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Pinda inaugura o COI com 
investimento de R$ 2 milhões
Novo espaço garante estrutura para monitoramento de imagens 
de câmeras; unidade é vista como aliada para redução da violência

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

No trabalho que tenta 
facilitar a queda dos índices 
de criminalidade em Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
inaugurou na tarde da última 
quinta-feira a base opera-
cional do COI (Centro de 
Operações Integradas). Na 
unidade serão monitoradas 
as imagens de 16 câmeras 
de segurança distribuídas 
por pontos estratégicos do 
município.

Realizada na praça Doutor 
Emilio Ribas, no São Benedi-
to, a cerimônia de inaugura-
ção contou com as presenças 
do prefeito, Isael Domingues 
(PR), do deputado estadual 
Padre Afonso Lobato (PV) e 
diversas outras autoridades 
municipais.

A unidade foi batizada com 
o nome do ex-servidor mu-
nicipal, Paulo Alves (1943-
2002), que atuou mais de 
duas décadas como vigilante 
da Fazenda da Represa do 

Trabiju.
Além de equipamentos 

de última geração, a base 
operacional conta com vi-
dros blindados e um local 
construído para a realização 
de reuniões de órgãos de 
segurança pública.

De acordo com a Prefeitu-
ra, foram investidos cerca 
de R$ 280 mil nas obras 
de adequação do prédio. 
Já a compra das câmeras 
e demais equipamentos de 
videomonitoramento tiveram 
um custo de quase R$ 1,8 
milhão. 

Mesmo antes de inaugurar 
a sede do COI, as câmeras de 
segurança começaram a ope-
rar em julho do ano passado. 
Além do Parque da Cidade e 
do distrito de Moreira César, 
elas foram distribuídas pelos 
bairros do Araretama, Cidade 
Nova e Centro. Segundo a 
Guarda Municipal, desde en-
tão as análises das imagens 
que já ocorriam no prédio 
inaugurado somente na úl-
tima semana, contribuíram 

para a prisão de traficantes 
de drogas, estelionatários e 
pichadores.

O COI é considerado pelo 
Executivo um importante 
reforço no combate à crimi-
nalidade, que em 2018 tem 
seus principais índices em 
queda. 

De acordo com os dados do 
último levantamento da se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado, Pinda obteve na 
região a maior diminuição de 
casos de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) no primeiro bimestre 
do ano comparado ao mesmo 
período de 2017, passando 
de seis para um (83%). 

A cidade também teve que-
da de furtos no período, que 
passou de 292 para 209, re-
presentando um decréscimo 
de 28%. Os casos de roubo 
também caíram de 101 para 
96, totalizando uma redução 
de 5%.

Para o secretário de Bem-
-Estar e Proteção ao Cidadão, 
José Sodário, a inauguração 

do COI é um marco histórico 
para o setor de segurança do 
município. “Além da Guarda 
Municipal, as imagens con-
tribuirão para que as forças 
policiais identifiquem os 
criminosos e até mesmo os 
localizem durante possíveis 
perseguições. Sem dúvida, o 
COI foi o mais importante 
reforço que recebemos nos 
combate à criminalidade 
nos últimos anos”. 

Histórico – No fim do 
primeiro semestre de 2016, 
o prefeito da época Vito 
Ardito (PSDB) revelou que 
investiria cerca de R$ 2,5 
milhões na implantação de 
câmeras de segurança em 
diversos trechos do muni-
cípio. 

A expectativa do tucano 
era de que o sistema come-
çasse a operar até outubro 
do mesmo ano, o que não 
ocorreu.

Após vencer Ardito na 
última eleição, Isael deu 
continuidade ao processo 
de implantação do COI. 

Foto: Divulgação

Sala de monitoramento do COI, recém inaugurado em Pindamonhangaba; sistema de R$ 2 milhões deve alavancar combate ao crime

Lorena destaca falta 
de atenção do Estado 
na segurança, após 
avaliação do Sou da Paz
Cidade lembra estrutura precária da 
Polícia Civil e investimento municipal 
de apoio ao combate à criminalidade

Da Redação
Lorena

Um levantamento do 'Ins-
tituto Sou da Paz' estampou 
uma realidade de décadas 
enfrentada pelos morado-
res de Lorena. A cidade é lí-
der no ranking da violência 
entre os municípios paulis-
tas. O estudo foi divulgado 
em matéria publicada pelo 
O Estado de S. Paulo, na 
última quinta-feira. Mas o 
que levou a cidade ao triste 
posto não tem ganho o mes-
mo alcance: o descaso com 
as polícias Civil e Militar e 
a ação de “enxugar gelo” da 
Prefeitura.

No levantamento da ONG, 
foram analisados casos de 
homicídio, estupro e crime 
patrimonial em 138 muni-
cípios do Estado, durante os 
12 meses de 2017.

Lorena atingiu o índice 
de 54,4 pontos, liderando 
o “Índice de Exposição a 
Crimes Violentos”. São José 
do Rio Pardo foi a cidade 
menos violenta, com pon-
tuação de 8,3. No registro 
de mortes, Lorena chegou 
a taxa de 31,8 mortes por 
grupo de 100 mil habitan-
tes no ano passado (trinta 
mortes). A matéria destaca 
que São Paulo, por exem-
plo, teve 5,9 óbitos por 100 
mil pessoas.

O mesmo levantamento 
apontou Guaratinguetá, 
como a oitava mais violen-
ta, com 33,8 pontos. Na ci-
dade, o governo do prefeito 
Marcus Soliva (PSB) lançou 
recentemente a secretaria 
de Segurança, e projeta 
um sistema de câmeras de 
monitoramento por toda a 
cidade, com foco na maior 
agilidade de informações 
entre a secretaria e as po-
lícias Civil e Militar.

Lorena e Guaratinguetá 
são apenas duas das cida-
des da região que sofrem 
com a violência. Mensal-
mente, o Jornal Atos retra-
ta números da secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, com 
indicações de que o Vale 
do Paraíba segue como a 
região mais violenta do 
Estado. 

Assim mesmo, o investi-
mento no reforço policial 
é baixo. Em novembro, 
um levantamento mostrou 
que a RMVale recebeu 598 
dos 31.957 novos policiais 
contratados pelo governo 
estadual entre os anos 
de 2011 e 2017, número 
equivalente a 1,8% dos 
contratados.

O governo Alckmin con-
tratou 24.311 policiais mi-
litares, 4.807 policiais civis, 
1.935 bombeiros, e 904 
técnicos científicos em seis 
anos. Mas o Vale recebeu 
272 PMs, 196 policiais civis, 
85 técnicos científicos e 45 
bombeiros.

Além do efetivo, a estrutu-
ra também prejudica, com 
destaque para a Polícia Civil, 
que chega a protestar contra 
o baixo investimento.

Resposta – Nesta sexta-fei-
ra, a Prefeitura de Lorena 
divulgou uma nota para 
abordar os números apre-
sentados pelo levantamento 
do “Sou da Paz”. De acordo 
com o Município, a cidade 
tem trabalhado fortemente 
para atender com políticas 
públicas contundentes a 
população. “Na área da Edu-
cação, em seis anos foram 
reformadas todas as escolas 
municipais, incluindo as que 
possuem quadra poliesporti-
va. Infelizmente, em Lorena, 
são nas escolas estaduais que 
se encontram os maiores cen-
tros de consumos de drogas, 
espaços que não possuem a 
devida atenção do Estado, 
mas que a secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial realiza ações específicas 
de fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitário. São 
nove escolas atendidas e mais 
de 29 grupos”.

A nota segue destacando o 
cenário social: “... firmamos 
anualmente vários convênios 
com entidades e associações 
sociais, com o custo de R$ 2 
milhões. Criamos a Subse-
cretaria da Juventude, com 
apoio ao Conselho Municipal 
da Juventude, responsável 
pela indicação de políticas 
públicas para este segmento”, 
elencou.

Na área de segurança pú-
blica, o Município reforçou 
o combate à criminalidade 
com a criação da Guarda Civil 
Municipal, com efetivo de 22 
agentes armados. Um concur-
so neste ano tem a previsão 
de outras 16 vagas abertas. 
“Implantamos um projeto de 
revitalização da iluminação 
pública que já soma 1.848 
novos pontos, priorizando 
bairros periféricos, e mais 
de oito mil atendimentos de 
manutenção. Investimos anu-
almente cerca de R$ 500 mil 
com a Atividade Delegada, 
tendo em vista a notória falta 
de efetivo da Polícia Militar, 
não só em Lorena, mas em 
todo Vale do Paraíba, como 
já foi amplamente divulgado 
nos veículos de comunicação 
da região”.
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Rompimentos de tubulações causam série de 
falhas no fornecimento da água em Guará
Bairros como o São Francisco cobram ações rápidas após problemas consecutivos no abastecimento

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As reclamações de parte dos 
moradores de Guaratinguetá 
quanto ao abastecimento 
de água realizado pela Saeg 
(Companhia de Águas, Esgotos 
e Resíduos) se estende há pelo 
menos dois anos. Mas desde 
o ano passado, até abril de 
2018, quem mora na região 
do Parque São Francisco tem 
se queixado ainda mais. Se-
gundo a autarquia, os proble-
mas são pontuais e já contam 
com trabalho para qualificar 
o serviço.

Em março desse ano, a 
equipe do Jornal Atos esteve 
na região e conversou com 
moradores, após uma série 
de reclamações de falhas no 
abastecimento de água. Os 

moradores procuraram a 
Redação para se queixar dos 
problemas, mas a principal 
enxurrada de apontamentos 
foi feita nas redes sociais. 
Moradores da Vila dos Co-
merciários, Parque Santa 
Clara e Parque São Francisco 
foram ouvidos e a Saeg pediu 
a compreensão da população 
e lamentou o transtorno ocor-
rido na época.  

Há uma semana, um novo 
problema voltou a atingir a 
região. Foi registrado o rom-
pimento de uma tubulação na 
rua Xavantes, e o fornecimen-
to de água para o reservatório 
do Parque São Francisco foi 
comprometido. Apesar de ter 
sido um problema pontual, 
de acordo com a Companhia, 
os moradores se queixaram 
novamente.

Ainda na semana passada, 
uma tubulação na rua Miguel 
Pereira também se rompeu e 
o fornecimento de água des-
sa mesma região foi afetado 
novamente. Vários moradores 
se queixaram. “Tonalidade 
da água sempre a mesma cor 
de ferrugem, com resíduos, 
impróprio para o consumo”, 
salientou a moradora Luize-
laine Santos.

Nesta sexta-feira, um grande 
vazamento voltou a afetar o 
fornecimento atingindo as 
principais tubulações da ci-
dade. O motivo do incidente 
seria o rompimento de uma 
válvula que afeta duas gran-
des linhas de abastecimento, 
afetando os bairros Vila dos 
Comerciários, Santa Clara, Vila 
Ofélia, Pedrinhas, Engenho 
D'água e João Daniel.

Ao Jornal Atos, o professor 
e presidente da Associação 
de Moradores do Parque 
São Francisco, Cleber Prado, 
relatou que somente em abril 
foram dois episódios pareci-
dos. “Duas vezes seguidas que 
o fornecimento foi suspenso 
devido a reparos na rede de 
distribuição, o que afetou 
não só o bairro, mas toda a 
região. O problema vem se 
acentuando em 2018, pois 
nos anos anteriores pratica-
mente não houve problemas 
que causassem transtornos à 
comunidade”, desabafou.

Prado ressaltou que o ser-
viço prestado no bairro era 
considerado bom, mas nas lo-
calidades vizinhas já existiam 
muitas queixas. “Na região, 
como um todo, há várias re-
clamações nesse momento em 

relação as constantes falta de 
água e também a coloração da 
água, longe de ser apropriada 
para o consumo”.

A Saeg emitiu uma nota 
respondendo sobre a falha 
registrada pela Companhia. 
“A Saeg compreende que os 
problemas de vazamento 
têm se tornado frequentes, e 
trabalha de acordo com sua 
potencialidade para resolver 
os problemas o mais breve 
possível”.

Zona rural – A Saeg con-
firmou que será realizada 
a inauguração da Unidade 
de Captação e Rede de Dis-
tribuição de Água do bairro 
dos Pilões, neste sábado. O 
investimento tem como ob-
jetivo captar a água do rio, 
em um ponto da Usina Sodré, 
encaminhar para a unidade 

de tratamento e disponibilizar 
água tratada aos moradores.

O procedimento será feito 
em dois passos. Inicialmente 
será realizada a desinfecção, e 
posteriormente o tratamento 
com flúor e cloro. A água tra-
tada será destinada para cerca 
de 76 famílias dessa região.

Atualmente o bairro é abas-
tecido com água bruta das 
nascentes dos rios. São feitas 
ligações diretas em áreas 
particulares e cedidas para 
consumo dos moradores dos 
Pilões. Em épocas de estia-
gem, o abastecimento fica 
comprometido. Para dar qua-
lidade ao abastecimento, a 
Saeg instalou 1,8 quilômetro 
de tubulação no bairro. As 
cobranças pelo consumo da 
água serão feitas em forma 
de conta comum.

Bastidores da Política
Toma posse em Bra-
sília

Em tempo oportuno, Mar-
celo Ortiz assume cadeira na 
Câmara Federal nos próximos 
dias. Ortiz, que já foi depu-
tado por Guaratinguetá 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 rein-
vindicações. De acordo com o 
mercado político, desde que 
Ortiz deixou o Congresso, os 
recursos do Governo Federal 
foram reduzidos drastica-
mente.

Necessidade regional
Faltando 158 dias para as 

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

Contas do Hair...
Apos as aprovações de três 

contas do ex-prefeito Fran-
cisco Carlos (2003, 2014 e 
2015) pela Câmara de Guará, 

a especulação política aguar-
da 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...
Não convidem para...

...a mesma picanha - o 
diretório do PSDB de Guará 
e a cúpula tucana do Estado, 
principalmente se o churrasco 
for para comemorar a apro-
ximação do Partido à plata-
forma de governo do prefeito 
Marcus Soliva!!!

Entre as paredes
A informação, ainda que 

remota, que ofereceram ou 
pediram o PSDB para o pre-
feito 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 gabinete do deputado Hélio 
Nishimoto...

É por falar em PSDB...
....o vereador João Pita 

está agradecendo 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 Village 
Santana) para Guaratinguetá, 
em atenção ao seu pedido. 
Pita declarou que Nishimoto 
sempre foi atencioso ao go-
verno de Marcus Soliva.

Porta de entrada
Se depender do vereador 

Marcelo da Santa Casa, nin-
guém fica sem atendimento 
na Saúde de Guara. Comen-
ta-se que além de seu pró-
prio público, Marcelinho tem 
encaminhado e direcionado 
pacientes de praticamente 
todos colegas de Câmara. 
Como 'peça-chave' na Santa 
Casa local e com trânsito nas 
especialidades como hemodi-
álise e oncologia, o vereador, 
com 'as bênçãos' do prefeito 
Marcus Soliva, já é conside-
rado a 'porta de entrada' de 
atendimento na cidade.

Surfando na onda
A visita do governador 

Marcio França em Aparecida, 
na última sexta-feira, rendeu 
até para os pré-candidatos a 
deputado. Totô de Lorena e 

Torrada de Cachoeira Pau-
lista trocaram informações e 
juras eleitorais com França. 
Afinal, todos estão no 'mesmo 
barco', ou seja, na captação 
de votos...

Na mesa do adversá-
rio

O mercado político de Pin-
da estranhou a participação 
do prefeito Isael Domingues 
no programa radiofônico do 
Vela do PT, na semana pas-
sada. De acordo com quem 
manja de política na cidade, 
é alimentar o adversário para 
batalha, porque em 2020 
ambos estarão em palanques 
opostos disputando a mesma 
posição...

Dúvidas e incertezas
O perfil administrativo e 

político adotado pelo prefeito 
Isael Domingues na condução 
da Prefeitura de Pinda tem le-
vado muitos a desacreditarem 
de sua intenção de reeleição. 
Há quem aposte que este es-
tilo pode ser uma estratégia 
para evitar revolução 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 prefeituráveis de Lo-
rena 'mergulham fundo' nas 
alianças políticas e na for-
mação de grupos. Comenta-
-se que, dos quatro 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 
omitindo o nome do santo, 
fica a dúvida: entre os nomes 
de Sylvio Ballerini, 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 campa-
nha como candidato único 
de Lorena, a surpresa está 
subindo do Litoral. A filha de 
Antonio Carlos - ex-prefeito 
de Caraguá - é a aposta de 
um grupo significativo de 
apoiadores para deputada 
estadual.  Michelli Venezia-
ni,  que é lorenense, está se 
apresentando e sendo apre-
sentada como uma opção 
para mudança na Assembleia 
Legislativa.

Da Redação
Piquete

O Corpo de Bombeiros 
revelou na tarde da última 
quarta-feira que reduzirá 
consideravelmente o efetivo 
na busca pelo turista fran-
cês 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 
terça-feira, as atividades 
serão encerradas. Reis jus-
tificou a medida, alegando 
que o ritmo do trabalho 
foi reduzido, pois é remota 
a chance de encontrar 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 fal-
ta de notícias, a família 
do francês registrou um 
boletim de ocorrência por 
desaparecimento.

Antes de começarem a 
busca pela montanha, os 
bombeiros localizaram o 
carro do francês em um 
ponto próximo à entrada 
principal da trilha do Pico 
dos Marins.

Definida data 
para fim de 
buscas por 
francês

Welterlin, que se perdeu nos Marins 

Foto: Reprodução
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Avenida Brasil, no Jardim da Fonte; investimento de R$ 200 mil

Com orçamento de R$ 200 mil,
avenida esquecida ganha 
pavimentação em Cachoeira
Trabalho no Jardim da Fonte recebe verba federal; 
Turma 26 e estrada rural da Saúva também 
receberam melhorias em novas obras da cidade

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Um dos maiores pontos 
de problemas com a falta 
de pavimentação, a avenida 
Brasil, no Jardim da Fonte, 
recebe um trabalho de me-
lhorias, com investimento 
de cerca de R$ 200 mil. A 
verba foi liberada por meio 
de emenda parlamentar do 
deputado federal Samuel 
Moreira (PSDB).

No último dia 17, a Prefei-
tura de Cachoeira Paulista 
divulgou em sua página 
do Facebook um vídeo do 
prefeito Edson Mota (PR) 
explicando o trabalho na 
avenida.

Segundo Mota, a obra 

deveria ter sido iniciada 
em 2017, mas por proble-
mas no preenchimento dos 
papéis, foi transferida para 
este ano. “Essa pavimenta-
ção era para sair em 2017, 
mas por se tratar de um 
convênio federal, a Prefei-
tura teve que fazer todos os 
procedimentos e aguardar 
Brasília pagar. Fui três vezes 
a Brasília, e conseguimos a 
verba”.

A solicitação da verba foi 
feita pelo vereador Breno 
Anaya (PSC) que entrou em 
contato com o Gidur (órgão 
vinculado a Caixa Econômi-
ca Federal) e o Ministério 
das Cidades. A cidade foi be-
neficiada para realização de 
drenagem e pavimentação.

Outro bairro que tam-
bém recebe melhorias da 
Prefeitura é o Turma 26. 
Esse era um pedido antigo 
da população, que sofria 
com a poeira e a lama que 
as chuvas provocam.

Outra obra realizada 
pela Prefeitura foi a re-
vitalização do asfalto das 
ruas Mato Grosso, Paraná 
e Santa Catarina, do bairro 
Jardim da Fonte. Também 
foi feita a pavimentação 
com bloco sextavado na 
estrada rural da Saúva. 
Segundo a Prefeitura, a 
obra da estrada rural era 
esperada há anos, que 
beneficiou os moradores 
da zona rural e o turismo 
local.

Foto: Jéssica Dias

Cruzeiro 
prorroga 
quitação de 
ISS e alvarás
Com atraso na 
regularização, 
Prefeitura adia 
data de cobrança

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
prorrogou o prazo para os 
pagamentos do alvará e 
da primeira parcela do ISS 
(Imposto Sobre Serviços). A 
perspectiva de arrecadação 
é de aproximadamente R$ 
4,2 milhões com os impos-
tos. O prazo se encerra nes-
ta segunda-feira. Somados 
ao IPTU, os tributos podem 
gerar até R$ 19,2 milhões 
aos cofres municipais.

Os moradores de Cruzeiro 
que ainda não acertaram 
suas dívidas municipais po-
dem efetuar o pagamento 
nas agências do Banco Itaú, 
Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica Federal e nas Casas 
Lotéricas. A estimativa de 
arrecadação em cada co-
brança é de R$211 mil com 
os alvarás, R$ 4 milhões de 
ISS e R$ 15 milhões com 
o IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano), tendo 
em média 25% de inadim-
plência.

Segundo o secretário de 
Finanças, Gabriel Diego de 
Almeida, a cobrança dos 
tributos começou tardia 
gerando a necessidade das 
prorrogações nos prazos. 
Foram duas para os pa-
gamentos da cota única e 
primeira parcela do IPTU, 
encerrada no último dia 
20, e esta para o ISS e os 
alvarás.

Almeida contou ainda que 
as alterações da Febraban 
(Federação Brasileira de 
Bancos) no sistema de co-
brança, o padrão do carnê 
e a alteração da empresa 
responsável pela impressão 
atrasaram a distribuição 
dos documentos. “Tivemos 
várias tribulações em rela-
ção aos bancos, utilizamos 
o novo padrão para o carnê, 
ao invés de multifolhas, 
o mais compacto. Com a 
mudança da Febraban não 
tivemos tempo para fazer 
toda a documentação com 
os bancos que foram cha-
mados, inclusive só o Itaú 
apareceu, complicando 
muito para a população”.

O Executivo levou cerca 
de dois meses para acertar 
os trâmites com os outros 
bancos. De acordo com Al-
meida, até o ano passado 
era realizada uma licitação 
para definir o principal ban-
co recebedor, e os outros 
faziam a compensação en-
tre eles. Atualmente é feito 
um chamamento bancário 
credenciando todos os ban-
cos que se apresentarem. 
“Essa mudança está sendo 
anunciada há bastante tem-
po, mas com as tribulações 
do município, não tivemos 
tempo para acompanhar as 
transformações, acumulan-
do tudo no final do ano”.

O secretário afirmou que 
em 2018 a Prefeitura ini-
ciará as negociações com 
os bancos, com a empresa 
que fará a impressão e a 
distribuição dos carnês em 
tempo hábil para liberar a 
cobrança no prazo correto.

Os interessados em obter 
mais informações sobre os 
seus tributos devem entrar 
em contato diretamente 
com o departamento de 
Tributação, localizado à 
rua Capitão Neco, nº 27, 
no Centro.

Comerciantes apontam aumento abusivo no 
alvará para funcionamento em Aparecida

Com reajuste de até 100%, Prefeitura é alvo de 
queixas no setor; Associação fala em taxa de 
publicidade como motivador de reclamações

Rafael Rodrigues
Aparecida

Os valores dos alvarás de 
funcionamento para o comér-
cio em Aparecida viraram alvo 
de críticas dos empresários, 
o que aumenta o “inferno 
astral” do prefeito Ernaldo 
Cesar Marcondes (MDB), que 
acumula problemas em seu 
segundo ano de gestão. O 
maior obstáculo está na arre-
cadação, já que a Prefeitura 
não conseguiu avançar na 
tentativa de liberar a cobran-
ça do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano), suspensa 
pela Justiça. 

A nova polêmica no comér-
cio é baseada no aumento 
das tarifas. Há casos em que 
comerciantes se queixam de 
aumento de 100% dos valores, 
em comparação com o ano 
passado. José Luiz tem uma 
loja de roupas na cidade e 
disse que foi surpreendido ao 
ver a taxa passar dos cerca de 
R$ 800 do ano passado, para 
aproximadamente R$ 1,6 mil 
esse ano. “Foi um aumento 
muito grande. Tivemos a lei 
votada no final do ano passado 
e foi um absurdo. No meu caso, 
por exemplo, eu tive pratica-
mente 100% de reajuste em 
comparação ao ano passado”. 

A queixa se espalhou por 
toda cidade, e foi compartilha-
da por vários empreendedores 

como Milene Oliveira Castro, 
que reclama que não bastasse 
a queda nas vendas, a Prefeitu-
ra ainda reajustou em excesso 
os valores do tributo. “Isso 
complica porque o movimento 
está muito baixo e agora esse 
reajuste abusivo. Precisamos 
que revejam isso”, reclamou. 

De acordo com o presidente 
da Associação Comercial de 
Aparecida, Reginaldo Leite, 
muitos filiados à entidade re-
clamaram dos valores de 2018 
do alvará. “Fomos procurados 
por filiados e tivemos que pro-
curar saber o que estava acon-
tecendo. Na verdade, a Tribu-
tação da Prefeitura informou 
que houve uma adequação de 
cobrança em um determinado 
item do alvará, que até então 
não era cobrado”, revelou. 

Segundo Leite, a Prefeitura 
está cobrando a chamada taxa 
de publicidade. “Se tem propa-
ganda grande, ele paga mais, 
mas se tem uma menor paga 
menos. A partir do momento 
que a pessoa coloca o nome 
da loja, através de banner ou 
placa, tem essa cobrança de 
divulgação”, explicou. 

A reportagem do Jornal Atos 
tentou contato com a Prefeitu-
ra em busca de detalhes sobre 
o reajuste de até 100% nos 
alvarás, mas até o fechamento 
dessa matéria não houve res-
posta por parte da secretaria 
de Administração. 

Via central de Aparecida; região comercial enfrenta aumento no alvará

Foto: Rafael Rodrigues
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 

Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
feriado. Telefone: 
99607-4653

Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGEN-
TE Sítio – Lagoinha 
– c/26 alqueires – 
casa c/3 dorms., sl, 
coz., á/serv., chur-

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 

Twis te r  250  ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-

periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 – 
Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.

Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-
nas de lavar, gela-
deiras, freezer, visi-
ta grátis, aceitamos 
cartões. Telefone: 
99720-8989 oi 3108-
2606

rasq., lago p/pesca, 
pastagens, ót ima 
localização, . Acei-
to proposta. Tr.F: 
99667-1128/99625-
5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  Cidade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
A l u g o  c a s a  e m 
Ubatuba, centro, de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-


