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Com início da estiagem, queimadas 
clandestinas aumentam na região
Polícia Ambiental inicia operação preventiva “Corta Fogo”, campanha de fiscalização 
conta com ajuda de satélites, para evitar avanço de ocorrências na falta de chuvas 

Juliana Aguilera
Região

Com o início do período 
de estiagem, as cidades do 
Vale do Paraíba entraram 
em estado de atenção com 
pontos de queimadas clan-
destinas. De acordo com da-
dos do Corpo de Bombeiros 
de 2017, o maior índice da 
prática acontece de julho até 
outubro. A Polícia Ambiental 
começa neste mês a opera-
ção Corta Fogo, com auxílio 
do Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais). Se-
gundo o sargento Santucci, 
o Instituto envia pontos lo-
calizados pelo satélite para 
agilizar a fiscalização.

Apesar do aumento de 
queimadas, o contingente 
de viaturas na rua continua 
o mesmo. “A fiscalização é di-
ária. A demanda é através de 
denúncias e dos pontos en-
viados pelo satélite”, afirmou. 
No último dia 30, um trecho 
na Estrada das Pedrinhas, 
em Guaratinguetá, foi inter-
ditada por setenta metros 
para retirada de resíduos de 
bambus que haviam caído no 
local devido a uma queimada 
durante a madrugada.

O trânsito foi desviado por 
horas, mas não houve regis-

tro de grandes prejuízos e 
acidente. O ocorrido entra 
para os números de 2018, 
que devem ser fechados em 
outubro. Segundo dados 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiros, em 2017 foram 
5.648 ocorrências e 3.846 
vítimas. O tenente dos Bom-
beiros, Raphael Brito, afir-
mou que os números podem 
ser ainda mais abrangentes. 
“Os dados que temos são de 
quando os bombeiros foram 
acionados, mas os número 
absolutos são maiores”.

Brito explicou que os ris-
cos são diversos, desde pa-
trimonial, até ameaças de 
danos à fauna e flora de 
florestas. “Guará tem a ca-
racterística de ter muitos 
bolsões verdes no meio da 
cidade, então causa muito 
transtorno. A fumaça atra-
palha residências”.

Já em regiões rurais, o 
risco é de destruir a vegeta-
ção da Mata Atlântica. “Ano 
passado, tivemos uma expe-
riência em Bananal, em que 
estava ameaçando o Parque 
Nacional da Serra da Bocai-
na. Felizmente, conseguimos 
controlar na área de amorte-
cimento, mas seria mais de 
um século para a natureza se 
recompor”, explicou. 

Em Aparecida, a preocu-
pação é com uma série de 
nascentes que ficam em 
uma mata preservada pelo 
Santuário Nacional. “Exis-
tem estudos do Instituto 
Chico Mendes que, se essa 
mata for destruída, essas 
nascentes podem secar ou 
interromper o abastecimen-
to de água. A gente acha que 
pegar fogo é só destruir a 
mata, mas interfere muito 
mais”, reforçou.Trabalho do Corpo de Bombeiros em combate à queimada em Lorena; cidades da região voltam a preocupar com período sem chuvas
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Cruzeiro discute projetos de 
segurança com implantação 
de gabinete de gestão

Da Redação 
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
se reuniu na última quarta-
-feira para discutir sobre a 
implantação do GGIM (Ga-
binete de Gestão Integrada 
Municipal) para auxiliar 
na elaboração e execução 
de projetos de segurança 
pública. A reunião com au-
toridades civis, militares e 
instituições que defendem 
programas de melhorias na 

área de segurança na cidade 
foi realizada na Associação 
Comercial.

Representantes da Polícia 
Rodoviária Estadual e Fede-
ral, delegados, conselheiras 
tutelares, representantes do 
Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Projeto Coalizão, Tiro 
de Guerra, Departamento 
de Trânsito e secretários 
municipais que estiveram 
no evento terão participação 
efetiva na criação do Gabi-
nete de Gestão Integrada 

Municipal.
O conteúdo do Plano Mu-

nicipal de Segurança Pública 
e Cidadania foi apresentado 
para a população nas au-
diências públicas realiza-
das na Câmara. O projeto 
tem o objetivo de realizar 
ações com crianças, jovens 
e adultos. As reuniões com 
as autoridades serão rea-
lizadas mensalmente, com 
o objetivo de elaborar e 
desenvolver programas de 
segurança pública.
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ABANDONO DE EMPREGO
ARTHA TECNOLOGIA SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA EPP, CNPJ nº 19.500.028/0001-16, empresa  localizada na cidade 
de Cruzeiro - SP, convoca o funcionário WAGNER ROBERTO DE FREITAS, 
RG nº 46.696.460-2 e CPF nº143.907.967-63, a comparecer em sua sede no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar abandono 
de emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE LORENA, 

PIQUETE E REGIÃO.
Base Territorial: Lorena. Canas, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz 

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em Processo D.N.T. Nº. 
137.1629/59 - Ato Publicado no D. O. U de 11 de maio de 1959  - CNPJ 51.784.6760001-54 

Edital de Convocação

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas de Lorena e Piquete, entidade sindical 
de 1º Grau, com inscrição no CNPJ sob nº 51.784.676/0001-54, com 
sede à Rua Cel. José Vicente, nº 516 – Centro, na Cidade de Lorena, 
Estado de São Paulo - CEP. 12600-000, por seu representante legal, 
nos termos do que determina o seu Estatuto Social, convoca todos 
os seus associados em pleno gozo de seus direitos estatutário para 
se reunirem em assembleia geral extraordinária, a se realizar no dia 
19 de junho de 2018, às 16h00 em primeira convocação, na sede da 
entidade sindical para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
 

a) ratificação ou não dos critérios constantes no artigo 4º, letra 
“c” do Estatuto Social da Entidade;
b) Outros assuntos. Não havendo número suficiente e estatutário 
para a realização da assembleia em primeira convocação, no 
horário supramencionado, a mesma realizar-se-á uma hora 
após, no mesmo dia e local com qualquer número de presentes. 

Lorena, 12  de junho  de 2018.
 

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente
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Edital de Convocação

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas de Lorena e Piquete, entidade sindical 
de 1º Grau, com inscrição no CNPJ sob nº 51.784.676/0001-54, com 
sede à Rua Cel. José Vicente, nº 516 – Centro, na Cidade de Lorena, 
Estado de São Paulo - CEP. 12600-000, por seu representante legal, 
nos termos do que determina o seu Estatuto Social, convoca todos 
os seus associados em pleno gozo de seus direitos estatutário para 
se reunirem em assembleia geral, a se realizar no dia 19 de junho de 
2018, às 17h30min em primeira convocação, na sede da entidade 
sindical para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
 

a) Prestação de contas do exercício do ano de 2012;
b) Prestação de contas do exercício do ano de 2013;
c) Prestação de contas do exercício do ano de 2014;
d) Prestação de contas do exercício do ano de 2015;
e) Outros assuntos.

Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da 
assembleia em primeira convocação, no horário supramencionado, 
a mesma realizar-se-á uma hora após, no mesmo dia e local com 
qualquer número de presentes.

Lorena, 12  de junho  de 2018.
 

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente
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Edital de Convocação

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas de Lorena e Piquete, entidade sindical 
de 1º Grau, com inscrição no CNPJ sob nº 51.784.676/0001-54, com 
sede à Rua Cel. José Vicente, nº 516 – Centro, na Cidade de Lorena, 
Estado de São Paulo - CEP. 12.600-000, por seu representante legal, 
nos termos do que determina o seu Estatuto Social, convoca todos 
os seus associados em pleno gozo de seus direitos estatutário para 
se reunirem em assembleia geral, a se realizar no dia 19 de junho de 
2018, às 19h00 em primeira convocação, na sede da entidade sindical 
para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
 

a) Prestação de contas do exercício do ano de 2016;
b) Prestação de contas do exercício do ano de 2017;
c) Outros assuntos.

Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da 
assembleia em primeira convocação, no horário supramencionado, 
a mesma realizar-se-á uma hora após, no mesmo dia e local com 
qualquer número de presentes.

Lorena, 12  de junho  de 2018.
 

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

Soliva é eleito vice-presidente 
da RMVale em decisão unânime
Votação que contou com a participação de 39 cidades elege 
prefeito de Paraibuna, como presidente do órgão regional

Marcus Soliva e Tão, os novos vice e presidentes da RMVale eleitos

Juliana Aguilera
Região

Uma reunião na quarta-
-feira da semana passada, 
em São José dos Campos, 
definiu o grupo que presidirá 
o Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropo-
litana 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-presidente.

A votação envolveu 39 
prefeitos das cidades do 
Vale e o representante do 
Estado. Vitão, que compôs 
a vice-presidência junto do 
presidente Frederico Guidoni 
Scaranello (PSDB), prefeito 
de Campos do Jordão, salien-
tou a importância da união 
dos chefes municipais para 
desenvolver projetos na Re-
gião Metropolitana.

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

Outras propostas são me-
lhorias na saúde pública, 
infraestrutura urbana e 

segurança. A região é re-
cordista há anos como uma 
das mais violentas do Estado 
em avaliações da secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado.

“O contingente policial 
diminuiu ao longo dos anos 
e o índice de criminalidade 

Foto: Juliana Aguilera

aumentou. No estado 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 investi-
mentos em tecnologia, viatu-

ras e polícia de inteligência.
O prefeito guaratingueta-

ense lembrou que nos próxi-
mos dias haverá a liberação 
de recursos para a pavimen-
tação 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 
votação na presidência da 
RMVale, foram eleitos os 
membros do Conselho do 
Fundo do Vale, que são re-
presentantes de prefeituras, 
do Estado e da agência de 
Desenvolvimento. O prefeito 
de Cunha, Rolien Guarda 
Garcia (PSB) foi eleito o pre-
sidente. O Fundo tem função 
de captação de verbas do 
Estado, de prefeituras e da 
iniciativa privada.

Também foi informado a 
elaboração do PDUI (Plano 
de Desenvolvimento Urbano 
Integrado). Com recursos 
financeiros já captados, a 
Agemvale (Agência Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) será respon-
sável pela sua execução.

Protocolos – A próxima 
reunião está marcada para o 
dia 2 de julho, quando serão 
assinados dois protocolos: 
de inauguração do Plano 
Metropolitano de Resíduos 
Sólidos e de adesão das 
prefeituras ao Programa 
Recomeço, desenvolvido 
pela secretaria de Desenvol-
vimento Social.

Benefício Loas abre inscrições em Lorena
Da Redação
Lorena

Idosos e pessoas com defi-
ciência que recebem o BPC 
(Benefício da Prestação Con-
tinuada), conhecido como 
Benefício Loas, devem fazer 

inscrição obrigatória no Ca-
dastro 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 reali-

dade socioeconômica dos 
beneficiários, suas famílias, 
e permitir a identificação 
das demandas desse público 
para inclusão nos serviços 
socioassistenciais.

Se o beneficiado não se 
inscrever até dezembro terá 

o benefício suspenso a partir 
de janeiro de 2019. Para se 
inscrever, os interessados 
devem 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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PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação: Pregão Presencial Nº 36/18 PROC. Nº 261/18.

Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital, cujo objeto é a aquisição 
de uniformes para uso da Defesa Civil de Lorena/SP e Porteiros, a realizar-se às 14h00min 
do dia 25 de Junho de 2018. A alteração no edital consta na inclusão da seguinte cláusula: 
“10.1.4.2 – Quanto ao item 6, capa de chuva, deverá ser apresentado o Certificado de 
Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina o item 6.2 
c/c Item H.2, “d” do Anexo I da Norma Regulamentadora 6 – NR 6, aprovada pela Portaria 
MTb n° 3.214/78”. O restante permanecerá inalterado. Informações (12) 3185 - 3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: CP Nº 03/2018 – PROC. 241/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada em construção civil para conclusão da obra do Centro Especializado em 
Reabilitação – CER III, localizado na Rua Projetada “D”, s/nº, Bairro Santa Rita, com 
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme projeto, planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, composição de BDI, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto a empresa: EMPRESA: CARLOS PEREIRA ARAÚJO 
CONSTRUÇÃO - ME. CNPJ: 21.564.305/0001-04. Valor total de: R$ 426.534,47 (quatrocentos 
e vinte e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer nº. 280/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
4475/2018GPRO, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada em serviços de 
inserção em emissora de Televisão para a campanha de anistia de juros e multas tributárias, 
para contratação da seguinte empresa: TV TAUBATÉ LTDA. CNPJ Nº. 01.921.699/0001-95.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer nº. 280/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
4476/2018GPRO, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada na produção de 
mídia televisiva em XDCAM com duração de 15 segundos, para a campanha de anistia de 
juros e multas tributárias, para contratação da seguinte empresa: MARIKOTA PRODUTORA 
E FINALIZADORA DE VÍDEO LTDA. CNPJ Nº. 17.888.120/0001-70.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o 
estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores da empresa 
Alukroma S/A Indústria e Comércio, a participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará no próximo dia 15 de junho de 2018, 
às 07h45, em Convocação única, respeitando quorum legal; na sede da 
empresa, situada na Avenida Vereador Cícero Pereira dos Santos, nº 1305, 
Polo Industrial II, na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos 
relacionados a PLR e Renovação do Banco de Horas.

Lorena, 11 de junho de 2018.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Cruzeiro (SP) 

Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 
Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO FIDUCIÁRIA - Publicação nº 01 
DESTINATÁRIO: EDRIO VENCESLAU DOS SANTOS 

 
O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor Virgílio 
Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – e-mail: 
registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br, em acatamento ao pleito da credora-fiduciária, Caixa 
Econômica Federal – CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04; INTIMA, com fulcro no artigo 26, §4º, da Lei 
Federal 9.514/97, o Sr. Edrio Venceslau dos Santos, RG: 16.764.806 SSP-SP, CPF/MF: 098.693.308-
27, brasileiro, divorciado, a comparecer única e exclusivamente na sede desta serventia acima 
indicada, em dias úteis, das 09h00min. às 16h00min., para purgar a mora abaixo indicada, sob 
pena de restar autorizada a consolidação da propriedade em nome da credora. Esta intimação 
refere-se ao Contrato de Mútuo com pacto adjeto de Alienação Fiduciária de nº 855550292170, cujos 
recursos foram utilizados para a aquisição do imóvel objeto da Matricula 24.617, consistente no Prédio 
Residencial nº 150 da Rua Maria José Tabaco desta Cidade de Cruzeiro (SP), sobre o qual constituída, 
através de seu Registro nº 03/M-24.617, a propriedade fiduciária a que esta intimação se refere. O 
pedido de intimação, instruído com “Projeção Detalhada do Débito para Fins de Purga da Mora” e 
demais documentos de estilo, foi protocolado neste Oficial sob nº 72.546 em 23/04/2018, originando o 
procedimento de intimação de que extraído o presente edital. Consta dos documentos que, na data de 
elaboração deste edital (12/06/2018), o valor atualizado do débito é de R$ 3.884,50. Desde logo, 
adverte-se que a este valor deverão ser somadas as prestações, juros e demais encargos vencidos 
diariamente até a data do efetivo pagamento; e, igualmente serão acrescidas as custas e emolumentos 
cartorários incidentes sobre o procedimento de intimação. Não será aceito pagamento que não seja 
integral, tampouco se aceita pagamento feito por meio de cheque. Para maiores informações, favor 
contatar pela forma que julgar oportuna este Oficial. Fica o intimado advertido que a não purgação 
da mora na sede deste Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado da terceira e última publicação deste edital, autorizará a instituição 
financeira credora a requerer a consolidação da propriedade em seu nome, nos expressos 
termos do artigo 26 da citada Lei Federal 9.514/97. O Oficial (Henrique Menezes de Góes 
Decanini). Cruzeiro (SP), 12/06/2018. NADA MAIS. 

 

“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 jo-
vens às ruas de todo País para 
cobrar o fim da corrupção. 
Exatos quatro anos depois, 
as demandas seguem as mes-
mas, com denúncias e o apelo 
por projetos de investimento 
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, finan-
ciamento eleitoral e planos 
para qualificar a adminis-
tração 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 Política pela Susten-
tabilidade), cofundadora do 
Movimento de Renovação 
Política Brasil 21; membro 
do Movimento Agora!, foi 
delegada na Assembléia da 
Juventude na ONU (Organi-
zações das Nações Unidas), 
delegada na Assembléia de 
Jovens pela Sustentabilidade 
das Americas 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 respon-
sabilidade. Os novos can-
didatos, 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 neste 
sentido, mas isso dobra a nos-
sa responsabilidade, porque 
estamos lidando com o sen-
timento mais nobre dessas 
pessoas, a esperança. 

Atos – Você participa de 
três grupos: Movimento Ago-
ra, 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 ideolo-
gias. Até porque a gente tem 
35 partidos diferentes no Bra-
sil 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 políticas públicas e isso 
é muito interessante dentro 
da Raps, o que a gente chama 
de amizade cívica, onde a 
gente consegue compor com 
diferentes ideologias e can-
didaturas as possibilidades 
de mudança. Temos também 
pessoas da sociedade civil, de 

entidades privadas, sociais, 
para discutirmos os proble-
mas do Brasil e diversos pro-
jetos 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 po-
líticos. Como eles funcionam?

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, funcionamen-
to do Legislativo e até como 
a gente engaja as pessoas 
pelas redes sociais, para que, 
de alguma forma, a gente 
não só tenha instrumentos 
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. Sobre esse 
selo, é uma política que eu 
defendo muito, é uma mostra 

de muito sucesso da gestão 
pública que poderia ser apli-
cado em todos os estados 
brasileiros. É uma agenda 
ambiental prevista pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, 
e que a gente divide em dez 
diretivas diferentes, como o 
município que dá destinação 
correta para os resíduos sóli-
dos, 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 coletivo. 
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 fazendo os seus nomes 
e seus trabalhos. E como mu-
dou a regra, é importante a 
gente chamar as pessoas para 
participar, porque a democra-
cia 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 ainda 
não tem essa cultura, é tudo 
muito novo. Estamos con-
correndo com pessoas que 
despejam milhões de reais, 
e se estamos vindo com uma 
proposta diferente, é para 
exatamente fazer um traba-
lho diferente. Tem candidato 
que oferece R$10, uma cesta 
básica pelo voto, e a gente não 
vai fazer isso porque estamos 
fazendo uma política de boas 
ideias, propostas e grupo. 
Então estamos concorrendo 
com o cara que dá, e como 
a gente reverte essa histó-
ria? Chamando as pessoas 
para a participação, que seja 
com R$ 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 transfor-
mação, o ruim são as escolhas 
que as pessoas fazem.

Foto: Rafaela Lourenço
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 98116-
4858 - Rod.  Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
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. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

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 Timótio 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
- Pinda

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 das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

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

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

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

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

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

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

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

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

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

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

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

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

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

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

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

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

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. 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 - C. Nova – Pinda

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

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

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

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

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

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

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

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

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

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

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./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 - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av. Abel
F. Dias, 5711 - V. S. Benedito

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

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui, c/mina
de água, energia elétrica, toda cercada, exc.lugar p/
plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE GADO, 68% área
plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

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


