
INCLUSÃO   A Apae de Guaratinguetá recebeu na 
última quarta-feira o concurso de Moda Inclusiva da 
região do Vale do Paraíba. Idealizado por Daniela Auler, 
coordenadora do projeto Moda Inclusiva da secretaria 
da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, o 
evento também contou com desfile de roupas de edições 
anteriores, com alunos da Associação. A vencedora do 
concurso, Arely Vieira, garantiu uma vaga na edição 
internacional, em São Paulo.
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Operação "Hepacaré" da PF 
prende sete e quebra tráfico
Ação tenta conter assassinatos; quadrilha que atuava em três cidades é desarticulada
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Com o objetivo de enfra-
quecer o tráfico de drogas em 
Lorena, uma ação da Polícia 
Federal prendeu sete crimino-
sos na manhã desta quinta-fei-
ra (21). Batizada de “Operação 

Hepacaré”, a iniciativa tenta 
desarticular a modalidade 
criminal, apontada como o 
principal estopim de assassi-
natos no município. Contando 
com o apoio da Polícia Militar, 

a operação deflagrada pela 
Polícia Federal cumpriu sete 
mandados de prisão em Lo-
rena, Pindamonhangaba e 
Itaquaquecetuba (localizada na 
microrregião de Mogi das Cru-

zes). Com os infratores foram 
apreendidas diversas porções 
de cocaína e uma quantia 
de dinheiro que não teve o 
valor divulgado. A operação 
ocorreu dois dias depois de a 

Polícia Militar prender quatro 
criminosos que transportavam 
48 quilos de maconha em dois 
carros pelo trecho de Roseira 
da Via Dutra.

Governador inclui Lorena e 
Potim em ação contra crime

Márcio França libera
R$ 39 milhões para 
série de obras no Vale

Ana Karin, que tem três rejeições 

O governador Márcio França, durante evento em São José que garantiu verbas para municípios da região

Foto: Arquivo Atos
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Faltando menos de quatro 
meses para as eleições, o go-
vernador e pré-candidato Már-
cio França (PSB) liberou mais 
de R$39 milhões, na última 
quarta-feira, para que 32 cida-
des da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte 
realizem obras de infraestru-
tura urbana. Nas sub-regiões 
2 e 3, Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá receberam as 
maiores “fatias do bolo”.
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Câmara de 
Pinda aprova 
reajuste para 
servidores

Por 7 votos a 3, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou, 
na última sessão, o projeto 
do Executivo que reajusta em 
2,07% os salários dos servido-
res municipais. Descontente 
com o valor do índice, o sindi-
cato da categoria revelou que 
está avançada a negociação 
com o prefeito Isael Domin-
gues (PR) para que uma nova 
correção salarial ocorra no 
início de 2019.

Cruzeiro
se recupera
em índices
da doença

Outra cidade que revelou 
bons resultados com o com-
bate à dengue nesta semana 
foi Cruzeiro.
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Os números de criminalida-
de e atividade policial em todo 
o Estado de São Paulo preo-
cupam o governador Márcio 
França (PSB). A região segue 
como a que mais apresenta 
índices negativos. Em Cacho-

eira Paulista, França citou que 
de nada adianta aumentar o 
contingente policial nas ruas 
se o ingresso de jovens no 
mundo do crime continuar 
crescendo.
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VOANDO  Em sua segunda edição em Guaratinguetá, 
Intime, campeonato que reúne nomes do skate, conta 
com as modalidades mirim, feminino, iniciantes, best 
trick e amador, além de prática de slackline e tênis de 
mesa. No evento, marcado para o próximo dia 30, das 
14h às 21h, haverá também shows de reggae com 
Daniel Vas e Banda Sem Nome, e folk rock, com Edmar 
Bastos. A inscrição para a competição é de dois quilos 
de alimentos não perecíveis.
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Câmara barra 
nova conta 
da dupla Ana 
Karin/Rafic

Os vereadores de Cruzeiro 
rejeitaram as contas do Exe-
cutivo de 2015, ano em que 
se revezaram no comando 
da cidade Ana Karin (PRB) e 
Rafic Zake Simão (MDB). O 
conturbado momento político 
com a “dança das cadeiras” 
entre prefeita e vice termi-
nou com rombo nos cofres 
públicos.
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Sesi projeta 
construção 
de complexo 
em Lorena

Após obter uma licença 
ambiental, o Sesi (Serviço 
Social da Indústria) recebeu 
no último dia 14 a ordem de 
serviço para o início a cons-
trução do seu novo complexo 
educacional em Lorena. A 
obra, que contará com um in-
vestimento superior a R$13 
milhões, deve ser iniciada 
em agosto.

Verba reforça 
frota da saúde 
em Silveiras
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Pinda afasta 
nova ameaça 
de dengue 
em 2018

Com 25 casos de dengue 
no ano, Pindamonhangaba 
revelou na última semana 
que o índice da ADL (Avalia-
ção de Densidade Larvária) 
de abril sofreu uma queda 
de 4,8 pontos, comparada ao 
levantamento anterior, que 
apontou que o município cor-
ria o risco de sofrer um surto 
da doença em 2018. Além de 
campanhas de conscientiza-
ção, a Vigilância Epidemio-
lógica atribuiu à redução ao 
trabalho de fiscalização dos 
imóveis da cidade.

Foto: Divulgação
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Bastidores da Política

Fábio Marcondes

Luizão

Apaes... As unidades da As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais da região estão dan-
do exemplo de trabalho eficaz no 
atendimento e na busca de recursos. 
Em Lorena, Cruzeiro, Pinda e Ca-
choeira as equipes ligadas às insti-
tuições realizam festas para atrair 
doações e novos colaboradores. Já 
em Guaratinguetá, além das festas 
juninas, a Apae colocou em prática 
o projeto Moda Inclusiva, que pro-
move o trabalho de mães, filhos e 
ainda destacam a cada vez maior 
independência de jovens que lutam 
por um espaço maior na sociedade, 
mesmo em um mundo que falha 
bastante quanto à inclusão. 

Cruzeiro... A ex-prefeita Ana 
Karin, que somou a terceira conta 
rejeitada na Câmara de Cruzeiro, 
referente ao desastroso período em 
que governou a cidade. Desta vez, a 
rejeição foi sobre os documentos refe-
rentes a 2015, ano em que ela dividiu 
a administração municipal com Rafic 
Simão. De acordo com  vereadores, 
a ex-toda-poderosa da cidade foi 
barrada porque o TCE identificou em 
seu relatório que a administração não 
cumpriu com índices constitucionais, 
como a falta de recolhimento do 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) e os pagamentos irregula-
res de precatórios que a administração 
era alvo ao longo do ano.

Isael Domingues

Paulo Skaf no Atos
A passagem do pré-candidato ao 

governo do Estado, Paulo Skaf, pela 
redação do Jornal Atos na última 
sexta-feira, com direito a participação 
no programa Atos no Rádio, entre-
vista no impresso e almoço com mais 
de 80 convidados mostrou o 'raio 
X' da Câmara de Lorena hoje. Dos 
dezessete vereadores, seis estiveram 
presentes; cinco justificaram suas 
ausências por coincidência de com-
promissos, dois foram proibidos de 
comparecerem. Ah! Outros 'quatro', 
se tivessem vindo, teriam acesso nega-
do às dependências do Jornal, porque 
destoaria com a seriedade do evento. 

Vale tudo
Esquenta dia a dia o clima de 

campanha entre os pré-candidatos 
a deputado federal de Guará. Na 
última segunda-feira, Marcelo Or-
tiz, que busca a reeleição, disputou 
os eleitores ligados ao movimento 
da Revolução de 1932 com o Éneas 
Galvão, na Câmara Municipal.

Um por três 
Por mais que o gargalo eleitoral 

deste ano esteja apertado, Guará 
deverá apresentar um candidato a 

estadual e 'dois 
e meio' a fede-
ral. Se o cená-
rio não mudar 
até o período 
das convenções 
partidárias, Re-
gis Yasumura 
será o único es-
tadual da cida-

de, e com a possibilidade de dobrar 
com três federais: Marcelo Ortiz 
(PODEMOS), Éneas Galvão (PSL) 
e Flavinho da Canção Nova (que 
mudou para o PSC).

Traíra da fé 
Quem surge na política com a 

estigma de traidor, além de correr 
o risco de desaparecer do cenário 
de uma eleição para outra, pode 
atrapalhar muita gente. Prova disso 
é o vereador Samuel de Melo (hora 
lá, hora cá) com suas façanhas. Ao 
mesmo tempo que ignora o apoio 
devido nesta eleição ao deputado 
de seu partido, Campos Machado 
(PTB), não consultou sua liderança 
da Renovação Carismática quanto 
aos votos que precisa arrumar para 
o também estadual Reinaldo do PV, 
apoiado pela instituição. Agora saiu 
na foto com a Michelli Veneziani, 
filha do Antônio Carlos (ex-prefeito 
de Caraguá), como cabo eleitoral de 
primeira hora. Respostas rápidas: os 
três vão levar o ́ balão’? Apenas dois 
ou qual dos três receberá o apoio (se é 
que ele ainda tem poder de transferir 
votos além de rejeição)? Façam suas 
apostas...

Saia justa
Com o projeto do Executivo que 

remove a função dos cobradores nos 
ônibus que vão operar o TUG (após 
a licitação do transporte público), 
em tramitação na Câmara de Gua-
rá, tem vereador passando por três 
provas junto ao gabinete do prefeito 
Marcus Soliva: a de confiabilidade, 
a de extrema confiabilidade e a de 
trairagem. De um lado a administra-
ção buscando, além de modernizar, 
baratear o preço da passagem para 
os usuários dos coletivos; do outro, 
os vereadores amedrontados em 
cair na maledicência da especulação 
política!?!?!

O passageiro da agonia
Dependendo de uma resposta de 

Brasília (STJ) o vereador Luiz Fran-
cisco de Lima, o Luizão, pode ficar 
sem concorrer às próximas eleições 
em Lorena. Mas daí, a perder o atual 
mandato, só se a Câmara atropelar o 
processo com um eventual decreto 

Atos e Fatos
“Você faz suas escolhas, 
e suas escolhas 
fazem você”

Márcio Meirelles Steve Beckman

A ESCOLHA É SUA! 
Em ritmo de copa a sucessão 

presidencial não sai do placar.
As eleições motivam mais as 

pessoas do que a copa mundial.
Trata-se de um fato inédito 

na democracia brasileira, o que é 
altamente alvissareiro, mostra um 
caminho para a maturidade política. 
É extremamente positivo.

Ainda, na fase que antecede as 
convenções partidárias, os possíveis 
candidatos estão em plena campa-
nha nas sabatinas patrocinadas pelos 
jornais, entrevista nas rádios e visita 
as bases eleitorais.

Cada candidato procurando 
mostrar as suas ideias, cada um ao 
seu jeito, sem tocar nos aspectos 
mais críticos da economia e das 
reformas necessárias para tornar o 
país moderno.

As correntes políticas de esquer-
da e direita, que para o eleitorado 
brasileiro e o mundo virou mão de 
direção e, o centro ou “centrão”, 
mais para um local de misticismo 
religioso do que ideias políticas e a 

arte de governar. 
Não deixa de ser uma miragem 

política, pois o eleitor, em grande 
parte, vota no candidato e quer que o 
candidato resolva os seus problemas 
como a geração de emprego, infla-
ção baixa, bons serviços públicos e 
segurança.

Déficit público, competitividade, 
economia aberta para o mundo, 
a não intervenção na economia 
(cacoete de governo brasileiro), 
tabelamento de preço para frete, 
definidor do salário mínimo, subsí-
dios, renúncia fiscal, assuntos muito 
complexos para a sociedade marcar 
o seu candidato.

Dos pretensos candidatos, alguns 
já pelo caminho e outros a desistir, 
seguem a sua cruzada cada um a 
seu modo, buscando alianças e ou-
tros candidatos aptos para negociar 
tempo de televisão, abandonar a 
campanha ou definir o apoio no 
segundo turno.

Dos postulantes pelo seu passado 
político e o seu estilo pessoal define 
um panorama que deverá e poderá 
sofrer modificações até o segundo 
turno na visão do eleitor.

No momento, os candidatos 
Henrique Meirelles e o senador Ál-
varo Dias dificilmente sustentaram 
as suas candidaturas. O candidato do 
MDB Henrique Meirelles é patro-
cinado pelo presidente Temer com 
um índice de popularidade ínfimo, 

mas um partido com forte vocação 
de apoio está esperando sua hora de 
desistir e oferecer o seu candidato 
para o possível vencedor como, por 
exemplo, para ser o próximo Minis-
tro da Fazenda, em troca do apoio.

O candidato Álvaro Dias, se-
nador, político discreto, ex-gover-
nador do Paraná, com um discurso 
de refundar a República, assunto 
pertinente, mas totalmente fora da 
visão do eleitor.

Em resumo, os quatro possíveis 
candidatos: Ciro Gomes, Marina 
Silva, Geraldo Alkmin e Bolsonaro, 
poderão chegar ao segundo turno 
numa divisão natural de perfis, a 
gosto do eleitorado. A conferir.

A sociedade está confundindo 
autoridade com autoritarismo mo-
delo que encaixam perfeitamente 
em Ciro Gomes e Bolsonaro, radi-
cais, com uma tendência de escolha 
para o candidato Ciro que fala em 
déficit público, economia, reformas 
sem nenhuma propriedade e tem 
mostrado a sua personalidade irascí-
vel, pavio curto. Não admite críticas 

e dificulta alianças e afasta o eleitor.
Já o candidato Bolsonaro se 

omite sobre as questões econômicas 
e o eleitor vai perceber que a figura 
do inspetor de quarteirão não cabe 
mais na política. Política é diálogo!

Resta aos moderadores, Marina 
Silva e Geraldo Alkmin ancorados 
por uma equipe econômica brilhan-
te e conhecimento dos problemas 
brasileiros.

A bandeira de Marina Silva sobre 
a questão ambiental é do passado 
onde o ranço de esquerda combatia 
a globalização, o consumo de massa 
e depois de tantos anos a constatação 
que o agronegócio se conscientizou 
da importância de proteger o meio 
ambiente e que a globalização trouxe 
– para os países que se prepararam, 
não é o caso do Brasil – melhores 
condições de vida. Deve absorver 
parte dos escombros do partido dos 
trabalhadores.

Ao candidato Geraldo Alkmin, 
experiente, competente, gover-
nou São Paulo por duas décadas, 
entrega o Estado ao seu sucessor 
com as contas públicas em ordem, 
previdência equilibrada, as melho-
res estradas do país e a façanha de 
anular uma Câmara Legislativa 
hostil ao seu governo. É o candidato 
dos sustentadores do PIB brasileiro.

A escolher: Moderados x Ra-
dicais. 

A escolha responsável é sua!

"As eleições motivam mais as
pessoas do que a copa mundial"

Base de lançamento

Secretária Valéria dos Santos recebe os vereadores da comissão municipal de Saúde

(bem ao estilo do Tanga Frouxa). 
Disseram que é mais fácil ‘um outro’ 
vereador ser cassado por colecionar 
várias condenações em tramitação em 
segunda instância, que ele, o Luizão...

Pressão máxima
Ainda sobre a situação do Luizão 

na Câmara de Lorena, parece que a 
turma da manipulação está traba-
lhando na cabeça 
do Presidente Sil-
va para forçar a 
caça ao mandato 
do vereador, atro-
pelando a própria 
Justiça. De acordo 
com a turma da es-
quina, a iniciativa 
de aterrorizar a vida do Luizão estaria 
ligada a uma mudança antecipada de 
foco de uma provável 'maraca' que 
estão armando no 'laboratório das im-
probidades' do Legislativo lorenense.

Preparando a largada
Esta semana o sindicalista He-

rivelto Vela (PT) oficializou sua 
licença na presidência do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Pinda, com 
prerrogativa de sua pré-candidatura a 
deputado estadual. Vela vai disputar 
os votos locais com o ex-prefeito Vito 
Ardito e com o popular Tião do Leite, 
ambos tentando vaga na Assembleia 
Legislativa. Outros três nomes são 
destaques nesta temporada eleitoral 
como postulantes à Câmara Federal: 
Rafael Goffi, Lucas Overney e Gis-
lene Cardoso. Disseram que além do 
olhar a afinado da população no resul-
tado das urnas, tem bolão de apostas 
nas imediações da Ferroviária e do 
mercadão para ver entre os candida-
tos locais qual será o mais votado...

Fechando a questão 
Mesmo com três votos contrá-

rios e com agitação dos opostos no 
auditório da Câmara, o prefeito Isael 
Domingues teve 
seu projeto que 
reajusta os sa-
lários dos servi-
dores em 2,07% 
aprovado na ses-
são desta última 
segunda-feira. 
Os vereadores 
Rafael Goffi, 
Renato Pipas e Jorge da Farmácia se 
apoiaram na cobrança de um prome-
tido plano de carreira que ainda não 
materializou para votarem contra.

Telhado novo, de novo
As obras de restauração na sede do 

legislativo de Lorena voltaram a ser 
questionadas nas rodas políticas, mas 
desta vez não pelo modelo de contra-
tações emergenciais (sem pregão pre-

sencial), mas pela qualidade do serviço. 
Vozes dos corredores da Câmara dando 
conta que o telhado recém construído 
já demonstrou sinais de empeno com 
as leves chuvas da semana passada, 
chegaram à praça. Falam ainda que a 
questão das informações do Portal da 
Transparência, em atenção a LAI - Lei 
de Acesso à Informação, ainda não foi 
solucionada, mesmo com a instalação 
do novo padrão de eletricidade.

Acesso restrito
O prefeito de Cachoeira viu cair 

por terra a intenção de ciceronear o 
governador Márcio França em sua 
passagem pela cidade, a convite da 
Comunidade Canção Nova. Em meio 
ao público, Edson Nota sorriu, fez 
pose de dono da festa e garantiu fotos 
ao lado do pré-candidato do PSB, 
mas quando o evento passou para 
área restrita da CN, para um almoço 
entre França e o diretor Executivo da 
Fundação João Paulo II, Wellington 
Silva Jardim, o Eto, o prefeitão foi 
barrado na festa, já que não tinha 
identificação do protocolo. Nem o 
nome de Mota constava na lista de 
convidados. Se em ano eleitoral um 
pingo é letra, fica a dica para quem 
acha que manda na cidade...

Três é bom, quatro...
...é melhor ainda A dupla Marcus 

Soliva e João Pita voltou do encontro 
com o governador Marcio França, 
nesta quarta-feira, mais satisfeita que 
esperava. É porque esperavam assi-
nar convênio com o Estado de R$3 
milhões para pavimentação, e a mão 
misteriosa de um ‘parceiro’ do PSB 
ampliou o recurso para R$ 4 milhões. 
Vozes do Palácio dos Bandeirantes 
dão conta que, de onde saiu este valor, 
tem mais R$ 8 milhões para serem 
liberados para Guaratinguetá.

Abrindo as torneiras
Após um longo período ‘cético’ 

com o governo do Estado, o convênio 
de R$2 milhões para modernização 
e recomposição das vias públicas de 
Lorena quebrou um pouco o gelo 

entre o prefeito 
Fabio Marcondes 
e o governador 
Marcio França. 
Há muito não se 
ouviu sobre uma 
liberação de re-
cursos nestas 
proporções à ci-
dade. Segundo 

os interlocutores do Palácio com 
Marcondes, outras promessas de 
verbas ‘esquecidas’ ao longo de seus 
quase seis anos de administração 
deverão ser honradas ainda este ano, 
bem como novos valores de autoria 
de França.

Regis Yasumura

Bem relacionado e com várias bases de apoio, o lorenense de berço e 
coração, Totô Bastos, tem trabalhado sua pré-campanha a deputado estadual 
da melhor forma possível, na espontaneidade de sua vida. Hora participan-
do de shows religiosos com sua banda, muitas vezes visitando entidades 
parceiras e conversando com o maior número de pessoas possível para 
viabilizar seus 30 mil votos, suficientes para sair vitorioso nas urnas pelo 
seu partido, o PROS. Esta semana ele recebeu incentivo do governador 
Márcio França e recomendações do amigo Eto, da Canção Nova.

O diretor da Canção Nova, Eto, o pré-candidato Totô e o governador Márcio França
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Márcio França libera R$ 39 milhões 
para obras de infraestrutura na região
Guará e Pinda recebem R$ 4 milhões; Lorena tem R$ 2 milhões e Cachoeira renova com a Sabesp

Guaratinguetá comemora R$ 4 milhões 
para pavimentação do Jardim do Vale

Convênio é assinado durante visita de Márcio França 
ao Vale; obras devem ter início ainda no mês de julho

Ex-prefeita tem terceira rejeição consecutiva no legislativo

Lucas Barbosa
Regional

Faltando menos de quatro 
meses para as eleições, o 
governador e pré-candidato 
Márcio França (PSB) liberou 
mais de R$ 39 milhões na 
última quarta-feira para 
que 32 cidades da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte reali-
zem obras de infraestrutura 
urbana. Nas sub-regiões 2 
e 3, Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá receberam 
as maiores “fatias do bolo”.

Cumprindo agenda pelo 
Vale do Paraíba, França, que 
desde abril substitui o pre-
sidenciável Geraldo Alckmin 
(PSDB), participou na manhã 
dá última quarta-feira da 
reinauguração da sede do 
Deinter 1 (Departamento 
de Polícia Judiciária do 
Interior) em São José dos 
Campos. A reforma, que 
contou com um investimen-
to estadual de quase R$ 6 
milhões, busca oferecer me-
lhores condições de trabalho 
aos policiais civis que atuam 
na unidade.

Na sequência, o governa-
dor reuniu-se com diversos 
prefeitos paulistas para a 

assinatura da liberação dos 
convênios de melhorias na 
infraestrutura urbana dos 
municípios.

Na sub-região 2 da RM-
VPLN, integrada por dez 
cidades, Pindamonhangaba 
foi a que recebeu o maior 
investimento, que chega a 
R$ 4 milhões. De acordo com 

a Prefeitura, o recurso será 
investido no recapeamento 
de 37 vias, distribuídas pelo 
Centro, Mantiqueira e região 
central do Distrito de Morei-
ra César. 

Já na sub-região 3, for-
mada por nove municípios, 
Guaratinguetá angariou o 
principal recurso. A atual 

gestão municipal recebeu 
R$ 4 milhões para promover 
melhorias na infraestrutura 
urbana (leia texto nesta 
página). 

Na vice-liderança do pa-
cotão de verbas, Lorena 
foi contemplada com R$ 2 
milhões, que serão empre-
gados pelo prefeito Fábio 

Marcondes (PSDB) na mo-
dernização do sistema viário 
da região central. Em nota 
oficial, o Executivo revelou 
que a medida buscará ga-
rantir, principalmente aos 
pedestres e ciclistas, espaços 
seguros e confortáveis para 
a circulação.

As demais cidades contem-

pladas no Vale do Paraíba 
foram Areias (R$ 200 mil), 
Bananal (R$ 500 mil), Apare-
cida (R$ 1 milhão), Cachoeira 
Paulista (R$ 1 milhão), Canas 
(R$ 200 mil, Cruzeiro (R$2 
milhões), Cunha (R$600 
mil), Piquete (R$ 600 mil), 
Silveiras (R$ 146 mil), Potim 
(R$ 600 mil), Jacareí (R$ 4 
milhões), São José dos Cam-
pos (R$ 4 milhões) e Taubaté 
(R$ 4 milhões).

Saneamento básico – Du-
rante sua visita à região, o 
governador também inaugu-
rou um conjunto de melho-
rias no sistema de abasteci-
mento de água e tratamento 
de esgoto. O investimento de 
R$ 9 milhões beneficiará as 
famílias de Bananal, Lavri-
nhas e São José dos Campos.

Na ocasião, também foi 
firmado um novo contrato de 
prestação de serviços entre 
a Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) e a Prefeitura 
de Cachoeira Paulista. Nos 
próximos trinta anos, a 
Companhia investirá mais de 
R$ 31 milhões em obras de 
ampliação da preservação e 
tratamento de água, expan-
são da rede de distribuição 
e troca de tubulações.

O prefeito de Canas, Lucemir do Amaral recebe documento sobre convênio das mãos de França; região tem 35 municípios atendidos

Soliva, França e o vereador João Pita; Guará recebe de R$ 4 milhões 

A ex-prefeita Ana Karin e seu vice Rafic Simão; mandato acumula três contas rejeitadas na Câmara

Foto: Divulgação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A passagem do governa-
dor Márcio França (PSB) 
pelo Vale do Paraíba nesta 
semana para liberar uma 
série de recursos para os 
municípios garantiu a Gua-
ratinguetá uma das maiores 
verbas entre as cidades 
atendidas. O prefeito Marcus 
Soliva (PSB) comemorou o 
convênio, que deve acelerar 
o planejamento da pavimen-
tação no município.

Além de Guaratinguetá, 
França assinou convênios 

com Bananal, Lavrinhas 
e São José dos Campos. 
Os investimentos, em sua 
maioria, são para melhorias 
na infraestrutura urbana e 
tratamento do esgoto (leia 
texto nesta página).

Após cerimônia realizada 
em São José dos Campos, 
o governador visitou o 
complexo religioso da Co-
munidade Canção Nova, 
em Cachoeira Paulista. 
Na visita, ele conheceu o 
Instituto Canção Nova e 
assinou o novo contrato de 
prestação de serviços entre 
Sabesp e o município, com 

investimentos previstos em 
mais de R$ 32,3 milhões.

Ao todo foram liberados 
mais de R$ 38 milhões para 
34 municípios da região. 
Para Guaratinguetá foram 
liberados recursos na ordem 
de R$ 4 milhões para pavi-
mentação do Jardim do Vale. 
Em coletiva de imprensa, o 
governador confirmou que 
o investimento já estava 
reservado antecipadamente, 
devido a pedido feito pelo 
município ao então governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB), 
pré-candidato à Presidência.

“Foram liberados recursos 

para pavimentação. Certa-
mente é uma cidade muito 
importante e nós queremos 
ajudá-la. É um momento di-
fícil para diversas cidades, e 
nós queremos prestar esse 
auxílio”, citou França, duran-
te coletiva de imprensa em 
Cachoeira Paulista.

Os primeiros passos para 
início das obras já têm um 
cronograma pré-definido 
que precisará ser cumpri-
do pelo Executivo. “Temos 
uma data limite para soltar 
a primeira medição, que 
vai até 6 de julho. A obra 
será realizada pela Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento) e será feita a parte 
de bloquetes nessa região”, 
detalhou o prefeito Marcus 
Soliva (PSB).

De acordo com o chefe do 
Executivo, com a assinatura 
do convênio e a publicação 
no Diário Oficial, o crono-
grama deverá ser cumprido 
dentro dos prazos estabele-
cidos e as obras devem ter 
início ainda no mês de julho.

Foto: Divulgação

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os vereadores de Cruzeiro 
rejeitaram as contas do Exe-
cutivo de 2015, ano em que 
se revezaram no comando 
da cidade Ana Karin (PRB) 
e Rafic Zake Simão (MDB). 
O conturbado momento 
político, com a “dança das 
cadeiras” entre prefeita e 
vice terminou com rombo 
nos cofres públicos.

A falta de recursos finan-
ceiros do município foi um 
dos fatores principais que 
culminaram na rejeição das 
contas do executivo cruzei-
rense. De acordo com relató-
rio do TCE, a administração 
não cumpriu com índices 
constitucionais.

Apesar da aplicação de 
recursos na educação e saú-
de estarem dentro do limite 
constitucional, de 25% e 
30%, respectivamente, outras 
questões acabaram sendo 
apontadas pelo órgão. En-

tre elas, o recolhimento do 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) e os 
pagamentos irregulares de 
precatórios que a administra-
ção era alvo ao longo do ano. 

De acordo com o documen-
to, o déficit orçamentário da 
Prefeitura naquele ano foi de 
3,6% dos recursos arrecada-
dos, representando mais de 
R$ 4,7 milhões. O Tribunal 
apontou que o resultado 
financeiro da administração 
Ana Karin/Rafic foi superior 
aos R$ 8 milhões. 

Foi a terceira vez con-
secutiva que a Prefeitura 
de Cruzeiro teve as contas 
rejeitadas, tanto pelos apon-
tamentos desfavoráveis do 
Tribunal de Contas, como 
também pelo crivo legislativo 
da cidade. Os anos de 2013, 
2014 também tiveram a re-
provação confirmada.

Votação – A votação na 
última sessão ficou com nove 
votos favoráveis para man-
ter parecer desfavorável as 

contas referentes ao ano de 
2015. Foi mais uma rejeição 
das contas de Cruzeiro, no 
segundo mandato da admi-
nistração da ex-prefeita Ana 
Karin.

Com a necessidade de 
maioria absoluta, todos os 
parlamentares tinham que 
declarar voto, inclusive o 
presidente da Casa, Charles 
Fernandes (PR). O vereador 
Paulo Vieira (PR) se absteve 
da votação, já que segun-
do os bastidores da Casa a 
ex-prefeita entrou com pro-
cessos contra o parlamentar.

“É necessário separar os 
momentos da atuação po-
lítica e da análise técnica. 
A votação é política, o re-
latório é técnico. As contas 
votadas já vieram com viés 
de reprovação do Tribunal”, 
lembrou o presidente Char-
les Fernandes. 

Ele disse ainda que a Co-
missão de Finanças da Câ-
mara, presidida por Sérgio 
Blóis (SD), analisou o parecer 

dentro do conhecimento 
técnico. “Portanto, a partir 
desta análise, os vereadores 
aprovaram o relatório da 
comissão, que reprova as 
contas”. 

Charles não quis creditar 
à administração do último 
mandato a falta de recursos 

e às dividas que foram passa-
das para atual gestão. Segun-
do ele, o problema financeiro 
que a cidade enfrenta, desde 
2016, é reflexo de várias 
outras administrações. “Seria 
leviano imputar somente aos 
últimos oito anos tamanho 
atraso no desenvolvimento 

e infraestrutura da nossa 
cidade. Além da má gestão, 
houve falta de planejamen-
to e ações temerárias na 
administração. Enfim, são 
inúmeros os motivos, bem 
como são muitas as gestões 
que levaram a esta situação”, 
analisou.

Câmara de Cruzeiro rejeita contas de 2015 Ana Karin/Rafic
Foto: Arquivo Atos
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Pinda afasta ameaça de surto de dengue

Posto de saúde no Jardim do Vale tem previsão de entrega até agosto

Cruzeiro se 
recupera 
com queda 
nos casos

A Câmara de Pindamonhangaba que aprovou reajuste de 2,7% aos servidores na última segunda-feira

Trabalho de agentes da Vigilância Epidemiológica durante vistoria em residências de Pindamonhangaba

Trabalho de reforma de posto de saúde no bairro Jardim do Vale

Prefeitura antecipa 13° para aquecer economia

Câmara de Pinda aprova reajuste 
salarial aos servidores municipais

Quase 3,7 mil trabalhadores 
recebem aumento de 2,07%; 
Prefeitura e sindicato negociam 
novo reajuste para próximo ano

Levantamento aponta redução de larvas em imóveis; cidade registra 25 casos da doença

Reforma iniciada pela Prefeitura de Guará há três meses entra em fase final com investimento que ultrapassa R$ 200 mil

Da Redação
Pindamonhangaba

Um dia depois de garantir 
vitória na Câmara para o re-
ajuste de 2,07% os salários 
dos servidores, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
anunciou que antecipará 
a primeira parcela do 13° 

salário do funcionalismo, a 
partir da próxima semana. 
A medida deve beneficiar 
cerca de 3,6 mil funcioná-
rios públicos.

Com a antecipação, Pin-
damonhangaba terá que 
utilizar aproximadamente 
R$ 5,6 milhões de verba 
própria, valor que será de-

positado dia 29 de junho.
A secretaria de Fazenda e 

Orçamento destacou que o 
adiantamento foi possível 
graças à economia que a 
Prefeitura realiza desde o 
início do mandato, em janei-
ro de 2017. “Isso é resulta-
do de um trabalho intenso 
da equipe de finanças para 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por 7 votos a 3, a Câmara de 
Pindamonhangaba aprovou, 
na última sessão, o projeto 
do Executivo que reajusta em 
2,07% os salários dos servido-
res municipais. Descontente 
com o valor do índice, o sindi-
cato da categoria revelou que 
está avançada a negociação 
com o prefeito Isael Domin-
gues (PR) para que uma nova 
correção salarial ocorra no 
início de 2019.

Desde setembro do ano pas-

Após quase nove meses de 
embates, o projeto foi aprova-
do pelo Legislativo na última 
segunda-feira. Afirmando que 
os trabalhadores deveriam ter 
recebido um reajuste maior 
do que 2,07%, votaram de 
forma contrária à proposta 
os vereadores Rafael Goffi 
(PSDB), Ronaldo de Andrade, 
o Ronaldo Pipas (PR) e Jorge 
Pereira, o Jorge da Farmácia 
(PR).

Expectativa – No último 
dia 14, Isael e parte de seu 
secretariado se reuniu com o 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais, Daniel 
Ramos, para debaterem sobre 
o reajuste 2,07% e demais 
reinvindicações da categoria. 
O encontro contou também 
com a presença do presidente 
da Câmara, Carlos de Moura, o 
Magrão (PR), e dos vereadores 
Felipe César (PV) e Osvaldo 
Macedo, o Professor Osvaldo 
(PR).

De acordo Ramos, as partes 
decidiram que o município 
buscará adotar no segundo 
semestre uma medida que via-
bilize um novo reajuste sala-
rial no início de 2019. “O Isael 
explicou que existe um gasto 
de quase R$ 2 milhões com 
horas extras, comprometendo 
recursos que poderiam ser 
usados num reajuste. Iremos 
até a Justiça do Trabalho para 
ver se existe a possibilidade da 
Prefeitura adotar um sistema 
de banco de horas por um ano. 
Já que provavelmente ocorre-
rá essa mudança, em janeiro 
nos reuniremos para discutir 
sobre uma nova correção 
salarial, já que não existirá 
mais a despesa com as horas 
extras”, revelou o presidente 
do sindicato.

manter as contas em dia 
e honrar os pagamentos, 
sobretudo dos servidores”, 
comentou o secretário da 
pasta, João Carlos Muniz.

Já o secretário de Admi-
nistração, Fabrício Augusto 
Pereira, ressaltou que com 
o recebimento, o funciona-
lismo deve garantir uma 

sado, a atual gestão municipal 
e o Sindicato dos Servidores 
Municipais de Pindamonhan-
gaba discutem sobre o valor 
do reajuste que seria conce-
dido aos quase 3,7 mil traba-
lhadores em 2018. Enquanto 
o presidente do sindicato, 
Daniel Ramos, cobrava uma 
correção de 7%, Isael justifi-
cava que o índice de 2,07% 
é o reajuste que conseguiria 
conceder devido aos gastos 
com a folha de pagamento 
do munícipio, que estão pró-
ximos de atingir o limite pru-
dencial estabelecido por lei.

injeção econômica no 
comércio local, ampliando 
a expectativa de cresci-
mento na economia da 
cidade. “Nos esforçamos 
ao máximo para liberar 
este benefício aos servi-
dores, e isso refletirá po-
sitivamente na economia 
municipal”.

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Da Redação
CruzeiroCom 25 casos de dengue 

no ano, Pindamonhangaba 
revelou na última semana que 
o índice da ADL (Avaliação de 
Densidade Larvária) de abril 
sofreu uma queda de 4,8 
pontos, comparada ao levan-
tamento anterior, que apontou 
que o município corria o risco 
de sofrer um surto da doença 
em 2018. Além de campanhas 
de conscientização, a Vigilân-
cia Epidemiológica atribuiu à 
redução ao trabalho de fisca-
lização dos imóveis da cidade.  

Realizada no mês passado 
pelos agentes da Vigilância 
Epidemiológica, a ADL mos-
trou que Pindamonhangaba 
obteve 1,4 no Índice de Brete-
au, que aponta a quantidade 
de larvas de mosquitos Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, encontradas nas moradias 
do município. O indicador, 
que classificou a cidade como 
em estado de atenção, ficou 
apenas 0,2 abaixo do índice 
considerado como de risco de 
epidemia da doença.

No levantamento anterior, 
divulgado em 6 de fevereiro, 
a cidade havia atingido a pre-
ocupante marca de 6,5, que 

Outra cidade que revelou 
bons resultados com o com-
bate à dengue nesta semana 
foi Cruzeiro. De acordo com 
a Prefeitura, o município 
obteve números satisfatórios 
de 0,7, do Governo do Estado, 
relacionados aos casos posi-
tivos da doença registrados.

A coordenadora muni-
cipal da Vigilância Epide-
miológica, Ana Elisa Toledo 
Cordeiro, destacou que são 
três casos positivos, sendo 
um importado de São José 
dos Campos, um caso de 
chikungunya importado de 
São Paulo e nenhum de zika.

A secretária de Saúde de 
Cruzeiro, Ana Inês Silva, 
confirmou que houve dimi-
nuição no número de casos, 
mas ressaltou a população 
deve ter atenção total com 
os riscos do mosquito, já 
que os agentes continuam 
encontrando um número 
alto de larvas. A situação 
levou o município a manter 
o estado de alerta para que 
Cruzeiro não volte a sofrer 
com novo surto.

representava ameaça de surto 
de dengue.

A redução do indicador foi 
comemorada pelo diretor da 
Vigilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, que além da 
adesão da população à cam-
panha de conscientização, 
realizada em parceira com a 
secretaria de Educação e com 
o departamento de Cultura, 
destacou outro fator que con-
tribuiu para o resultado posi-
tivo. “Esta queda significativa 
demonstra que Pindamonhan-

gaba está no caminho certo 
para afastar de vez o risco de 
epidemia. Agradeço ao esforço 
dos nossos agentes de controle 
de vetores que realizam um 
trabalho incansável de vistoria 
nos imóveis de toda a cidade, 
eliminado inúmeros criadou-
ros do mosquito”.

Com a intensificação das 
ações de combate ao Aedes 
Aegypti, Pindamonhangaba al-
meja fechar o ano com menos 
casos do que em 2017, quando 
foram registrados 38.

O resultado de 2017 que-
brou uma sequência de três 
anos consecutivos de epidemia 
da doença, tendo em 2014 a si-
tuação mais grave, superando 
mais três mil casos.

Região – No início de junho, 
o Jornal Atos publicou uma 
matéria mostrando os resul-
tados das ADL’s realizadas por 
Lorena em março e Guaratin-
guetá em abril.

Mesmo com nenhum caso de 
dengue no ano, Guaratinguetá 
atingiu o preocupante índice 

de 11,9 na ADL, ficando sob 
risco de sofrer um surto da 
doença. 

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra informou que o resultado 
evidencia a importância dos 
moradores em vistoriarem 
suas residências ao menos 
uma vez por semana, elimi-
nando possíveis criadouros 
do mosquito. O Executivo 
informou ainda que a equipe 
de controle de vetores realiza 
periodicamente visitas domi-
ciliares para a aplicação de 
larvicidas. 

Já em Lorena, que tam-
bém não registrou casos de 
dengue em 2018, a última 
ADL revelou um índice de 
6,4, demonstrando um risco 
de epidemia. Para evitar 
que isto ocorra, a Prefeitura 
informou que além de cam-
panhas de conscientização, 
constantemente agentes da 
Vigilância Epidemiológica 
fiscalizam todas as moradias 
do município.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar informa-
ções sobre as ADL's realiza-
das em Aparecida, Cruzeiro, 
Cachoeira Paulista e Potim, 
mas os responsáveis não fo-
ram localizados para comen-
tarem sobre os resultados.

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Atos

Jéssica Dias 
Guaratinguetá

A reforma da unidade de 
saúde do Jardim do Vale entrou 
na fase final. Na última semana, 
a Prefeitura de Guaratinguetá 
anunciou que espera entregar 
o posto, que conta com um 
investimento de mais de R$ 
200 mil, até o final de agosto.

Os trabalhos começaram em 
meados de março, realizados 
pela empresa contratada Eco-
Vale Construção.

Segundo a Prefeitura, o pos-
to, que fica à rua Dinah Mota 

Runha s/nº, estava em con-
dições precárias, chegando 
a ficar com salas alagadas 
durante período de chuvas. 
No local, foi feita a reforma do 
telhado com restauração da 
laje, e acrescentados condu-
tores para captação da água 
da chuva, com capacidade 
maior dos existentes, com 
150 milímetros. Também foi 
criado um novo banheiro para 
atendimento ao consultório 
de enfermagem, e outros dois 
espaços, tendo um novo local 
para entrega de leite. Já na 
reta final, falta para o término 

da reforma o acabamento de 
pintura, elétrica e fachada.

Antes da paralisação, o posto 
mantinha uma média de 3,5 
mil procedimentos por mês, 
contando com 22 funcionários. 
A unidade abriga duas equipes 
de Saúde da Família, com dois 
médicos, duas enfermeiras, 
quatro técnicas de enferma-
gem e 12 agentes comunitários 
de saúde, recepcionista e auxi-
liar de serviços gerais.

No local são realizados aten-
dimento de acolhimento; acom-
panhamento de gestante e do 
bebê; curativos; consulta de 

enfermagem; consulta médica; 
dispensação de preservativos 
e contraceptivos; imunização 
(vacinas); grupos de educação 
em saúde; nebulização; reali-
zação de exames preventivos 
(câncer de colo de útero) e teste 
rápido de gravidez.

Durante o período de obras, 
os atendimentos estão sendo 
feitos de forma provisória à rua 
Expedicionário Carlos José de 
Godoy, nº 121, no Jardim do 
Vale. No total, Guaratinguetá 
possui 18 postos de saúde. A 
expectativa da Prefeitura é 
reformar todos os postos.

Foto: Divulgação
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Rafael Rodrigues
Roseira

Os vereadores que compõe 
a bancada de oposição na Câ-
mara de Roseira não ficaram 
satisfeitos com a resposta da 
Prefeitura quanto à solicitação 
para que houvesse alteração 
em benefício dos servidores 
municipais. Os parlamentares 
pediram, através de requeri-
mento, que a administração 
ofereça opção de escolha 
para os funcionários optarem 
ou pela aquisição de um vale 
alimentação ou o recebimento 
da cesta básica.

Oficialmente, a Prefeitura 
respondeu que seria inviável 
atender à solicitação, mas 
que tomaria medidas para au-
mentar o alcance de compra 
dos cartões oferecidos, que 
até então, são limitados aos 
mercados da cidade. 

O impasse começou em 

março, quando foi aprovado 
por 5 votos a 4 projeto de 
lei do Executivo que trocava 
a cesta básica por um car-
tão alimentação no valor de 
aproximadamente R$ 95. Na 
época, a administração justi-
ficou o projeto alegando que 
havia muita reclamação de 
servidores quanto à qualidade 
dos produtos oferecidos.

Segundo a vereadora Maria 
Cecilia dos Santos (PSDB), o 
projeto foi votado muito rá-
pido, sem tempo para que os 
parlamentares pudessem con-
versar com os funcionários 
para saber a avaliação deles 
quanto a mudança. “O projeto 
passou muito rápido sem que 
pudéssemos conversar com 
os funcionários. Chegamos à 
conclusão que o projeto não 
estava contemplando. E um 
dos problemas é o valor do 
vale, que é de R$ 95,40 sendo 
que ainda será descontado 

cerca de 5% do salário”.
A parlamentar disse ainda 

que há uma insatisfação quan-
to à utilização do cartão, já 
que não são todos os pontos 
comerciais que aceitam a for-
ma de pagamento oferecida 
pela Prefeitura. Além disso, 
fora de Roseira apenas uma 
rede de mercados aceita o 
cartão. “Além de vereadora, 
eu também sou professora 
da rede municipal e posso 
falar com propriedade da 
insatisfação dos funcionários. 
Não são todos os lugares que 
podemos gastar com o cartão. 
Fora da cidade, uma rede de 
mercado é a única que aceita. 
Isso dificulta muito, principal-
mente para quem não mora 
em Roseira”, explicou. 

A Prefeitura informou que 
no momento “é inviável para 
a administração oferecer duas 
formas de benefícios, devido a 
necessidade de se fazer novas 

licitações”. 
A assessoria garantiu que 

a Prefeitura vai se empenhar 

para que mais lugares possam 
aceitar o cartão e que, em 
alguns mercados, seja vendi-

da a cesta básica a um valor 
acessível, já montada para os 
servidores.

Sesi é autorizado a iniciar construção 
de complexo educacional em Lorena

Prefeitura nega pedido de vereadores para alterar 
benefício concedido para servidores de Roseira

Pinda inaugura UBS para absorver nova demanda do Araretama

Skaf acredita que terraplanagem do terreno doado para Fiesp começa em agosto; 
expectativa é que nova unidade do Sesi atenda até 370 alunos no município

Lucas Barbosa
Lorena

Após obter uma licença am-
biental, o Sesi (Serviço Social 
da Indústria) recebeu no últi-
mo dia 14 a ordem de serviço 
para o início a construção do 
seu novo complexo educacio-
nal em Lorena. A obra, que 
contará com um investimento 
superior a R$ 13 milhões, deve 
ser iniciada em agosto. 

Em maio do ano passado, 
o então presidente da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf, que se afastou recente-
mente do cargo para disputar 
o governo de São Paulo pelo 
MDB, anunciou que Lorena 
seria contemplada com a cons-
trução de uma unidade do Sesi 
até 2019.  

O terreno de 20 mil m², ava-
liado em quase R$ 3 milhões, 
que abrigará o colégio, foi doa-
do pela família da vice-prefeita 
de Lorena, Marietta Bartelega 
(MDB) à Prefeitura em 2012, 
que a repassou dois anos de-

pois ao Sesi. O novo complexo 
educacional contará com uma 
área construída de mais de 6 
mil m² à rua Epitácio Santiago, 
localizada na região central do 
município.

Aberto em agosto de 2017, o 
processo licitatório foi vencido 
pela Construtora Progredior 
Ltda, sediada na capital pau-
lista.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no úl-
timo dia 15, Skaf revelou 
que além de 370 vagas para 
alunos, o complexo educa-
cional deverá gerar oitenta 
empregos diretos. “Em breve 
Lorena contará com esta nova 
unidade, já que conseguimos 
recentemente a liberação da 
ultima licença ambiental que 
faltava, referente à corte de 
árvores. Nosso objetivo é que 
comece em agosto a terrapla-
nagem da área, com o prazo 
de até um ano para a entrega 
do prédio”.

Também participando do 
Atos no Rádio, Marietta afir-
mou que a implantação da 
unidade será um marco para 
o setor educacional do mu-
nicípio. “As escolas do Sesi 
são referência em educação 
e modernidade. Esta unidade 
contribuirá para que muito 
jovens tenham acesso a um 
aprendizado de altíssima qua-
lidade. Venho há mais de seis 
anos lutando para contribuir 
para a realização deste proje-
to, que certamente mudará o 
futuro de muitos lorenenses”, 
comemorou a vice-prefeita.

Foto: Divulgação

Reunião na Prefeitura, que debateu projeto para construção de unidade do Sesi, que agora conta com a licença ambiental para iniciar as obras

Funcionário da Prefeitura trabalha em obra de Roseira; servidores querem alteração em benefício

Eventos de inauguração de unidade de saúde no Araretama; Pinda amplia estrutura de atendimento

Requerimento da Câmara cobrou que funcionário pudesse escolher entre vale alimentação ou cesta básica

Melhoria beneficia famílias do residencial “Bem Viver’; Prefeitura investe R$ 120 mil para manter funcionamento da unidade

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Inaugurada no último dia 
16, a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) "Enfermeira Rosân-
gela Maria Pires" começou 
na última segunda-feira a 
atender os mais de seis mil 
moradores do residencial 
“Bem Viver”, em Pindamo-
nhangaba. Construída por 
meio de um recurso estadual 
de cerca de R$ 300 mil, a uni-
dade é considerada peça-cha-
ve para garantir uma melhor 
infraestrutura às famílias da 
região do Araretama. 

Com uma área de 360 m², a 
UBS do Bem Viver foi inaugu-
rada no último    sábado com 
a presença do prefeito Isael 
Domingues (PR) e familiares 
da homenageada Rosangela 
Aparecida, que atuou mais 
de duas décadas como en-
fermeira na rede municipal 
de saúde. 

Além de consultórios e ba-

nheiros com acessibilidade 
para portadores de neces-
sidades especiais, o prédio, 
localizado à avenida Carlos 
Lopes Guedes Filho, conta 

com salas separadas para 
o acolhimento, vacinação, 
curativos e inalação.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde e Assistência 

Social, Valéria dos Santos, 
o município investirá men-
salmente R$ 120 mil para 
manter o funcionamento da 
UBS. “Com a recente chega-

da dessas 1.536 famílias à 
região do Araretama, era 
fundamental contarmos com 
esta nova unidade.     Esse 
prédio moderno está total-
mente equipado para que as 
equipes de saúde ofereçam o 
melhor atendimento possível 
aos pacientes”.

Além de explicar como 
está o andamento das obras 
de recuperação de duas im-
portantes ESF’s (Estratégias 
Saúde da Família), a chefe da 
pasta revelou que em breve 
as demais unidades do mu-
nicípio receberão melhorias. 
“As reformas das unidades 
do Triângulo e Bela Vista 
deverão ser concluídas   até 
o fim de julho. Na sequência, 
será iniciada a recuperação 
da ESF do Crispin, com o 
prazo de entrega para até o 
fim do ano. Promoveremos 
melhorias em todas as uni-
dades de saúde da cidade, 
que infelizmente há muito 
anos não recebem serviços 

de modernização”. 
“Bem Viver” – Entregue 

no fim de fevereiro, pelo até 
então governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), o conjunto 
habitacional “Bem Viver” foi 
construído através de um 
investimento governamen-
tal de aproximadamente 
R$138 milhões. Com 1.536 
apartamentos, o residencial 
foi financiado pelo programa 
estadual “Morar Bem, Viver 
Melhor” e federal “Minha 
Casa Minha Vida”.

O convênio para a cons-
trução do “Bem Viver” foi 
firmado em 2015, durante 
a gestão do ex-prefeito Vito 
Ardito (PSDB), já o sorteio 
dos beneficiados ocorreu em 
dezembro de 2016.

As moradias foram desti-
nadas a famílias com renda 
mensal de até dois salários 
mínimos, e deverão ser quita-
das em até dez anos através 
de parcelas mensais que va-
riam entre R$ 80 e R$ 270.

Foto: Divulgação
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Polícia Federal deflagra operação 
contra o tráfico de drogas em Lorena

Governador inclui Lorena e Potim 
em programa para frear violência
Alistamento Civil é opção de Márcio França para tirar jovens do crime e dar 
formação e oportunidade; 15 municípios do Estado devem ser contemplados

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os números de criminali-
dade e atividade policial em 
todo o Estado de São Paulo 
preocupam o governador 
Márcio França (PSB). O Vale 
do Paraíba segue como a 
região do interior que mais 
apresenta índices negativos. 
Em coletiva de imprensa con-
cedida em Cachoeira Paulista, 
na última quarta-feira, França 
citou que de nada adianta 
aumentar o contingente po-
licial nas ruas, se o ingresso 
de jovens no mundo do crime 
continuar crescendo. Na ten-
tativa de combater a situação 
atual ele confirmou que em 
agosto terá início o programa 
Alistamento Civil.

O governador chegou ao 
tema ao ser questionado 
sobre o alto índice de ho-
micídios registrados em Lo-
rena, cidade apontada pelo 
Instituto Sou da Paz como a 
mais violenta do Estado, na 
conta proporcional do ano 
passado. Entre homicídios e 
latrocínios em 2018, foram 
11 casos registrados, segun-

do a secretaria de Segurança 
Pública, além de oito tentati-
vas de homicídios, até abril. 
“É um caso específico. Tem 
alguma coisa acontecendo 
na cidade e nós temos que 
investigar, certamente punir”, 
respondeu França, que frisou 

o efetivo da Polícia Militar, 
que conta com oitenta mil 
homens, e da Polícia Civil 
(que possui trinta mil) para 
destacar a estrutura do Es-
tado na segurança pública. 
“Todos os índices de São 
Paulo são menores do que o 

resto do Brasil, mas isso não 
serve quando você tem um 
caso específico como esse”, 
complementou.

Durante a coletiva, França 
citou que Potim está no topo 
da lista feita pelo Estado sobre 
crimes cometidos proporcio-

nais à população. O município 
era o único do Vale do Para-
íba presente na lista de 15 
cidades contempladas pelo 
Alistamento Civil neste ano. 
Mas com números altos, há 
pelo menos dois anos Lorena 
também preocupa o setor.  

“Ao invés de ir colocando 
cada vez mais polícia, a gente 
trata os meninos antes deles 
caírem na delinquência”, res-
saltou. “Todos os rapazes de 
18 anos são alistados conos-
co. Fazem um curso técnico 
obrigatório, são remunera-
dos, andam pelas ruas e têm 
uma queda brusca do índice 
de criminalidade”, detalhou.

Como 2018 é um ano elei-
toral, o governador citou que 
não poderá estender o pro-
grama a todos os municípios 
e apenas 15 serão contempla-
dos a partir de agosto. Entre 
eles, Potim já foi confirmado 
por França, mas Lorena pode 
ser incluída na lista. 

O custo com cada jovem 
gira em torno de R$ 1 mil 
por mês. O público alvo do 
programa é a juventude em 
situação de vulnerabilidade 
social, meninos e meninas 
de 18 anos. Eles serão convi-
dados a se alistarem, e quem 
aceitar será incluído. Nos 
cursos oferecidos estariam 
opções como atendimento 
ao público, orientações de 
trânsito e primeiros socor-
ros.

Potim – Serão selecionados 
cem jovens na cidade (cinco 
mil no Estado). A previsão 
de início do projeto é agosto, 
com duração de seis meses.

No programa, os jovens 
farão um curso profissio-
nalizante de até 120 horas, 
aprenderão noções de ética 
e civismo, direitos humanos, 
primeiros-socorros, higiene e 
saúde. Eles também recebe-
rão bolsa mensal de R$ 500 
e vale transporte.

Foto: Divulgação

O governador de São Paulo Márcio França, que anunciou programa da Polícia Civil que deve contar com jovens; Potim e Lorena serão atendidas

Ação busca conter aumento de assassinatos ligados ao crime organizado; 
quadrilha que atuava em três cidades é desarticulada pela "Hepacaré"

Da Redação 
Lorena

Com o objetivo de enfra-
quecer o tráfico de drogas 
em Lorena, uma ação da 
Polícia Federal prendeu sete 
criminosos na manhã desta 
quinta-feira (21). Batizada 
de “Operação Hepacaré”, a 
iniciativa tenta desarticular a 
modalidade criminal, aponta-
da como o principal estopim 
de assassinatos no município.

Contando com o apoio da 
Polícia Militar, a operação de-
flagrada pela Polícia Federal 
cumpriu sete mandados de 
prisão em Lorena, Pindamo-
nhangaba e Itaquaquecetuba 
(localizada na microrregião 
de Mogi das Cruzes). Com os 
infratores foram apreendidas 
diversas porções de cocaína e 
uma quantia de dinheiro, que 
não teve o valor divulgado. 

Após sete meses de investi-
gação, os policiais descobri-
ram que a quadrilha compra-
va drogas em Itaquaquece-
tuba e as distribuía em cerca 
de vinte pontos de venda em 
Lorena, principalmente na 
região do Cidade Industrial.   
Já a gestão operacional e 

financeira do esquema era 
realizada por uma moradora 
de Pindamonhangaba.

A operação ocorreu dois 
dias depois de a Polícia Militar 
prender quatro criminosos 
que transportavam 48 quilos 
de maconha em dois carros 
pelo trecho de Roseira da 
rodovia Presidente Dutra. Os 
bandidos traziam o entorpe-
cente de Itaquaquecetuba 

para Lorena.
De acordo com a Polícia Fe-

deral, a “Operação Hepacaré” 
tem como meta enfraquecer o 
tráfico de entorpecentes, prin-
cipal motivação de homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) na cidade. 

Efeito do tráfico – Conside-
rado pelo estudo do “Instituto 
Sou da Paz” o munícipio mais 
violento do Estado em 2017, 

com uma taxa de 31,8 mor-
tes por cem mil habitantes, 
Lorena teve no primeiro 
quadrimestre de 2018, 11 
moradores assassinados, 
sendo um vítima de latro-
cínio. 

O índice sofreu um au-
mento de 57%, já que de 
janeiro à abril de 2017 
ocorreram sete casos (5 
homicídios e 2 latrocínios).

Viaturas da PF e da Polícia Militar durante operação Hepacaré, na última quarta-feira, em Lorena

Foto: Divulgação PF

Dupla é presa suspeita de 
furtar carros em Lorena

Polícia Rodoviária intercepta 
carreta com mais de uma 
tonelada e meia de maconha

Homem flagrado com cocaína 
e crack em Pindamonhangaba

Armados com facas, criminosos assaltam jovens em Pinda

Após receber uma de-
núncia anônima, a Polícia 
Militar prendeu na última 
quinta-feira dois homens 
acusados de furtarem di-
versos carros em Lorena.

De acordo com a PM, 
informações apontaram 
que ocupantes de um ve-
ículo Fiat Fiorino, de cor 
branca, trafegavam em ati-
tude suspeita pela região 
central do munícipio. Na 
abordagem, os suspeitos 

Durante uma aborda-
gem de rotina, a Polícia 
Rodoviária Federal apre-
endeu na tarde da última 
quarta-feira uma carre-
ta que transportava 1,6 
toneladas de maconha, 
no trecho de Queluz da 
rodovia Presidente Dutra. 

De acordo com a PRF, o 
motorista confessou que 
trazia a droga de Curiti-
ba (PR) e a entregaria no 

A Polícia Militar prendeu 
um homem por tráfico de 
drogas na madrugada da 
última quinta-feira, em 
Pindamonhangaba.

Segundo a PM, uma equi-
pe patrulhava uma região 
do Araretama quando fla-
grou um jovem em atitude 
suspeita em um terreno 

A Polícia Civil de Pin-
damonhangaba abriu um 
inquérito para tentar iden-
tificar dois criminosos que 
assaltaram moradores do 
Mombaça, na noite da últi-

foram flagrados em posse 
diversos objetos utilizados 
para arrombar portas e 
dar partida em motores de 
automóveis.

A dupla, que possui uma 
extensa lista de anteceden-
tes criminais, é suspeita de 
furtar diversos carros nos 
últimos meses em Lorena. Os 
criminosos foram recolhidos 
à Cadeia Pública de Lorena, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

Ceasa (Central de Abasteci-
mento do Estado do Rio de 
Janeiro), localizado na zona 
norte da capital carioca. 

A carreta e o entorpecente 
foram encaminhados ao 
Distrito Policial de Queluz. 
Já o motorista, que possuía 
antecedentes criminais, foi 
preso por tráfico de drogas 
e aguarda transferência 
para algum presidio da 
região.

baldio. Com o acusado foram 
apreendidas oito cápsulas 
de cocaína e seis pedras de 
crack.

O criminoso, que já pos-
suía passagem por tráfico 
de drogas, foi encaminhado 
ao Distrito Policial, onde 
permanece à disposição da 
Justiça.

ma quarta-feira.
Segundo o boletim de 

ocorrência, dois jovens con-
versavam em frente à casa 
de um deles quando foram 
surpreendidos pelos crimi-

nosos, que estavam armados 
com facas.

Ameaçando esfaquear 
uma das vítimas, os as-
saltantes exigiram que os 
jovens entregassem seus 

aparelhos celulares e bi-
cicletas.

Um boletim de ocorrên-
cia foi registrado no 1º 
DP (Distrito Policial), que 
investiga o caso.
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Prefeitura anuncia ampliação de dois 
quilômetros de ciclovias em Guará

Sebrae lança curso 
para manicures em 
Pindamonhangaba

Fotos: Colaboração

Produtores rurais de Cunha afirmam ter 
sido prejudicados por ação do ICMBio
Mesmo com parceria, idosos são multados em R$ 64 mil; autarquia não se manifesta sobre caso

Lucas Barbosa
Regional

Há mais de quatro meses 
impossibilitado de trabalhar 
devido à apreensão de sua 
máquina trituradora, um casal 
de produtores de flores, que 
mora em uma propriedade 
rural na estrada Paraty-Cunha 
(RJ-165), afirma ter sido injus-
tiçado por uma ação arbitrária 
de agentes de fiscalização 
do ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade). Ignorando a 
parceria firmada entre os mo-
radores e o Consórcio Serra 
da Bocaina, responsável pela 
recuperação da estrada que 
liga os dois municípios, a au-
tarquia, ligada ao Ministério 
do Meio Ambiente, multou o 
casal por estoque de madeira 
sem licença.

Os produtores rurais Luiz 
Mauro Gomes, 68 anos, e 
Izabel Ventura, 69 anos, que 
trabalham na plantação de 
flores copo-de-leite e hortên-
sias há mais de vinte anos, 
moram no “Sitio Estiva Preta”, 
no quilômetro 17 da estrada 
Paraty-Cunha, no interior do 
Parque Nacional da Serra da 
Bocaina. 

Os idosos afirmam que na 
época da recuperação da es-
trada, iniciada em 2014, eles 
voluntariamente e gratuita-
mente cederam, por cerca de 
três anos, um pedaço de sua 
propriedade ao Consórcio 
Serra da Bocaina para que 

fossem guardados tratores e 
outros maquinários. 

Já em 10 de novembro de 
2015, os produtores rurais 
firmaram um Termo de Par-
ceria com o Consórcio Serra 
da Bocaina para que toda 
madeira de supressão (corte 
de árvores e galhos), prove-
niente da execução da obra, 
fosse triturada, transforman-
do-se num substrato orgânico 

utilizado para a recuperação 
do solo da região, respeitando 
as exigências ambientais do 
Prad (Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas). Em 
contrapartida, o casal rece-
beria a doação de parte do 
material para utilizar em sua 
plantação de flores.

Além de apresentar o do-
cumento que comprova a 
parceria, Gomes afirmou que 

o procedimento foi acom-
panhando e fiscalizado pela 
supervisão ambiental da obra, 
de responsabilidade da UERJ 
(Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro).  O acordo foi 
informado também ao Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis), DER- RJ 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem do Rio de Janeiro) 

e o setor de fiscalização do 
ICMBio.

Mas de acordo como o casal, 
em 5 de fevereiro de 2018, 
fiscais do ICMBio foram até 
a propriedade e estoura-
ram o cadeado da porteira, 
e mesmo com a ausência dos 
proprietários, apreenderam o 
triturador de resíduos. Além 
da apreensão, foi aplicada 
uma multa de R$ 63 mil por 

estocagem de madeira sem 
licença e R$ 1 mil por dificul-
tar a entrada dos fiscais (por-
teira trancada). “Além de não 
termos condições financeiras 
para pagar a multa, essa ação 
arbitrária do ICMBio está nos 
impossibilitando de trabalhar, 
já que dependemos do tritura-
dor. Sinto que fomos traídos 
porque os fiscais sabiam 
da madeira estocada e que 
tínhamos a parceria com o 
Consórcio. Infelizmente eles 
ignoraram isso e tomaram 
essa medida injusta”, protes-
tou Gomes.

Além de apontar outras 
supostas falhas no procedi-
mento dos fiscais, o idoso 
revelou as dificuldades que 
o casal tem vivenciado. “Na 
entrada da propriedade tem 
uma placa com três números 
de telefone, mas os fiscais es-
touraram nosso cadeado sem 
ao menos nos telefonar. Não 
estamos conseguido dormir 
por causa da preocupação e 
deste sentimento de injustiça”.

O casal, que recorreu da 
multa na Justiça, prometeu 
que na sequência entrará com 
uma ação judicial de danos 
morais e materiais contra o 
ICMBio, com agravante de 
terem sido cometido contra 
idosos.

Outro lado – A reportagem 
do Jornal Atos solicitou um 
posicionamento do ICMBio 
sobre o caso, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Área, que pertence a casal de idosos, que virou palco de polêmica sobre acusação de abuso de Instituto Chico Mendes, na Cunha-Paraty

Ciclovia que passou por reforma em Guaratinguetá; ação pretende qualificar sistema no município

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá dará início na próxima 
terça-feira à obra de implan-
tação da ciclovia na estrada 
vicinal Tancredo Neves, a Es-
trada da Pedrinha, ligando o 
bairro Parque São Francisco 
ao Jardim França 1 e 2. 

A obra será realizada pela 
empresa Minerais São José, 
com o prazo para a execução 
de seis meses e o valor de 
R$722.518,54.

De acordo com a Prefeitu-
ra, serão instalados aproxi-
madamente dois quilômetros 
de ciclovia, que será bidire-
cional, localizada à margem 
direita sentido bairro, sepa-
rada fisicamente por canteiro 
de um metro.

Foto: Divulgação

Da Redação
Pindamonhangaba

O Sebrae Pindamonhan-
gaba promove o curso gra-
tuito do programa Super 
MEI de unhas artísticas. As 
inscrições se encerram na 
próxima segunda-feira, e 
devem ser feitas na sala do 
Sebrae Aqui, no prédio do 
PAT. As vagas são limitadas.

As aulas serão realizadas 
de 2 a 24 de julho, das 14h 
às 18h. O objetivo do curso 
é capacitar o MEI (Micro-

empreendedor Individual) 
ou potencial empresário, 
dando oportunidade de 
aprimorar seus conheci-
mentos técnicos e de gestão 
e aprender como aumentar 
suas vendas e diversificar 
seus produtos.

O curso é realizado pelo 
Sebrae em parceria com o 
Senai Pindamonhangaba, 
com apoio da secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Sincomércio e Acip (As-
sociação Comercial Indus-
trial de Pindamonhangaba).

Seminário no 
Senac de Guará 
debate turismo

Da Redação
Guaratinguetá

O Senac Guaratinguetá 
realiza na próxima quinta-
-feira um seminário sobre 
turismo. Os palestrantes vão 
debater a forma como o tu-
rismo pode ser desenvolvido 
por meio do fortalecimento 
das identidades locais, da 
participação ativa da co-
munidade e da preservação 
da diversidade cultural e 
ambiental. 

Participarão da discussão 
o professor, pesquisador e 

doutor em ciências sociais, 
Carlos Alberto Máximo Pi-
menta e a professora, mestre 
em planejamento e desenvol-
vimento regional e consulto-
ra nas áreas de gestão e co-
municação integrada, Cláudia 
Liciely Barbosa e Silva.

O seminário está marcado 
das 19h30 às 21h. O Senac 
Guaratinguetá fica à avenida 
Doutor João Baptista Ran-
gel de Camargo, nº 50, no 
Centro. Outras informações 
sobre o seminário no site do 
Senac, sp.senac.br/guaratin-
gueta.
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Emenda parlamentar reforça frota 
no setor de saúde em Silveiras

IBGE mostra queda do desemprego, mas busca 
por vagas ainda enfrenta entraves primários

Três veículos novos ampliam 
estrutura para transporte de 
pacientes; Prefeitura implanta 
Kit Lanche para transportados

PAT na região identifica problemas como a falta de qualificação de profissionais que tentam voltar ao mercado

Jéssica Dias
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
adquiriu na última semana, 
através de emenda parla-
mentar do deputado Esta-
dual Estevam Galvão (DEM), 
três novos veículos para 
reforçar a frota da secretaria 
de Saúde.

Para o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB), a aquisição 
dos veículos busca dar me-
lhores condições aos profis-
sionais da saúde, auxílio no 

rências em tratamentos 
médicos. A expectativa do 
Executivo é implantar o kit 
para todos os pacientes que 
são atendidos em cidades 
vizinhas. 

Em média, são transpor-
tados sessenta pacientes 
para a capital. O kit, apro-
vado pela nutricionista da 
Prefeitura, contém sucos, 
frutas e bolacha, e pode ser 
consumido por quase todos 
os pacientes.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Marlene 
Borges Sodéro, para que os 
pacientes sejam contem-
plados com kits gratuitos e 
as viagens é necessário ter 
registro no SUS (Sistema 
Único de Saúde).

A secretária comentou 
que Silveiras tem novos 
planejamentos para me-
lhoria da saúde, como in-
vestimentos em remédios e 
aumento de consultas para 
oftalmologista. Os interes-
sados em obter o cartão do 
SUS devem acessar o site 
cartaosus.com.br, ou entrar 
em contato pelo telefone 
(12) 3106-1150.

Foto: Divulgação

O prefeito Guilherme Carvalho posa na entrega de veículos para o transporte de pacientes de Silveiras

Caroline Meyer
Lorena

O desemprego ainda do-
mina o cenário nacional, 
apesar do recuo registrado 
nos primeiros meses do ano. 
Situação que se repete nas 
cidades da região. Na busca 
por uma alternativa muitas 
pessoas procuram os PAT’s 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), que abriram 
vagas na última segunda-fei-
ra, a maioria delas no setor 
comercial.

Um levantamento do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) destacou 
que o início de 2018 tem 
sido de melhora na recupe-
ração do mercado. O índice 
de desemprego registrou 
recuo de 13,1% para 12,9% 
entre janeiro e março no 
Brasil, a primeira queda do 
desemprego após três altas 
consecutivas. No País, o nú-
mero de pessoas em busca 
de emprego caiu no período 
de 13,7 milhões para 13,4 
milhões.

A notícia impulsiona o hu-
mor do mercado, e na região 
não parece ser diferente. 
Quem está sem emprego bus-
ca alternativas, mas uma das 

principais dificuldades ainda 
é a falta de qualificação.

Essa também é a avalia-
ção feita por quem faz o 
atendimento. Segundo o 
diretor técnico do PAT de 
Pindamonhangaba, Sérgio 
Ricci, questões envolvendo 
familiares e aspectos com-
portamentais e a falta de 
preparo dos candidatos ainda 
são um dos maiores proble-
mas enfrentados pelo PAT no 
redirecionamento de vagas. 
“Trabalhamos as vagas que 
são disponibilizadas, mas 
nem sempre conseguimos 
conciliar o perfil dos candida-
tos com o perfil da vaga, que 
devido a demanda de merca-
do de trabalho está cada vez 
mais exigente. Lógico que ob-
servamos um despreparo de 
grande parte dos candidatos, 
principalmente quanto as 
questões comportamentais”.

Quem procura o PAT, além 
das vagas, tem acesso tam-
bém ao sistema de qualifica-
ção oferecidos pela secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho, em parceria 
com as prefeituras. No PAT, o 
Programa Time do Emprego, 
dá orientações na elaboração 
de um currículo adequado 
e direcionado, entrevistas e 

ainda auxílio na preparação 
em questões comportamen-
tais para quem vai participar 
dos processos seletivos.

Em Pindamonhangaba, a 
concentração de procura 
pelo PAT é de pretendentes 
a vagas no setor da indústria 
e construção civil (no caso 
homens) e prestação de ser-
viços e comércio (mulheres). 
Atualmente, o posto conta 
com vagas abertas para 
auxiliar de classe (ensino 
superior em pedagogia), 
auxiliar de fundição, costu-
reiro, cozinheiro, gerente de 
loja, instalador de alarmes, 
instalador de vidro (para-
brisa), limpador de piscina, 
mecânico de motor a diesel, 
motorista de betoneira, ope-
rador de caixa, operador de 
pá carregadeira, supervisor 
de loja e técnico eletrônico.

Em outras cidades, a busca 
também é grande. Dados 
recentes do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) revelam que 
até o mês de abril houve a 
criação de mais de 115,8 mil 
de empregos com carteira 
assinada. Entretanto, o mes-
mo estudo também aponta 
que o setor que mais tem 
contratado é o de serviços. 

Em uma rápida observação 
na fila de atendimento do 
PAT de Lorena é possível 
encontrar exemplos práticos 
da falta de contratação no 
setor industrial. “Vim aqui 
dar entrada no meu seguro 
desemprego. Fui mandada 
embora da Yakult, onde eu 
trabalhava como auxiliar de 
produção” relatou Camila 
Moreira, 22 anos.

O PAT da cidade abriu va-
gas de caseiro, empregada 
doméstica serviços gerais, 
mecânico de autos, promo-
tor de vendas e vendedor 
externo.

Há ainda casos como o de 
Juliana Battagini, que perdeu 
o emprego como auxiliar 
no setor de engenharia quí-
mica da Tecnoval, empresa 
produtora de embalagens 
em Lorena. “É muito difícil 
conseguir ser contratada 

por essas grandes empresas. 
Se não há a indicação você 
não é chamado nem para o 
recrutamento da primeira 
fase da seleção”, afirmou a 
jovem de 27 anos.

A angústia pela falta de 
retorno das empresas e do 
próprio PAT é um problema 
que também incomoda o em-
pilhadeirista Flávio Aquino. 
Ele está à procura de um 
emprego há cinco meses, e 
mesmo possuindo um curso 
pelo Senai se habilita para 
todos os setores. “Estou dis-
ponível até para auxiliar de 
cozinha. Já é a terceira vez 
que venho aqui e eles não 
me dão nenhuma resposta”, 
contou o senhor de 55 anos, 
que largou a faculdade de 
contabilidade para ser opera-
dor de VT na Globo, mas hoje 
enfrenta problemas para 
voltar ao mercado. “Tenho 

um irmão esquizofrênico que 
depende de mim para tudo, 
e é por isso que eu não vou 
procurar emprego em outras 
cidades”, desabafou.

Na região, há vagas tam-
bém em outras unidades do 
PAT, como Guaratinguetá, 
que tem assistente de negó-
cios de seguros, jardineiro, 
operador de caixa, operador 
de linha de montagem (apa-
relhos eletrônicos), pizzaiolo 
e técnico de manutenção 
eletrônica.

Em Cruzeiro são trinta 
vagas para alimentador de 
linha de produção, eletricista 
de manutenção eletroele-
trônica, instalador de tubu-
lações, servente de obras e 
vendedor em domicílio. Ou-
tras duas vagas estão abertas 
em Cachoeira Paulista para 
farmacêutico e recepcionista 
de hotel.

deslocamento das equipes 
da área, apoiando nas ações 
desenvolvidas e proporcio-
nando mais conforto aos 
pacientes.

No mês de abril foram rea-
lizadas 74 viagens e 203 pa-
cientes foram levados para 
cidades como São Paulo.

Outro benefício que os 
pacientes passam a contar 
é o Kit Lanche. No último 
dia 11, a Prefeitura iniciou 
a distribuição gratuita para 
pacientes transportados 
para outras cidades refe-
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Da Redação
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba contam des-
de a última semana com 
um novo laboratório para 
exames, exclusivamente 
para atender as emergên-
cias do Pronto Socorro de 
Moreira César e, futura-
mente, as UPA’s (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
que serão inauguradas na 
cidade.

O prefeito Isael Domin-
gues (PR) destacou que a 
estrutura deve qualificar 
a rede pública municipal. 
“Com esse novo laborató-
rio exclusivamente para 
atender as emergências, 
podemos oferecer mais 
agilidade no atendimento 
dos pacientes, o que po-
derá salvar muitas vidas”, 
frisou.

De acordo com a Prefei-
tura, além do laboratório 
de exames e do labora-
tório central, a saúde de 
Pindamonhangaba conta 
com novos pontos de co-
leta descentralizados no 
Araretama, Cidade Nova 
e Moreira César, e com a 
equipe de coleta itinerante 
pelos bairros.

Concurso de Moda Inclusiva leva 
informação sobre autonomia 
do deficiente em Guaratinguetá
Desfile na Apae conta com participação de mães de atendidos; vencedora 
ganha book produzido e vaga na fase internacional na capital paulista

Jovem assistida pela associação desfila em evento do Concurso de Moda Inclusiva em Guaratinguetá; mães participam de projeto

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Apae de Guaratinguetá 
recebeu na última quarta-feira 
o concurso de Moda Inclusiva 
da região do Vale do Paraíba. 
Idealizado por Daniela Au-
ler, coordenadora do projeto 
Moda Inclusiva da secretaria 
da Pessoa com Deficiência do 
Estado de São Paulo, o evento 
também contou com desfile de 
roupas de edições anteriores, 
com alunos da Associação. A 
vencedora do concurso, Arely 
Vieira, garantiu uma vaga na 
edição internacional, em São 
Paulo.

Essa foi a décima edição do 
concurso, que tem o intuito de 
conscientizar a sociedade das 
dificuldades que deficientes 
passam diariamente para ves-
tir uma peça de roupa e como 
mudanças pequenas, como a 
troca de um botão por velcro, 
pode facilitar o trabalho do cui-
dador e aumentar a autonomia 
do deficiente. O conceito é não 
só dar mais personalidade e 
beleza às roupas com “cara de 
hospital”, mas criar peças que 
sejam úteis também aos não 
deficientes. A moda inclusiva 
foi criada no Brasil.

Daniela explicou que ape-
sar de não haver faculdade 
de Moda em Guaratinguetá, 
o encontro com as mães que 
participaram do concurso 
foi uma experiência nova e 

desafiadora. “Foi corrido, mas 
elas tinham as ideias todas na 
mente”, afirmou. O concurso, 
que começou primeiramente 
com estudantes de moda, au-
mentou para profissionais de 
todas as áreas.

A coordenadora do projeto 
destacou a importância de 
ouvir as mães. “Elas são muito 
sábias. Às vezes, as pessoas fa-
lam ‘não vou participar porque 
não sei desenhar’, mas a gente 
faz todo o material, mostra os 
livros. A gente quer isso: demo-

cratizar a moda, dar acesso a 
todo mundo”, explicou.

Ao todo, cinco mães partici-
param do concurso, que teve 
como vencedora Arely Vieira, 
mãe da Bete, que possui para-
lisia cerebral, e de Samuel, que 
é autista.

As roupas foram inspiradas 
na dificuldade diária que as 
mães encontram para vestir 
seus filhos, desde o obstáculo 
com botões, calça, sapatos, até 
mesmo a mobilidade reduzida 
de membros e sensibilidade 

das crianças e jovens. A falta de 
calças com elástico e sapatos 
com velcro para adultos foi 
uma dificuldades que inspirou 
na criação das peças.

Soluções – Diversas roupas 
com aberturas laterais, com 
imãs ou zíper foram criadas 
para ajudar crianças cadei-
rantes. A calça de cintura alta 
também foi concebida, pois al-
gumas mães vem a dificuldade 
dos filhos que usam fraldas. A 
proporção das roupas também 
foi levada em consideração, 

já que, atualmente, diversas 
peças são confeccionadas 
justas e muitas crianças, como 
as com síndrome de Down, 
possuem tamanhos diferentes.

A votação foi realizada por 
membros do corpo docente 
da Apae Guaratinguetá, a pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Andréa Évora, a coordenadora 
do Qualifica Guará, Mônica 
Veloso, e o chefe de gabinete 
da secretaria da Assistência 
Social, José Mário Amato.

Foto: Juliana Aguilera

Pinda ganha 
laboratório 
para exames 
emergenciais
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
                   Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste Sindicato, 
quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 29 do mês de junho de 2.018, às 18:30 (dezoito 
horas e trinta minutos),  em primeira convocação, à Rua Major Rodrigo Luiz, no. 46, 
nesta cidade, a fim de deliberarem por escrutínio secreto sobre as seguintes matérias 
da Ordem do Dia: 
                    a) Leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; 
                    b) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço do exercício de 2.017; 
                    c) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Balanço         
                        do  exercício de 2.017. 
                    Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada duas 
horas após, no mesmo dia e local, em segunda convocação com qualquer número de 
associados presentes. 
 

Lorena, 22 de junho de 2.018. 
 

Luiz Alfredo Gervásio Pereira 
Presidente do Sindicato 

 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 58/2018

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a ata de registro de preços para 
contratação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, 
pesados e motos (elétrica e mecânica), incluindo serviços de guincho, borracharia, 
alinhamento, balanceamento, cambagem e tapeçaria, a realizar-se às 09h 30min do dia 
05 de Julho de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: Pregão Presencial Nº 48/18 PROC. Nº 314/18.

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública, cujo objeto 
é o registro de preços de aquisição de material para conserto e manutenção das roçadeiras. 
A nova data da sessão será dia 26 de Julho de 2018 ás 9h30min, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 
à Avenida Capitão MessiasRibeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

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 37 - 3 0 74/9 74 03 - 6 52 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
CHAMADA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Silveiras, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, convida à população para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada no dia 16 de julho de 2018 às 14:00 
horas, nas dependências da Câmara Municipal de Silveiras, 
para apresentação das Receitas e Despesas com Saúde do 1º 
Quadrimestre de 2018

Silveiras, 21 de junho de 2018

Marlene Borges Sodero
Secretária Municipal de Saúde
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ALUGO Edícula – 
Andrade – c/2dor-
ms., . Tr;F: 99152-
1015/98896-7331 
- Pinda
ALUGO Casa – Sta 
Cecilia. Tr.F: 99620-
5014/99639-9019 – 
Pinda 
ALUGO 1 cômodo – 
Santana – Rua João 
Antonio da Costa 
Bueno 211 – prox. 
Ao Pdre Vita. Tr.F: 
99253-1266/99207-
9732 – Pinda
ALUGO Apto –Cond.
Morumbi/Pinda -  c/2 
dorms., sala, coz., 
banh., 1 vg gara-
gem. c/piscina e sa-
lão de festas. Tr.F: 
(11) 3392-3310/(11) 
96521-6680 – Pinda
ALUGO Apto – prox. 
Ao centro - agua e 
luz incluso .Tr.direto c/
proprietário F: 99740-
5779 – Pinda
ALUGO Casa – centro 
– c/1 dorm., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99775-1668/99603-
9613 – Pinda
ALUGO Casa – An-
drade – Rua Ignacio 
Cabral Moreira 129. 
Tr:F: 3642-3641 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Te n ó r i o / U b a t u b a 
– Tr.F: 3642-3302-
99119-3754 – Pinda
ALUGO Edícula –cen-
tro. c/quarto/sl/coz.; 
varanda, quintal. In-
cluso luz/agua/ IPTU. 
Tr.F: 99792-1069 – 
Pinda
ALUGO quarto c/ba-
nheiro – Ouro Verde. 
Tr.F 99204-5626 – 
Pinda 
ALUGO Casa (fun-
dos) c/quarto, sala, 
coz, banh., quintal, 
á/serv. Rua Marins 
de Barros 247 – Boa 
Vista. Tr.F: 99105-
0958 – Pinda 
ALUGO ou VENDO 
Chácara c/1000m2 
com casa e plan-
tas  –  Ba i r ro  das 
C a m p i n a s .  Tr. F : 
3645-3802/99199-
0166/99196-4791 – 
Pinda
ALUGO Casa – Mom-
baça – parte alta – 
c/2dorms., sl, coz., 
banh., á/serv., gara-
gem p/2 carros, quin-
tal, ótimo acabamen-
to. Tr. F: 99701-1208 
– Pinda
ALUGO Casa – San-
tana - c/1dorm., sala, 
coz.,  banh.,  Tr.F: 
3645-7880/99223-
2448 – Pinda
ALUGO 3  cômo-
dos. Tr.F: 99196-
9475/98824-6677 – 
Pinda
ALUGO Kitnet – Alto 
do Cardoso. Tr.F: 
99765-4400/98878-
9937 – Pinda
V E N D O  á r e a  d e 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda

V E N D O  S o b r a -
do – Jdim Mariana 
– c/3dorms., 1 ste, 
sala, coz. E demais 
dep. TR.F: 99104-
7757/98216-5029 – 
Pinda 
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr. .F:  97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
VENDO Casa – Ca-
rangola – Rua Nas-
sif Cobaz n.46. Tr.F: 
3642-9355/99202-
5022 – Pinda
TROCO Casa no 
Castolira por casa 
no Araretama. Tr. F: 
99239-2933 - Pinda
VENDO Terreno – 
Sangrilá – c/125m2 
– c /escr i tura.  R$ 
25 mil. Tr.F: 98157-
8555/99153-4726 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
otima localização – 
Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo  13010 
– Bom Sucesso/Pinda 
prox. entrada Pes-
queiro Vila Rica – c/
sauna, piscina pes-
queiro e rio. Tr.c/ Josi-
mar – F: 99170-7058 
– Pinda
Vende-se duas casas 
na rua Joaquim Maria, 
152. R$ 320.000,00. 
Telefone: 3127-3783
Vendo ou troco casa 
no pedregulho.  4 
quartos, quintal am-
plo,  t ratar  com o 
proprietário. Docu-
mentação ok. Tele-
fone: 99772-6100 ou 
98888-4180
Vendo lote no Jar-
dim do Vale, área de 
300m² com escritura. 
R$ 95.000,00, aceito 
carro. Telefone: 2103-
2599 ou 99614-2077
Vendo chácara no 
Bom Jardim, área 
de 1000m², murada, 
local ótimo, escri-
tura no cartório. R$ 
100.000,00. Aceito 
proposta. Telefone:  
99606-2307
Vendo casa no Portal 
das Colinas, próxi-
mo ao Colégio Fênix, 
3 quartos, sendo 2 
suítes, 3 salas, ga-
ragem para 4 carros 
+ 1 quarto com suíte 
no quintal. Telefone: 
2102-3259 ou 99614-
2077
Vendo chácara, Co-
lônia do Piagui, lo-
cal belissímo, área 
3.900m. Telefone: 
99140-2051
Vendo chácara no 
paio l .  5 .000m de 
casa, água, pomar 
no terreno. Troco com 
casa em Ubatuba. R$ 
230.000,00 Telefone: 
99608-6002
Vendo uma casa 
no clube dos 500. 
Ótima. Apenas R$ 
170.000,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99703-
3852 ou 99740-7124
VENDO ou TROCO 

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 
documentação ok, 
pneu, motor, branco, 
pintura impecáveis. 
Abaixo da tabela. Te-
lefone: 98196-5253
Vendo fiat 147, ano 
1980, modelo Europa, 
excelente carro, para 
restaurar inteiro. R$ 
8.000,00. Telefone: 
99755-1297
Vendo Fox, 1.6, ano 
2008, plus, 4 portas, 
flex, entrada de R$ 
1.000,00+ R$509,00 
parcelas. Telefone: 
98862-0849
Vendo Kadett, 1.8, 
prata, à alcool, com 
injeção. Telefone: 
99746-4174
Vendo ou troco Cou-
rier, ano 2013, vidro 
elétrico, trava, pneus 
novos, documento ok, 
abaixo da tabela. R# 
23.000,00. Telefone: 
99720-8989
Vendo carreta, rebo-
que para 3 motos, 
roda liga, estepe, com 
rampa, documenta-
ção ok, elétrica. Tele-
fone: 99129-5137
VENDO Fox 1.0 ano 
2004 – perfeito es-
tado. Tr.F: 99197-
7976/99253-0304 - 
Pinda
V E N D O  S a n d e i -
r o  1 . 6  E X P a n o 
2012 /2013 .  Tr.F : 
3642-7021/99149-

5478 – Pinda
VENDO Fiesta ano 
2000 – 4 pts – motor 
rocan 1.0 – manu-
al/chave reserva/ 4 
pneus novos. Tr. F: 
99618-8822 – Pinda
VENDO Corrie ano 
98 mod 99 – G – ca-
minhonete. Doc. Ok. 
Tr.F: 99193-3520 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por terreno em Pinda, 
caminhão MB 708 
baú, reformado, bom-
ba injetora e bico, 
alternador, direção 
hidroláulica, etc. Tr.F: 
99147-7219 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 23.800. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana 
LS 1.4 ano 2013 - 
bege – completa – 
R$ 25.900,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Sobrado por terrenos 
– Alto Tabaú – c/4dor-
ms., 2 banhs., gara-
gem, rua pequena 
com pouco movimen-
to. Tr.F: 3102-2645 
– Pinda
VENDO ou troco por 
casa menor/sítios/
outros, 1 sobrado 
c/214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão a le-
nha – no Mantiqueira. 
Escritura registrada. 
Tr.F: 99620-8676 – 
Pinda
V E N D O  Te r r e -
no 5x25. Ent. De 
1.100,00. Presta-
ções a partir de R$ 
450,00.Tr.F: 3522-
0050/9869-0969 - 
Pinda
VENDO ½ lote – próx. 
ao centro esportivo 
João do Pulo. R$ 50 
mil. Tr.F: 99261-8666 
– Pinda
V E N D O  1  l o t e 
c/300ms2 – Goiabal 
– processo de usu-
capião em andamen-
to fase final. R$ 35 
mil.Aceito veículos c/
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
VENDO á rea  de 
1 .000m2 –  Lago 
Azul. R$ 95 mil. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
VENDO Apto – Ita-
gua/Ubatuba – R$ 
150 mil. Aceito car-
ro c/parte de paga-
mento. Tr. F: 98856-
1276/98837-2554 
- Pinda 
V E N D O  Te r r e n o 
5x25 – Mombaça – 
ótima localização, 
doc.ok. Tr.F: 98117-
8679/98218-9249 - 
Pinda
VENDO Chácara –
Goiabal – 15x70, c/ár-
vores frutíferas, casa 
c/4cômodos, preci-
sando acabamento. 
Aceito carro c/parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 
– c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda
VENDO Terreno – 
Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automáti-
co – Bº Mantiqueira/
Moreira César. Escri-
tura registrada. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa- Morumbi/Pin-
da – c/2dorms., sala, 
2banhs., garagem 
portão automático, 
lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda
VENDO Sobrado 5 
cômodos, garagem, 
fechada, doc.ok. Jdim 
Araretama/Pinda. 
Tr.F: 99189-6477 – 
Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-

VENDO Honda NX 
400 Falcon ano 2013. 
R$ 7.950,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Yamaha YBR 
Factor 125 ED ano 
2011. R$ 4.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Faz 
125 ED ano 2009. 
R$ 4.800,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage 1.0 
ano 2013 – completo 
– prata. R$ 27.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
21.500,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
19.900,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Uno Eco-
nomy 1.0 ano 2013 
– básico. R$ 16.300. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Pálio WD 
Atrac 1.4 ano 2012 
–  c o m p l e t o .  R $ 
28.600,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Strada Adv 
ano 206 – completa – 
prata. R$ 21.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 2 
R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
F o r m a t a ç ã o  d e 
computadores e no-
tebooks, R$ 40.00. 
Falar com Ygor. Tele-
fone: 99162-4870
Vende-se filhores de 
shih tzu, vacinados 
e vermifugados, e 
fêmes disponíveis. 
Telefone: 3125-6863 
ou 98869-3819
Vendo uma TV, tela 
plana, panasonic, 40 
polegadas. R$ 800,00 
Telefone: 3133-7721 
ou 98829-2027
Vende-se uma ca-
saco de pele animal 
em perfeito estado, 
forrado original. Tele-
fone: 3125-4670 ou 
99781-1036
Compro a sucata 
do seu quintal. R$ 
4.00kg. Telefone: 
3125-2979
Vendo freezer hori-
zontal, 350litros, mi-
croondas, máquina 
de lavar 15kg e 9kg, 
bebedouro refrigera-
do. Telefone: 99777-
6288
Fazemos carreto até 
900kg, toda a região, 
inclusive litoral norte, 
sul de minas. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Alugo sim e luz profis-
sional para eventos e 
festas em geral. Falar 
com Dj Rogério Reis. 
Telefone: 3105-9090 
ou 99769-7121
Limpa-se terrenos, 
sítios, fazendas, mata 
formigas. Telefone: 
99638-9798

Auto peças Brasil. 
Compramos sua car-
caça. Telefone: 3132-
4765 ou 3133-9274
O mercador! Oficina 
do celular. Praça Pi-
ratininga, 6 Campo 
do Galvão. Telefone: 
99777-5102 ou 3133-
2520
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo, 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
7 de setembro, 121
Vendo jazigo com 03 
gavetas, parque das 
oliveiras. R$ 8.000,00. 
Telefone: 99602-5118 
ou 3122-0996
Precisa-se de costu-
reira que tenha over-
loque e galoneira, 
para prestar serviços 
de produção. Telefo-
ne: 98168-6931 ou 
98165-9222
Balcões, painéis para 
TV, aparador, armá-
rios, sofás, camas, 
mesas, banquetas, 
etc. Telefone: 98168-
9795
Vendo estaciona-
mento no centro de 
Guaratinguetá. Para 
40 carros. Telefone: 
9145-3109
Passa-se mercearia 
montada na Pedreira. 
Falar com Ana Clau-
dia. Telefone: 99788-
6525
Vendo  banca  de 
jornais, ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Aluga-se 1 sala co-
mercial no centro, pró-
ximo a santa casa, 
sala de recepção e 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077 ou 
98106-6670
VENDO galinha e 
frango caipira. Tr.F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Portão c/
entrada social. Tr.F; 
98197-4919/99208-
6404 – Pinda
VENDO Car r inho 
pastel/lanche. Tr.F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Vitraux sala. 
TR.F: 99156-4131 – 
Pinda
VENDO pequena 
máquina de sorvete 
italiana mod. NTGA/
AT ano 2010 – 3 bi-
cos,  2 motores sendo 
1 para cada lado, 2 
cubas de 20lts, con-
servação noturna, 
trifásica 380v, acom-
panha transformador 
trifásico 220v/trifásico 
380v. Aceito proposta, 
divido no cartão. Tr.F: 
99773-2042 – Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock Sup Special 
– semi nova – Tr.F: 

98856-1276/98817-
9617 – Pinda
VENDO filhotes de 
gato persa.  Tr.F: 
3522-9921/99198-
9804 – Pinda 
VENDO Guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador Meteoro.
Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça 
– ótimo estado. Tr.F: 
99174-8286/3527-
8496 - Pinda
Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-
da - Atendo vários 
convênios. Região 
privilegiada prox. de 
comercios em geral 
e loteamentos recém 
inaugurados(situando 
-se a Rodovia Ve-
reador Abel Fabício 
Dias 1473,Vila São 
Benedito. Tr.F: (12) 
99771-1089 - Pinda
Eletricista ou enca-
nador residencial, co-
mercial, industrial. 38 
anos de experiência. 
Telefone: 99238-7456 
ou 3013-5732

Marmitex do Pai. Co-
mida caseira e preço 
justo, experimente! 
Todo dia das 11h30 
às  14h00 .  L igue 
3132-7304

Vendo 2 carrinhos 
de pão sal modelo 
adora, balcão gelado 
1.20m, balcão cx 20 
formas pão de sal. 
Falar com José. Tele-
fone: 3125-5221
Vendo ótima banca 
de jornal, excelente 
localização em Gua-
rat inguetá. Direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Compro ou assumo 
estabelecimento co-
mercial em Apareci-
da. Loja, quiosque, 
pousada. Telefone: 
3133-4600 ou 99756-
6830
Vende-se título do 
Itaguará. Telefone: 
3132-7316 ou 99618-
8586
Vendo 1 Jazigo no 
cemitério dos passos, 
com 3 gavetas, grani-

Aatenção: Hidropoços contrata
Sondador de rotativa. Experiência em poços 
artesianos, piezômetros pelo sistema TUBEX.
Contato: 0800.703.6877 Edson.
rh@hidropocos.com.br

Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvore. 
Telefone: 99169-6111 ou 
99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 

consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010
F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba

Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM TADEU DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 3 de julho de 1983,
residente e domiciliado Avenida Benedito Carlos da Silva nº 101, Jardim Princesa, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ TADEU DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA.
VIVIAN DA SILVA DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão costureira, estado
civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Alta Floresta-MT, no dia 25 de março
de 1987, residente e domiciliada Avenida Benedito Carlos da Silva nº 101, Jardim
Princesa, em Pindamonhangaba SP, filha de ALVARO VILELA DE FREITAS e BENEDITA
UMBELINA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de junho de 2018.
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Edição anterior do Intime, competição que reúne skatistas de todas as idades no próximo dia 30, em Guará

Campeonato Intime 
incentiva novos 
skatistas em Guará
Competição, que reúne nomes de toda região, 
garante espaço para slackline e tênis de mesa

Corrida Pinda abre inscrições para 
comemorar aniversário da cidade

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Em sua segunda edição 
em Guaratinguetá, Intime, 
campeonato que reúne no-
mes do skate, conta com as 
modalidades mirim, femini-
no, iniciantes, best trick e 
amador, além de prática de 
slackline e tênis de mesa. 
No evento, marcado para o 
próximo dia 30, das 14h as 
21h, haverá também shows 
de reggae com Daniel Vas 
e Banda Sem Nome, e folk 
rock, com Edmar Bastos. A 
inscrição para a competição 
é de dois quilos de alimentos 
não perecíveis.

A proposta do Intime Gua-
rá é incentivar a prática de 

esporte. “A expectativa é 
que as pessoas, as crianças 
tenham oportunidade de ver 
o esporte acontecendo. O 
intuito maior é tirar as crian-
ças de casa, da televisão, das 
redes sociais e praticar o 
esporte, ver a importância 
para saúde”, destacou Daniel 
Vasconcelos, responsável 
pelo evento, que é tatuador, 
barbeiro, fotógrafo e músico.

O slackline é o destaque 
desta edição. Para quem 
tiver curiosidade, haverá 
um instrutor para ensinar o 
esporte o dia inteiro, assim 
como um instrutor para o 
tênis de mesa.

Os alimentos arrecadados 
serão destinados a ações 
sociais da igreja Bola de 

Neve. “Ela é responsável 
por clínicas de recuperação, 
asilos e até mesmo trabalho 
com pessoas que chegam lá 
com alguma necessidade”, 
explicou Vasconcelos.

O evento conta com patro-
cínio da iniciativa privada, 
que apoia com premiações 
para o campeonato e inves-
timentos em melhorias do 
espaço. A segunda edição do 
Intime Guará será realizado 
à rua Doutor Neir Augusto 
Ortiz Pereira, nº 1.045, no 
Campo do Galvão. Vasconce-
los afirmou que não buscou 
apoio da Prefeitura pois o 
evento ainda é pequeno, 
mas que o espaço precisa 
de reformas. “Fizemos uma 
pista de skate. Queremos me-
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lhorar a parte do basquete, o 
piso, o portão, a iluminação”.

Na região, o skate tem re-
cebido maior atenção graças 
a novos nomes que têm se 
destacado nas competições 
internacionais. “O skate de 

Guará é muito famoso. Desde 
os anos 80, o pessoal vem fa-
zer campeonato aqui. Agora 
tem o Luizinho, de Lorena e 
o Foguinho de Guará, que 
representam o Vale. Isso 
influencia muito as pessoas. 

A molecada curte”, lembrou 
Vasconcelos, que espera um 
público maior para a edição. 
No ano passado, o Intime 
Guará atraiu competidores 
de cidades como Taubaté, 
Pinda, Ubatuba e Guararema.

Da Redação
Pindamonhangaba

Em comemoração ao ani-
versário de Pindamonhan-
gaba, as ruas da cidade 
recebem atletas de várias 
idades no dia 15 de julho a 
Corrida Pinda 2018. A prova 
terá ponto de partida e che-

gada no Parque da Cidade.
As inscrições começam 

no próximo dia 2, no site da 
Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Antes de se 
inscrever, o candidato deve 
se cadastrar ou se recadas-
trar no site.

Mesmo as pessoas que 
já participaram em anos 

anteriores, devem fazer o 
cadastro antes do início do 
prazo das inscrições.

A retirada dos kits será 
nos dias 13 e 14 de julho, 
no Ginásio Esportivo Juca 
Moreira. No dia da Corrida 
Pinda, todos os partici-
pantes ganharão lanche e 
medalha.

Após a chegada dos par-
ticipantes, no Parque da 
Cidade, as comemorações 
dos 313 anos continuarão 
com a transmissão da final 
da Copa do Mundo no telão, 
seguido do show com a Ban-
da Estrambelhados, tendo a 
participação especial do Juca 
Teles e do Bloco do Saci.Prova em Pinda, que volta a receber corredores no próximo dia 15


