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NO CHÃO... Cinco casas foram demolidas no Centro de Guaratinguetá. Os imóveis faziam parte de um conjunto 
arquitetônico na rua Sete de Setembro e ficavam em frente à antiga sede da secretaria de Cultura do município. 
A demolição causou protestos. Um grupo de pessoas destacou que a ação fere um decreto do Executivo para 
preservação e revitalização do Centro Histórico. A Prefeitura de Guaratinguetá abriu um boletim de ocorrências contra 
o proprietário dos imóveis. Pág. 5

Pinda mantém salários do 
primerio escalão congelados
Valores de prefeito, vereadores e secretários permanecem os mesmos desde 2015; 
despesa anual com subsídios supera R$ 4 milhões no município no orçamento atual

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Câmara de Pin-
damonhangaba manteve 
congelados os valores dos 
subsídios dos vereadores 
e do primeiro escalão do 
Executivo. Com a manuten-
ção, a despesa municipal 

com os 14 membros do 
secretariado do prefeito 
Isael Domingues (PR) supera 
anualmente R$2,5 milhões, 
correspondendo quase à 
metade do gasto com os 11 
parlamentares.

A Mesa Diretora da Câmara, 

comandada pelo presidente 
Carlos de Moura, o Magrão 
(PR), emitiu no último dia 30 
uma nota de esclarecimento 
no site oficial do Legislativo, 
anunciando que o projeto dos 
subsídios sugeria uma repo-
sição de 0%. A proposta do 

novo congelamento foi apro-
vada por unanimidade, na 
última segunda-feira. Com a 
decisão, os valores se mantêm 
os mesmos dos últimos três 
anos. O reajuste mais recente 
ocorreu em maio de 2015, 
na gestão do ex-prefeito Vito 

Ardito (PSDB), chegando a 
7%. Desde então, os valores 
dos subsídios são: prefeito 
(R$ 23.981), vice-prefei-
to (R$ 11.945), secretários 
(R$15.093) e vereadores 
(R$9.605).

ACESSO... Com um investimento municipal de quase R$ 130 mil, Lorena iniciou na última segunda-feira as 
obras de recuperação da ponte da avenida Marechal Argolo, no Vila Passos, que estava interditada há mais de dois 
meses. O serviço de reestruturação da passagem, que fica sobre o córrego do Mandi, é considerado essencial para 
a normalização do tráfego de três bairros. Em 20 de março, uma forte chuva causou uma série de transtornos em 
Lorena, como alagamentos e quedas de árvores. Pág. 5
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Soliva é eleito 
para diretoria 
da RMVale

Uma reunião na última 
quarta-feira, em São José 
dos Campos, definiu o grupo 
que presidirá o Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 
O prefeito de Paraibuna, 
Victor de Cassio Miranda, o 
Vitão (PSBD), foi eleito pre-
sidente, enquanto o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), assume como 
vice-presidente.
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Anistia de 
juros e multas 
segue até dia 
31 em Lorena

Os contribuintes que ain-
da estão em dívida com a 
Prefeitura de Lorena podem 
aderir à anistia de juros e 
multas da dívida ativa ins-
crita até 31 de dezembro de 
2017. No dia 12 de abril, o 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) sancionou a lei com-
plementar que concede o 
benefício, referente ao IPTU 
(Imposto Sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urba-
na), ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natu-
reza), taxas, contribuições 
de melhorias e débitos de 
outras naturezas.

Avaliação 
ambiental deixa 
região abaixo 
da média

As cidades da região ainda 
estão longe de atender as 
necessidades da política am-
biental. Pelo menos foi isso  
que apontou o levantamento 
que garantiu o selo de “Mu-
nicípio Verde Azul” a apenas 
duas cidades da RMVale. 
Caraguatatuba e São Bento 
do Sapucaí foram as únicas a 
garanti o certificado. O resul-
tado acendeu o sinal de alerta 
para quem pretende seguir 
as tendências de atenção ao 
meio ambiente.
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Atividade no parque de Lorena

Foto: Divulgação

Após morte de 
vereador em 
Potim, suplente 
assume cadeira

Com um discurso caute-
loso, mas com indícios de 
oposição, a suplente Edna 
de Fátima Ribeiro, a ‘Edi-
nha do Humberto’ (PEN), 
assumiu suas funções como 
vereadora em Potim, após 
a morte de Mário Motta, o 
‘Trezentos’ (PEN).

Jovem que matou 
músico a facadas 
é capturado pela 
Civil em Pinda

Os estudantes de Pinda-
monhangaba ganharam, no 
último sábado, uma nova 
unidade do Sesi São Paulo. 
Com capacidade para quase 
novecentos alunos, a escola 
terá ensino fundamental e 
médio, com atividades em 
tempo integral do 1º a 5º 
ano.

Pinda ganha 
unidade do 
Sesi de tempo 
integral

Parceria com 
PM reforça 
fiscalização 
em Silveiras

Após celebrar no início 
do ano um convênio com o 
Governo do Estado, a Pre-
feitura de Silveiras revelou 
na última segunda-feira a 
expectativa de que a partir 
do início do segundo semes-
tre, a Polícia Militar atue na 
fiscalização do trânsito no 
município. 
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Soliva é eleito 
vice-presidente 
da RMVale em 
decisão unânime
Votação com participação de 39 
cidades elege prefeito de Paraibuna, 
como presidente do órgão regional

Soliva e Tão, os novos vice e presidentes da RMVale, eleitos nesta quarta-feira

Bastidores da Política

Magrão

Tão do Vaguinho

Região Metropolitana
Embora a tal Região Metropo-

litana seja realidade no Vale desde 
2012, seus efeitos positivos não 
chegaram às cidades da região 
como se imaginavam nestes 6 anos 
de implantação. Situação que pode 
mudar a partir de agora com a nova 
diretoria efetivada nesta quarta-feira 
em São José, com o prefeito Vitor 
Miranda (PSDB), de Paraibuna e 
Marcus Soliva (PSB), de Guara-
tinguetá. Ah! Disseram que o que 
Geraldo Alckmin não fez pela RM 
até o momento, o atual governador 
quer fazer daqui pra frente!!!

Perguntar não ofende
Se o Ministério Público de Lore-

na oficiar à Câmara Municipal para 
saber a lista dos estagiários contra-
tados pelo Legislativo, o nome do 
sobrinho do ‘Tanga Frouxa’, filho 
do ‘fantasma’, vai estar entre eles???

Magoou!!!
A viagem do prefeito Lucemir do 

Amaral, na companhia do vereador 
Ricelly Isalino, à Brasília, repercutiu 
na sessão desta terça-feira, na Câma-
ra de Canas. Em tom de crítica, ou 
ciúmes, Laerte Zanin questionou a 
postura do presidente em se deslocar 
à Capital Federal, sem comunicar ou 
pedir autorização previamente aos 
vereadores.

Liberação de verbas
As notícias foram boas aos mo-

radores de Canas, pós viagem do 
prefeito e do presidente da Câmara 
à Brasília, principalmente aos que 
aguardam a restauração da Rua do 
Meio, importante via de acesso da 
cidade. Comenta-se que Lucemir 
espera apenas o término do serviço 
de terraplenagem de um grande lo-
teamento que está surgindo no local, 
para executar as obras de recupera-
ção da via, cuja verba já se encontra 
disponível.

Laranja madura
Corre na ‘boca pequena’ de Ca-

choeira Paulista que tem um ‘pé de 
laranja’ plantado naquela mansão 
de mais de R$ 1,5 milhão adquirida 
no bairro de Nova Cachoeira. Aliás, 
pelo que se ouve na lanchonete do 
São João, o que não falta ao homem 
das festas é um laranja disponível 
para cada ‘bom negócio’. Perguntem 
ao home que ‘agencia’ (aquele que 
ganhou carta convite de $168 mil)!!!

Nenhum de nós
Começou com fiasco a trezena 

de Santo Antônio, em Cachoeira 
Paulista, por causa dos vereadores. 
Comenta-se que o padre ficou estres-
sado pelo fato de que no primeiro dia 
da novena, dedicado ao Legislativo, 
nenhum dos vereadores, com exce-
ção da Dada Diogo, terem compa-
recido para procissão no entorno da 
Igreja. Ponto positivo para provável 
ou possível próxima prefeita, que 
não abandona a periferia da cidade, 
muito menos o centro...

Destoando
A julgar pelo procedimento e 

pronunciamentos do vereador Sa-
muel de Melo na tribuna da Câmara 
de Lorena, ele está longe de ser 

um representante 
da Fé Católica e 
representante do 
clero no Legisla-
tivo Municipal. 
O parlamentar 
tem demonstra-
do um sintoma 
de sectarismo e 

se revelado um caluniador em seus 
pronunciamentos, destoando por 
completo do que se observa nos 
sacerdotes da Mitra Diocesana, bem 
como na liderança das paróquias e 
movimento carismático.

Café & política

A redação do Jornal Atos recebeu a visita de Juliana Cardoso na 
última terça-feira, para uma entrevista no programa Atos no Rádio e 
uma conversa afinada sobre as eleições que se aproximam. Juliana, que 
tem origem familiar em Pindamonhangaba e uma quantidade enorme de 
pessoas que acompanham seu trabalho nas questões de meio ambiente, 
busca estabelecer uma frente de apoio à sua candidatura a federal, com 
apelo forte para mudança no cenário eleitoral do País. Jovem e cheia de 
idealismo, Juliana se mostrou preparada para desafio.

O advogado Marcelo Alvarenga - ex-vereador, Juliana Cardoso - pré-candidata 
a deputada federal, Eder Billota, Regis Yasumura - vice-prefeito de Guará e pré-
candidato a deputado estadual e João Pita - vereador e líder regional do PSB na região

Dissimulado
Quem observa o vereador Walde-

milson Silva entre o seu discurso e 
procedimento, percebe um acentua-
do grau de dissimulação. Parece que 

o tom religioso 
que  empenha 
em suas justifi-
cativas, psico-
logicamente lhe 
serve de fuga ou 
cortina de fuma-
ça, talvez para 
esconder ‘verda-
des’ que acredita 

serem secretas. A de seu irmão, por 
exemplo, que atuou por três manda-
tos na Câmara de Lorena e que há 
15 anos está bloqueado pela Justiça 
de participar de pleitos eleitorais, 
tornando-se uma espécie de vulto 
(fantasma) na vida pública e am-
bientes comuns, provavelmente para 
não chamar atenção dos oficiais de 
justiça. É mistério...

Sedutor
Na vida política há riscos e desa-

fios que sempre implicam em ações, 
que por sua vez refletem na condição 
pessoal de qualquer homem público 
que se nomeie. Elcio Vieira Jr, cria-

do no laboratório 
da agressividade 
e com uma mente 
rápida, acrescida 
de habilidades 
suficientes para 
manipular e sub-
jugar os desper-
cebidos que ca-
minham em seus 

limites, não perde tempo para tentar 
seus intentos, por mais inescrupulo-
sos que sejam. Ao contrário de ter 
manipulado a Câmara de Lorena 
durante a legislatura retrasada, nesta 
ele tem feito por mãos de terceiros. 
Da maneira que vitimou no passa-
do nomes como Mafu Enfermeiro, 
Chiquinho Carteiro, Rogerinho 
100%, Zé Carlos da Padaria, entre 
outros expurgados pelas urnas, pro-
vavelmente fará o mesmo com pelo 
menos cinco dos atuais vereadores, 
incluindo o Tanga Frouxa...

Sintoma da fragilidade
Seria um sinal de vislumbra-

mento da perda de poder na Câ-
mara de Lorena ou simulação o 
tom do discurso do vereador Elcio 
Vieira Junior na tribuna, que tenta 
fazer deste Jornal Atos inimigo 
de todo o plenário. Mas como 
boa parte dos parlamentares não 
parece estar afim de participar do 
circo dos horrores do eucalipto 
(que não cansa de deixar a terra 

devastada ao seu redor), ele não 
deve conseguir fazer voz, já que a 
expectativa nas ruas é que a Casa 
retome às atividades com a cada 
vez mais próxima troca de poder 
no Legislativo.

Cumprindo tabela
A sessão de Câmara desta última 

segunda-feira chamou a atenção de 
todo mercado político de Pindamo-
nhangaba pela expectativa da ordem 
do dia, que constava a discussão 
sobre os subsídios dos vereadores, 
secretários municipais, prefeito 
e vice. Com a suspeita de que a 
mesa administrativa do Legislativo, 
autora regimental da propositura, 
chegasse a propor aumento no va-
lor dos vencimentos da ‘moçada’, 
a especulação agitou. Felizmente 
o assunto foi discutido e o salário 
seguiu com reajuste zero.

Na defensiva 
A suspeita de aumento de salá-

rios da classe governante de Pinda 
chamou atenção da população esta 
semana, justamente pelo fato da pre-

sidência da Câ-
mara atuar mais 
na defensiva que 
no ‘ataque’. Ava-
liaram que se o 
vereador Carlos 
de Moura – o 
Magrão – tives-
se  anunciado 
previamente ou 

junto com a expedição da ordem do 
dia, na ‘mídia’ que o Legislativo não 
tem, que a discussão sobre subsídios 
ocorreria por uma questão regimen-
tal e não em caráter de reajuste, os 
detentores de mandatos e comis-
sionados não teriam passado dias 
sangrando até a realização da sessão.

Não convidem para...
...a mesma picanha a secretária 

de Educação de Guará, Beth Sam-
paio e o vereador Fabrício da Aero-
náutica, ainda que o churrasqueiro 
seja o próprio prefeito Marcus 
Soliva atuando no rescaldo da treta 
radiofônica, ouvida em alto e bom 
tom nos quatro cantos da cidade!!!

Escorregando para...
...o andar de baixo É voz cor-

rente pelos corredores da munici-
palidade de Guaratinguetá que tem 
comissionado locado na primeira 
classe do governo sendo rebaixado 
para o segundo escalão. Segundo 
os bem informados, a mudança não 
altera a questão da governabilidade 
na Câmara. Parece que até melhora. 
Perguntem ao presidente!!!

Samuel Melo

Vieira Filho

Juliana Aguilera
Região

Uma reunião na última quarta-
-feira, em São José dos Campos, 
definiu o grupo que presidirá o 
Conselho de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. O prefeito 
de Paraibuna, Victor de Cassio 
Miranda, o Vitão (PSBD), foi eleito 
presidente enquanto o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), assume como vice-presi-
dente.

A votação envolveu 39 prefeitos 
das cidades do Vale e o repre-
sentante do Estado. Vitão, que 
compôs a vice-presidência junto 
do presidente Frederico Guidoni 
Scaranello (PSDB), prefeito de 
Campos do Jordão, salientou a 
importância da união dos chefes 
municipais para desenvolver pro-
jetos na Região Metropolitana.

Já Soliva relembrou que existem 
diversas pendências com o gover-
no do Estado. “Foi prometido, no 
ano passado, investimento de mo-
nitoramento de câmeras nas en-
tradas das cidades do Vale. Tinha 
até verba destinada, mas acabou 
não ocorrendo. Vamos tentar por 
essa demanda junto ao governo”.

Outras propostas são melhorias 
na saúde pública, infraestrutura 
urbana e segurança. A região é 
recordista há anos como uma das 
mais violentas do Estado em ava-
liações da secretaria de Segurança 
Pública do Estado.

“O contingente policial diminuiu 
ao longo dos anos e o índice de 
criminalidade aumentou. No esta-
do de São Paulo o índice é de dez 

homicídios para cada cem mil 
habitantes. No Vale, ele é maior. 
Em Guaratinguetá é de 16 e em 
Lorena de 32”, explicou Soliva, 
que afirmou ainda que buscará 
investimentos em tecnologia, 
viaturas e polícia de inteligência.

O prefeito guaratinguetaense 
lembrou que nos próximos dias 
haverá a liberação de recursos 
para a pavimentação de cidades 
da região. “É algo em torno de 
R$ 50 milhões a R$ 60 milhões. 
As prefeituras já encaminharam 
as documentações”, contou. 

Urnas – Em seguida à vota-
ção na presidência da RMVale, 
foram eleitos os membros do 
Conselho do Fundo do Vale, que 
são representantes de prefeitu-
ras, do Estado e da agência de 
Desenvolvimento. O prefeito de 
Cunha, Rolien Guarda Garcia 
(PSB) foi eleito o presidente. O 
Fundo tem função de captação 
de verbas do Estado, de prefeitu-
ras e da iniciativa privada.

Também foi informado a ela-
boração do PDUI (Plano de 
Desenvolvimento Urbano In-
tegrado). Com recursos finan-
ceiros já captados, a Agemvale 
(Agência Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) será 
responsável pela sua execução.

Protocolos – A próxima reu-
nião está marcada para o dia 2 
de julho, quando serão assina-
dos dois protocolos: de inaugu-
ração do Plano Metropolitano 
de Resíduos Sólidos e de adesão 
das prefeituras ao Programa 
Recomeço, desenvolvido pela 
secretaria de Desenvolvimento 
Social.

Foto: Juliana Aguilera
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Com inscrições abertas, PDV 
de Pinda atinge 75% da meta
Adesão deve superar expectativa da Prefeitura; setores da saúde e educação lideram

Após morte de vereador em Potim, 
suplente assume cadeira na Câmara
‘Edinha do Humberto’ se apresenta pela primeira vez como parlamentar e 
promete fiscalização ao substituir “Trezentos”, que faleceu na última semana

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Faltando pouco mais de 
um mês para o encerra-
mento do prazo de adesão 
ao PDV (Plano de Demissão 
Voluntária) da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, na última 
semana, a iniciativa atingiu 
75 % da meta estabelecida 
pelo município. O programa 
é considerado peça-chave 
pelo Executivo para equili-
brar os gastos com a folha 
salarial.

Para suprir a despesa anual 
com encargos trabalhistas 
de quase 3,7 mil servidores, 
Pindamonhangaba atualmen-
te investe cerca de R$ 200 
milhões. O valor é motivo de 
preocupação para o prefeito 
Isael Domingues (PR), já que 
corresponde a 52,8% dos 
recursos municipais, estando 

apenas 1,2% abaixo do limite 
prudencial de gastos com 
pessoal.

Na tentativa de enxugar 
anualmente a folha salarial 
em R$ 5 milhões, o Executivo 
elaborou o PDV em janeiro. 
Na época, Isael explicou 
que a proposta tinha como 
público-alvo os funcionários 
aposentados que permane-
cem nos cargos.

Com expectativa pela ade-
são de 160 servidores, o pla-
no oferece aos funcionários 
atrativos como o pagamento 
de verbas rescisórias e um 
salário base acrescido dos 
adicionais fixos para cada 
ano trabalhado, em um teto 
de dez salários. Em março, 
após sugestão da Câmara, 
o Executivo incluiu também 
o beneficio a cestas básicas, 
que serão dadas de forma 
proporcional aos anos traba-

lhados, num limite de até dez. 
De acordo com o secretário 

de Administração, Fabrício 
Augusto Pereira, o PDV, aber-
to em 18 de abril, necessita 
de somente mais quarenta 
adesões para atingir a meta. 
“Felizmente, já temos 120 
servidores municipais inscri-
tos. Creio que se continuar 
neste ritmo, poderemos ter 
até duzentas adesões, o que 
contribuiria consideravel-
mente para afastar o risco 
de ultrapassar o limite pru-
dencial”.

Além de destacar os setores 
que lideram a adesão, o chefe 
da pasta revelou outro efeito 
que a medida poderá gerar 
no ano que vem. “De acordo 
com o nosso levantamento, 
as áreas da Saúde e Educa-
ção foram as que tiveram o 
maior número de inscritos. 
Caso tenhamos um número 
considerável de adeptos ao 
programa, existe a possibi-
lidade da abertura de um 
concurso público em 2019”.

Término – Os servidores 
municipais interessados em 
aderirem ao PDV devem se 
inscrever até 16 de julho.  

Caso tenham dúvidas, os 
trabalhadores devem procu-
rar o departamento de Recur-
sos Humanos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que espera sucesso à adesão de servidores ao PDV

A vereadora Edinha do Humberto, que assumiu cargo no Legislativo

Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Potim

Com um discurso caute-
loso, mas com indícios de 
oposição, a suplente Edna 
de Fátima Ribeiro, a ‘Edinha 
do Humberto’ (PEN), assumiu 
suas funções como vereadora 
em Potim, após a morte de 
Mário Motta, o ‘Trezentos’ 
(PEN).

A parlamentar, que teve 
143 votos na eleição, frisou 
que a função do vereador é 
de fiscalizar, antes de focar 

na política. “Eu acho que o 
que mais a população pede 
é fiscalizar a saúde e, claro, a 
educação, porque precisamos 
ajudar mais. Por enquanto é 
tudo novo, mas vamos ver 
tudo que está acontecendo 
na Câmara”, contou a ve-
readora, que ao longo da 
campanha eleitoral apoiou o 
então candidato à Prefeitura, 
João Cascão (PSB), da chapa 
“Juntos por Potim”.

Suas primeiras falas como 
vereadora foram destinadas 
ao então colega de chapa, 

o Trezentos. “Infelizmente 
aconteceu isso com o nosso 
companheiro e eu vou ter 
que assumir fazendo o papel 
de representar a população 
de Potim. Eu quero traba-
lhar para ajudar o povo a 
enfrentar os problemas que 
a cidade vive”, discursou.

Trezentos, como era conhe-
cido o vereador Mário Motta, 
morreu na tarde do último 
dia 28, vítima de infarto. Ele 
estava em um ônibus, que 
fazia o trajeto Guaratingue-
tá-Potim, quando passou 

mal. O Samu foi acionado, fez 
manobras de ressuscitação, 
mas o vereador não resistiu. 
O vereador tinha 69 anos, era 
casado e pai de seis filhos.

O político, natural de Gua-
ratinguetá, era comerciante 
e estava em seu primeiro 
mandato na cidade.

Edinha disse ainda que 
ainda está tomando conhe-
cimento de todos os trâmites 
da Câmara de Potim, mas 
que irá focar suas atuações 
na fiscalização das áreas da 
saúde e educação.

Silveiras recupera duas 
estradas rurais no 
Sertão dos Marianos

Benefício Loas abre inscrições em Lorena

Obra da Prefeitura para recuperar vias na zona rural de Silveiras

Da Redação
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
realizou no último dia 29 
uma vistoria em obras de 
recuperação e manutenção 
da estrada rural na região 
do Sertão dos Marianos. O 
trabalho contou com o nivela-
mento, colocação de cascalho, 
limpeza de mato e sarjetas.

No local, duas estradas fo-
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ram recuperadas, uma que 
liga a cidade ao Sertão dos 
Marianos e a outra estrada 
liga Bom Jesus ao Sertão.

Segundo o prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB), o 
serviço tem como objetivo 
facilitar o escoamento da 
produção rural, possibili-
tando também o transporte 
escolar, dando mais segu-
rança para a população que 
passa pelo local.

Da Redação
Lorena

Idosos e pessoas com defici-
ência que recebem o BPC (Bene-
fício da Prestação Continuada), 
conhecido como Benefício Loas, 
devem fazer inscrição obriga-
tória no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal, até dezembro.

As inscrições obrigatórias 
têm o objetivo de possibilitar 
que a Prefeitura tenha mais 
informações sobre a realidade 
socioeconômica dos benefici-
ários, suas famílias, e permitir 
a identificação das demandas 

desse público para inclusão 
nos serviços socioassistenciais.

Se o beneficiado não se ins-
crever até dezembro terá o 

benefício suspenso a partir 
de janeiro de 2019. Para se 
inscrever, os interessados de-
vem comparecer com CPF à 

sede do Bolsa Família, à rua 
Comendador Custódio Vieira, 
nº 421, no Centro (antigo PAT), 
das 9h às 17h.
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Acusado por crime alega que agiu em legítima defesa; 
vítima foi esfaqueada no próprio carro no fim de 2016

Pindamonhangaba  mantém subsídios 
do Executivo e Legislativo congelados

Parceria garante reforço da Polícia
na fiscalização do trânsito de Silveiras

Jovem que matou músico à 
facadas é capturado em Pinda

Corpo de Bombeiros de Piquete resgatam 
segundo aposentado perdido em mata

Trio flagrado com maconha e 
aparelhos celulares em Pinda

Homem esfaqueia ex-mulher 
e se mata em Lagoinha

Casal é alvo 
de assaltantes 
encapuzados

Valores permanecem os mesmos desde 2015; despesa municipal anual supera R$ 4 milhões

Início da ação é prevista para o 
segundo semestre; medida dribla 
falta de agentes fiscalizadores

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Pelo terceiro ano conse-
cutivo, a Câmara de Pin-
damonhangaba manteve 
congelados os valores dos 
subsídios dos vereadores e 
do primeiro escalão do Exe-
cutivo. Com a manutenção, 
a despesa municipal com os 
14 membros do secretariado 
do prefeito Isael Domingues 
(PR) supera anualmente R$ 
2,5 milhões, correspondendo 
quase à metade do gasto com 
os 11 parlamentares.

A Mesa Diretora da Câma-
ra, comandada pelo presiden-
te Carlos de Moura, o Magrão 
(PR), emitiu no último dia 30 
uma nota de esclarecimento 
no site oficial do Legislativo 
anunciando que o projeto 
dos subsídios sugeria uma 
reposição de 0%.

A proposta do novo con-
gelamento foi aprovada por 

unanimidade na última se-
gunda-feira. Com a decisão, 
os valores se mantêm os mes-
mos dos últimos três anos.

O reajuste mais recente 
ocorreu em maio de 2015, 
na gestão do ex-prefeito Vito 
Ardito (PSDB), chegando a 
7%. Desde então, os valores 
dos subsídios são: prefeito 
(R$ 23.981), vice-prefeito 
(R$ 11.945), secretários 
(R$15.093) e vereadores 
(R$ 9.605).

Já que o vice-prefeito Ri-
cardo Piorino recebe somen-
te o subsídio como secretário 
de Gestão e Articulação 
Política, a despesa municipal 
com o primeiro escalão do 
Executivo gira anualmen-
te em torno de R$ 2,823 
milhões. Para manter os 
vereadores, o gasto anual é 
de R$ 1,267 milhão.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar um 
posicionamento de Magrão 

sobre o congelamento dos 
valores dos subsídios, mas 
ele não foi localizado até o 
fechamento desta edição.

Preparação – No último 
dia 29, representantes do 
Executivo participaram   de 
uma audiência pública na 
Câmara, comandada pela 
Comissão Legislativa de 
Finanças e Orçamento, para 
a discussão dos detalhes 
dos investimentos previstos 
na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), referentes 
ao exercício de 2019.

De acordo com o projeto 
de lei, que ainda não tem 
data para ser votado, o or-
çamento anual para o ano 
que vem será de R$ 473,217 
milhões. A receita prevista é 
quase R$4 milhões superior 
à atual.

Consideradas prioritárias, 
as pastas de Saúde e Assis-
tência Social e de Educação e 
Cultura também registraram 

um aumento de recursos.
A primeira teve um rea-

juste de 7%, passando de R$ 

139,659 milhões para R$ 
148,572 milhões. Já a se-
gunda, que cresceu em cerca 

de 4 %, saltou de R$116,421 
milhões para R$ 120,161 
milhões.

A Câmara de Pindamonhangaba; cidade mantém subsídios do Executivo e Legislativo congelados

Rua da região central de Silveiras; cidade firmou parceria com PM para reforçar fiscalização no trânsito

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Silveiras

Após celebrar no início do 
ano um convênio com o Go-
verno do Estado, a Prefeitura 
de Silveiras revelou na última 
segunda-feira a expectativa 
de que a partir do início do 
segundo semestre a Polícia 
Militar atue na fiscalização do 
trânsito no munícipio. Além de 
garantir uma maior segurança 
à população, a medida busca 
organizar o tráfego através 
do cumprimento do Código de 
Trânsito Brasileiro.

De acordo com o prefeito 

Guilherme Carvalho (PSDB), 
ao observar em 2017 que 
a ordenação do sistema de 
trânsito na região central do 
município era prejudicada pe-
las irregularidades cometidas 
por motoristas, principalmente 
o estacionamento em faixa 
amarela e nos dois sentidos 
das vias, ele buscou apoio do 
Governo do Estado. Como a 
Prefeitura não possui condi-
ções financeiras de contratar 
novos servidores para atuarem 
na fiscalização do trânsito, a se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado atendeu ao pedido 
de ajuda.

No início de 2018, foi cele-
brado um convênio que autori-
za a Polícia Militar intensificar 
as ações de fiscalização. “É 
importante ressaltar que essa 
medida não criará uma ‘fábrica 
de multas’, mas sim um tráfego 
ordenado e respeitador da lei. 
Além disso, só serão multados 
os motoristas que insistirem 
em infringir a lei. Para a maio-
ria da população, esta parceria 
será muito benéfica”, explicou 
Carvalho.

Além de explicar que a ex-
pectativa é que o Estado dis-
ponibilize os PM’s a partir do 
início do segundo semestre, 
o chefe do Executivo revelou 
ainda que a ação contribuirá 
também para o fortalecimento 
da segurança na zona rural. 
“Em contrapartida à esta ajuda, 
os recursos arrecadados das 
infrações serão destinados 
para um fundo de apoio para 
que a PM tenha condições de 
intensificar os patrulhamentos 
pelos bairros rurais. Infeliz-
mente, nos últimos anos tem 
aumentado à ação de crimi-
nosos nestas regiões”.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba capturou na 
última segunda-feira um 
jovem de 25 anos acusado de 
matar a facadas um músico 
de 39 anos no fim de 2016. 
O assassino alegou que agiu 
em legitima defesa, já que a 
vítima tentou abusá-lo sexu-
almente.

De acordo com a Civil, o cri-
minoso foi surpreendido em 
uma casa no Araretama. Em 
um dos cômodos do imóvel 
foram apreendidas três facas. 

Além de negar que os ob-
jetos foram usados no crime, 
o jovem afirmou que matou 
o músico porque ele tentou 
forçá-lo a manter uma re-
lação sexual durante uma 
carona, na madrugada de 19 
de dezembro de 2016.

Em depoimento, o homi-
cida explicou que no dia do 
crime estava em um bar no 
bairro do Goiabal, quando 
foi convidado pelo músico 
a ir a outro estabelecimen-
to comercial. Enquanto se 
dirigiam ao local no carro 
da vítima, ele teria tentado 
esfaquear o jovem após ele 
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negar a se relacionar se-
xualmente. Após tomar o 
objeto da mão do motoris-
ta, o carona o golpeou com 
22 golpes.

O corpo do músico foi 
encontrado na manhã se-
guinte por pessoas que 
passavam pela rua, ainda 
no interior do veículo, es-
tacionado em uma estrada 
rural do bairro Goiabal.

O suspeito, preso preven-
tivamente por homicídio, 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Taubaté, onde 
permanece à disposição 
da Justiça.

O Corpo de Bombeiros 
resgatou na manhã da últi-
ma quarta-feira o segundo 
idoso que estava desapa-
recido numa área de mata 
em Piquete, desde o último 
dia 1.

Segundo a corporação, 
Jarbas Barbosa, 69 anos, foi 
encontrado em um local de 
difícil acesso pelo helicóp-

Um desentendimento de 
casal acabou em tragédia 
na manhã da última segun-
da-feira, em Lagoinha. Após 
tentar matar a ex-mulher, 
um homem de 40 anos se 
suicidou no bairro Mirante 
Gonzaga.

Segundo a Polícia Militar, 
o agressor pulou o muro da 
casa da ex-companheira e a 
esfaqueou no pescoço.

Mesmo com três perfu-
rações, a vítima conseguiu Após denúncia anônima, 

a Polícia Militar prendeu 
um trio de traficantes de 
drogas na tarde da última 
terça-feira, em Pindamo-
nhangaba. Na ação, foram 
apreendidos mais de 2,5 
quilos de maconha e diver-
sos aparelhos celulares, que 

A Polícia Civil de Pindamo-
nhangaba abriu um inquérito 
para tentar identificar dois 
criminosos que assaltaram 
um casal de motociclistas na 
noite da última terça-feira, 
no distrito de Moreira César.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, por volta 
das 22h, os companheiros 
trafegavam em uma via do 
Loteamento Laerte Assunção, 
quando foram surpreendidas 
pelos assaltantes. Encapuza-
da e armada, a dupla obrigou 
as vítimas entregarem a 
chave da moto. O casal re-
gistrou um boletim de ocor-
rência, mas os criminosos 
não haviam sido presos até 
o fechamento desta edição. 

tero Águia, da Polícia Militar. 
Após identificar um sinal do 

idoso, feito com uma lanter-
na, a aeronave tentou pousar, 
mas não conseguiu devido à 
vegetação da região. Após 12 
horas de operação, o homem 
foi resgatado através de um 
suporte, pelo helicóptero.

No dia anterior, os Bom-
beiros haviam encontrado o 

correr para a garagem. 
Na sequência, o homem se 
matou com uma facada na 
garganta.

Após ser socorrida pelo 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), 
a mulher foi encaminhada 
ao Hospital Regional de 
Taubaté. De acordo com o 
último boletim médico, a 
paciente foi submetida a 
uma cirurgia e seu estado de 
saúde é considerado estável.seriam enviados a presídios 

da região.
De acordo com a PM, in-

formações apontaram que 
uma casa no Araretama era 
utilizada por uma quadrilha 
para o armazenamento de 
entorpecentes. Ao invadi-
rem o imóvel, os policiais 

aposentado Sérgio Espindola, 
63 anos, em uma área próxi-
ma. Os amigos entraram na 
mata para fazer uma trilha e 
se perderam em um trecho 
do trajeto.

Os sobreviventes, que es-
tavam desidratados, perma-
necem internados em estado 
estável na Santa Casa de 
Lorena.

surpreenderam dois ho-
mens e uma adolescente 
de 17 anos em posse da 
droga e de 28 celulares. 
A principal suspeita é que 
o material seria destinado 
à presidiários, que o rece-
beriam no próximo dia de 
visitas.

Encaminhados ao dis-
trito policial, a menor 
foi apreendida e a dupla 
presa em flagrante por 
tráfico de drogas.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
CHAMADA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Silveiras em comprimento das metas 
fiscais, comunica a população da Audiência Pública a realiza-se às 
14 horas do dia 8 de junho de 2018, nas dependências da Câmara 
Municipal de Silveiras, localizada na Praça Padre Antônio Pereira de 
Azevedo, 52 - centro.
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Lucas Barbosa
Lorena

Com um investimento mu-
nicipal de quase R$ 130 mil, 
Lorena iniciou na última 
segunda-feira as obras de 
recuperação da ponte da 
avenida Marechal Argolo, no 
Vila Passos, que estava inter-
ditada há mais de dois meses. 
O serviço de reestruturação 
da passagem, que fica sobre 
o córrego do Mandi, é con-
siderado essencial para a 
normalização do tráfego de 
três bairros.

Em 20 de março, uma forte 
chuva causou uma série de 
transtornos em Lorena, como 
alagamentos e quedas de ár-
vores. No dia seguinte, uma 
vistoria técnica da Prefeitura 
constatou que a estrutura da 
ponte da avenida Marechal 
Argolo, localizada próxima 
à sede do 5º BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve), foi com-
prometida.

Desde então a via segue 
interditada, obrigando os 
moradores do Bairro da Cruz, 
Santa Edwiges e Vila Passos 
utilizarem as avenidas Auro-
ra de Aquino e Carlino Luiz 
dos Santos para se desloca-
rem pela região. As duas vias 
também se tornaram rotas 
do transporte público, como 
nas linhas de ônibus entre 
Lorena e Cachoeira Paulista.

Um dos prejudicados pela 
interdição da passagem foi 
o vendedor Claudio Célio 
de Oliveira, 37 anos, que há 
mais de duas décadas mora 
no Santa Edwiges. “Todo 
dia nos horários de pico, 
principalmente por volta das 
18h, a situação está muito 
complicada. As avenidas e 
ruas laterais são estreitas 
e acabava formando uma 
enorme fila de carros, ôni-
bus e vans escolares. Essa 
interdição atrapalhou muito 
o cotidiano de quem  mora 
nessa região”.

Para solucionar o proble-
ma da ponte, que possui seis 
metros de comprimento e 
dez de largura, o Executivo 
contratou recentemente a 
empresa Engeply Engenha-
ria Serviços e Suprimentos 
LTDA-ME.

Segundo a Prefeitura, além 
dos reparos na ligação, o ser-
viço consistirá na realização 
de uma nova pavimentação 
asfáltica e de sinalização de 
trânsito no trecho. Também 
serão recuperados o guarda-
-corpo (gradil de proteção) e 
de contenção de 35 metros 
de comprimento na margem 
direita do córrego do Rio 
Mandi, no trecho do Bairro 
da Cruz.

O início dos reparos foi 
um alívio para o torneiro 
mecânico Celso Gomes, 41 
anos. “Tenho que aproveitar 
o horário de almoço para 
deixar meus filhos na escola, 
mas estou tendo problemas 
porque todo dia sou obriga-

do a dar uma volta enorme 
por causa da ponte. Sorte 
que começaram a arrumá-la, 
ninguém aguenta mais isso. 

Tomara que agora constru-
am uma mais forte”.

De acordo com a Prefei-
tura, a expectativa é que a 

terceirizada conclua a recu-
peração da ponte da avenida 
Marechal Argolo até o fim 
de agosto.

Demolição de conjunto de imóveis 
históricos causa protestos em Guará

Após dois meses de interdição, Prefeitura de Lorena 
inicia recuperação de ponte que interliga três bairros

Campanha de adesão à anistia 
de juros e multas tem prazo 
até 31 de junho, em Lorena

Prefeitura entra na Justiça contra proprietário por ação que fere decreto de 
preservação de construções centenárias; grupos contrários se manifestam

Passagem teve estrutura abalada depois de tempestade; serviço tem expectativa de ser concluído até agosto

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Cinco casas foram demoli-
das no Centro de Guaratingue-
tá. Os imóveis faziam parte de 
um conjunto arquitetônico na 
rua Sete de Setembro e fica-
vam em frente à antiga sede 
da secretaria de Cultura do 
município. A demolição cau-
sou protestos. Um grupo de 
pessoas destacou que a ação 
fere um decreto do Executivo 
para preservação e revitali-
zação do Centro Histórico. A 
Prefeitura de Guaratinguetá 
abriu um boletim de ocorrên-
cias contra o proprietário dos 
imóveis.

Informações oficiais do Exe-
cutivo dão conta de que o 
proprietário das casas já havia 
tentado demolir os imóveis 
em maio, mas foi impedido 
por meio de um embargo ju-
dicial. “Ele (proprietário) não 
possui o alvará de demolição, 
ou seja, não está autorizado a 
demolir os imóveis”, afirmou 
o secretário de Administração 
da Prefeitura, Luiz Carvalho.

Ainda de acordo com Car-
valho, inicialmente, foram 
demolidos três imóveis no do-
mingo. Agentes da Prefeitura 
foram até o local e impediram 
que outras duas casas fossem 
demolidas, mas na madrugada 

de segunda-feira, os dois imó-
veis restantes foram colocados 
no chão.

A ação fere o decreto pela 
preservação do Centro Histó-
rico de Guaratinguetá, publi-

cado em agosto de 2017 pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
e as consequências podem 
ser duras. O crime contra 
o patrimônio histórico está 
previsto na Constituição e 

tem peso semelhante ao crime 
ambiental. A Prefeitura fez um 
boletim de ocorrência e dará 
continuidade ao processo na 
esfera criminal.

Segundo o decreto publi-

cado no ano passado, o pro-
prietário dos imóveis tem a 
obrigação de reconstituir as 
fachadas de todos os imóveis 
com recursos próprios em um 
período de 180 dias. “Também 

pode ser aplicada uma multa 
com valores de até R$ 500 
mil por imóvel”, destacou 
Carvalho, que citou ainda que 
o valor da multa será definido 
pela Comissão de Proteção 
do Patrimônio Histórico de 
Guaratinguetá.

Revolta – A demolição cau-
sou uma série de manifesta-
ções contrárias. O jornalista 
Fábio Selleti defendeu que 
preservação do Centro Histó-
rico devia ter sido respeitada. 
“É uma falta de noção de per-
tencimento. Você acha que o 
espaço pode ser demolido, 
porque a gente não se iden-
tifica. Não se identificando a 
gente não ama, não amando a 
gente não protege. Mas aí não 
podemos reclamar que a nossa 
cidade não vai para frente na 
área do turismo”, salientou.

Para o jornalista e ativista 
cultural João Victor Monte-
negro, o impacto causado pela 
demolição foi grande, já que 
os imóveis faziam parte da his-
tória da cidade e compunham 
um conjunto arquitetônico 
da região central. “Um dano 
gigantesco, tanto financei-
ramente como histórico”, 
enfatizou. “Que tem reversão 
se a fachada for reconstruída, 
se não for reconstruída é um 
dano sem reversão”, concluiu.

Preservação – Assinado no 
dia 17 de agosto de 2017, 
o decreto citado pelo secre-
tário de Administração foi 
apresentado como um marco 
para a cidade, como objeto de 
preservar a região, que conta 
com construções históricas e 
fomentar o turismo na cidade. 
“Desta forma, os casarões e 
comércios do Centro serão 
obrigatoriamente preserva-
dos, contando com apoio da 
Prefeitura por meio de leis de 
incentivo (trecho do decreto)”.

Foto: Leandro Oliveira

Placas escondem ruínas de prédio demolido em Guaratinguetá; ação causou protestos na cidade e notificação por parte da Prefeitura

Funcionário da secretaria de Trânsito observa obra de recuperação de ponte; R$ 130 mil investidos

Rua de acesso ao Centro de Lorena; contribuintes têm até o final de junho para contar com isenção

Foto: Lucas Barbosa

Da Redação
Lorena

Os contribuintes que ain-
da estão em dívida com a 
Prefeitura de Lorena podem 
aderir à anistia de juros e 
multas da dívida ativa ins-
crita até 31 de dezembro de 
2017. No dia 12 de abril, o 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) sancionou a lei com-
plementar que concede o 
benefício, referente ao IPTU 
(Imposto Sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urba-
na), ISSQN (Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natu-
reza), taxas, contribuições 
de melhorias e débitos de 
outras naturezas.

Para quem optar pelo 
pagamento à vista (parcela 
única), terá 100% de per-
dão total de juros e multas. 
Para o pagamento em 12 
parcelas, terá 90%. Em 24 
parcelas, a redução será de 
80%. Além disso, o morador 
também pode quitar a dívida 
em 36 parcelas, com direito 
a 70%. O contribuinte terá 
direito aos benefícios des-
de que mantenha em dia 

o pagamento das parcelas 
dos tributos referentes ao 
exercício de 2018.

Após o prazo final, não 
será mais possível abater 
os juros e multa da dívida. 
Os interessados devem pro-
curar o setor de Tributação 
da Prefeitura, à avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, no bairro Olaria, até 
o dia 31 de julho, das 9h 
às 16h30, para retirada da 
senha. O atendimento é feito 
até às 17h, apenas para os 
que retirarem a senha até o 
horário previsto.

Foto: Francisco Assis
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acesse: jornalatos.net

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

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

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

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

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

Tel 3643-4780 - Av. Prof.
Manoel C. Ribeiro, 4950 -
Cidade Nova

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

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo Ferreira dos Santos (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

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

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

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

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

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

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

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

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

Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César  - Pinda

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

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

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido leva e traz - F: 99678-
6208 / 3637-4399 - Pça São
João 39 - (ao lado da Honda)
Moreira César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 3 7 - 3 0 7 4/9 7 4 0 3 - 6 5 2 4
45*16*100 473 – Av. José
Augusto Mesquita, 251 –
Moreira César

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

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

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

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

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

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo Oliveira Cornetti
271  Lot. Padre Rodolfo - F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda

W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

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

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

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578
Av. Rio de janeiro, 616- Cidade
Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
JS pneus Alemão - F: 99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção - retoque em geral - F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro 63 - (ant. Rua 1) -
Mantiqueira - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-
mos cartão VISA e MASTER

(12) 99104-0182
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

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

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

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

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê
I - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito
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“A mudança só vem com atitudes diferentes”
Meio ambiente e renovação política são base para propostas 
de engenheira ambiental pré-candidata ao Congresso em 2018

A engenheira ambiental Juliana Cardoso, pré-candidata ao Congresso

Da Redação
Região

Entre as palavras de ordem 
que devem tomar conta das 
campanhas eleitorais neste 
ano, a renovação política é 
promessa constante, princi-
palmente entre jovens pré-
-candidatos. Propostas que 
ganham força desde 2013, 
quando as manifestações 
junho levaram milhões de 
jovens às ruas de todo País 
para cobrar o fim da cor-
rupção. Exatos quatro anos 
depois, as demandas seguem 
as mesmas, com denúncias e 
o apelo por projetos de inves-
timento público responsável.

É com essa tarefa que 
novos nomes do cenário 
entram na corrida eleitoral. 
Entre eles, a engenheira 
ambiental Juliana Cardoso 
(PR), 28 anos, que voltou à 
região nesta semana quando 
debateu projetos de política 
ambiental, financiamento 
eleitoral e planos para quali-
ficar a administração pública. 
Mestre em Administração 
Pública pela Universidade de 
Columbia; e mestranda em 
Direito Público pela Escola 
de Direito da FGV, ela é líder 
da Raps (Rede de Ação Polí-
tica pela Sustentabilidade), 
cofundadora do Movimento 
de Renovação Política Brasil 
21; membro do Movimen-
to Agora!, foi delegada na 
Assembléia da Juventude 
na ONU (Organizações das 
Nações Unidas), delegada na 
Assembléia de Jovens pela 
Sustentabilidade das Ameri-
cas e secretária Adjunta de 
Meio Ambiente e Recursos 
Naturais de Poá-SP.

Com participação em co-
letivos como o “Agora!”, o 
“Renova BR” e o “Brasil 21”, 
onde empenha ações para 
a renovação política, Julia-
na, que é pré-candidata à 
deputada federal, se reuniu 
com outros nomes da nova 
geração, como o vice-prefei-
to de Guaratinguetá, Regis 
Yasumura (PSB), que ganha 
espaço entre os nomes que 
devem buscar uma vaga na 
Assembleia Legislativa.

Em Lorena, a jovem enge-
nheira passou pelos estúdios 
do Jornal Atos onde falou so-
bre os projetos que pretende 
implantar durante entrevista 
no programa Atos no Rádio.

Jornal Atos – A eleição está 
cada vez mais próxima. Como 
você está se preparando para 
a campanha?

Juliana Cardoso – Che-
gando a eleição já dá aquele 
friozinho na nossa barriga e 
só dobra a nossa responsabi-
lidade. Os novos candidatos, 
os da renovação, alcançam 
espaços (na mídia) para 
expor e apresentar suas 
propostas e ideais,, mesmo 

que em tempo tão reduzido 
de campanhas eleitorais. 
Frequento o Vale há muitos 
anos, minha família tem uma 
empresa que cuida da gestão 
ambiental das cidades, e eu, 
como engenheira ambiental, 
frequento muito e sempre 
estive perto das pessoas. 
Diferente de outras eleições, 
no primeiro ano as pessoas 
estavam muito descontentes 
com o Mensalão em 2010, aí 
2014 veio Petrolão, aí veio a 
Lava Jato e aí vieram várias 
discussões do Passe Livre, 
e as pessoas foram para as 
ruas. Então tivemos primeiro 
um processo de descrença, 
o segundo de afastamento e 
agora as pessoas estão que-
rendo tanto a renovação que 
inclusive há movimentos que 
impulsionam novas candida-
turas. O que eu tenho sentido 
na rua e tenho certeza que o 
Regis (Yasumura) também, é 
que as pessoas têm recebido 
isso muito bem. As ruas têm 
sido muito generosas nes-
te sentido, mas isso dobra 
a nossa responsabilidade, 
porque estamos lidando com 
o sentimento mais nobre 
dessas pessoas, a esperança. 

Atos – Você participa de 
três grupos: Movimento 
Agora, Instituto Brasil 21 e o 
Renova BR. Como que esses 
grupos trabalham com figu-
ras como vocês, jovens que 
têm essa busca e promessa 
de renovação?

Juliana – Faço parte de 
redes diferentes e começo 
por uma que não foi citada, 
mas que talvez tenha sido a 

minha entrada nesse meio de 
discutir políticas públicas, foi 
a Raps (Rede de Ação Política 
pela Sustentabilidade), onde 
me tornei líder em 2016. É 
um espaço que surgiu pra 
gente discutir políticas públi-
cas e os problemas do Brasil 
de uma forma apartidária fo-
cando em problema, solução 
e como implementar isso. É 
uma rede que tem três se-
nadores, dois governadores, 
uma rede extensa de prefei-
tos do Brasil inteiro, vereado-
res, pessoas para discutir os 
problemas e soluções. E esses 
oásis de discutir efetividade 
e entrega é muito raro. Essa 
foi a primeira oportunidade 
que tive de entender melhor 
as dificuldades que a gente 
tem no sistema político.

Atos – Esse é um trabalho 
que vai além das siglas par-
tidárias. Mas como vocês 
pretendem alcançar isso em 
meio a um sistema estabele-
cido com caciques e grandes 
partidos ainda fortes?

Juliana – O Brasil perdeu 
um pouco dessa identificação 
ideológica dos partidos. Isso 
faz com que o brasileiro vote 
em pessoas e não em ideo-
logias. Até porque a gente 
tem 35 partidos diferentes 
no Brasil e fica difícil falar 
porque cada um tem uma 
ideologia forte. Então esses 
espaços sim trazem essa 
discussão, tira o passional, 
e a gente discute as políti-
cas públicas e isso é muito 
interessante dentro da Raps, 
o que a gente chama de ami-
zade cívica, onde a gente con-

segue compor com diferentes 
ideologias e candidaturas as 
possibilidades de mudança. 
Temos também pessoas da 
sociedade civil, de entida-
des privadas, sociais, para 
discutirmos os problemas do 
Brasil e diversos projetos de 
escuta para validação destas 
agendas. Isso aí vai gerar 
uma carta mandato que 
nós, futuros parlamentares, 
vamos seguir.

Atos – Mas você faz parte 
também de outros grupos 
políticos. Como eles funcio-
nam?

Juliana – Também faço 
parte do Renova BR, proces-
so seletivo aberto que teve 
quase cinco mil inscritos no 
Brasil inteiro. Hoje somos 
132 pessoas no Brasil inteiro 
que são postulantes, futuros 
candidatos a deputado esta-
dual, federal e distrital e acho 
que temos dois candidatos ao 
Senado. O Renova BR surgiu 
para impulsionar candidatu-
ras, mas principalmente para 
preparar. Hoje, infelizmente, 
a gente não tem candidatos 
ou parlamentares que se 
preparam antes de exercer 
essa função. Com tantas 
iniciativas bacanas que ve-
mos no País, a gente viu que 
poucas delas ensinavam e 
ajudavam a estruturar esse 
processo eleitoral, porque 
nós, candidatos novos, já 
saímos em desvantagem com 
relação a quem está hoje no 
poder. Então temos aulas 
que nos preparam muito, 
desde teoria geral do Estado, 
direito constitucional, fun-
cionamento do Legislativo e 
até como a gente engaja as 
pessoas pelas redes sociais, 
para que, de alguma forma, 
a gente não só tenha instru-
mentos ferramentais para 
estruturar uma candidatura, 
mas que a gente chegue 
definitivamente preparado 
para exercer uma posição 
parlamentar.

Atos – Você está direta-
mente ligada à demandas 
ambientais. A região parece 
estar aquém daquilo que é 
necessário nesse cenário 
(leia texto ao lado sobre o 
selo Município VerdeAzul). 

Juliana – Falo muito sobre 
a Logística Reversa. Temos 
uma lei no nosso País cha-
mada Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que fala 
tanta coisa importante como 
que o cara que fabrica uma 
garrafinha de água e tem 
a responsabilidade de tirar 
ela do meio ambiente. Isso 
ajuda todas as pessoas em 
relação à reciclagem, que 
tirem esse resíduo do rio. So-
bre esse selo, é uma política 
que eu defendo muito, é uma 
mostra de muito sucesso da 
gestão pública que poderia 
ser aplicado em todos os 
estados brasileiros. É uma 

agenda ambiental prevista 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, e que a gente 
divide em dez diretivas di-
ferentes, como o município 
que dá destinação correta 
para os resíduos sólidos, 
para a reciclagem, enfim, 
uma agenda muito robusta 
de gestão ambiental que ela 
norteia os gestores públicos 
a destinar a sua política de 
gestão ambiental municipal. 
É difícil implementar, precisa 
de muita vontade política e 
apoio técnico. Eu tive a expe-
riência em Poá, que era a 12ª 
cidade do Alto Tietê, e che-
gamos ao segunda lugar de 
gestão ambiental municipal, 
um avanço muito grande em 
um ano e meio de trabalho. 
Mas infelizmente a questão 
ambiental acaba não sendo 
prioridade de muitos muni-
cípios, e é justificável, afinal 
temos tantos problemas de 
segurança, saúde, educação, 
só que também temos que 
parar para pensar que se a 
gente não preservar o hoje, 
o amanhã já não vai ter mais. 

Atos – Voltando à campa-
nha eleitoral, você trabalha 
com o financiamento coleti-
vo. Isso tem funcionado?

Juliana – Isso vem de mais 
uma das pérolas que temos 
na legislação brasileira. Nos 
disseram que tínhamos que 
reduzir o tempo de campa-
nha, que antes era de 90 
dias e agora é de 45 dias, e 
aí mudou a forma de finan-
ciamento de campanha. Não 
pode mais receber dinheiro 
privado, e passou a receber 
dinheiro público, ou seja, 
tem o fundo eleitoral com 
mais de bilhões de reais que 
cada um de nós paga para 
que seja feita a campanha 
eleitoral. Então tirou do 
ente privado e passou para 

o ente público. Isso pesa. A 
democracia tem um custo. 
Isso é um fato, é difícil, e a 
gente que está disputando 
com deputados eleitos que 
estão lá há quatro anos fa-
zendo os seus nomes e seus 
trabalhos. E como mudou a 
regra, é importante a gente 
chamar as pessoas para par-
ticipar, porque a democracia 
é a coisa mais valiosa que 
nós brasileiros temos. Dentro 
desse processo começamos 
com o financiamento coletivo 
de campanha, com o objetivo 
de chamar as pessoas para 
participar desse processo 
democrático, e o Brasil ain-
da não tem essa cultura, é 
tudo muito novo. Estamos 
concorrendo com pessoas 
que despejam milhões de 
reais, e se estamos vindo 
com uma proposta diferen-
te, é para exatamente fazer 
um trabalho diferente. Tem 
candidato que oferece R$10, 
uma cesta básica pelo voto, 
e a gente não vai fazer isso 
porque estamos fazendo 
uma política de boas ideias, 
propostas e grupo. Então 
estamos concorrendo com 
o cara que dá, e como a 
gente reverte essa história? 
Chamando as pessoas para 
a participação, que seja 
com R$ 10, com R$ 15, com 
R$ 20... esse financiamento 
tem um limite de R$ 1.064 
por doação por dia, então a 
pessoa não pode doar mais 
do que isso, mas podem sim 
agregar. A gente acredita 
que há políticos do bem, 
tanto que estamos colocando 
o nosso dinheiro junto com 
o grupo. A mudança só vem 
com atitudes diferentes. A 
política não é ruim, é um 
meio de transformação, o 
ruim são as escolhas que as 
pessoas fazem.

Avaliação ambiental deixa região abaixo da média estadual
Apenas duas cidades da RMVale conseguem o selo “Município Verde Azul”

Da Redação
Região

As cidades da região ainda 
estão longe de atender as 
necessidades da política am-
biental. Pelo menos foi isso 
que apontou o levantamento 
que garantiu o selo de “Mu-
nicípio Verde Azul” a apenas 
duas cidades da RMVale. 
Caraguatatuba e São Bento 
do Sapucaí foram as únicas 
a garantir o certificado. O 
resultado acendeu o sinal de 
alerta para quem pretende 
seguir as tendências de aten-
ção ao meio ambiente.

Os dois municípios foram 
os únicos a obter pontuação 

acima de 80 (avaliação de 0 
a 100) no ranking geral de 
2017, com Caraguá na 12ª 
colocação entre os municí-
pios paulistas, com 89,57 
pontos, e São Bento do Sapu-
caí na 39ª, ao chegar a 81,83.

Somente cidades que atin-
gem pontuação de oitenta 
garantem o selo. A análise é 
feita com base em dez itens: 
lixo, esgoto tratado, gestão 
das águas, biodiversidade, 
qualidade do ar, arborização 
urbana, educação ambiental, 
cidade sustentável, estrutura 
ambiental e trabalho do Con-
selho Ambiental.

De acordo com a secretaria 
estadual do Meio Ambiente, 

a avaliação é base para crité-
rios de liberação de recursos 
do Fecop (Fundo Estadual 
de Prevenção e Controle da 
Poluição).

Aparecida chegou a 151 
pontos, na 161º lugar no 
ranking estadual. “É uma 
agenda ambiental prevista 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, e que a gente 
divide em dez diretivas dife-
rentes, cada uma delas, tem 
dez pontos. Ela norteia os 
gestores públicos a destinar 
a sua política de gestão am-
biental municipal”, destacou 
a engenheira ambiental Julia-
na Cardoso. “Infelizmente a 
questão ambiental acaba não 

sendo prioridade de muitos 
municípios, e é justificável, 
afinal temos tantos proble-
mas de segurança, saúde, 
educação, só que também 
temos que parar para pensar 
que se a gente não preservar 
o hoje, o amanhã já não vai 
ter mais”.

Na avaliação, dividida entre 
os quesitos do programa, 
apenas Caraguá (8,95) e 
Taubaté (5,91) conseguiram 
ficar notas acima de cinco 
pontos, a média do levanta-
mento.

Já outros municípios fica-
ram abaixo, como Lorena 
(3,72), Guaratinguetá (1,12) 
e Pindamonhangaba (1,07).

Campanha conta com desafios para atender demanda das ruas

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Rafaela Lourenço

Parque Ecológico em Lorena; região ainda peca na política ambiental

Foto: Divulgação
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Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

Os estudantes de Pinda-
monhangaba ganharam, no 
último sábado, uma nova 
unidade do Sesi São Paulo. 
Com capacidade para quase 
novecentos alunos, a escola 
terá ensino fundamental e 
médio, com atividades em 
tempo integral do 1º a 5º 
ano.

Os alunos que permanece-
rem a tarde para atividades 
extracurriculares terão três 
refeições: café da manhã, 
almoço e café da tarde. As 
aulas na escola, que teve 
investimento de R$ 34,1 
milhões, devem começar em 

agosto.
O evento teve presença do 

presidente da Fiesp e Sesi 
São Paulo, Paulo Skaf (MDB), 
do prefeito Isael Domingues 
(PR), alunos, professores e 
convidados. A escola tem 
estrutura térrea e mais dois 
andares com 18 salas de 
aula. Oferecerá aulas de in-
formática, química, biologia 
e ciências e tecnologia em 
laboratórios próprios.

Os alunos terão acesso 
às aulas de música, teatro, 
cultura e tecnologia, artes e 
praticar esportes nos espa-
ços poliesportivos. Haverá 
também uma biblioteca 
escolar e sala de vivências. A 
nova unidade fica à avenida 

Antenor da Silva Andrade, 
nº 183, com acesso pelas 
avenidas Nossa Senhora do 
Bom Sucesso e Dr. Antônio 
Pinheiro Júnior. O terreno 
da escola foi doado pela 
Prefeitura, que também 
trabalha no asfaltamento 
da avenida. 

Obras – O município reali-
za, desde de março, obras de 
adequação da via, que tem 
o total de 9.600m². A previ-
são de finalização é agosto, 
quando as aulas se iniciam.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a segunda fase da obra já 
está encerrada e o próximo 
passo é o asfaltamento. A 
empresa de transporte Viva 
Pinda ficará responsável por 
colocar novas linhas na re-
gião para atender os alunos. 

A administração municipal 
informou que está discutin-
do ainda como será feita 
a implementação, já que é 
necessário primeiro calcular 
a demanda de alunos que 
utilizaram o transporte. A 
decisão só deve sair com 
o início das aulas. Além da 
abertura de novas vagas, ha-
verá também a transferência 
de alunos que estudam no 
Sesi de Moreira César.

Sesi inaugura escola de ensino 
fundamental e médio em Pinda

Festa da Mandioca é atração 
em Potim nos próximos dias

Pinda abre cursos na área 
da culinária para jovens

Festival Beba Melhor reúne 11 
cervejarias artesanais em Guará

Com capacidade de atendimento de quase novecentos alunos, colégio 
disponibiliza aulas em período integral, atividades extras e três refeições

Vista aérea da nova sede do Sesi São Paulo, em Pindamonhangaba; unidade terá aulas em tempo integral

Edição 2017 da festa contou com número expressivo de participação; boa comida e atrações especiais

Foto: Reprodução

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim em 
parceria com a Paróquia 
Bom Jesus deu início nesta 
quarta-feira ao Festival da 
Mandioca, que segue até o 
próximo dia 11. A progra-
mação conta com pratos 
típicos à base da mandioca 
e música brasileira.

O evento é realizado na 

Praça Miguel Corrêa dos Ou-
ros, a Praça da Matriz. Quem 
visitar a festa durante os seis 
dias vai encontrar pratos 
como bolinho de mandioca 
com carne seca, caldinhos, 
escondinho, bolos e doces 
à base da planta no extenso 
cardápio da festa.

“Vamos repetir o mesmo 
formato de 2017, com mú-
sica no coreto e as barracas 
da paróquia e do Fundo 

Social. As apresentações co-
meçam sempre após a missa 
das 19h”, contou o diretor 
de Turismo de Potim, Alex 
Cardoso.

De acordo com a Prefeitura, 
em 2017 a festa contou com 
a presença de mais de cinco 
mil pessoas em dez dias, com 
visitantes de cidades do Vale 
do Paraíba, região da Grande 
São Paulo e até mesmo do Rio 
Grande do Norte.

Foto: Divulgação

Da Redação
Pindamonhangaba

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com 
o Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas), disponibiliza 
neste mês cursos na área da 
culinária para empreende-
dores.

Os cursos, oferecidos pelo 
Super MEI (Microempreen-
dedor Individual) em parce-
ria com o Centro Paula Sou-

Os apreciadores de uma 
das bebidas mais consumi-
das no País terão um final 
de semana com uma atração 
especial em Guaratinguetá. 
A cidade recebe a partir do 
próximo sábado o Festival 

za, são de formação inicial 
em chocolateiro com início 
no próximo dia 11 e término 
previsto para o próximo dia 
20. Já o curso de formação 
inicial em confeiteiro tem 
início no próximo dia 21, e 
prazo para encerramento no 
dia 4 de julho.

O Programa Super MEI 
disponibiliza ao Microempre-
endedor Individual ou ao que 
está pensando em abrir um 
negócio soluções técnicas de 
gestão, com expectativa de 

Beba Melhor de Cerveja 
Artesanal, na Sociedade 
Hípica.

Com entrada gratuita, o 
visitante contará com 11 
cervejarias artesanais, food 
truck, espaço convivên-
cia com artesanato, semi 
jóias, Mary Kay, Mandalas, 
barbearia e tatuagens. Há 

que o empreendedor consi-
ga agregar valor à empresa, 
aprimorar conhecimentos 
técnicos e de gestão, au-
mentar as vendas, diversi-
ficar os produtos, receber 
orientação sobre linhas 
de crédito e aplicativos de 
gestão.

As inscrições podem ser 
feitas no prédio do Sebrae, 
à avenida Albuquerque 
Lins, nº 138, no bairro 
São Benedito. As vagas são 
limitadas.

atividades também para as 
crianças, na área Play Kids.

O festival também terá 
show com as bandas Cereal 
Killers, Groove bom, Musi-
cada Elétrica, Flávio Pirica 
e Banda Nina. No sábado, 
o evento acontece das 12h 
às 22h e no domingo das 
11h às 18h.


