultura 
aguarda aporte 
para reforma, 
em Lorena
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Construído em 1831, o 
Solar Conde de Moreira Lima, 
que abriga atualmente a Casa 
da Cultura de Lorena, pode 
estar próximo de receber 
obras de recuperação. Desde 
o fim de março, uma empresa 
contratada pela Santa Casa 
de Misericórdia, proprietá-
ria do imóvel, faz um estudo 
arquitetônico para que seja 
elaborado um projeto de 
restauração.

Emancipação
de Moreira 
César cobrada 
na Câmara

Com a presença de um pe-
queno grupo de manifestantes, 
a Câmara de Pindamonhanga-
ba discutiu o pedido de eman-
cipação de Moreira César. A 
representante do movimento 
“Emancipa Moreira César”, 
Irene Ribeiro, cobrou apoio 
para que o local seja desincor-
porado o mais breve possível.
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Lorena instala 
limitadores de 
altura para 
caminhões

A Prefeitura de Lorena ins-
talou limitadores de altura 
nos bairros Olaria e Vila Nor-
mandia. A intenção é evitar 
trajeto de caminhões de dois 
eixos nos cruzamentos da rua 
Antônio Cartolano com a rua 
Rufino Torres (Olaria) e da rua 
Hugo Greco com a rua Alexan-
dre Ferreira Pedro Filho (Vila 
Normandia).

RMVale segue 
recordista em 
homicídios
no interior
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Dados divulgados pela se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado na última semana 
revelaram que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) foi a 
região mais violenta do inte-
rior de São Paulo no primeiro 
trimestre do ano.
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Márcio França entrega título de MIT e recebe 
cobrança por atenção na saúde de Aparecida
Acionado por presidente da Câmara, governador promete maior investimento na rede pública; 
Cachoeira Paulista e Queluz ampliam grupo de municípios da região atendidos no turismo

Leandro Oliveira
Aparecida

O governador de São Pau-
lo, Márcio França (PSB), es-
teve em Aparecida na última 
segunda-feira para cumprir 
agenda política. França re-
cebeu o título de cidadão 
honorário aparecidense e 
entregou certificados de 
MIT (Município de Interesse 
Turístico) a cinco prefeitos 
do Vale do Paraíba. Durante 
longa cerimônia, o gover-
nador foi cobrado publica-
mente pelo presidente da 
Câmara de Aparecida sobre 
investimentos emergenciais 
para a saúde municipal.

Pré-candidato ao governo 
do Estado, França assumiu 
a vaga de Geraldo Alckmin 
(PSDB), que disputará as elei-
ções presidenciais. Com boa 
relação junto aos prefeitos 
da região, ele aproveitou o 
compromisso para tentar se 
aproximar do eleitor local.

Ao longo da cerimônia, o 
governador garantiu novos 
investimentos para a região, 
recebeu a placa de cidadão 
aparecidense e entregou os 
títulos do MIT à Cachoeira 
Paulista, Paraibuna, Queluz, 
Monteiro Lobato e Jacareí, 
além de Igaratá, que fica na 
região bragantina. “Esses 
municípios passam a rece-
ber recursos do Governo 
do Estado para fortalecer o 
turismo”, salientou.

O protocolo, habitual-
mente feito de maneira 
dinâmica e ligeira, dessa vez 
foi extenso. Ao menos cinco 
deputados e ex-deputados 
fizeram uso da palavra, além 
do prefeito de Aparecida, 
Ernaldo César Marcondes 
(MDB) e do presidente da 
Câmara Municipal, Marcelo 
Marcondes (PV). Foi justa-
mente do líder do Legislativo 
a fala mais importante.

Marcelo Marcondes co-
brou investimentos imedia-
tos na saúde de Aparecida. 
“Visitei a Santa Casa e vi 
que a gestão do Estado, do 
Frei Bartolomeu, vem sendo 
humanizada e bem acompa-
nhada, porém as contas não 
fecham. Isso me preocupa, 
pois Aparecida recebe mais 
de 12 milhões de visitantes 
por ano e tem um compro-
misso de realizar um bom 
serviço aos turistas e aque-
les que vivem aqui. Apenas 
12% do atendimento é de 
munícipes da nossa cidade”.

Após o evento, o governa-
dor confirmou que já havia 
sido solicitada injeção de 
mais recursos para a saúde 
do município, pedido feito 
pelo prefeito. “Vamos dar 
uma atenção maior para a 
Santa Casa. O frei tem se 
esforçado e eu vou avaliar 
e definir qual formato de 
financiamento ele precisa, 
para ajudar, pois trata-se 
de um hospital que recebe 

muitos turistas e moradores. 
Vamos colaborar”, destacou.

Além da possibilidade de 
liberação de recursos, há ou-
tro diálogo sobre uma nova 
reestruturação da saúde da 
região. A solicitação feita 
pelo chefe do Executivo de 
Aparecida é para que haja 
uma divisão de atendimen-

tos entre os municípios e 
cada caso seja direcionado 
para uma cidade que tenha 
maior demanda desse tipo 
de atendimento.

Pauta – Márcio França 
participou ainda da inau-
guração da revitalização 
da avenida Zezé Valadão e 
da revitalização de cinco 

rotatórias da cidade, onde 
foram instalados monumen-
tos artísticos remetentes aos 
milagres de Nossa Senhora 
Aparecida.

Mais MITs – Com a nome-
ação de Cachoeira Paulista 
e Queluz, a sub-região 3 da 
RMVale passa a contar com 
três cidades com o título 

de Município de Interesse 
Turístico. A primeira a ga-
rantir a nomeação foi Cru-
zeiro, em outubro de 2017. 
Outras cidades que buscam 
o MIT são Lorena, Potim e 
Pindamonhangaba. O título 
garante um aporte de até 
R$600 mil para investimen-
tos no turismo.

Acompanhado por prefeitos, vereadores e lideranças políticas da região, o governador Márcio França apresenta propostas para cidades
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Bastidores da Política
Toma posse em Brasília

Em tempo oportuno, Marcelo 
Ortiz assume cadeira na Câmara Fe-
deral nos próximos dias. Ortiz, que 

já foi deputa-
do por Gua-
ratinguetá por 
dois mandatos 
e se mantinha 
como suplente 
do PSL, volta 
à ativa num 
momento em 
que a cidade e 

região necessita de um representante 
na Capital Federal que priorize suas 
reinvindicações. De acordo com o 
mercado político, desde que Ortiz 
deixou o Congresso, os recursos do 
Governo Federal foram reduzidos 
drasticamente.

Necessidade regional
Faltando 158 dias para as elei-

ções, e com a população clamando 
por mudanças no cenário estadual e 
principalmente no federal, Marcelo 
Ortiz volta a frequentar a ponte aé-
rea Vale do Paraíba-Capital Federal 
como um dos parlamentares que não 
tem do que se envergonhar.

Contas do Hair...
Apos as aprovações de três con-

tas do ex-prefeito Francisco Carlos 
(2003, 2014 e 2015) pela Câmara 
de Guará, a especulação política 
aguarda as de 2013, que segundo 
a patuleia, foram rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas. Disseram que 
os peemedebistas estão solidários 
com tucano para garantir seu 'salvo 
conduto', como forma de, 'em tese', 
contrabalancear as próximas eleições 
municipais. Com a palavra Marcos 
Evangelista...

Prefeito de Aparecida Ernaldo Marcondes 'rasga seda' ao governador Marcio França.
Prefeitos e vereadores da região dividiram espaço com deputados e lideranças junto 
a Marcio França, durante inaugurações e homenagem da Câmara de Aparecida, 
na última seguda-feira. França participou de eventos adaptados pela Prefeitura da 
cidade, recebeu titulo de Cidadão Honorário e interagiu com os políticos do Vale. 
Assuntos como liberações de recursos e apoio para eleições foram predominantes 
no encontro.

Foto legenda...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o diretório 

do PSDB de Guará e a cúpula tucana 
do Estado, principalmente se o chur-
rasco for para comemorar a aproxi-
mação do Partido à plataforma de 
governo do prefeito Marcus Soliva!!!

Entre as paredes
A informação, ainda que remota, 

que ofereceram ou pediram o PSDB 
para o prefeito Marcus Soliva, agitou 
os tucanos de Guará com reflexo no 
'baixo clero' da sigla, que já puxou 
as facas contra o governo municipal, 
sobrando críticas até para o o gabi-
nete do deputado Hélio Nishimoto...

É por falar em PSDB...
....o vereador João Pita está agra-

decendo o deputado estadual Hélio 
Nishimoto as três emendas (R$ 150 
mil para Guarda Mirim, R$ 150 mil 
para Vila Bela e uma academia ao ar 
livre a ser instalada, talvez no Villa-
ge Santana) para Guaratinguetá, em 
atenção ao seu pedido. Pita declarou 
que Nishimoto sempre foi atencioso 
ao governo de Marcus Soliva.

Porta de entrada
Se depender do vereador Mar-

celo da Santa Casa, ninguém fica 
sem atendimento na Saúde de Gua-
ra. Comenta-se 
que além de seu 
próprio público, 
Marcelinho tem 
encaminhado e 
direcionado pa-
cientes de pra-
ticamente todos 
colegas de Câ-
mara. Como 'pe-
ça-chave' na Santa Casa local e com 
trânsito nas especialidades como 

hemodiálise e oncologia, o vereador, 
com 'as bênçãos' do prefeito Marcus 
Soliva, já é considerado a 'porta de 
entrada' de atendimento na cidade.

Surfando na onda
A visita do governador Marcio 

França em Aparecida, na última sex-
ta-feira, rendeu até para os pré-can-

didatos a deputado. Totô de Lorena 
e Torrada de Cachoeira Paulista tro-
caram informações e juras eleitorais 
com França. Afinal, todos estão no 
'mesmo barco', ou seja, na captação 
de votos...

Na mesa do adversário
O mercado político de Pinda es-

tranhou a participação do prefeito Isa-
el Domingues 
no programa 
radiofônico do 
Vela do PT, na 
semana passada. 
De acordo com 
quem manja de 
política na cida-
de, é alimentar o 
adversário para 
batalha, porque em 2020 ambos esta-
rão em palanques opostos disputando 
a mesma posição...

Dúvidas e incertezas
O perfil administrativo e político 

adotado pelo prefeito Isael Domin-

Marcelo da Santa Casa

gues na condução da Prefeitura de 
Pinda tem levado muitos a desacre-
ditarem de sua intenção de reeleição. 
Há quem aposte que este estilo pode 
ser uma estratégia para evitar revolu-
ção interna em seu próprio governo, 
onde sua cadeira é desejada por ‘al-
guns’ domésticos do gabinete. 

Alinhamento 2020
Mesmo faltando 886 dias para as 

eleições municipais, alguns prefeitu-
ráveis de Lorena 'mergulham fundo' 
nas alianças políticas e na formação 
de grupos. Comenta-se que, dos qua-
tro prováveis candidatos à sucessão 
do prefeito Fábio Marcondes, um 
deles pode declinar o status de pré-
-candidato a prefeito para somar de 
vice. Contando o milagre, mas omi-
tindo o nome do santo, fica a dúvida: 
entre os nomes de Sylvio Ballerini, 

Marcelo Ortiz

Renato Marton, Marieta Bartelega e 
Elcio Vieira Junior, qual declina para 
retaguarda?

Canto desta cidade 'meu'
Se a ideia do deputável Totô 

era postular na 
campanha como 
candidato úni-
co de Lorena, 
a surpresa está 
subindo do Li-
toral. A filha de 
Antonio Carlos 
- ex-prefeito de 
Caraguá - é a 

aposta de um grupo significativo de 
apoiadores para deputada estadual.  
Michelli Veneziani,  que é lorenense, 
está se apresentando e sendo apresen-
tada como uma opção para mudança 
na Assembleia Legislativa.

Totô, Marcio França e Torrada

Michelli Veneziani

Isael Domingues
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Servidores e Ernaldo 
definem reajuste de 
Aparecida em 3%
Após críticas de falta de negociação, sindicato 
aceita contraproposta da Prefeitura, mas ainda 
cobra resposta para outras reivindicações

Foto: Leandro Oliveira

O prefeito de Aparecida, Ernaldo César Marcondes, que conseguiu aceitação dos 3% entre servidores

Rafael Rodrigues
Aparecida

O reajuste dos servidores 
de Aparecida será de 3%, 
de acordo com a sindicato 
que representa a categoria. 
O valor foi oferecido como 
contraproposta da Prefei-
tura aos 6% que a entidade 
havia solicitado no início 
de abril. Apesar das críticas 
quanto à falta de diálogo 
do poder público ao longo 
do mês, as duas partes che-
garam ao consenso quanto 
ao aumento salarial, mas há 
pedidos que continuam em 
aberto e sem previsão de 
serem concedidos.

O presidente do Sindicato 

dos Servidores de Aparecida, 
Fábio Sérgio Oliveira, come-
morou algumas conquistas, 
além do reajuste de 3%. “En-
tre o aumento e outras coi-
sas que foram reivindicadas, 
tivemos algumas melhorias 
e conquistas. Eu destacaria 
a promessa de regulamen-
tação da insalubridade dos 
agentes comunitários de 
saúde”.

Apesar de analisar posi-
tivamente a reunião com o 
prefeito Ernaldo Cesar Mar-
condes (MDB), o órgão ainda 
não tem resposta quanto a 
outros benefícios solicitados, 
como o adicional feriado, 
que segundo Oliveira, será 
analisado com o departa-

mento jurídico da entidade.
O plano de saúde também 

não saiu do papel, e segundo 
as informações repassadas 
pela entidade, Marcondes 
teria dito que o projeto “está 
em estudo de impacto finan-
ceiro na Prefeitura”. 

Outro benefício que não 
deverá sair em 2018 é o 
vale alimentação. Em con-
trapartida, houve sinalização 
positiva quando à Comissão 
de Assédio Moral, que será 
criada em breve na Prefei-
tura.

Oliveira deu a entender 
que o reajuste será aprova-
do em assembleia, já que o 
valor corresponde à reali-
dade de outros municípios 

da região. “Eu acredito que 
seja aceita, porque pelo 
que acompanhamos outras 
prefeituras, o valor que vai 
ser dado para os servidores 
é que está sendo oferecido 
em outras cidades”.

Nas redes sociais, o se-
cretário de Administração, 
Domingos Leo Monteiro, 
respondeu as críticas. Ele 

justificou o reajuste, que 
muitos internautas classi-
ficaram como irrisório, ale-
gando que houve aumento 
real dentro da proposta da 
Prefeitura. “Em uma reali-
dade de receita foi corrigida 
em 2,8%, e a inflação foi de 
2,6%, uma recomposição de 
3% equivale a um aumento 
real de quase 6% ao longo 

do ano. Isso é o rendimento 
de uma caderneta de pou-
pança”, argumentou.

Monteiro disse ainda que 
a administração atual tem 
enfrentado situações difí-
ceis, citando principalmente 
a diminuição da arrecadação 
do IPTU e a sonegação fiscal, 
que segundo ele, a Prefeitu-
ra tem combatido.

Zona azul de Aparecida vira 
alvo de críticas de motoristas
Falta de funcionários em área de estacionamento rotativo causa 
problemas para usuários do sistema na região central da cidade

Rafael Rodrigues
Aparecida

Se antes o problema para os 
motoristas que trafegavam em 
Aparecida era encontrar vagas 
para estacionar, hoje, depois 
que a Prefeitura implantou 
o estacionamento rotativo, a 
dificuldade virou outra: en-
contrar agentes da empresa 
para comprar os bilhetes para 
comprovar o estacionamento 
na zona azul.

Ricardo Guimarães mora 
em Aparecida e é uma das 
pessoas que sempre tem en-
contrado dificuldades de achar 
um funcionário da empresa 
responsável pela administra-
ção do sistema. Ele afirmou 
ainda que na última semana 
um romeiro foi multado, após 
não conseguir informações 
de como pagar pelo serviço. 
“Fica difícil para os motoristas 
daqui, imagina para os romei-

ros. Esses dias um romeiro 
foi multado porque parou na 
praça Benedito Meirelles, e o 
local mais próximo de venda 
de bilhetes era uma loja, mas 
funcionários mesmo não tinha 
na rua”, contou. 

Outro motorista, Roberto 
Moreira, de Roseira, reclamou 
da distribuição dos funcioná-
rios que ficam na praça Nossa 
Senhora Aparecida, no Centro 
Histórico. Segundo ele, ficam 
quatro agentes vendendo os 
bilhetes, mas um próximo do 
outro, e diante disso, ruas como 
Monte Carmelo e Oliveira 
Braga ficam sem funcionários. 
“Eu acredito que o interesse 
é da empresa e da Prefeitura 
vender os bilhetes, e não que 
a gente tenha que correr atrás. 
Muitas das vezes estamos com 
pressa, e além de parar o carro, 
temos que ficar andando atrás 
de alguém para comprar o 
bilhete”, desabafou.

Prefeitura – O secretário de 
Segurança Pública e Trânsito 
de Aparecida, Marcelo Mon-
teiro, confirmou o problema, 
afirmando que tem recebido 
reclamações na Ouvidoria e 
diretamente na sede da pasta. 
“Realmente já recebemos recla-
mações através da Ouvidoria, e 
na secretaria. Há uns dez dias 
fizemos uma reunião com a 
empresa que presta serviço 
na cidade para definirmos 
algumas questões, inclusive 
esse problema”.

Monteiro explicou o motivo 
que tem gerado as reclamações 
de moradores. Segundo ele, a 
empresa ainda não conseguiu 
colocar funcionários suficien-
tes para atender a demanda da 
venda de bilhetes. “Temos uma 
quantidade de ruas e praças 
onde existem as vagas, mas a 
empresa ainda não conseguiu 
fechar funcionários em todos 
os lugares”, explicou.

Monteiro disse que mesmo 
com a empresa alegando que 
existem outras alternativas, 
como pontos de venda e apli-
cativos para celular, o proble-
ma persiste, principalmente 
com romeiros. “Nem todas as 
pessoas têm acesso ao apli-
cativo, e os postos de vendas 
também ainda é muito pouco 
pelo número e pessoas que 
recebemos”.

Monteiro disse que após a 
reunião com a empresa, foi 
estabelecido que o problema 
seria resolvido o mais rápido 
possível. “Eles disseram que 
vão melhorar o número de 
pessoas, apesar não terem 
dado um prazo fixo. Disseram 
que vão resolver rapidamente”.

Sobre a fiscalização, Mon-
teiro disse que orientou os 
guardas municipais a evitarem 
multas em locais onde não te-
nham funcionários vendendo 
bilhetes.Agentes da zonal azul durante atendimento a motorista em Aparecida

Região tem trimestre positivo na geração de empregos
Saldo favorável ultrapassa 1,5 mil vagas; Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Cruzeiro são destaques positivos

Lucas Barbosa
Regional

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
registrou saldo positivo na 
geração de empregos, em 
março, durante levantamento 
divulgado na última semana 
pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados), com 959 vagas.

Os dados revelaram ainda 
que no primeiro trimestre do 
ano, também favorável, o pó-
dio do “ranking do emprego” 
foi formado por Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá e 
Cruzeiro. 

De acordo com as estatísti-
cas do Ministério do Trabalho, 
o saldo favorável em março 
ocorreu após a região con-
tabilizar 14.551 admissões e 
13.592 demissões. 

O resultado demonstra uma 
considerável recuperação 
do índice, já que no mesmo 
mês do ano passado, a região 
obteve um saldo negativo de 
2.087 postos de trabalho.

Em relação ao acumulado 
de janeiro a março, o Caged 
revelou que a   RMVale teve 
um saldo positivo de 1.545 
postos de trabalho.  

Liderando o ranking, Pin-
damonhangaba contabilizou 
no primeiro trimestre do ano 
3.020 contratações e 2.198 
dispensas, resultando num 
saldo favorável de 822 vagas, 
sendo 183 obtidas somente 
em março.

O principal responsável 
pela geração de empregos em 
Pinda, representando 78%, 
foi mais uma vez o setor de 
indústria de transformação, 
com um saldo positivo de 

618 oportunidades. Em con-
trapartida, o comércio foi 
o destaque negativo, com o 
saldo desfavorável de -111.

Além de revelar que acre-
dita que devido ao “DNA 
Industrial” de Pinda, o setor 
de indústria de transforma-
ção ao longo do ano segui-
rá liderando a geração de 
empregos, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Marcelo Martuscelli, projeta 
que ele contribuirá para o 
aquecimento de outras áreas. 
“Devido a presença de gran-
des indústrias, toda vez que 
a economia nacional reage, 
ocorre um bom número de 
admissões. Em breve, elas 
crescerão já que serão insta-
ladas duas empresas chinesas. 
Empregados, estes moradores 
terão condições de consumi-
rem mais, contribuindo para 
a recuperação do comércio, 
que historicamente registra 
baixas no início do ano”.

O presidente da Acip (As-
sociação Comercial e Indus-

trial de Pindamonhangaba), 
Thiago Derrico, também co-
mentou o resultado positivo 
do município. “Acreditamos 
que isso faz parte de um tra-
balho conjunto de todas as 
instituições para a retomada 
do crescimento. Temos que 
fomentar o círculo virtuoso, 
promovendo ações constantes 
para que o dinheiro circule, 
o comércio venda, o setor 
de prestação de serviços se 
desenvolva e a indústria con-
tinue crescendo”.

Campeã de contratações 
em março, com 402 vagas, 
Guaratinguetá é a segunda ci-
dade da região com o melhor 
saldo trimestral. O município 
registrou 2.644 contratações 
contra 2.111 demissões, ori-
ginando um saldo favorável 
de 533.   

Com um saldo positivo de 
370, o setor de administração 
pública liderou a geração de 
empregos. Assim como Pin-
damonhangaba, o comércio 
decepcionou nos primeiros 

três meses de 2018, com um 
saldo negativo de -113.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) apontou os diferenciais 
que contribuíram para que 
o município acumulasse re-
sultados expressivos nos pri-
meiros três meses do ano. “Ao 
verificar a gestão séria que 
desenvolvemos, os empre-
sários sentem confiança ao 
investir em Guará. Além disso, 
existe uma grande mão de 
obra qualificada, que cresceu 
devido aos cursos profissiona-
lizantes do ‘Qualifica Guará’. 
Acredito que a geração de em-
pregos continuará crescendo, 
principalmente na construção 
civil, já que serão construídos 
mais oito loteamentos até o 
fim do ano”.   

Fechando o pódio trimes-
tral do ranking do emprego, 
Cruzeiro aparece com um 

saldo positivo de 527 vagas, 
resultado de 1.407 contrata-
ções e 880 dispensas.

O carro-chefe foi o setor 
da indústria de transforma-
ção, com um saldo de 591 
oportunidades. Já o comércio, 
amargou o saldo negativo 
de -98. 

Região – Além de Pinda-
monhangaba, Guaratinguetá 
e Cruzeiro, também tiveram 
saldos favoráveis na geração 
de empregos no primeiro 
trimestre de 2018: Lorena 
(362), Taubaté (353), Jacareí 
(318), Potim (72), Aparecida 
(63), Cachoeira Paulista (42), 
Silveiras (7), Piquete (6) e São 
José do Barreiro (5). 

Em contrapartida, registra-
ram saldos negativos São José 
dos Campos (-237), Bananal 
(-25), Roseira (-22), Lavrinhas 
(-18), Queluz (-9) e Canas (-7).

Foto: Rafael Rodrigues
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Governador confirma reforço policial 
para aumentar segurança na região

Mesmo com queda de assassinatos, 
RMVale segue como a mais violenta

Região concentra número elevado de assassinatos; Márcio França garantiu ampliação de efetivo

Guará fica somente atrás de São José dos Campos em números de homicídios; 
na contramão, Pinda tem redução de quase 86% no primeiro trimestre do ano

Lucas Barbosa
Regional

Da Redação
Piquete

Dados divulgados pela se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado na última semana 
revelaram que a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
foi a região mais violenta 
do interior de São Paulo no 
primeiro trimestre do ano. 
Com um aumento de 150% de 
vítimas de homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar), comparado ao mesmo 
período de 2017, Guaratin-
guetá foi o destaque negativo 
do levantamento.

Segundo o balanço, de ja-
neiro a março deste ano, 79 
moradores da RMVale foram 
assassinados, e outros quatro 
vítimas de latrocínio (roubo 
seguido de morte). Apesar 
da liderança do “ranking da 
morte”, a região contabilizou 
uma queda de 1,25% no nú-
mero de execuções, que no 

O Corpo de Bombeiros 
revelou na tarde da última 
quarta-feira que reduzirá 
consideravelmente o efe-
tivo na busca pelo turista 
francês desaparecido no 
Pico dos Marins, em Piquete, 
na próxima semana. Eric 
Welterlin, 54 anos, foi dado 
como desaparecido desde o 
último dia 16.

Em pronunciamento, o 
capitão do Corpo de Bom-
beiros, Paulo Reis, informou 
que até a próxima segun-
da-feira serão mantidos 
somente 15 bombeiros nas 
buscas pelo francês. Já na 

ano passado foi de oitenta.
A situação mais preocu-

pante na sub-região 3, que 
conta com nove municípios, 
é a de Guaratinguetá, que 
passou de 4 para 10 pessoas 
assassinadas.

O caso de maior repercus-
são, ocorreu na manhã de 29 
de março, no Santa Luzia. Um 
motociclista efetuou diversos 
disparos de arma de fogo 
contra dois irmãos, de 29 e 
27 anos, que caminhavam 
pela estrada Rafael Américo 
Ranieri. O irmão mais velho 
morreu no local e o outro foi 
atingido no braço e abdômen 
e conseguiu sobreviver. A 
dupla possuía antecedentes 
criminais.

Apontada por um estudo do 
Instituto Sou da Paz como a 
cidade mais violenta do Esta-
do, no ano passado, com uma 
taxa de 31,8 mortes por cem 
mil habitantes, Lorena obte-
ve também um crescimento 
considerável de homicídios 

no comparativo entre os pri-
meiros três meses de 2017 
e 2018, dobrando de 3 para 
6 casos.

Outro município em situa-
ção preocupante é Aparecida, 
que teve quatro homicídios 
neste primeiro trimestre. O 
número é o dobro do total 
de ocorrências dos 12 meses 
de 2017. 

As cidades do Vale do Pa-
raíba que também tiveram 
vítimas de homicídios dolosos 
de janeiro a março foram São 
José dos Campos (13), Tauba-
té (7), Cruzeiro (5), Jacareí (4), 
Caçapava (3), Potim (2), Canas 
(2), Tremembé (2), Pindamo-
nhangaba (1) e Queluz (1). 

Na trave – Pindamonhan-
gaba foi o munícipio da re-
gião com a maior queda no 
número de assassinatos no 
comparativo entre o primeiro 
trimestre de 2018 com o do 
ano passado, passando de 
7 para apenas 1 caso, uma 
redução de quase 86%.

Por pouco o resultado não 
foi ainda melhor, já que a 
única morte registrada não 
ocorreu dentro da cidade, 
mas sim no trecho do muni-
cípio da rodovia Presidente 
Dutra.

Em 5 de janeiro, um jovem 
de 21 anos morreu após 
ser baleado por um policial 
rodoviário federal durante 
uma perseguição.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o moto-
rista desobedeceu à ordem 
de parada de uma equipe 
no pedágio da Via Dutra, no 
trecho do distrito de Moreira 
César. Após quase quatro 
quilômetros de perseguição, 
o jovem abandonou o carro e 
correu para um matagal. Ao 
perceber a aproximação dos 
policiais, o individuo teria 
sacado um simulacro de arma 
de fogo. Em resposta, um 
policial efetuou um disparo 
contra o homem, que era 
foragido da Justiça.

O governador de São Paulo, Márcio França, que recebeu cobrança de reforço para segurança pública

terça-feira, as atividades serão 
encerradas. Reis justificou a 
medida, alegando que o ritmo 
do trabalho foi reduzido, pois 
é remota a chance de encon-
trar o turista com vida.

Welterlin, que morava em 
Itajubá-MG, foi visto pela úl-
tima vez deixando sua casa, 
na manhã do último dia 14, 
rumo à Piquete.

Preocupados com a falta de 
notícias, a família do francês 
registrou um boletim de ocor-
rência por desaparecimento.

Antes de começarem a bus-
ca pela montanha, os bom-
beiros localizaram o carro do 
francês em um ponto próximo 
à entrada principal da trilha 
do Pico dos Marins.

Leandro Oliveira
Região

Uma semana após o levan-
tamento do Instituto Sou da 
Paz apontar que Lorena foi 
a cidade mais violenta do 
Estado de São Paulo no ano 
passado, na proporção de 
boletins de ocorrência regis-
trados por número de habi-
tantes, o governador Márcio 
França (PSB) passou pelo 
Vale do Paraíba e criticou a 
gestão de segurança pública 
para a região. França afirmou 
que a solução imediata para 
o problema é reforçar o con-
tingente policial.

Somente nos três primei-
ros meses do ano, o Vale do 
Paraíba já contabilizou 83 
mortes entre homicídios e 
latrocínios (roubo seguido de 
morte), segundo a secretaria 
de Segurança Pública de São 
Paulo (leia texto abaixo). Em 
números brutos, o Vale é a 
terceira região que mais mata 
no Estado, perdendo apenas 
para a Grande São Paulo e a 
Capital, que somam 206 e 

191 mortes até o momento.
Mesmo com dados alarman-

tes, o saldo do primeiro tri-
mestre de 2018 é melhor do 
que os últimos dois anos. Em 
2016 foram 110 assassinatos, 
enquanto em 2017, foram 
87 mortes. A violência não 
é assunto novo, assim como 
as queixas encaminhadas ao 
Estado, como a necessidade 
de reforço do contingente e 
ações práticas, prometidas 
há anos.

Dessa vez não foi diferente. 
Durante coletiva de imprensa, 
Márcio França citou que é 
preciso olhar a curto e longo 
prazo para o problema da 
falta de segurança pública. 
“Temos que colocar mais 
policiais. Esse é o primeiro 
passo”, salientou. “Precisamos 
criar uma oportunidade para 
os jovens, não podemos mais 
ficar enxugando gelo com 
‘mais policiais, mais cadeias’. 
São mais de 230 mil presos 
em São Paulo”, lembrou.

Ainda sobre segurança, o 
governador confirmou que a 
primeira medida para baixar 

as estatísticas criminalísticas 
na região será ampliar o nú-
mero de policiais militares e 
civis. “Estamos no meio do 
concurso. Acabando, vamos 
colocar mais policias para cá, 
porque onde tem mais crime, 
há algo errado no gerencia-
mento”, ressaltou.

Os números da SSP são 
atualizados mês a mês. O 
último levantamento já colo-
cava Guaratinguetá e Lorena 
como municípios com maio-
res números de homicídios 
na região. No levantamento 
divulgado pelo Instituto Sou 
da Paz, referente ao ano de 
2017, além de Lorena, que 
lidera a lista, Guaratinguetá 
está na oitava posição como 
uma das cidades mais violen-
tas do Estado.

Na última semana três ho-
micídios foram registrados na 
cidade, números que compro-
vam a preocupação dos chefes 
do Executivo e do Estado. Na 
quarta posição das regiões 
que mais matam, está Campi-
nas, com 66 assassinatos, 17 a 
menos que o Vale do Paraíba.

Foto: Leandro Oliveira

Bombeiros definem data 
para fim de buscas por 
francês no Pico dos Marins

O francês Eric Welterlin, que se perdeu em trilha no Pico dos Marins 

Foto: Reprodução

Homem é baleado nas 
pernas, em Guaratinguetá

Quadrilha faz reféns 
durante assalto em Pinda

Menor é baleado no 
Cidade Nova, em Pinda

Um jovem de 22 anos foi 
vítima de uma tentativa de 
homicídio na manhã da úl-
tima terça-feira, no Jardim 
Esperança, em Guaratinguetá.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima estava na 
rua José Souza Guerra, quan-
do foi surpreendida por um 
homem que efetuou diversos 
disparos de arma de fogo.

Baleado nas duas pernas, 

Duas mulheres foram 
feitas reféns durante um 
assalto à uma chácara 
na zona rural de Pinda-
monhangaba, durante a 
madrugada da última se-
gunda-feira.

Segundo o boletim de 
ocorrência, quatro crimi-
nosos encapuzados inva-
diram a propriedade rural 
e renderam as moradoras.

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba abriu um inquéri-
to para investigar uma ten-
tativa de homicídio contra 
um adolescente de 17 anos, 
ocorrida na noite do último 
domingo.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o menor de 
idade caminhava por uma 

o jovem foi socorrido por 
populares e encaminhado 
ao Pronto Socorro, onde foi 
submetido a uma cirurgia. 
O paciente segue internado, 
e seu estado clínico é consi-
derado estável.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
caso, mas o atirador não foi 
identificado até o fechamen-
to desta edição.

Armada, a quadrilha exi-
giu que as vítimas entre-
gassem uma determinada 
quantia de dinheiro e as 
chaves de um carro e uma 
moto.

O SIG (Setor de Investiga-
ções Gerais) apura a ocor-
rência, mas a quadrilha 
não havia sido identificada 
até o fechamento desta 
edição.

via do Cidade Nova, quando foi 
surpreendido por dois homens 
em uma moto. Na sequência, 
o garupa efetuou diversos dis-
paros de arma de fogo contra 
a vítima, que foi encaminhada 
para o Pronto Socorro, onde 
permanece internada. Já os 
autores do crime ainda não 
foram localizados.
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Grupo cobra emancipação
de Moreira César na Câmara

Isael inaugura 
base do Samu de 
Moreira César

Lorena instala limitadores de 
altura em bairros da cidade

Manifestantes são representados por ex-presidente do Comus; 
proposta divide opiniões dos moradores do distrito de PindaUnidade é implantada em prédio 

anexo à UPA; regulação por 
Guará começa nesta quinta-feira

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Com a presença de um 
pequeno grupo de manifes-
tantes, a Câmara de Pindamo-
nhangaba recebeu na última 
semana uma discussão sobre 
o pedido de emancipação do 
distrito de Moreira César, 
durante sessão ordinária. 
Utilizando a tribuna livre, a 
representante do movimento 
“Emancipa Moreira César”, 
Irene Ribeiro, cobrou apoio 
dos vereadores para que o 
local seja desincorporado o 
mais breve possível de sua 
cidade-mãe.

Elevado a distrito em 1958, 
e instalado oficialmente qua-
tro anos depois, Moreira César 
conta atualmente com mais 
de quarenta mil habitantes, 
distribuídos por 35 bairros.

Com uma área de 234km², 
o distrito, um dos maiores do 
Estado, corresponde a mais 
de 30% do território de Pin-
damonhangaba.

A partir do início da década 
de 1970, Moreira César co-
meçou a receber a chegada 
de grandes indústrias, como 
a Gerdau, Confab e Novelis.

Já no fim da década de 
1980, articulações de gru-
pos de moradores pediam 
a elevação do distrito para 
município, mas o movimento 
não conseguiu que a proposta 
avançasse.

O principal argumento dos 
contrários à mudança é que 
se caso “perdesse seu distrito”, 
Pindamonhangaba consequen-
temente deixaria de arreca-
dar expressivos impostos das 
empresas instaladas no polo 
industrial de Moreira César, 
causando um desequilíbrio 
econômico, já que a maior fatia 
de arrecadação de impostos 
atenderia somente uma pe-
quena parcela da população.

O assunto voltou aos ho-
lofotes na última semana. 
Representando o “Emancipa 

Moreira César”, a ex-presi-
dente do Comus (Conselho 
Municipal de Saúde), que no 
ano passado travou embates 
com a atual gestão municipal, 
Irene Ribeiro, ressaltou que 
há décadas diversas famílias 
do distrito cobram sua inde-
pendência junto a Pinda. Ela 
lembrou ainda que a subordi-
nação prejudica até mesmo a 
atuação da subprefeitura de 
Moreira César, que susposta-
mente sofre interferências de 
outras secretarias municipais.  

A representante cobrou ain-
da um maior apoio parlamen-
tar à causa. “Espero que os 
senhores vereadores possam 
se atentar aos problemas que 
Moreira César está passando. 

Seria interessante o apoio de 
vocês nesta luta, já que o Se-
nado Federal está analisando 
o pedido de emancipação de 
diversos distritos brasileiros”.

Nenhum vereador se mani-
festou sobre o assunto.

A reportagem do Jornal 
Atos consultou o sistema 
eletrônico de projetos que 
tramitam na Câmara de Pinda-
monhangaba, onde não foram 
encontradas propostas sobre 
uma possível emancipação do 
distrito de Moreira César.

População – Mesmo com 
a manifestação na sede do 
Legislativo, o pedido de desin-
corporação de Moreira César 
não é unanimidade pelas ruas 
do distrito.

Para o universitário e me-
talúrgico Phillipe Oliveira, 
27 anos, existem outros cami-
nhos que podem ser adotados 
para elevar a qualidade de 
vidas das famílias do distrito. 
“Não defendo a emancipa-
ção, mas sim uma distribui-
ção mais justa dos recursos. 
Acredito que não é correto 
emancipar ao custo de que-
brar economicamente Pinda. 
Infelizmente a classe política 
que diz lutar pelos interesses 
de Moreira não é das melho-
res”, afirmou o morador, que 
acredita que o distrito conta 
com uma boa infraestrutura, 
necessitando apenas de uma 
melhor qualidade no trans-
porte público.

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para agilizar o resgate de 
pacientes do distrito de Mo-
reira César, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba inaugurou 
na tarde da última sexta-feira 
a base descentralizada do 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência). 
A base, instalada ao lado da 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) do Centro, terá uma 
ambulância de suporte básico 
em prontidão.

Inaugurada pelo prefeito 
Isael Domingues (PR) e a 
secretária de Saúde e Assistên-
cia Social, Valéria dos Santos, 
a base contará com uma 
equipe de seis profissionais, 
entre condutores socorristas 
e técnicos de enfermagem, de 
plantão 24 horas.

Os pacientes resgatados 
pelo serviço no distrito serão 
encaminhados tanto para o 
PA Moreira César (Pronto 
Atendimento) como para o 
Pronto Socorro do Centro de 
Pindamonhangaba. Futura-
mente, a unidade fará parte 
de uma rede de interligação 
de atendimento com as UPA’s, 
Pronto Socorro e os hospitais 
de alta complexidade do Vale 
do Paraíba.

De acordo com Domingues, 
médico por formação, a im-
plantação da base de Moreira 
César foi viabilizada financei-
ramente através da economia 
alcançada pela saída do mu-
nicípio do Cisamu (Consórcio 
Intermunicipal do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), ocorrida há mais de um 
ano. O consórcio, que contava 
com outras oito cidades, repre-
sentava uma despesa anual 
para Pindamonhangaba de 
cerca de R$5 milhões. “Só com 
o novo formato do Samu, em 
2017 economizamos aproxi-
madamente R$ 2 milhões, que 
hoje estão sendo empregados 
em novos serviços públicos de 
saúde como o Pronto Socorro 
de Gestantes, e agora esta nova 

Bairros Olaria e Vila Normandia recebem equipamentos para 
impedir trânsito de grandes veículos; limite é de 2,5 metros

Miguel de Sá
Lorena

A Prefeitura de Lorena ins-
talou limitadores de altura 
nos bairros Olaria e Vila Nor-
mandia. A intenção é evitar 
trajeto de caminhões de dois 
eixos nos cruzamentos da 
rua Antônio Cartolano com 
a rua Rufino Torres (Olaria) e 
da rua Hugo Greco com a rua 
Alexandre Ferreira Pedro 
Filho (Vila Normandia).

Há mais de dez anos, os 

moradores dos cruzamen-
tos sofrem com incidentes 
entre caminhões e imóveis. 
De acordo com o secretário 
de Trânsito e Transportes, 
Marcos Ramos da Silva, tem 
uma moradora da rua Antônio 
Cartolano que teve seu telhado 
retirado sete vezes por conta 
de batidas de caminhões no 
local.

As vias dos cruzamentos 
são estreitas, dificultando 
passagem de veículos de gran-
de porte. Para evitar outros 

acidentes foram instalados os 
limitadores, com dois metros 
e meio de altura, na segunda-
-feira. “A proposta dos limita-
dores foi desenvolvida desde o 
começo do ano passado, com o 
estudo para ver a viabilidade 
de como seria feito, que altura 
nós iríamos colocar, o que irí-
amos colocar, porque a placa 
de sinalização de proibir a en-
trada de caminhões já existia, 
mas não tinha disciplina dos 
motoristas. Eles continuavam 
entrando”, contou o secretário.

A secretaria de Trânsito e 
Transportes alegou que não 
planeja instalar os limitadores 
em outras ruas ou bairros do 
município, e que o tráfego de 
ambulâncias, caminhões de 
bombeiro não serão prejudica-
dos pelos limitadores porque 
o equipamento é móvel e fácil 
de ser retirado.

Os moradores das ruas 
Antônio Cartolano, Rufino 
Torres, Hugo Greco e Alexan-
dre Ferreira Pedro Filho têm 
permissão de estacionar seus 
veículos no espaço.

Em caso de caminhões de 
mudanças, é necessário fazer 
um requerimento com ante-
cedência na secretaria para 
permitir a entrada do veículos 
em ruas com o limitador.

A Prefeitura desenvolve 
outros projetos para melhorar 
a mobilidade urbana. Entre as 
ações, a ampliação da ciclo-
-faixas próximas da fábrica 
da Yakult, com um percurso 
adicional de mil metros, para 
possibilitar a ida e vinda dos 
moradores para o bairro Novo 
Horizonte, “Estamos fazendo 
uma planilha para um projeto 
de acessibilidade, fazer uma 
licitação com as empresas 
para colocar faixas de pedes-
tres, proporcionar as idas e 
vindas dos deficientes físicos 
nas calçadas, nas grelhas”, 
comentou Silva.

A Prefeitura alegou que 
está adiantado o processo 
de licitação para as obras da 
ponte interditada na avenida 
Marechal Argolo, próximo 
ao 5º Batalhão de Infantaria 
Leve. Os trabalhos ainda 
não têm data para serem 
iniciados.

Participantes do Movimento Emancipa Moreira César, que pedem a desvinculação do distrito de Pinda

A sede do Samu, entregue para atendimento em Moreira César

base móvel, descentralizada, 
de urgência, em Moreira 
César”, comemorou o chefe 
do Executivo.

A secretária de Saúde e 
Assistência Social, que não 
revelou o valor investido 
na base, também destacou 
a importância estratégica 
da implantação da unida-
de. “Devido à geografia de 
Pinda, certamente esta ins-
talação garantirá um aten-
dimento muito mais rápido 
às famílias dessa região. Esta 
agilidade será fundamental 
para que a equipe do Samu 
tenha melhores condições 
de salvar vidas”.

Início – A partir da pró-
xima quinta-feira, tanto a 
base descentralizada de 
Moreira César como a cen-
tral de Pindamonhangaba, 
localizada no Centro, pas-
sarão a serem conduzidas 
pela Central de Regulação 
do Samu, de Guaratinguetá. 
Autorizado pelo Governo 
do Estado em 15 de mar-
ço, após Pinda deixar o 
Cisamu, a transferência 
da regulação, contará com 
investimento mensal de 
R$ 280 mil mensais para a 
gestão de Isael.

Na unidade de Guara-
tinguetá, médicos serão 
responsáveis por receberem 
as ligações de pedidos de ur-
gência de Pinda, realizando 
a triagem e a classificação 
em função da emergência 
do caso. Os médicos deter-
minarão também qual tipo 
das três ambulâncias de Pin-
da, como a de suporte básico 
ou a de UTI Móvel (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
resgatará as vítimas.

A expectativa da atual 
gestão municipal era que a 
transferência fosse oficia-
liza no ano passado, mas 
devido a embates com a 
antiga direção do Comus 
(Conselho Municipal de 
Saúde) o processo foi con-
cluído somente em março 
de 2018.

Limitador de altura, instalada em dois trechos de Lorena; secretaria atende solicitação de moradores

Foto: Divulgação PMP

Foto: Divulgação PML
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA - F: 98116-4858 -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA
JA-GUAR - F: 99773-9876 -
Rod. Manoel César Ribeiro -
Nº 4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151-6214 -
Rua Alcides ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.
Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET –
Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira
- Moreira César

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - Moreira
César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás
Bradesco) Moreira César

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F: 3641-3601/98223-
4154 - Av. Fco Carlos de
Oliveira 676 - César Park -
Moreira César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.

Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Super Lanches - DISK ENTREGA
F: 3641-1071/99683-5394  - Rua
José Teberga 269 - Karina -
Moreira César - Pinda
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova
- F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 3 7 - 3 0 7 4/9 7 4 0 3 - 6 5 2 4
45*16*100 473 – Av. José
Augusto Mesquita, 251 –
Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Al. dos
Manacás 382 - Ipê II (prox. a
Lotérica) F: 3637-3582/98820-
0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA -
F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334 - Ipê II - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade -
Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel Fabricio Dias 5711 -
V.S.Benedito - Moreira César
Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 -
Ipê I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
MERCADINHO OLINDENSE -
tem de TUDO - aberto das - 07
hs às 23:30hs - F: 98196-5044/
99627-3338 - Rua Marina de
Oliveira Paula 340 - Liberdade
- Moreira César
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti
271  Lot. Padre Rodolfo - F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-

9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços 3645-
5888/99188-2579 - Manut. peças
e acessórios - Pque S.Domingos
- Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca de óleo especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630 /
watts 98856-5432 - Rua Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito - Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - Moreira
Cesar - Pinda

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578
Av. Rio de janeiro, 616- Cidade
Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

(12) 99104-0182
RAÇÃO

Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO -
F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS
TA-DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira Cesar

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles Rua Pedro J.O.S. da
Amaral 91 - F: 3641-1216 -
V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te de funcionários de fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê
I - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

ALUGO Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$ 800,00. Tr.F:
(12) 99112-6620 - Pinda

VENDO Drogaria - Pinda - Atendendo vários con-
vênios. Região privilegiada, prox. de comercios,
loteamentos recém inaugurados - Rod. Ver. Abel
Fabício Dias 1473,V.S. Benedito. Tr.F: 12 99771-
1089(whats) - Pinda

Prestador de Serviço JARDINEIRO/
PAISAGISTA IGOR - TEL.: 991418162 -
Pinda

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope 

Proposta TP n° 04/18 - Proc. nº 
135/18

O Município de Lorena-SP torna público 
a abertura dos envelopes de propostas 
de preços da Tomada de Preço 04/2018 
cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em construção civil para 
a construção do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - 
CREAS, localizada em área institucional 
do Loteamento Lorena Village, frente 
a Rua Pe. João Reinaldin, s/nº, com 
fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, fica marcado para o dia 
11 de maio de 2018, as 14hs a Sessão 
Pública para abertura dos
envelopes de Proposta. O Processo 
encontra-se à disposição para vistas 
dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

ITALO BAROUCH TOTTII, produtor rural, com 
sede na cidade de Campanha - MG, na Fazenda 
Catiguá, convoca o Sr. José Donizetti da Cruz 
CTPS 47279, série 466-sp, a comparecer em 
sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 
horas) sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito às penalidades previstas no 
art. 482 da CLT

ABANDONO DE 
EMPREGO
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O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, durante epresentação do Festival do Gomeral; governo projeta calendário de ações para o bairro

Secretaria de Turismo apresenta 
calendário de eventos do Gomeral

Prefeitura de Guará anuncia 15º Festival da Truta do Gomeral

Programação apresentada conta com ações de estabelecimentos do bairro

Soliva reforça importância do 
turismo na região e espera ampliar 
estrutura para atender visitantes

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O secretário de Turismo de 
Guaratinguetá, Felício Mura-
de, apresentou o calendário 
turístico do Gomeral 2018. 
A programação foi feita em 
conjunto com a associação 
do bairro, durante o lança-
mento do 15º Festival da 
Truta. 

A ideia é movimentar o 
turismo e empreendimen-
tos locais ao longo do ano, 
gerando renda para os mo-
radores do bairro.

Segundo Murade, o even-
tos é parte de um modelo de 
planejamento participativo, 
decidido junto à comunidade. 
Já em maio, no Dia das Mães, 
acontece o evento “Sua mãe 
Feliz no Gomeral”. “A ideia 

é que cada empreendimento 
faça uma promoção. Em uns, 
o almoço da mãe será gratuito, 
em outros haverá desconto 
na alimentação para todos”, 
explicou Murade. Ainda em 
maio haverá o evento “Delícias 
do Pinhão”.

Em junho, o tema das ações é 
o romance. “No Dia dos Namo-
rados o casal vem para cá, pas-
sa o dia ou fim de semana, tem 
jantar à luz de velas e aproveita 
o feriado do dia 13, aniversário 
de Guará”, afirmou o secretário. 
Em julho, o tradicional Festival 
da Truta é realizado do dia 6 ao 
9. Agosto tem o evento “Meu 
Pai Feliz no Gomeral” e a festa 
de São Lázaro, com churrasco 
no pátio da igreja.

O tema de setembro é “Pri-
mavera no Gomeral”. “Tere-
mos serestas percorrendo os 

restaurantes participantes, 
e no almoço e jantar pratos 
com truta acompanhados de 
flores comestíveis adornando 
os pratos”, explicou Murade.

Outubro tem programação 
com festa temática para crian-
ças e “Halloween à Brasileira”, 
no dia 31, com a presença de 
cuca, saci e outros persona-
gens do folclore brasileiro. No 
feriado de 15 de Novembro 
haverá o festival “Artes na 
Montanha”.

Organizado pelo grupo de 
alunos que participaram do 
projeto do curso de Proac 
(Programa de Ação Cultural) 
na secretaria da Cultura, o 
festival trabalhará diversas 
modalidades de artes envol-
vendo Gomeral e Pedrinhas.

Em dezembro, a secretaria 
fará uma ampla campanha com 

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
apresentou o planejamento 
para o 15º Festival da Truta 
do Gomeral. Com investimen-
to de R$ 20 mil, a Prefeitura 
deve dar suporte à tradicio-
nal festa que é comandada 
pela Associação do bairro.

No lançamento do festival, 
realizado em um restaurante 
na região, Soliva salientou a 
importância de investir no 
potencial turístico do Gome-
ral. “Guaratinguetá não pode 
viver só do turismo religioso, 
nós temos a oportunidade de 
propiciar aos turistas algo a 
mais, para que eles possam 
passar aqui mais dias curtin-
do a natureza, a gastronomia, 
a tranquilidade, que temos a 
oferecer dessa região mara-
vilhosa”, exaltou.

Programado para ser re-
alizado entre os dias 6 e 
9 de julho, o festival tem 
como foco a gastronomia e 
shows de rock, jazz e blues. 
As apresentações, que se 
iniciam já na sexta-feira, 
contam com a presença de 
Bloody Mary, Banda 6 Cane-
cos, Cereal Killers, DJ Tom, 
Circuito de Samba e Banda 
Túnel do Tempo. O cantor 
Paulo Meyer também volta 
à programação, a pedido do 
público.

Público-alvo – O secretá-
rio do Turismo, José Felício 
Murade, apresentou dados 

de uma pesquisa feita em 
2017, com 375 pessoas que 
participaram o festival. Com-
posto por maioria de classe 
média e média-alta, 63% são 
mulheres. No período da 
manhã e tarde, o predomínio 
é de famílias, já a noite é de 
jovens. 69% do público é 
de Guaratinguetá, 15% das 
cidades do entorno e 16% de 
outras cidades do Vale, São 
Paulo e Sul de Minas.

Acessibilidade – Uma pre-
ocupação apontada pelo pre-
feito foi de tornar o caminho 
até o Festival da Truta mais 
acessível. “A gente sabe que 
é difícil, o trecho é longo, de 
oito quilômetros”, lembrou 
Soliva, que revelou estar em 
negociação com o Governo 
do Estado para captação 
de recursos para o projeto 
“Estrada-Parque”, que aju-
dará no desenvolvimento 
da região. 

Apoiadores – A Prefeitura 
busca apoiadores que quei-
ram divulgar sua marca ou 
adquirir uma das tendas no 
festival. Segundo Murade, 
serão dez mil flyers distri-
buídos em Guará e cidades 
vizinhas, duzentos cartazes, 
banner e vídeos online e 
banner físico. As tendas são 
vendidas de 5x5 por R$3,5 
mil e 4x4 por R$ 3 mil. 
“Poderão vender quaisquer 
produtos, desde que não seja 
concorrente de alimentos e 
bebidas do empreendedor 
do bairro. A ideia é proteger 
o empreendedor”, explicou.

empresas de Guaratinguetá e 
região para estimulá-las a fazer 
sua festa de confraternização 
no bairro. Haverá também o 
evento “Natal das Crianças do 
Gomeral”, e os restaurantes 
funcionarão no dia 31. “Esse 
projeto é um embrião para ser 
implantado nos bairros dos 
Pilões, Colônia do Piagui e Ro-
cinha. Queremos desenvolver o 
turismo com as comunidades”, 
afirmou o secretário.

A presidente da Associação 
de Amigos do Gomeral, Lucia 
Helena Espindola, falou sobre 
a participação na construção 
do calendário 2018. “É um 
trabalho longo da gente. Es-
tamos trabalhando já desde o 
ano passado junto do Felício. É 
um plano elaborado pelas sete 
proprietárias de restaurantes 
e pousadas, e pela Prefeitura”.

Foto: Divulgação

Ônibus da linha Itagaçaba espera embarque de passageiros em ponto na praça Nove de Julho; Cruzeiro debate ações para o transporte

Cruzeiro discute ações para o transporte
Táxis, licitação e regulamento do mototáxi foram debatidos; moradores pedem novas linhas de ônibus

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
segue com as ações sobre o 
transporte público. Foram 
realizadas cinco audiências 
públicas discutindo a nova 
lei de táxi, o regulamento do 
mototáxi, o edital de licitação 
do transporte alternativo 
complementar e o edital de 
licitação para empresa de 
transporte coletivo.

Segundo o secretário de 
Planejamento e Obras, Rodol-
fo Scamilla, a lei do táxi está 
pronta. Sobre o transporte 
complementar e transporte 
urbano coletivo foram discu-
tidos os termos de referência 
para a próxima licitação 
como as linhas, os pontos, os 
horários, número de ônibus 
necessários para o serviço e 
idade dos veículos, além de 
condições como a instalação 
de ar condicionado. Scamilla 
não soube precisar o número 
de linhas que Cruzeiro conta 
hoje, mas falou entre 12 e 13.

Na última semana foi apro-
vado na Câmara o projeto de 
lei que garante o embarque 
de idosos e pessoas porta-
doras de deficiência física 
em ônibus urbanos fora dos 

pontos oficiais. O projeto foi 
apresentado pelo vereador 
Jorge Luiz dos Santos, o 
Currila (SD).

“O projeto é uma forma 

de ajudar e dar mais acesso 
aos idosos e deficientes que, 
muitas vezes, acabam per-
dendo o ônibus por não con-
seguirem chegar aos pontos. 

Agora, eles poderão solicitar 
a parada em qualquer local 
dentro do seu itinerário”, 
explicou o vereador.

Entre os pedidos feitos 

pelos moradores estão alte-
rações nas rotas do ônibus, 
como a solicitação para o 
ônibus da linha Vila Maria 
passar pelo Centro de Saúde 

e a dificuldade de ir ao Cen-
tro da cidade. O metalúrgico 
aposentado, Miguel Batista 
Mendes, 75 anos, pediu uma 
atenção especial aos idosos. 
“O transporte público está 
bom, não posso reclamar. 
A única coisa é um pedido 
que gostaria de fazer, que 
na parte da manhã, princi-
palmente o Vila Maria, desse 
uma passada pelo Centro de 
Saúde. Às vezes a pessoa de 
idade tem que fazer exame, 
não consegue. Seria bom o 
ônibus que sai da Vila ir para 
o Centro de Saúde, como 
antigamente”, relembrou 
Mendes.

A necessidade da amplia-
ção de transporte é frisado 
também por moradores de 
outros bairros. Moradora 
do Vila Paulo Romeu, a dona 
de casa Maria José de Maga-
lhães, 65 anos, falou sobre 
a dificuldade que tem em 
ir para o Centro da cidade. 
“Perto da minha casa passa 
o ônibus Loyelo. Quando eu 
vou para a cidade, não pego 
essa linha porque dá muita 
volta, ai pego na Praça da Bí-
blia, só que lá demora muito. 
Tem dia que eu venho a pé, 
hoje está horrível”, reclamou 
a dona de casa.

Foto:  Jessica Dias

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO 

_26 /2018/SRT05  –  Superintendência
Regional de Trânsito do Vale do Paraíba

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Plane-
jamento e Gestão, e este pelo Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade com o disposto na 
Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações, 
Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria 
DETRAN nº 1.215 de 24 de junho de 2014, torna público que será 
realizado o leilão de veículos apreendidos por infração de trânsito 
no Município de Lorena,  sendo o evento regido pela Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN 
nº 938 de 24 de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará no 
dia 03 de maio de 2018, às 09:30min. Cópias deste Edital poderão 
ser acessadas e copiadas pelos interessados por meio do Portal 
eletrônico do DETRAN.

Eduardo Chaves da Silva Gomes
Presidente da Comissão de Leilão

Superintendência Regional de
Trânsito da R.M. do Vale do Paraíba - SP
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Projeto de restauração da Casa 
da Cultura avança em Lorena
Empresa de arquitetura é contratada para iniciar 
estudos; prédio apresenta problemas estruturais

Lucas Barbosa
Lorena

Construído em 1831, o 
Solar Conde de Moreira Lima, 
que abriga atualmente a Casa 
da Cultura de Lorena, pode 

estar próximo de receber 
obras de recuperação. Desde 
o fim de março, uma empresa 
contratada pela Santa Casa 
de Misericórdia, proprietária 
do imóvel, faz um estudo 
arquitetônico para que seja 

elaborado um projeto de 
restauração.

Antiga moradia de Joaquim 
José Moreira Lima Junior, 
o Conde de Moreira Lima 
(1842-1926), o prédio, que 
chegou a hospedar o Impera-

dor Dom Pedro II foi utilizado 
nas décadas seguintes como 
orfanato feminino, ginásio 
estadual Arnolfo de Azeve-
do e o colégio Sesi (Serviço 
Social da Indústria).

Na sequência, o imóvel, do-
ado à Santa Casa após o fale-
cimento do Conde, foi cedido 
em 2000 para a Prefeitura de 
Lorena, que o destinou para o 
funcionamento da secretaria 
de Cultura e Turismo. A pasta 
desenvolve diversos projetos 
artísticos, educacionais e 
culturais no local.

Desde 2009, o Executivo 
busca avançar na elaboração 
de um projeto de restau-
ração, que necessitará de 
aprovação do Condephaat 
(Conselho de Defesa do Pa-

trimônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo). 

No inicio de 2018, a Santa 
Casa contratou a empresa Ar-
quitetura Plena, de Taubaté, 
para desenvolver um estudo 
arquitetônico e a elaboração 
de um projeto de restauração 
da Casa da Cultura.

O começo da primeira fase 
do trabalho, iniciada em mar-
ço, foi acompanhado de perto 
pelo ex-secretário de Cultura 
e Turismo, Roberto Bastos, 
o Totô (PROS), que deixou o 
cargo no último dia 6 para 
concorrer a deputado esta-
dual nas próximas eleições.  

Encarregado de dar conti-
nuidade na supervisão dos 
trabalhos, o novo chefe da 

pasta, Jorge Gomes, expli-
cou que ainda é impossível 
prever qual será o inves-
timento que a Santa Casa 
desembolsará para realizar a 
restauração do prédio, já que 
é necessária a conclusão da 
primeira fase de estudos. O 
secretário apresentou as cre-
denciais da responsável pela 
Arquitetura Plena.  “À frente 
deste levantamento temos a 
doutora em arquitetura pela 
USP  (Universidade de São 
Paulo), Livia Vierno, que tem 
uma vasta experiência, como 
o restauro da Igreja Matriz 
de São Luiz do Paraitinga, 
destruída por uma enchente 
em 2010. Não será um pro-
cesso rápido, já que após esta 
primeira fase, que definirá o 
orçamento, teremos até dois 
anos para  tentar angariar 
recursos governamentais, 
principalmente através da 
Lei Rouanet, para viabilizar 
a restauração”.

Gomes apontou ainda as 
principais necessidades de 
melhorias no imóvel. “Temos 
problemas desde goteiras até 
descolamento de pisos. Devi-
do a estas e outras condições 
estruturais, evitamos até 
realizar eventos de grande 
porte no prédio. Faremos o 
possível para contribuir nes-
te processo de valorização 
deste grande patrimônio his-
tórico de Lorena, atendendo 
uma antiga reivindicação da 
população”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Santa Casa de 
Lorena sobre a possível res-
tauração da Casa de Cultura, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

O secretário de Cultura, Jorge Gomes, mostra pontos que evidenciam necessidade de restauração

Assoalho totalmente comprometido, em salão da Casa da Cultura

Foto: Lucas Barbosa

Foto: Lucas Barbosa

Festipoema tem inscrições para artistas de todo País
Festival de poemas de Pindamonhagaba premia versos, interpretação cênica, fotografia e vídeo na cidade

Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

O 19º Festipoema está com 
inscrições abertas para os 
concursos de autoria, inter-
pretação cênica, fotografia 
e vídeo de um minuto em 
Pindamonhangaba. Artistas 
de todo Brasil podem se ins-
crever até 30 de junho, pelo 
site da Prefeitura.

A divulgação dos poemas 
selecionados acontecem no 
dia 3 de agosto, e os trinta 
escolhidos terão seus poemas 
divulgados em ônibus que 
circulam no município. Todas 
as categorias premiam os três 
primeiros lugares.

Os textos selecionados se-
rão enviados para quem dese-
jar interpretar os poemas. O 

autor da obra pode escolher 
por interpretá-la, mas é ne-
cessário informar na hora da 
inscrição. Uma mesma pessoa 
poderá participar de todas as 
categorias.

“Os poemas são selecio-
nados, é feito um sorteio. 
Aqueles que se inscreveram 
para a fotografia recebem 
um poema e vão fazer uma 
fotografia baseada no poe-
ma, da mesma maneira com 
o vídeo”, explicou o diretor 
do Departamento de Cultura 
e Patrimônio Histórico de 
Pindamonhangaba, Alcemir 
Palma, destacando as catego-
rias fotografia e vídeo, incor-
poradas ao festival em 2016.

Os participantes das cate-
gorias foto e vídeo tem de 13 
de agosto a 29 de setembro 

para entregar suas produ-
ções, que serão divulgadas 
em 1º de outubro. A exposi-
ção de poemas e fotografias 
selecionadas serão realizadas 
entre os dias 3 e 31 de outu-
bro. Já a apresentação dos 
poemas está prevista para 
os dias 6 e 7 de outubro, dia 
da premiação de todas as 
categorias. Os selecionados 

para interpretação cênica, 
foto e vídeo também são 
convidados a participarem 
de oficinas, mas Palma afir-
mou que a presença não é 
obrigatória. “As oficinas são 
mais para ajudar”.

O cronograma completo 
do festival pode ser encon-
trado no site da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.

br. No ano passado, a Fes-
tipoema recebeu mais de 
mil inscrições de poemas. 
O evento é promovido pelo 
Departamento de Cultura 
e Patrimônio Histórico da 
Prefeitura, pela Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras e pelo Conselho Mu-
nicipal de Cultura (Cadeira 
de Audiovisual).

Apresentaçaõ na edição de 2017

Foto: Reprodução


