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RETOMADA... Depois de 11 dias, a região começa a voltar ao normal com o acordo entre governo e caminhoneiros e ações para liberar os 
caminhões nas estradas após a greve. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), com uma operação iniciada na manhã desta quarta-feira, 
foram liberados todos os pontos em que ainda haviam manifestações às margens da rodovia Presidente Dutra contra os preços dos combustíveis 
no País. O trabalho, que conta com 1.800 homens do Exército e da PRF valeparaibanos, conseguiu a liberação total das vias com cerca de seis 
horas de ação. De acordo com a concessionária CCR NovaDutra, que administra a rodovia, os pontos que contavam ainda com manifestações 
tinham poucos veículos, entre os trechos, o Km 52, em Lorena. Pág. 5

Definição para reajuste dos 
servidores adiada em Pinda
Proposta segue sem data para discussão; Prefeitura e Sindicato divergem sobre valor

O pedido do prefeito Isael 
Domingues (PR) para que o 
projeto de reajustes salariais 
dos servidores municipais 
fosse votado com urgência foi 
rejeitado na Câmara de Pinda-
monhangaba nesta semana. Os 

vereadores adiaram a votação 
do índice de 2,07%, alvo de 
reclamações da categoria. 
Protocolada pela Prefeitura 
no último dia 25, a solicita-
ção pedia que o Legislativo 
incluísse a votação do projeto 

na ordem do dia da sessão da 
última segunda-feira, mas o 
pedido de inclusão necessitava 
da assinatura de pelo menos 
2/3 dos vereadores, o que 
não ocorreu. Alegando que a 
proposta merecia ser analisa-

da com mais profundidade e 
tempo hábil, foram contrários 
à inclusão os parlamentares 
Professor Osvaldo (PR), Rafael 
Goffi (PSDB), Renato Cebola 
(PV) e Roderley Miotto (PSDB). 
Parte dos vereadores demons-

trou descontentamento com o 
valor do índice, sugerindo um 
aumento. Após o impedimento, 
o projeto segue em fase de re-
avaliação, e deve volta à pauta 
em junho.

Foto: Francisco AssisFoto: Francisco Assis

Com R$ 80 mil, 
Pinda lança 
edital de apoio 
para artistas

Para fortalecer o desenvol-
vimento de projetos culturais 
em Pindamonhangaba, a Pre-
feitura lançou na noite da últi-
ma terça-feira o inédito Edital 
de Linguagens Artísticas do 
Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais. A política 
de fomento disponibilizará 
R$ 80 mil em recursos aos 
artistas da cidade.  Além do 
prefeito Isael Domingues (PR), 
a cerimônia de lançamento do 
edital, realizada no Palacete 
10 de Julho, contou com a 
presença de outras autori-
dades municipais, artistas e 
representantes do Conselho 
Municipal de Cultura. Criada 
em 2012, a Lei de Apoio às 
Políticas Culturais foi regu-
lamentada no ano passado, 
resultando na criação de um 
regimento.
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Artistas de Pindamonhangaba, que devem garantir apoio para manter atividades; município abre edital para investir em projetos culturais

Guaratinguetá 
e Lorena têm 
novo alerta 
contra dengue

As precauções para ex-
terminar os criadouros do 
Aedes aegypti devem ser 
intensificadas na região, 
principalmente por parte 
da população. Após os re-
sultados da segunda ADL 
(Avaliação de Densidade 
Larvária) do ano, Lorena e 
Guaratinguetá seguem em 
estado de alerta para o risco 
de uma nova epidemia de 
dengue, chikungunya e zika 
vírus.
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Construção de 
50 moradias 
populares
em Silveiras

As famílias de Silveiras 
que sonham com o adeus ao 
aluguel estão cada vez mais 
perto de contar com um novo 
grupo de casas populares 
construídas em área próxima 
à Rodovia dos Tropeiros. O 
projeto caminhou com visita 
técnica na última semana. 
O terreno onde o conjunto 
habitacional será construí-
do foi palco de um projeto 
da administração anterior, 
que deixou um prejuízo de 
R$ 272 mil para os cofres 
municipais.

Vale registra 
aumento de 
25% de mortes 
em abril 

O levantamento divulgado 
na última semana pela secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado apontou que a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba) registrou em abril 
um aumento de 25% no núme-
ro de vítimas de assassinato, 
comparado ao mesmo período 
de 2017. A região teve também 
um crescimento de casos no 
comparativo entre os primei-
ros quadrimestres.

Estado garante 
reforço no 
efetivo policial 
para Potim

Pedófilo volta 
a ser preso 
com fotos
de crianças

ONG busca 
ajuda por 
cadeira
para Higor

Cruzeiro 
revisa preço 
de imóveis
no mercado

Morador de 
Cachoeira 
morre com 
febre amarela

Foto: Divulgação



2 DE JUNHO DE 20182

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Bastidores da Política

Marcus Soliva

Marcelo Marcondes

Potim... A prefeita Erica Soler, 
que teve pulso firme e soube como 
buscar em reuniões produtivas uma 
resposta positiva quanto à necessi-
dade de reforço no efetivo policial, 
em meio a mais um início de ano 
preocupante. Nesta semana, ela re-
cebeu o sim do Governo do Estado 
quanto ao aumento no número de 
policiais na cidade, que já registrou 
seis homicídios nos quatro primei-
ros meses de 2018. Enquanto outros 
prefeitos, veteranos no cargo, ficam 
apenas na promessa, a jovem pre-
feita já conseguiu dar uma resposta 
à população, que aguarda agora os 
resultados do reforço no combate à 
criminalidade.

Lorena... A Câmara de Lorena, que 
voltou a ser palco de uma controvérsia, 
colocando sob o tapete o regimento in-
terno ao não atender o pedido, aprovado 
em sessão ordinária, do vereador Fábio 
Longuinho, que solicitou vistas de uma 
semana sobre a abertura de CEI contra o 
Atos. Na sessão desta semana, Longui-
nho disse na tribuna que se surpreendeu 
ao saber que a comissão foi aberta no 
dia seguinte à sua solicitação, ignorando 
o que foi aprovado no plenário. A CEI 
recebeu ainda o "aviso" do vereador 
Pedro da Vila Brito, que gostaria de 
retirar sua assinatura, mas foi impedido 
na Casa. Pelo que parece não faltam 
sinais de que algo não anda bem na 
Praça da Matriz...   

Estado de sítio
Será que chegou ao conhecimen-

to do prefeito Edson Mota que a 
greve dos caminhoneiros terminou 
esta semana? Segundo consta, ele 
havia decretado 'estado de sítio' na 
Prefeitura de Cachoeira até a próxi-
ma terça-feira, com a desculpa da 
falta de combustível. A expectativa 
para quem necessita do atendimento 
público é no sentido que reveja a 
paralisação, já que...

E vai rolar a festa
A crise do desabastecimento cau-

sado pela greve dos caminhoneiros 
pode ter afetado Cachoeira Paulista 
ao ponto do prefeito mandar 'fechar 
a Prefeitura', porém não afetou o 
ânimo do homem em mandar fazer 
a mega Festa do Peão, com atrações 
milionárias como Daniel e Sergio 
Reis. Ah! Os concursados exone-
rados da Saúde municipal, ao que 
tudo indica, ainda não receberam as 
devidas indenizações. 

Desabastecimento
Por pouco a comitiva política 

de Canas, que esteve em Brasília 
na semana retrasada, teve que ficar 
mais tempo que o previsto na capital 
federal. Comenta-se pelos balcões 
da cidade que o desabastecimento 
provocado pela greve dos caminho-
neiros, correu o risco de desabaste-
cer também os cofres públicos da 
Prefeitura, caso a equipe do prefeito 
não conseguisse embarcar na ponte 
aérea de volta. Afinal, o que eles fo-
ram fazer mesmo em Brasília, num 
período de manifestações seguido 
de protestos?

Casca de bananas
E por falar em presidência, ou-

ve-se por detrás das portas da Casa 
de Arnolfo Azevedo, de Lorena, que 
embora Maurinho Fradique tenha 
sido eleito antecipadamente (ano 
passado) o próximo presidente do 
Legislativo, ‘vozes do submundo’ 
da politicagem reinante no local, 
tramam a neces-
sidade de outra 
e le ição.  Para 
quem acompa-
nhou a rotina 
desta Câmara 
em meados de 
2010, sabe que 
o filme é repeti-
do, só mudam os 
personagens, com exceção de um. 
Qualquer semelhança com o homem 
que cassou o prefeito, não se trata de 
mera coincidência...

Tristeza de um, alegria...
...de outro Comenta-se pelas es-

quinas de Aparecida que se os ventos 
estão contrários à administração 
Ernaldo Marcondes por uma série de 
medidas (polêmica do IPTU, taxa de 
alvará superestimada, repaginação 
da feira livre e entre outras, o des-
gaste dos uniformes escolares), para 
Câmara Municipal - leia-se Marcelo 
Marcondes, as coisas estão acima 
das expectativas.  Mesmo com sérios 
concorrentes se fortalecendo para 
2020, na opinião até dos críticos, 
Marcelo pode se viabilizar rumo a 
sucessão.

Conquistando confiança
A suspenção da parte recreativa 

da festa de aniversário de Potim, por 
apontamento do Ministério Público, 
elevou o nível de críticas à prefeita 
Erica Soler. Muitos atribuíram falta 
de coragem à chefe do Executivo 
em agilizar recursos para contra-
por a Justiça, mas poucos sacaram 
que Erica caminha para fortalecer 
a confiança do Judiciário em sua 
administração.

Aliados ou desaliados?
Ninguém entendeu a resposta 

Atos e Fatos
“Quando alguma parte 
do todo cai, o que fica 
não está seguro”

Márcio Meirelles   Sêneca

AUTÓPSIA DE UMA CRISE
A normalidade retorna aos pou-

cos, depois da crise causada por 
um setor sensível da economia: a 
logística de transporte rodoviário.

A normalidade aos poucos e a 
irracionalidade nas estradas.

É inadmissível que um setor da 
economia, extremamente sensível e 
imprescindível ao país, seja dirigi-
do por pessoas sem a mínima pos-
tura empresarial, responsabilidade 
civil, cidadã, misturando trabalha-
dores conscientes e responsáveis 
com um bando de celerados.

É de se perguntar às autorida-
des como um profissional de carga 
consegue uma carteira de habilita-
ção sem um mínimo de avaliação 
psicológica e intelectual.

Não dá a mínima importância 
pela sua atividade, a impressão que 
são condenados a uma prisão per-
pétua de dirigir por estradas intran-
sitáveis, lutar contra a pressão das 
grandes transportadoras na com-
petição de preços, pagar pedágio e 
combustível. que sofrem aumento 

de preço, mas que se prestam para 
massa de manobra de aproveitado-
res e oportunistas do caos.

Longe de entender mecanismo 
de mercado, quando os formula-
dores da política econômica, logo 
a pós crise de 2009, passaram a 
estimular a compra de caminhões 
com juros subsidiados (o mesmo 
mecanismo para diminuir o pre-
ço do diesel e o contribuinte que 
paga)) pelo BNDES.

De 2009 até hoje houve um 
crescimento da frota de 40% para 
uma economia que cresceu apenas 
11% e a movimentação nas estradas 
encontra-se abaixo de 12% do pico 
de 2014. 

Resultado: mais caminhão do 
que carga.

É evidente que uma pequena 
sensibilidade elementar levaria o 
caminhoneiro autônomo a perce-
ber que ele estaria sendo alijado 
do mercado pelas grandes trans-
portadoras, com maior poder de 
negociação e, também, com os 
volumosos títulos a pagar da sua 
renovação de frota.

As grandes operadoras de carga 
expandiram muito a sua oferta e 
oportunidade de contratar moto-
ristas, com baixo salário, em um 
mercado de trabalho fraco.

A dificuldade de entender o 
mecanismo das leis de mercado, da 

oferta e da demanda, seria demais 
solicitar que entendessem o me-
canismo de aumento de preço da 
Petrobras, explicado, pela empresa, 
em outubro do ano passado como 
uma necessidade para restaurar a 
saúde financeira da maior empre-
sa pública do país, vilipendiada, 
extorquida, assaltada à luz do dia 
pelos últimos governos.

Não é só o caminhoneiro, com 
a sua dificuldade de entender leis 
de mercado, mas de muitos que não 
habitam na boleia, que entendem 
que a Petrobras é um instrumento 
do governo de regulação do preço 
do combustível (tem um pretenso 
candidato que acha). 

Não é! A Petrobras é uma em-
presa pública com capital aberto, 
com ações negociadas em bolsa, 
onde deve responder aos seus 
acionistas (o governo um deles) 
com uma administração honesta e 
eficiente e a obrigação de dar lucro. 

Dispensas abastecidas, gela-
deiras repletas e abastecimento 
fácil de combustível, a sociedade 

deveria refletir, um pouco, um 
pouco mesmo, sobre a gravidade 
da situação econômica, social e 
administrativa do país.

O espetáculo de horror que 
assistimos recentemente de bra-
sileiros “roubando” combustível, 
postos de abastecimento aviltando 
os preços e abraçando uma causa 
que não era sua (pretensos suíci-
das), hospitais sem medicamento, 
passa ao largo, o fato de estes 
momentos de instabilidade social 
são provocados por grupos que 
não querem as reformas, leia-se, 
quebra de privilégios (reforma da 
previdência), abrir o país para a 
modernidade concorrencial ( refor-
ma tributária), abertura de mercado 
(reforma trabalhista), corte dos 
gastos públicos. Pode crer!

Racionalidade na escolha dos 
pretensos candidatos à presidência 
da república, pois nos últimos 25 
anos fomos governados por um 
sociólogo, um torneiro-mecânico, 
uma guerrilheira e um movimento 
de caminhoneiros.

E os pretensos candidatos: um 
está preso, uma seringalista (a 
borracha é sintética), um capitão 
(major vota em capitão?), um re-
petente (que acha que o Brasil é o 
Ceará) e um picolé (que derrete).

Lembrem-se: 13 milhões de 
brasileiros desempregados!

"A normalidade aos poucos e a irra-
cionalidade nas estradas"

contrária que os vereadores su-
postamente da base partidária do 
prefeito Isael deram ao projeto do 
Executivo que 
visava aprovar 
os 2,07% de rea-
juste nos salários 
dos servidores e 
comissionados 
da Prefeitura de 
Pinda, em detri-
mento da reivin-
dicação do Sin-
dicato, que era de 7%, possibilitando 
negociar por 5%. Renato Cebola 
(PV) e Professor Osvaldo (PR) ade-
riram o posicionamento dos colegas 
tucanos Rafael Goffi e Roderley 
Miotto, impedindo a soma de dois 
terços dos votos para aprovação.

Alegria geral
Se na última sessão de Câmara 

de Pinda a oposição barrou o rea-
juste dos servidores pretendido pelo 
Executivo, nesta próxima, a Mesa 
Diretora do Legislativo pretende 
discutir a revisão dos subsídios dos 
vereadores, prefeito, vice e secretá-
rios municipais. Parece que o Dito 
Bala e o pessoal que compartilha o 
Pinda Cidade em Ação no Facebook, 
estão combinando um protesto no 
auditório da Casa, para alegria do 
presidente Carlos de Moura, o Ma-
grão!!! 

Última palavra
O fato ‘mal contado’ de uma 

idosa de Silveiras que teria ido de 
encontro da Van que transporta pa-
cientes para tratamento de saúde em 
outros centros carregada num ‘peru-
zinho’, foi concluso na Prefeitura. A 
sindicância interna apurou falhas de 
comunicação entre paciente e moto-
rista, também identificou confusão 
nos vários endereços da idosa. De 
acordo com o prefeito Guilherme 
Carvalho, felizmente a paciente 
está bem de saúde e a Van continua 
atendendo a população que necessita 
do transporte.

Apoio indireto
É voz corrente no reduto do 

Ponto Chique, que o prefeito Marcus 
Soliva já conta com o apoio de sete 
votos diretos para projetos de rele-

vância da admi-
nistração públi-
ca de Guará, e 
com o oitavo de 
forma indireta. 
Segundo a boca 
pequena, até os 
três isolados na 
oposição já sa-
caram que estão 

perdendo a oportunidade de embar-
car no ‘bonde do desenvolvimento’, 
para acenar para o eleitorado do 
palanque das inaugurações.

Saúde na UTI..

O deputado Padre Afonso Lobato aproveitando o ritmo acelerado do 
governo Marcio França no Estado buscou junto ao novo secretário adjunto 
da Saúde, Antonio Rugole Jr, uma série de benefícios para a região, em 
especial para o tratamento de pacientes com câncer. Ele pediu o custeio 
urgente de mais três leitos de UTI para Santa Casa de Guará. Já para 
Santa Casa de Lorena, o deputado quer mais dez leitos de UTI, pelo fato 
da cidade ser referência a outras municípios do Vale Histórico. Lobato 
se mostrou confiante com a vontade do governador Marcio França, de 
ajudar ajudar os prefeitos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

Deputado Afonso discute a realidade da Saúde do Vale com o adjunto da pasta Antonio 
Rugole Jr; Nadia Meirelles, que reassumiu Diretoria Regional de Saúde, participou

Renato Cebola

Não convidem para...
...a mesma picanha os vereado-

res Elcinho Vieira e Fabio Longui-
nho, principalmente se o churras-
queiro for o Tão do Vaguinho, em 
comemoração à abertura da CEI 
para investigar o Atos. Vai chover 
... sobre a república!!!!

Alvo certo
A dúvida em quem votar nas elei-

ções que se aproximam tem levado 
boa parte do mercado político a con-
jecturar incentivos aos candidatos 
locais. Enquanto Lorena joga com 
dois nomes na mesma linha, ou seja, 
a estadual Totô de Oliveira Bastos e 
Michelli Veneziani (filha de Antonio 
Carlos), Guará propaga Marcelo 
Ortiz e Eneas Galvão para federal 
e Regis Yasumura praticamente so-
zinho para estadual. Em Cachoeira 
Paulista falam em Torrada e Cláudio 
Gaspar, já Cruzeiro dá como certa a 
candidatura a federal do Dr Davi e 
Paulo Vieira (talvez a federal).  

E por falar em federal...
...o deputado Marcelo Ortiz, 

que assumiu vaga no Congresso 
dias atrás, está contando com os 
antigos apoios nos ministérios para 
conseguir em tempo hábil canalizar 
recursos para 
as cidades do 
Vale, antes que 
o ‘cofre dos go-
vernos fechem’ 
para o período 
eleitoral. Ortiz, 
que segundo al-
guns prefeitos 
da região fez 
falta durante os anos que permane-
ceu sem mandato, por ter sido um 
recordista em emendas parlamen-
tares, está propenso a carimbar seu 
passaporte novamente no próximo 7 
de outubro, já que a ordem popular 
é votar em pessoas sérias.

A procura de um nome
Aumenta a especulação sobre 

‘nomes e mais nomes’ à sucessão 
de Fábio Marcondes, na Prefeitura 
de Lorena em 2020. Apesar da dis-
crição da vice-prefeita Marietta Bar-
telega em agir como pré-candidata 
no contraponto a Sylvinho Ballerini, 
que segue sua ‘pragmática’ cami-
nhada eleitoral regada de abraços e 
simpatia geral, nomes como Renato 
Marton e Fábio Bonfim deixam pis-
tas que podem entrar na disputa. Há 
quem aposte que o filho do professor 
encabece novamente uma chapa e 
parta para o confronto. Quem viver 
verá...

De olho no calendário...
...faltam apenas 128 dias para 

o acerto de contas, digo, para elei-
ções!!!

Marcelo Ortiz
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Contrariando Isael, Câmara adia votação 
do reajuste dos servidores municipais
Proposta segue sem data para ser colocada em discussão; Prefeitura e Sindicato divergem sobre valor

A Câmara de Pindamonhangaba, que rejeitou o pedido de inclusão da proposta apresentada pelo prefeito para o reajuste dos servidores

Prefeitura de Silveiras acelera processo 
para construção de 50 moradias populares

Fundação propõe criação de novo consórcio para desenvolvimento na região

Depois de fechar convênio, Prefeitura recebe R$ 90 mil para projeto de novas casas 
do CDHU, em área de projeto natimorto de Edson Mota

FDCT da Faculdade de Engenharia de Guará apresenta proposta para cidades na tentativa de “encurtar caminho” ao Estado

Jéssica Dias
Silveiras

As famílias de Silveiras 
que sonham com o adeus ao 
aluguel estão cada vez mais 
perto de contar com um novo 
grupo de casas populares 
construídas em área próxima 
à Rodovia dos Tropeiros. O 
projeto caminhou com visita 
técnica na última semana. 
O terreno onde o conjunto 
habitacional será construí-
do foi palco de um projeto 
da administração anterior, 
que deixou um prejuízo de 
R$ 272 mil para os cofres 
municipais.

A Prefeitura recebeu a 
equipe da Cobrape (Compa-
nhia Brasileira de Projetos 
e Empreendimentos) para 
realização de vistoria no local 
onde serão construídas novas 
casas populares. O convênio 
entre a Prefeitura e o Gover-
no Federal para a construção 
de cinquenta casas habitacio-
nais do CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano) foi assinado no 

parando o processo para a 
contratação da empresa que 
vai fazer o projeto de ade-
quação e regularização das 
casas, na área que chegou 
a ser direcionada para rece-
ber um Centro de Eventos e 
Multiuso, em 2011, mas não 
foi utilizada pelo ex-prefeito 
Edson Mota (PR), atual chefe 
do Executivo de Cachoeira 
Paulista.

Em 2011, o Executivo, 
então comandado pela ex-
-prefeita, Maria Rozana de 
Lacerda (PSB), escolheu um 
terreno na Rodovia dos Tro-
peiros, de mais de 20 mil 
m². Mas o ato foi irregular, 
já que uma lei municipal de 
2004 determinava que a área 
deveria exclusivamente ser 
destinada à construção de 
moradias populares.

Eleito em 2012, o ex-prefei-
to Edson Mota não corrigiu 
o erro de sua antecessora, 
dando continuidade aos 
trâmites para construção do 
centro multiuso no local. Em 
2015, ele contratou a empre-
sa Galvão Edificações Ltda-

-EPP, sediada em Cachoeira 
Paulista, para a construção 
do prédio, que passou a ter o 
orçamento de pouco mais de 
R$ 2 milhões e seria utilizado 
para a realização de eventos 
culturais e turísticos.

Mas Mota não atendeu 
as exigências legais de um 
convênio firmado com o Mi-
nistério do Turismo, como a 
falta de apresentação de me-
dições da execução da obra, 
falta da comprovação de que 
os recursos foram aplicados 
no serviço, e ainda o fim do 
contrato entre município e 
empresa sem a devolução 
dos recursos ao Ministério 
do Turismo, através da Caixa 
Econômica.

Devido à falha dos ex-pre-
feitos, a cidade recebeu, em 
fevereiro, a determinação 
da CGU (Controladoria Geral 
da União) para que Silveiras 
devolva mais de R$ 272 
mil para a Caixa Econômica 
Federal.

O valor foi pago pela atual 
administração, que acumula 
outras dívidas deixadas pelo 
antecessor.

Caso não tivesse atendido 
a ordem da CGU, Silveiras 
corria o risco de além de 
ter suas contas rejeitadas 
pelo Tribunal de Contas da 
União, ficar negativada no 
Cadin (Cadastro Informativo 
de Créditos não Quitados do 
Setor Público Federal) e Sera-
sa (Centralização de Serviços 
dos Bancos).

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

O pedido do prefeito Isael 
Domingues (PR) para que o 
projeto de reajustes salarial 
dos servidores municipais 
fosse votado com urgência 
foi rejeitado na Câmara de 
Pindamonhangaba nesta 
semana. Os vereadores adia-
ram a votação do índice de 
2,07%, alvo de reclamações 
da categoria.

Protocolada pela Prefeitura 
no último dia 25, a solicitação 
pedia que o Legislativo inclu-
ísse a votação do projeto na 
ordem do dia da sessão da 
última segunda-feira, mas o 
pedido de inclusão necessi-
tava da assinatura de pelo 
menos 2/3 dos vereadores, 
o que não ocorreu.

Alegando que a proposta 
merecia ser analisada com 
mais profundidade e tempo 
hábil, foram contrários a 
inclusão os parlamentares 
Professor Osvaldo (PR), Ra-
fael Goffi (PSDB), Renato Ce-
bola (PV) e Roderley Miotto 
(PSDB). Parte dos vereadores 
demonstrou descontenta-
mento com o valor do índice 
sugerindo um aumento.

Após o impedimento Le-
gislativo, o projeto segue em 
fase de reavaliação e deverá 
ser colocado em votação em 
junho. A reportagem do Jor-

nal Atos teve acesso à ordem 
do dia da sessão do próximo 
dia 4, onde não consta a 
proposta do reajuste dos 
funcionários.

O reajuste proposto pelo 
Executivo desagradou o pre-
sidente do Sindicato dos Ser-
vidores de Pindamonhanga-

ba, Daniel Ramos, que cobra 
um valor de 7% aos quase 
3,7 mil trabalhadores. “Este 
índice está muito abaixo do 
que a categoria merece. Foi 
um absurdo o prefeito ten-
tar colocar este projeto em 
votação sem ao menos nos co-
municar antes. Infelizmente, 

ele evita manter um diálogo 
com a gente, prejudicando 
as negociações para que a 
categoria tenha um reajuste 
decente”.

Ramos criticou também 
outra medida supostamente 
tomada pela atual gestão 
municipal. “A Prefeitura con-

seguiu através de uma ação 
judicial retirar dos trabalha-
dores os direitos ao quinqu-
ênio (aumento de 5% dado 
por cinco anos de serviço) e a 
sexta-parte (adicional de 1/6 
aos salários dos funcionários 
empregados há vinte anos). 
Isso foi um grande desres-

peito com a categoria”.
Outro lado – Em nota ofi-

cial, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba informou que o 
índice de 2,07% é o reajuste 
que consegue conceder no 
momento em virtude do valor 
da folha de pagamento, con-
siderando o limite prudencial 
estabelecido por lei.

Respondendo às críticas 
do Sindicato dos Servidores, 
o Executivo afirmou que 
em relação à sexta-parte, 
embora prevista na Lei Or-
gânica Municipal, “nenhuma 
administração jamais quitou 
voluntariamente adminis-
trativamente esta verba”. O 
texto destaca ainda que todos 
os servidores que consegui-
ram o benefício passaram 
a recebê-lo somente após a 
realização de ações de recla-
mação trabalhista, sucedida 
de determinação judicial.

A nota salientou que exis-
tem decisões conflitantes no 
âmbito da própria Justiça 
Trabalhista, que trazem in-
segurança jurídica ao mu-
nicípio. 

Além de negar que deixa-
rá de pagar o benefício do 
quinquênio aos servidores, a 
Prefeitura salientou que “bus-
ca através da ação evitar que 
outro benefício, com mesma 
lógica jurídica e idênticos 
fundamentos, seja pago em 
duplicidade”.

Foto: Divulgação

final de abril.
A Cobrape é uma agência 

terceirizada do CDHU que 
fiscaliza terrenos para a 
construção de unidades ha-
bitacionais. O órgão esteve 

no município para liberação 
da construção das casas e 
garantiu que o local tem 
acessibilidade para receber 
água, esgoto e iluminação 
pública. Na assinatura do 

contrato, a Prefeitura rece-
beu R$ 90 mil para realizar 
o projeto da construção das 
moradias.

Segundo o município, o 
setor de licitação está pre-

Vistoria em área onde serão construídas novas casas do CDHU, em Silveiras; cidade recuperou terreno

Foto: Divulgação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma reunião envolvendo 
membros da Fundação para 
o Desenvolvimento Científico 
da Unesp FEG e represen-
tantes de nove munícipios 
propôs a criação de um novo 
consórcio para a microrre-
gião de Guaratinguetá. De 
acordo com o diretor da 
Fundação, o grupo pode ter 
maior facilidade para enca-

minhar solicitações para o 
Estado. 

O encontro entre a FDCT 
e os representantes mu-
nicipais foi marcado pela 
promessa de aceleração nos 
debates com o governo com 
um novo consórcio, mais 
concentrado nas cidades 
de Guaratinguetá, Apareci-
da, Potim, Roseira, Lorena, 
Cunha, Canas e Cachoeira 
Paulista.

Foram apresentadas diver-

sas estratégias para atrair 
recursos para a região, mas 
o custo com a proposta 
não ficou explicito. “Esse 
consórcio pode possibilitar 
a recuperação de áreas de-
gradadas, economia familiar, 
principalmente relativo à 
zona rural, que em geral 
é relegada. É uma grande 
oportunidade desses mu-
nicípios se integrarem e 
juntarem esforços para fazer 
frente a esses graves pro-

blemas de infraestrutura”, 
salientou o diretor Fernando 
Augusto Marins.

Apenas dois prefeitos par-
ticiparam da reunião: o 
anfitrião, Marcus Soliva 
(PSB), já que a reunião foi na 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
e Ernaldo César Marcondes 
(MDB), chefe do Executivo 
em Aparecida. Os demais 
municípios foram repre-
sentados por secretários 
e diretores. Apenas Canas 

não enviou representantes 
ao encontro.

Para Soliva, a proposta 
é boa.  “O projeto engloba 
um estudo mais complexo, 
e o objetivo principal disso 
é buscar verbas já com os 
projetos nas mãos. A nossa 
maior dificuldade é ter o 
projeto para buscar recur-
sos. Quando não temos o 
projeto, a gente consegue 
politicamente, mas por fal-
ta de estrutura técnica e 

operacional, perdemos esse 
investimento”.

O prefeito de Guaratingue-
tá confirmou em coletiva 
que o custo por Prefeitura 
pode chegar a R$ 7,5 mil, 
caso todos os nove municí-
pios aceitem. Sendo assim, 
o preço total pode chegar a 
R$ 67,5 mil. Os municípios 
irão analisar a proposta 
inicial, com expectativa de 
que outras reuniões possam 
acontecer.
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Vale registra aumento de 25% de 
vítimas de assassinato em abril 

Potim recebe sim para reforço policial

Guaratinguetá é a cidade mais violenta da sub-região no primeiro 
quadrimestre; Aparecida tem crescimento preocupante de casos

Lucas Barbosa
Regional

O levantamento divulgado 
na última semana pela secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado apontou que a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba) registrou em abril 
um aumento de 25% no núme-
ro de vítimas de assassinato, 
comparado ao mesmo período 
do ano passado. A região teve 
também um crescimento de 
casos no comparativo entre 
os primeiros quadrimestres.

De acordo com os dados 
do Estado, em abril, o Vale 
do Paraíba contabilizou 32 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) e 
três latrocínios (roubo segui-
do de morte). No mesmo mês, 
em 2017, foram 28 morado-
res assassinados, sendo dois, 
vítimas de assaltantes.

Já no acumulado entre 
janeiro e abril de 2018, o 
número de assassinatos che-
gou a 118 (111 homicídios 
e 7 latrocínios). O cálculo 
demonstra um aumento de 
quase 2% em comparação 
ao primeiro quadrimestre de 
2017, quando ocorreram 116 
mortes (106 homicídios e 10 
latrocínios).

Com três homicídios dolo-
sos em abril, Guaratinguetá 
lidera o “Ranking da Morte” 

com 13 assassinatos no pri-
meiro quadrimestre do ano 
na sub-região 3 da RMVale, 
que conta com outros oito 
municípios. A cidade registrou 
um aumento de 160% na 
comparação com o mesmo 

período de 2017, quando 
cinco pessoas tiveram as vidas 
interrompidas pela violência.

O indicador criminal con-
tinuará subindo, já que Gua-
ratinguetá teve dois assas-
sinatos em maio, que são 

investigados pela Polícia Civil.  
O primeiro ocorreu no úl-

timo dia 6, no bairro da Pe-
drinha, onde um homem de 
45 anos foi morto a tiros em 
frente sua casa, localizada 
à Rua 2. Na noite do último 

domingo, o segundo caso, no 
Tamandaré. Um homem, que 
não teve a idade divulgada, 
foi baleado no rosto próximo 
a um viaduto.

Ele foi encontrado por mo-
radores, que tentaram socor-

rer a vítima, mas, de acordo 
com a Polícia Militar, a vítima 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu ainda no local. O 
caso é investigado pela Polí-
cia Civil e até o fechamento 
desta edição, ninguém havia 
sido preso.

Considerado pelo estudo 
do “Instituto Sou da Paz” o 
munícipio mais violento do 
Estado em 2017, com uma 
taxa de 31,8 mortes por cem 
mil habitantes, Lorena teve 
no primeiro quadrimestre de 
2018 11 moradores assassi-
nados, sendo um, vítima de 
latrocínio. O índice, que teve 
quatro registros em abril, 
sofreu um aumento de 57%, 
já que de janeiro à abril de 
2017 ocorreram sete casos 
(5 homicídios e 2 latrocínios). 

Outro município que já 
começa a preocupar com os 
índices apresentados este ano 
é Aparecida. A cidade não 
havia registrado homicídios 
nos quatro primeiros meses 
de 2017, mas em 2018 foram 
cinco mortes entre janeiro e 
abril, sendo um assassinato 
no último mês.

Integrante da sub-região 
2, formada por dez cidades, 
Pindamonhangaba contabi-
lizou dois homicídios dolosos 
em abril.  Mesmo assim, o 
município registrou uma 
queda de 70% de vítimas de 
assassinatos entre os primei-
ros quatro meses de 2017 e 
2018, reduzindo de 10 para 
3 ocorrências 

Região – As cidades do Vale 
do Paraíba que também tive-
ram moradores assassinados 
de janeiro a abril foram São 
José dos Campos (20), Tauba-
té (11), Cruzeiro (7), Potim (6), 
Jacareí (6), Campos do Jordão 
(3), Tremembé (3), Canas (2), 
Roseira (1) e Queluz (1).

Foto: Arquivo Atos

Viatura da Polícia Civil e delegacia de Lorena; região apresenta aumento de 25% no número de homicídios no primeiro quadrimestre

Reunião entre a prefeita Erica Soler e o comando da PM, em São Paulo; pedido foi atendido nesta semana

Da Redação 
Potim

A solicitação da prefeita 
de Potim, Érica Soler (PR), 
no último dia 16, por mais 
policiamento para a cidade 
foi atendida nesta semana, 
com o anúncio do Estado 
da liberação de reforço no 
efetivo. A resposta positiva 
foi dada na última terça-feira, 
quando a prefeita recebeu 
o tenente coronel Hélcio da 
Silva Vieira, comandante do 
23° Batalhão de Polícia Mi-
litar, e o capitão Doriedson 
Galvão, comandante da 3° 
Cia de Polícia Militar.

Na ocasião foi anunciado 
um reforço policial para o 
município de uma viatura e 
dois policiais, que ficarão de 
plantão na cidade.

No último dia 16, Erica se 
reuniu no Comando Maior 
de Policiamento do Estado 
de São Paulo, solicitando 
mais policiamento para a 

cidade. Na conversa com o 
comandante da PM do Esta-
do, Marcelo Vieira Salles, a 
prefeita contou com o apoio 
do deputado estadual Padre 
Afonso Lobato (PV), que tem 
acompanhado tratativas de 
prefeitos da região com o 

Estado em solicitações de 
áreas como segurança pú-
blica e saúde.

Em 2018, os números da 
criminalidade seguem a 
preocupação regional. De 
janeiro a abril a cidade regis-
trou seis homicídios (quatro 

somente no último mês). Em 
outros tipos de crimes, uma 
leve baixa com 20 casos 
de furtos (29 no mesmo 
período de 2017) e 11 de 
roubos em 2018, contra 17 
no primeiro quadrimestre 
do ano anterior.

Foto: Divulgação

Polícia desativa 
fábrica clandestina de 
palmito em Lorena

Jovem é baleado na 
mão durante tentativa 
de homicídio em Guará

Pedófilo volta a ser preso com fotos 
íntimas de menores, em Cruzeiro

Morador do Cecap é morto a tiros em Lorena

PM surpreende traficante 
em Pindamonhangaba

Após quase três meses 
de investigação, a Polícia 
Militar Ambiental deteve 
na última quarta-feira dois 
homens em uma fábrica 
clandestina de palmitos, no 
Bairro da Cruz, em Lorena.

De acordo com a PM, ao 
invadir o estabelecimento 
irregular, a equipe surpre-
endeu dois homens que es-
tavam em posse de 57 potes 

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para investigar uma tentativa 
de homicídio contra um ra-
paz de 20 anos, na noite da 
última terça-feira, no Jardim 
Primavera.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o jovem caminhava 
pela avenida Benedito de 
Toledo, quando foi abordado 
por três homens. Um deles 
sacou uma arma de fogo e 

Flagrado com crack, um 
homem de 27 anos foi pre-
so por tráfico de drogas na 
madrugada da última quarta-
-feira, em Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia 
Militar, uma equipe patru-
lhava o Cidade Nova quando 
desconfiou da atitude de um 

de palmito do tipo juçara.
Ao verificar a documenta-

ção dos detidos, os PM’ des-
cobriram que o funcionário, 
de 37 anos, era procurado 
pela Justiça por furto. Ele 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Lorena.

Já o proprietário da fábri-
ca foi detido e multado em 
R$136 mil. Ele deverá respon-
der pelo crime em liberdade.

efetuou diversos disparos na 
direção da vítima, que foi alve-
jada apenas na mão esquerda. 

A vítima conseguiu fugir e 
pedir ajuda a populares, que o 
encaminharam para o Pronto 
Socorro. Ele foi submetido a 
um procedimento para a reti-
rada do projétil.

A Polícia Civil investiga o 
caso, mas até o fechamento 
desta edição o atirador não 
havia sido identificado.

jovem. Na abordagem foram 
localizadas cerca de 15 gramas 
de crack e uma determinada 
quantia de dinheiro provenien-
te da venda de entorpecentes. 

O criminoso foi encami-
nhado ao Distrito Policial, e 
aguarda transferência para 
algum presídio da região. 

Mesmo cumprindo pena 
em regime semiaberto por 
pedofilia, um homem de 49 
anos foi preso novamente 
pelo mesmo crime, na manhã 
da última quarta-feira, em 
Cruzeiro. O criminoso usava 
perfis falsos nas redes sociais 

Um jovem de 23 anos foi 
assassinado na tarde da última 
terça-feira em Lorena. Segun-
do testemunhas, a vítima cami-

para conseguir fotos e vídeos 
íntimos de menores de idade.

De acordo com a Polícia 
Civil, o homem era investi-
gado há quase oito meses. 
O inquérito concluiu que ele 
criou diversos perfis falsos 
de mulheres na internet, uti-

nhava por uma via do Cecap 
quando foi surpreendida por 
um homem que efetuou diver-
sos disparos de arma de fogo.

lizados para atrair menores 
de idade. Na sequência, o 
pedófilo convencia os garotos 
enviarem imagens de seus 
órgãos genitais. 

Em vistoria na casa do crimi-
noso, os policiais apreenderam 
quatro computadores com 

O rapaz foi ferido na região 
do tórax e não resistiu aos 
ferimentos. O setor de Homicí-
dios da Polícia Civil de Lorena 

diversas fotos e vídeos impró-
prios. Ele foi encaminhado ao 
Distrito Policial e permanece 
à disposição da Justiça.  

O pedófilo foi condenado 
em 2005 a quase 97 anos 
de prisão, mas a pena foi 
reduzida para 12 anos.

investiga o caso, mas o até 
o fechamento desta edição 
o assassino não havia sido 
identificado.
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Região começa a se recuperar após fim 
de manifestações dos caminhoneiros

Com problemas no abastecimento da merenda, 
escolas e creches de Lorena têm aulas suspensas
Situação prejudica cerca de nove mil alunos da cidade; transporte escolar também é comprometido com a greve

Com acordos desencontrados, categoria volta a criticar governo e garante que não pediu intervenção 
militar em meio à greve; rodovias da região seguem livres após operação em parceria do Exército e PRF

Da Redação
Região

Depois de 11 dias, a região 
começa a voltar ao normal 
com o acordo entre gover-
no e caminhoneiros, e ações 
para liberar os caminhões 
nas estradas após a greve. 
De acordo com a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), com uma 
operação iniciada na manhã 
desta quarta-feira, foram libe-
rados todos os pontos em que 
ainda haviam manifestações às 
margens da rodovia Presidente 
Dutra contra os preços dos 
combustíveis no País.

O trabalho, que conta com 
1.800 homens do Exército e da 
PRF valeparaibanos, conseguiu 
a liberação total das vias com 
cerca de seis horas de ação. De 
acordo com a concessionária 
CCR NovaDutra, que adminis-
tra a rodovia, os pontos que 
contavam ainda com manifes-
tações tinham poucos veículos, 
entre os trechos, o Km 52, em 
Lorena. Mas com a ação, os 
caminhões voltaram a circular 
em todo o trecho do Vale, sem 
interrupções. “Não houve con-
flito. A operação tem o objetivo 
de liberar quem não está mais 
aderindo ao movimento, mas 
não estavam rodando com 
medo de represálias. A greve 
não pode ser um instrumento 
de coação. Nosso objetivo é 
que tudo volte à normalidade, 
depois deste desabastecimento 
nos postos, supermercados, 
postos de saúde”, destacou 
o inspetor da PRF, Marcílio 
Marinho.

O caminhoneiro Isaias Ro-
drigues se apresentou como 
líder do movimento no trecho 
de Lorena e disse que a ação 
do Exército já era esperada. 

“Eles até demoraram, mas 
sabemos que isso tudo é po-
lítica. Teve o feriado e acabou 
o combustível, mas nós nunca 

seguramos um caminhão de 
combustível aqui, porque não 
somos loucos porque aquilo 
explode. Deixaram acabar o 

combustível e o povo caiu na 
armadilha, foi enganado. Hoje 
todos vão encher o tanque e 
curtir o feriado prolongado. 

Para nós isso não está bom. 
Vamos continuar, porque não 
é justo o que esse governo 
corrupto está fazendo”.

Rodrigues garantiu que o 
grupo não fez coro ao pedido 
de intervenção militar, divul-
gado nos últimos dias. “Não 
fomos nós que pedimos. Isso 
é política. Estamos aguar-
dando a resposta dos nossos 
representantes, que não são 
sindicalistas. Não tem sindica-
to, não tem associação, o que 
tem é trabalhador que não foi 
ouvido até agora”.

Foram dez dias de paralisa-
ção. Além de Lorena, outras 
cidades da região, como Pin-
damonhangaba, Caçapava, São 
José dos Campos e Jacareí tive-
ram pontos de manifestações. 
A Via Dutra chegou a registrar 

12 trechos de protestos.
De acordo com o Exército, 

as ações de segurança seguem 
nas rodovias até segunda-feira.

Nos postos de combustíveis, 
a corrida gerou grandes filas 
de motoristas e motociclistas 
em busca de gasolina, eta-
nol e diesel. De acordo com 
a Sincopetro (Sindicato do 
Comércio Varejista de Deriva-
dos de Petróleo do Estado de 
São Paulo) a previsão é que o 
abastecimento ocorra gradu-
almente nas cidades da região 
e que a situação deve estar 
normalizada até a próxima 
segunda-feira. Além do com-
bustível, as população aguarda 
a recuperação de estoques em 
supermercados, fornecedores 
de gás de cozinha e do setor 
agropecuário. 

Na Dutra, a operação que liberou caminhões (1) e a manifestação 
de apoio aos grevistas (2) nos postos (3), a corrida por combustível

Lucas Barbosa 
Lorena

Sem garantia de que re-
ceberá alimentos para a 
preparação da merenda es-
colar, devido aos transtornos 
causados pela greve dos ca-
minhoneiros, a Prefeitura de 
Lorena suspendeu as aulas 
da próxima segunda-feira da 
rede municipal de ensino. A 
medida, que poderá ser es-
tendida por mais dias, afeta 
quase nove mil estudantes.

Cobrando principalmente 
a redução do preço do diesel 
e o fim da cobrança de pedá-
gio para eixos suspensos, os 
caminhoneiros “cruzaram 
os braços” no último dia 20.

Sem o transporte de com-
bustíveis, e consequente-
mente de outras mercado-
rias, os municípios brasilei-
ros enfrentam dificuldades 
para manterem seus servi-
ços básicos.

Em Lorena, devido à falta 
de condições da Empresa 
SHA transportar os alimen-
tos da merenda escolar para 
os 33 colégios municipais 
de Ensino Fundamental 1 
e 2 (1° ao 9° ano), as aulas 
foram suspensas nos últimos 
dias 29 e 30. De acordo com 
a secretaria de Educação, 
as unidades atendem quase 
seis mil crianças e adoles-
centes.

Priorizadas na utilização 
do estoque final de alimen-
tos, as oito creches munici-

pais conseguiram manter o 
atendimento aos seus mais 
de 1,5 mil estudantes até o 
último dia 30, véspera do 

feriado de Corpus Christi. 
Mas na manhã da última 
terça-feira o secretário de 
Educação, Júlio César Brebal 

Hespaña, revelou que não 
haverá aulas em nenhuma 
unidade educacional mu-
nicipal na próxima segun-

da-feira. “Esta decisão foi 
tomada, pois a Empresa 
SHA não teve condições de 
garantir que conseguirá 
trazer os alimentos para 
Lorena. Torcemos para que 
até o final desta semana os 
caminhoneiros e o Governo 
Federal entrem em acordo, 
resultando na retomada do 
transporte de cargas”.

Além de apontar outro 
fator que impossibilitou o 
funcionamento das creches 
e escolas, o chefe da pasta 
revelou o planejamento para 
a próxima semana. “Além 
do problema da merenda 
escolar, a ABC Transportes, 
responsável pelo transporte 
escolar, só tinha combustível 
para manter o serviço até a 
última quarta-feira. Caso a 
greve permaneça, na manhã 
da próxima segunda-feira 
anunciaremos nova decisão 
sobre o funcionamento da 

rede municipal de ensino 
referente às aulas de terça 
a sexta-feira”.

Brebal Hespaña ressaltou 
ainda o comprometimento 
dos professores da rede 
municipal, que mesmo com 
a greve dos caminhoneiros, 
registrou poucas faltas na 
última semana. Em contra-
partida, as escolas registra-
ram um aumento de cerca de 
40% nos registros de faltas 
dos estudantes na última 
semana.

Futuro – Segundo o se-
cretário, os dias que não 
tiveram aula não compro-
meteram o planejamento da 
pasta para o cumprimento 
obrigatório de duzentos dias 
letivos, exigido por uma lei 
federal. Ele afirmou também 
que se houver necessidade, 
caso a greve dos caminho-
neiros permaneça, as aulas 
deverão ser repostas.

Mãe busca filha em creche de Lorena; Prefeitura anunciou suspensão de aula após semanas de greve
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO FELIPE SOUZA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
expedição, estado civil  solteiro,  de  22  anos  de  idade,  nascido  em  Santo  André-
SP,  no  dia  19  de  novembro  de  1995, residente  e  domiciliado  Rua  Alberto  Torres
de  Andrade,  nº  116,  Residencial  Mombaça  I, Pindamonhangaba  SP,  filho  de
PAULO  SÉRGIO  SOUZA  SILVEIRA  e  ROSIMAR  RICARDO  DE OLIVEIRA.
TALITA  MOREIRA  SILVA  DE  JESUS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão
professora,  estado  c ivil solteira,  de  21  anos  de  idade,  nasc ida  em
Pindamonhangaba-SP,  no  dia  7  de  outubro  de  1996, residente  e  domiciliada  Rua
Alberto  Torres  de  Andrade,  nº  116,  Residencial  Mombaça  I, Pindamonhangaba SP,
filha de JOSIVAL SILVA DE JESUS e ANA MARA MOREIRA. Apresentaram os docu-
mentos  I,  III  e  IV,  do  Art.  1.525,  do  Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO SIQUEIRA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão montador de pro-
dução, estado civil solteiro,  de  32  anos  de  idade,  nascido  em  Jacareí-SP,  no  dia
22  de  agosto  de  1985,  residente  e domiciliado  Rua  Jasmin,  nº  44,  Flor  do  Vale,
Tremembé  SP,  filho  de  NEWTON  ALMEIDA  FRANÇA JÚNIOR e GLAUCIA
JULIETA MARTINS DE SIQUEIRA FRANÇA.
KELLY ALMEIDA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão do  lar, estado civil
solteira, de 30 anos de  idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de  julho de
1987, residente e domiciliada Avenida Atílio Amadei, nº 146, Residencial Campo Belo,
Pindamonhangaba SP,  filha de FRANCISCO ALVES DE SOUSA e MARIA ISAURA
DE ALMEIDA ALVES DE SOUSA. Apresentaram os documentos I,
III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  26 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS FERNANDO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil divorciado, de  41  anos  de  idade,  nascido  em  Pindamonhangaba-SP,  no  dia
7  de  janeiro  de  1977,  residente  e domiciliado Rua Natalio Soares Lemes dos Santos
nº 51, Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filho de AMADO GOMES MOREIRA e
CLARA DA SILVA MOREIRA.
LUCIANA  ALVES  DE  FRANÇA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  merendeira,
estado  civil divorciada,  de  40  anos  de  idade,  nascida  em Moreira  César  -
Pindamonhangaba-SP,  no  dia  26  de setembro de 1977, residente e domiciliada Rua
Natalio Soares Lemes dos Santos nº 51, Shangrilá, em Pindamonhangaba SP, filha de
MAURICIO GALVÃO FRANÇA e MARIA JOSÉ ALVES. Apresentaram os documentos
I,  III,  IV  e  V,  do  Art.  1.525,  do Código Civil.  Se  alguém  souber  de  algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE VARGAS CILLI,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  cozinheiro,  estado
civil  solteiro,  de  42 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 10 de setembro
de 1975, residente e domiciliado Rua Dulce  Maria  Puppio  Marcondes,  nº  43,
Residencial  Campo  Belo,  Pindamonhangaba  SP,  filho  de HERCULES LEOPOLDO
PARAIBUNA CILLI e KATIA VARGAS CILLI.
DANYELA GRANDI, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado civil
solteira, de 32 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 16 de dezembro de
1985, residente e domiciliada Rua Dulce Maria  Puppio  Marcondes,  nº  43,  Residencial
Campo  Belo,  Pindamonhangaba  SP,  filha  de  TULLIO GRANDI  NETO  e
CRISTIANY  GRANDI.  Apresentaram  os  documentos  I,  III  e  IV,  do  Art.  1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO  MARCONDES  GODOY,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  técnico  de
laboratório aposentado, estado civil viúvo, de 82 anos de  idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho  de  1935,  residente  e  domiciliado  Rua
Cônego  Tobias  nº  412,  Alto  do  Tabaú,  em Pindamonhangaba  SP,  filho  de
BENEDICTO MARCONDES  GODOY  e MARIA  OLGA MARCONDES GODOY.
SIMONE DE FATIMA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado
civil solteira, de  45  anos  de  idade,  nascida  em  Pindamonhangaba-SP,  no  dia  20  de
julho  de  1972,  residente  e domiciliada Rua Professora Angelina Boueri nº 100, Campos
Maia, em Pindamonhangaba SP,  filha de BENEDICTO OSWALDO MOREIRA e ANA
MARIA MOREIRA. Apresentaram os documentos  I,  III,  IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO  DE  LAS  HERAS  KOZMA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  professor,
estado  civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 4 de
outubro de 1987, residente e  domiciliado  na  Avenida  Monsenhor  João  José  de  Aze-
vedo,  nº  181,  aptº  34,  bloco  6,  Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO
FRAGUAS KOZMA e EMILIA DE LA CONCEPCION DE LAS HERAS BRAVO KOZMA.
JULIANA  CRISTINA  DE  OLIVEIRA  CORNETTI,  de  nacionalidade  brasileira,
profissão  professora, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em
Guaratinguetá-SP, no dia 26 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 181, aptº 34, bloco 6, Crispim, Pindamonhangaba
SP,  filha  de  MARCOS  VIRGILIO  CORNETTI  e  ANA  AMÉLIA  DE  OLIVEIRA
CORNETTI. Apresentaram os documentos  I,  III e  IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  28 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
KAIQUE  DE  OLIVEIRA  PAPANDREA  BATISTA,  de  nacionalidade  brasileira,  profis-
são  auxiliar administrativo,  estado  civil  solteiro,  de  24  anos  de  idade,  nascido  em
Tremembé-SP,  no  dia  15  de janeiro  de  1994,  residente  e  domiciliado  Avenida  Dr.
Fontes  Junior  nº  684,  São  Benedito,  em Pindamonhangaba  SP,  filho  de  ED-SON
PAPANDREA  BATISTA  e  DELVANE  DE OLIVEIRA  ROCHA PAPANDREA BATISTA.
NÁTALIE DE LIMA DUARTE, de nacionalidade brasileira, profissão do  lar, estado civil
solteira, de 26 anos  de  idade,  nascida  em Caçapava-SP,  no  dia  29  de  novembro
de  1991,  residente  e  domiciliada Avenida Dr. Fontes Junior nº 684, São Benedito, em
Pindamonhangaba SP,  filha de LUIZ HENRIQUE DUARTE e KARIN SILVIA CROZARIOL
DE LIMA DUARTE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABRICIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de processo de
produção, estado civil solteiro, de 34 anos de  idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 26
de março de 1984,  residente e domiciliado  na  Rua  Newton  Edy  Silva  Coutinho,  nº
110,  Araretama.  Pindamonhangaba-SP,  filho  de ROSANGELA APARECIDA DA
SILVA DE SOUZA BASTOS.
DAIANE  CRISTINE  MORAES  RIBEIRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do
lar,  estado  civil solteira,  de  30  anos  de  idade,  nascida  em  Pindamonhangaba-
SP,  no  dia  14  de  setembro  de  1987, residente e domiciliada na Rua Newton Edy
Silva Coutinho, nº 110, Araretama. Pindamonhangaba-SP, filha de PEDRO DE PAULA
RIBEIRO e SIRLENE APARECIDA DE MORAES RIBEIRO. Apresentaram os  docu-
mentos  I,  III  e  IV,  do  Art.  1.525,  do Código Civil.  Se  alguém  souber  de  algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão advogado, estado
civil divorciado, de 49 anos de  idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
setembro de 1968,  residente e domiciliado Avenida Coronel Manoel Marcondes de
Oliveira Mello nº 263, Mombaça, condomínio Real Ville,  em  Pindamonhangaba  SP,
filho  de  OLANGE  CARDOSO  e  MARIA  MARGARETE  BARBOSA CARDOSO.
RAFAELA DE ANDRADE SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 32 anos de  idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 5 de
fevereiro de 1986,  residente e domiciliada Avenida  Coronel Manoel Marcondes  de
Oliveira Mello  nº  263, Mombaça,  condomínio  Real  Ville,  em Pindamonhangaba  SP,
filha  de  BENEDITO  DA  SILVA  e  ANA  APARECIDA  DE  ANDRADE  SILVA.
Apresentaram os documentos  I,  III,  IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de maio de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LINEU  SANTIAGO  SANTANA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  aposentado,
estado  civil divorciado, de 62 anos de  idade, nascido em  Itajubá-MG, no dia 4 de
fevereiro de 1956,  residente e domiciliado  na  Avenida  das  Palmeiras,  nº  11,
Goiabal,  Pindamonhangaba  SP,  filho  de  SANTIAGO BALBINO SANTANA e DIVA
GONÇALVES SANTANA.
PATRÍCIA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
solteira, de 46 anos de idade, nascida em São Paulo, no dia 7 de fevereiro de 1972,
residente e domiciliada na Rua Olímpio Marcondes de Azeredo, nº 196, Moreira Cesar,
Pindamonhangaba SP,  filha de ALDO DE CAMPOS e OLIVIA GONÇALVES DE
CAMPOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  30 de maio de 2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 PROC. Nº 150/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para o fornecimento de areia média, rachão e pedra brita nº
01,02e 03, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: VP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 28.270.266/0001-73
VENCEDORA DOS ITENS: 4, 5, 6,
VALOR TOTAL: R$ 30.242,00 (trinta mil duzentos e quarenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2018.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018 PROC. Nº 165/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a contratação de empresa especializada em serviços de
trator esteira com operador; serviço de curva de nível no aterro de resíduos sólidos no Bairro
Nove Horizonte; limpeza e manutenção de aceiros e estradas internas do Parque Ecológico 
do Taboão e melhoria em estradas rurais, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ EPP
CNPJ: 03.750.447/0001-76
VENCEDORA DOS ITENS: 1
VALOR TOTAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso e abertura de envelope 

Proposta TP n° 05/18 - Proc. nº 177/18
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto pela licitante: 
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA na TOMADA DE PREÇO 05/2018, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de melhoria de Iluminação 
Pública, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. O Pregoeiro e Equipe 
de Apoio comunicam que o recurso apresentado pela empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS 
LTDA não foi acolhido conforme parecer jurídico n° 414/2018 e 416/2018 e foi encaminhado
através de e-mail aos interessados e juntados aos autos. Fica marcado para o dia 05 de 
junho de 2018, as 09:30hs 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.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

 O Prefeito com base nos artigos 78, da Lei nº 8.666/93, na cláusula 2.1 do contrato e no
Parecer nº. 302/2018, emitido no Processo Administrativo nº 1629/2018, resolve 
RESCINDIR o contrato nº 103/17, referente a unidade UCM13 oriundo do Pregão 
Presencial n° 67/17, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de bem público dos 
espaços incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização 
de bens e serviços à população, a seguinte empresa:
GLAUCIA MARIA DA CUNHA CIPRIANO 32487224787 CNPJ Nº. 28.232.786/0001-91

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

 O Prefeito com base nos artigos 78, da Lei nº 8.666/93, na cláusula 2.1 do contrato e no
Parecer nº. 303/2018, emitido no Processo Administrativo nº 1630/2018, resolve 
RESCINDIR o contrato nº 123/16, referente a unidade UCA05 oriundo do Pregão Presencial 
n° 36/16, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de bem público dos espaços 
incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e 
serviços à população, a seguinte empresa:
JOÃO PAULO LANCHONETE EIRELI ME CNPJ Nº. 25.058.807/0001-06

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

 O Prefeito com base nos artigos 78, da Lei nº 8.666/93, na cláusula 2.1 do contrato e no
Parecer nº. 304/2018, emitido no Processo Administrativo nº 2613/2018, resolve 
RESCINDIR o contrato nº 124/16, referente a unidade UCM03 oriundo do Pregão 
Presencial n° 36/16, cujo objeto é a Concessão onerosa de uso de bem público dos 
espaços incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando a comercialização de 
bens e serviços à população, a seguinte empresa:
HELOISA HELENA DA SILVA 02816640809 CNPJ Nº. 25.052.430/0001-88

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 45/18 PROC. Nº 308/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de camisetas para 
uniforme dos alunos da rede municipal de ensino, a realizar-se às 09h30min do dia 27 de 
Junho de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

ONG busca ajuda para custear cadeira
de rodas especial para menino de Guará
Entidade promove bingos e aceita doações em apoio à causa do pequeno Higor e da mãe Sueli

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A ONG de Guaratinguetá En-
fermeiras Formiguinhas busca 
colaboradores para ajudar a 
custear uma cadeira de rodas 
especial para o menino Higor 
Samuel Martins, de nove anos, 
que tem paralisia cerebral. 
Organizada pela enfermeira 
Andreia Soares, o grupo atua 
em Guaratinguetá ajudando 

semanalmente pacientes com 
a doação de materiais como 
fraldas geriátricas e aplicação 
de medicamentos.

Andreia contou que conhe-
ceu Sueli Martins, 39 anos, 
há algumas semanas, quando 
Sueli pediu fraldas para seu 
filho Higor, de 9 anos. Ao co-
nhecer a história do menino, 
que também tem convulsões, 
Andreia decidiu fazer um pou-
co mais pela família. “Ela nem 

tocou no assunto de cadeira 
comigo. Falou que nem pensa 
em comprar, porque não tem 
condição. Eu escutei aquilo e 
me comoveu muito”, relatou.

Junto a outros colabores, 
Andreia deu início à campanha 
para arrecadar R$ 4 mil para 
a cadeira de rodas especial. A 
ONG possui um bazar na rua 
Poeta Rubens Prado, nº 45, no 
Parque do Sol, em Guaratin-
guetá. Tudo que é vendido ali 

é revertido para os pacientes 
da Enfermeiras Formiguinhas. 
“É a primeira vez que pedimos 
dinheiro, mas para uma causa 

nobre”, afirmou. 
Além do bazar, o grupo tam-

bém está fazendo duas rifas. 
Todo dinheiro é depositado 
em uma conta feita especial-
mente para Higor. “A mãe do 
Higor carrega ele nos braços, 
parece que é uma pena nos 
braços dela, então, eu pensei, 
por que não abraçar essa 
causa?”, explicou.

Custos – Sueli revelou que 
os primeiros sintomas apare-
ceram aos quatro meses. “Eu 
pensei que era um ‘sustinho’, 
mas ele gritava e a gente não 
entendia. Levamos ao médico 
e fomos descobrir que ele ti-
nha crise de epilepsia”, contou 
a mãe, que disse ainda que até 
descobrir a paralisia cerebral 
foram feitos diversos exames, 
custeados com a ajuda de 
parentes e amigos.

Hoje, desempregada, Sueli 
carrega o filho quando ele 
precisa se locomover. Ela 
conta que sente no menino 
a vontade de fazer tudo que 
outras crianças fazem. “Ele 
tem muita vontade de andar. 
Quando eu o coloco em pé, 
para dar uma estimulada, 
ele não quer sentar”, afirmou 
a mãe, sobre a vontade do 
menino em ir adiante, apesar 
das limitações. “Ele não fala, 
faz uso de fralda, é igual um 
passarinho. Tenho que dar 
tudo na boca dele. Ele não 
pega nada com a mãozinha, 

então eu sou os pés e as mãos 
do Higor”.

Com o dia a dia de obstá-
culos para garantir uma vida 
melhor ao filho, Sueli crê na 
solidariedade como ferramen-

ta para conseguir a cadeira, 
que facilitaria a locomoção 
do pequeno Higor. “Eu estou 
precisando, no dia de amanhã 
pode ser outra pessoa, porque 
somos humanos”.

Equipe da ONG Enfermeiras Formiguinhas, em ação da campanha para ajudar a famílias de Higor

Ao lado da mãe, Sueli, o pequeno Higor, que espera por nova cadeira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Flagrante de grande quantidade de larvas em rua no Parque das Rodovias; Lorena intensifica campanha

Imóvel para alugar no centro de Cruzeiro à espera por interessados; revisão valores para esquentar mercado

Morador de Cachoeira 
Paulista morre vítima 
de febre amarela

Cruzeiro revisa valores de imóveis 
para fomentar mercado imobiliário
Valores cobrados eram considerados irregulares e defasados pelos 
corretores do município; medida tenta combater alta de imposto

Prefeitura intensifica campanha de 
conscientização na cidade e trata 
caso como importado de Queluz

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

A Vigilância Epidemioló-
gica de Cachoeira Paulista 
revelou na manhã da úl-
tima terça-feira que uma 
contaminação por febre 
amarela foi a causa da 
morte de um morador de 
56 anos no último dia 13. O 
órgão acredita que a vítima 
contraiu a doença na zona 
rural de Queluz, próxima a 
um distrito de Resende-RJ. 

De acordo com o comuni-
cado oficial da Prefeitura, 
o homem trabalhava como 
motorista de uma empresa 
de manutenção de estra-
das. Desde o início do mês, 
a firma atuava na obra de 
recuperação da estrada 
Rio-Caxambu, no trecho do 
distrito de Engenheiro Pas-
sos, pertencente a Resende. 
A região é próxima à zona 
rural de Queluz, onde o 
motorista teria percorrido. 

O caso é tratado por Ca-
choeira como importado, 
já que de acordo com o 
GVE (Grupo de Vigilância 
Epidemiológica), sediado 
em Taubaté, o município 
carioca possui seis casos 
da doença, sendo três víti-
mas fatais. Como a cidade 
faz fronteira com o bairro 

rural de Queluz, existe a 
probabilidade que a área 
conte com a presença dos 
mosquitos Haemagogus e 
Sabethes, transmissores do 
vírus RNA.

A vítima, que não havia se 
vacinado contra a doença, 
foi internada no último dia 
8 no Pronto Socorro de Ca-
choeira. Quatro dias depois, 
o homem foi transferido ao 
Hospital Regional de Tauba-
té, falecendo no dia seguinte. 
A causa da morte por febre 
amarela foi confirmada na 
última semana pelo Instituto 
Adolfo Lutz.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cachoeira o agendamento 
de uma entrevista com repre-
sentantes da Vigilância Epi-
demiológica Municipal, mas 
o pedido não atendido até o 
fechamento desta edição.  

Ações – Em seu site ofi-
cial, o Executivo ressaltou 
que foram intensificadas as 
campanhas de conscienti-
zação da população sobre a 
importância da imunização. 
O comunicado ressalta ain-
da que a partir da próxima 
segunda-feira a vacina será 
disponibilizada no Posto do 
Centro e demais ESF’s (Estra-
tégias de Saúde da Família) 
da cidade.

Lorena e Guará seguem em estado de 
alerta para nova epidemia de dengue
Novo resultado de avaliação apresenta alto índice 
de larvas encontradas em casas das duas cidades

Rafaela Lourenço
Regional

As precauções para ex-
terminar os criadouros do 
Aedes aegypti devem ser 
intensificadas na região, 
principalmente por parte 
da população. Após os re-
sultados da segunda ADL 
(Avaliação de Densidade 
Larvária) do ano, Lorena 
e Guaratinguetá seguem 
em estado de alerta para o 
risco de uma nova epidemia 
de dengue, chikungunya e 
zika vírus.

Em Lorena, a equipe de 
Controle de Vetores passou 
por cerca de mil imóveis 
para traçar um mapa atuali-
zado do índice de infestação. 
A busca ativa foi concluída 
na última semana e o re-
sultado foi de 6,4%, índice 
acima do estipulado pelo 
Ministério da Saúde como 
de baixo risco de epidemia.

Até 1% dos imóveis com a 
presença de larvas do mos-
quito é considerado um ín-
dice satisfatório. De 1% até 
3,9% é considerado um índi-
ce intermediário e de alerta 
com possibilidade de risco 
para uma nova epidemia, já 
acima de 3,9% é considerado 
um índice de alto risco, com 

grande possibilidade de 
epidemia. “Foi um resulta-
do surpreendente por não 
estarmos num período de 
chuvas. Precisamos da ajuda 
da população, pois 85% das 
larvas foram encontradas no 
interior dos imóveis”, desta-
cou o educador de Saúde de 
Lorena, David Quadros.

Com o resultado da segun-
da avaliação, Guaratinguetá 
atingiu um índice negativo 
ainda maior do que Lorena, 
chegando aos 11,9%. De 
acordo com o veterinário da 
Vigilância Epidemiológica e 
Centro de Controle de Zoo-
noses do município, Felipe 
Guedes, os locais que foram 
realizadas as atividades são 
sorteados pelo sistema, de 
forma aleatória, e contem-
plaram cerca de 1,2 mil 
imóveis. Entre os bairros 
que tiveram maior incidên-
cia de focos de criadouro 
estão Vila Bela, Jardim do 
Vale, Engenheiro Neiva e 
Clube dos 500.

Guedes afirmou ainda que 
nesta avaliação, realizada 
em abril, os locais que mais 
detectaram as larvas foram 
no ralo externo, com 26%, 
seguido por pneu 16%, lata 
e frasco plástico 14%, balde 
e regador 14%, e prato de 

plantas 6%. “Mesmo com 
índices elevados de vetor, 
até a data de hoje não temos 
casos positivos de dengue, 
Zika e chikungunya no mu-
nicípio”, frisou.

A próxima avaliação será 
realizada em julho, em Gua-
ratinguetá; em Lorena, em 
setembro ou outubro, se-
gundo Quadros.

A participação da popu-
lação no combate ao Aedes 
aegypti é primordial neste 
período mais seco, em que 
o mosquito também se re-
produz.

Além dos pratos de plan-
tas, caixas d’água e ralos, 
os cuidados devem ser to-
mados com os bebedouros 
dos animais domésticos, 
bromélias, calhas e fontes 
de jardim.

Em casos de denúncia, a 
população pode entrar em 
contato direto com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
cada município; em Lorena 
pelo telefone (12) 3159-
3300, ou pessoalmente, à 
rua Benedito Marcondes de 
Moura Sobrinho, nº 38, no 
Centro. Em Guaratinguetá, 
pelos canais da ouvidoria 
municipal ou pessoalmente 
à rua João Lourenço Rodri-
gues, no Centro da cidade.

Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Uma comissão formada 
pela Câmara, Prefeitura 
e corretores de Cruzeiro 
finalizou na última semana 
a reavaliação dos valores ve-
nais do município. A ideia é 
apresentar um novo cálculo 
de impostos de transmissão 
dos bens imóveis no exercí-
cio de 2018. De acordo com 
os corretores da cidade, as 
distorções do valor de mer-
cado estavam prejudicando 
consideravelmente as tran-
sações imobiliárias.

“Estivemos observando os 
valores e tínhamos algumas 
divergências, não só no valor 
absoluto, como de região por 
região. Havia então a neces-
sidade de ser refeito. Fora 
isso, os corretores reclama-
ram, porque essas distorções 
estavam causando problema 
no mercado imobiliário”, re-
velou o vereador Mário No-
tharangeli (SD), presidente 
da comissão, composta por 
um assessor parlamentar, 
seis funcionários da Prefei-
tura e cinco corretores de 
imobiliárias da cidade.

Notharangeli explicou que 
os valores venais estavam 
altos, inviabilizando nego-
ciações. “Um terreno por 
exemplo, que seria vendido 
por R$100 mil, passar para 
R$130 mil, por conta dos 
impostos”.

De acordo com o parla-
mentar, das 72 regiões de 
Cruzeiro, 27 estavam com 
os valores corretos, ou seja, 
cerca de 37%.

Mas a comissão entendeu 
que em outras áreas eram 
necessárias mudanças signi-
ficativas nos valores venais.

Outros pontos alvo de 
revisão foram a discrepân-
cia entre bairros da cidade. 

“Existem algumas distorções, 
por exemplo, no Jardim 
Paraíso, tínhamos um valor 
venal de construção por 
metro quadrado, no valor 
de R$2.072, enquanto a Vila 
Rica, bairro mais nobre, o va-
lor era de R$ 1.796”, afirmou 
Notharangeli.

De acordo com o vereador, 
a partir de agora, o docu-
mento será enviado para o 
prefeito Thales Gabriel (SD) 
que irá elaborar projeto 
de lei que será enviado à 

Câmara para votação. Para 
o vereador, não haverá pro-
blemas quanto a isso, já 
que a elaboração da nova 
planilha foi um pedido do 
próprio parlamentar em 
consonância com o chefe do 
Executivo. 

IPTU – Apesar do verea-
dor não citar se a revisão 
poderia levar alteração aos 
valores do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano), 
um dos corretores envolvi-
dos na comissão, Reinaldo 

Flore, avaliou que a medida 
poderá contribuir para dimi-
nuir a alta no tributo. 

“As avaliações levaram 
em conta diversos aspectos, 
sendo finalizadas principal-
mente por região e setores, 
respeitando uma margem 
de 30% para menos do va-
lor real, afim de criar um 
maior equilíbrio e com a 
preocupação de não onerar 
ainda mais quem já tem uma 
situação menos favorecida”, 
destacou Flore.

Foto: Arquivo Atos
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Câmara aprova R$ 60 mil para Expoguará e Santo Antônio
Projetos do Executivo chegaram aos vereadores em regime de urgência na última terça com aprovação unânime

Com R$ 80 mil, Pinda lança edital 
de apoio para projetos culturais
Medida busca impulsionar setor; inscrições abertas até primeira quinzena de julho

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para fortalecer financeira-
mente o desenvolvimento de 
projetos culturais em Pindamo-
nhangaba, a Prefeitura lançou 
na noite da última terça-feira 
o inédito Edital de Linguagens 
Artísticas do Fundo Municipal 
de Apoio às Políticas Culturais. 
A política de fomento disponi-
bilizará R$ 80 mil em recursos 
aos artistas da cidade. 

Além do prefeito Isael Do-
mingues (PR), a cerimônia de 
lançamento do edital, realiza-
da no Palacete 10 de Julho, 
contou com a presença de 
outras autoridades municipais, 
artistas e representantes do 
Conselho Municipal de Cultura.

Criada em 2012, a Lei do 
Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais foi regu-
lamentada no ano passado, 

resultando na criação de um 
regimento.

Após “sair do papel” oficial-
mente na última semana, o 
edital tem inscrições abertas 
até 15 de julho. Só podem 
pleitear o apoio artistas re-
gistrados como MEI’s (Micro 
Empreendedor Individual), e 
entidades culturais sediadas 
há pelo menos dois anos em 
Pindamonhangaba.

Os interessados deverão 
apresentar relatórios que 
descrevam detalhadamente 
seus projetos e valores que 
pretendem angariar junto ao 
Fundo Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais.

O orçamento máximo para 
cada projeto é de R$ 20 mil, 
ou seja, no mínimo quatro 
propostas serão contempladas. 
“O lançamento deste primeiro 
edital é algo histórico para o 
setor cultural do município. 

Esta ação beneficiará o de-
senvolvimento de projetos de 
variadas áreas como música, 
fotografia, teatro, pesquisa e 
dança. Nossa expectativa é que 
a partir de agora seja aberto, 
no mínimo, um edital por ano”, 
revelou o diretor de Cultura e 
Patrimônio Histórico, Alcemir 
Palma.

O diretor explicou ainda 
que após análise da comissão, 
formada por profissionais das 
áreas de gestão pública e orga-
nização de editais, os projetos 
escolhidos receberão 80% da 
verba em 14 de agosto. Já o 
restante será encaminhado 
depois de nova verificação da 
comissão.

A presidente do Conselho 
Municipal de Cultura, Raissa 
Lorena Corrêa, a Pitanga, 
comemorou a abertura do 
edital e revelou que buscará 
apoio da Câmara para que os 
próximos editais contem com 
um orçamento maior. “Já que 
parte do recurso do Fundo 
Municipal veio de emendas 
impositivas de alguns verea-
dores, pediremos para que da 
próxima vez mais parlamen-
tares colaborem. Assim, caso 
disponibilizarem um valor 
mais alto, será ampliado con-
sequentemente o número de 
projetos culturais fomentados”.

Projeto cultural no parque da cidade; Pinda cria apoio financeiro para artistas com abertura de edital

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá aprovaram o repasse 
por meio de subvenção para 
duas tradicionais festas da 
cidade. A primeira em ho-
menagem a Santo Antônio 
também representa o aniver-

sário do munícipio, que neste 
ano completa 388 anos no 
dia 13 de junho. A segunda 
é uma das principais feiras 
agropecuárias do Vale do Pa-
raíba, a Expoguará, que teve 
data cancelada nesta semana 
(leia nesta página). Para cada 
festa o repasse aprovado foi 
de R$ 30 mil.

Tradicionalmente realizada 
de 1 a 13 de junho, a festa de 
Santo Antônio se tornou uma 
comemoração estendida pelo 
aniversário de Guaratingue-
tá. O santo é considerado o 
padroeiro do município, que 
conta ainda com Frei Galvão, 
o primeiro santo brasileiro da 
Igreja Católica.

“Antes de sermos estância 
turística, somos estância 
religiosa. Nós temos em Gua-
ratinguetá essa devoção, fé e 
tradições culturais”, destacou 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD), que defende o 
investimento no setor.

Os vereadores aprovaram 

um segundo projeto, que 
concedeu subvenção de R$ 
30 mil para realização da 
Expoguará. Considerado um 
dos principais eventos do 
setor do Vale do Paraíba e 
com presença confirmada de 
empresários do ramo agrope-
cuário do eixo Rio de Janeiro, 
São Paulo e Sul de Minas, a 

edição está suspensa devido 
às consequência da greve dos 
caminhoneiros no Brasil. 

Mesmo com o adiamento, 
em um primeiro momento, 
o repasse continua asse-
gurado para realização do 
evento. O Executivo ainda 
não confirmou a nova data 
da Expoguará.

Expoguará tem início adiado devido a 
impacto da greve dos caminhoneiros

Da Redação
Guaratinguetá 

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, Associação Agropecuária, 
Sindicato Rural e Cooperativa 
de Laticínios Serramar cance-
laram a Expoguará 2018 devi-
do à greve dos caminhoneiros. 
O evento estava programado 
para acontecer entre os dias 7 
e 10 de junho, no Recinto de 
Exposições da cidade. 

A decisão foi adotada por ser 

inviável a realização da feira 
no período, devido ao impacto 
que a paralisação provocou na 
cadeia de produção e distribui-
ção agropecuária da região.

De acordo com a organiza-
ção do evento, uma nova data 
para a realização da festa está 
sendo estudada e será divulga-
da em breve. A realização da 
Expoguará conta com o apoio 
do Sebrae-SP, Cati (Coordena-
doria de Assistência Técnica 
Integral), secretaria de Estado 

de Agricultura e Abastecimen-
to de São Paulo, secretaria de 
Agricultura, secretaria de Tu-
rismo, Marcha Vale (Núcleo do 
Cavalo Manga Larga do Vale 
do Paraíba), Girovale (Asso-
ciação dos Criadores do Gado 
Girolando do Vale do Paraíba), 
Aprocorte (Associação dos 
Criadores do Gado de Corte), 
Coopavalpa (Cooperativa dos 
Produtores de Arroz do Vale 
do Paraíba), Associação Rural 
de Canas e Sicredi.

Foto: Divulgação


