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Lorena diz não aos Jogos 
Regionais e investe no CSU

Inconformada com a falta 
de estrutura oferecida aos 
seus atletas nas últimas edi-
ções dos Jogos Regionais 
2018, a Prefeitura de Lorena 
anunciou, na última quinta-
-feira, que não enviará dele-

Descontente com estrutura oferecida, município planeja reverter valores que seriam gastos 
em competição em melhorias; outras 15 cidades também não devem enviar delegações 

gação para a próxima edição 
do torneio, que começa no 
próximo dia 18. Com a deci-
são, cerca de R$ 250 mil que 
seriam gastos na competição 
serão investidos em obras de 
modernização no CSU (Centro 

Social Urbano) e outros lo-
cais de prática esportiva. De 
acordo com a secretária de 
Esporte, Juventude e Lazer, 
Vera Silva, além de Lorena, 
outros 15 municípios da 
mesma região esportiva, que 

abrange 54 cidades, também 
não participarão do torneio.

A responsável pela pasta 
revelou que a medida foi 
tomada devido a problemas 
na organização e estrutura 
dos Jogos Regionais 2017, 

realizado em Caraguatatuba, 
e do Jori 2018 (Jogos Re-
gionais dos Idosos), ambos 
organizados pela secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude 
do Estado.
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Em Aparecida, só 6% dos 
hotéis tem acessibilidade

Hotéis e pousadas em 
Aparecida estão longe de 
oferecerem qualidade de 
atendimento adequados para 
pessoas com deficiência, ou 
seja, a palavra acessibilidade 
parece não fazer parte dos 
serviços que a rede hoteleira 
da capital católica oferece 
aos hóspedes. Pelo menos 
é isso que indica um estudo 
realizado pelo especialista 
em mobilidade urbana e 
acessibilidade, Valmir da Sil-
va, que apontou que menos 
de 6% dos hotéis e pousadas Pág. 3

da cidade oferecem estrutura 
para atender pessoas com 
algum tipo de deficiência. 
De acordo com o autor do 
estudo, o artigo 45 da Lei 
de Inclusão diz que hotéis, 
pousadas e similares devem 
ser construídos observando-
-se os princípios do desenho 
universal, além de adotar 
todos os meios de acessibi-
lidade, conforme legislação 
em vigor. A regulamentação 
da lei começou a vigorar no 
dia 1 de março.

Rua de área que concentra hotéis e pousadas em Aparecida; cidade tem saldo negativo em acessibilidade
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PINDA CULTURAL COMEMORA...  Com a expectativa de atrair um público 120 mil pessoas, os eventos comemorativos do 
aniversário de 313 anos de Pindamonhangaba começaram na última sexta-feira. Além de diversas atrações musicais, como as bandas Ira! 
e Falamansa (fotos), a festividade, que tem o Parque da Cidade como palco principal, contará com a exibição da final da Copa do Mundo, 
no próximo dia 15. O evento, que não teve o investimento divulgado, foi oficialmente iniciado no último dia 1 com um festival junino e 
uma romaria fluvial no Bosque da Princesa e no Mantiqueira, no distrito de Moreira César. Além das apresentações pelo aniversário, a 
cidade conta ainda com uma atração especial no Palacete 10 de Julho, a exposição “It Was Amazon” do artista Jaider Esbell, que iniciou 
sua temporada e estará em cartaz até o final deste mês. A mostra consiste em 16 desenhos em papel preto de caneta fosca branca, que 
refletem a questão ambiental e o cuidado com a natureza.

Fotos: Reprodução

Fotos: Arquivo Atos

Cruzeiro tem 
R$ 594 mil 
para praça 
Antero Neves

Guará tem 
nove quilos 
de drogas 
apreendidas

Para desarticular o tráfico 
de drogas em três bairros, as 
polícias Civil e Militar realiza-
ram uma operação na tarde da 
última quinta-feira, em Gua-
ratinguetá. Mesmo recebidos 
a tiros pelos criminosos, os 
policiais conseguiram apre-
ender mais de nove quilos de 
entorpecentes e cem munições 
de arma de fogo.

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou, no último dia 28, o 
segundo convênio, após rece-
ber o título do MIT (Município 
de Interesse Turístico). A verba 
de R$ 594.497,60 será utili-
zada na praça Doutor Antero 
Neves Arantes. Em novembro, 
a cidade recebeu o título de 
MIT, passando a ter uma verba 
anual de cerca de R$ 600 mil 
para melhoria.

Apreensão:flagrante em Guará

Fotos: Divulgação
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Ruas cobram 
“atenção real” 
de candidatos 
em Cachoeira

ENQUETE

Com a campanha eleitoral 
mais curta, os indicados às 
vagas para a Assembleia Legis-
lativa e ao Congresso Nacional 
se movimentam pelo País. Na 
região não é diferente. Pré-
-candidatos nascidos no Vale 
do Paraíba e nomes que vem 
de outras regiões já disputam 
a atenção dos eleitores, que co-
bram atenção para além do dia 
7 de outubro, data da decisão 
nas urnas. Para avaliar o que 
o eleitor espera dos futuros 
parlamentares, o Jornal Atos 
deu início à uma série de en-
quetes pela região. A primeira, 
em Cachoeira.
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Bastidores da Política

Ernaldo Marcondes

Thales Gabriel

Vieira Filho

Tão da Silva

Lorena... A Prefeitura, que 
anunciou que não enviará sua de-
legação de atletas para a disputa 
dos Jogos Regionais deste ano, no 
Litoral Norte, em contraponto à 
série de problemas encontrados em 
competições anteriores, como a bai-
xa organização e a falta de estrutura 
para alojamento e atuação dos atle-
tas. Além disso, a cidade destacou 
que deve utilizar o orçamento pre-
visto para custear as viagens, algo 
em torno dos R$250 mil, em obras 
de modernização no CSU (Centro 
Social Urbano). A ideia é dar força 
ao caráter formador do esporte. 

Lorena... A Câmara, que depois 
de decidir pela retirada do mandato de 
Luizão, por meio de decreto, com base 
em processos judiciais que estipulam a 
perda dos direitos políticos, ficou agora 
contra a parede, já que o vereador alvo 
não é o único na Casa a ter uma conde-
nação nas costas. No caso de Élcio Vieira 
Junior, o Elcinho, são três, o que leva ao 
questionamento de como o presidente 
do Legislativo vai agir. Afinal, a lei é 
para todos, ou apenas quando convém? 
E por falar em condenação, tem outro 
vereador que não deve ter gostado nada 
do texto do decreto, se é que conseguiu 
ler (e compreender) o conteúdo... 

Guilherme Carvalho

Sensível diferença
A atitude do prefeito de Silveiras, 

Guilherme Carvalho, em deliberar 
que pacientes em tratamento de 
saúde fora do município devem re-
ceber um subsídio da Prefeitura para 
alimentação, além do transporte, já 
está sendo analisado por gestores de 
outras cidades. Segundo Guilherme, 
muitos passam o dia todo envolvidos 
em viagem, consultas e procedi-
mentos e não têm recursos para se 
alimentar. Diante a divulgação da 
medida, muitos lembraram que num 
passado não muito distantes, pacien-
tes tinham que até pagar pedágio...

Por essas e outras...
....com menos de dois anos no 

comando da Prefeitura de Silveiras, 
Guilherme Carvalho teve seu go-

verno avaliado 
em quase 80% 
de aprovação, 
principalmente 
no quesito ho-
nestidade. Se-
gundo recente 
avaliação de um 
instituto liga-
do ao Estado, o 

atual prefeito conseguiu reconheci-
mento junto à população por conse-
guir equacionar soluções para casos 
pontuais, mesmo sem os recursos 
devidos.

Volta por cima
Com os números de seu gover-

no rumo a estabilidade, o prefeito 
de Cruzeiro prepara sua equipe de 
trabalho para mudar definitivamente 

a realidade do 
município em to-
dos os sentidos. 
Thales Gabriel 
foi um dos mais 
bem avaliados 
pela Casa Civil, 
se posicionando 
entre os gesto-
res do Vale que 

mais se destacam em excelência 
administrativa. Diferentemente de 
sua antecessora, que em oito anos 
se destacou apenas em ostentação, 
tipo funkeira...

Metamorfose 
Quem se prepara para um segun-

do semestre de avanço na política de 
Lorena é o vereador Fabio Longui-
nho, herdeiro do apoio político do 
ex-prefeito Paulo Neme, que tem sua 
marca de atendimento social da ci-
dade. Longuinho, que por força das 
circunstâncias iniciou seu mandato 
em tonalidade de oposição, teve uma 
aproximação positiva com o gabi-
nete do prefeito Fabio Marcondes, 
o que abre espaço para suas reivin-
dicações na Prefeitura, em resposta 
aos seus eleitores.

Abrindo precedente 
Há quem garanta no mercado 

político de Lorena que o Tão do 
Vaguinho atirou no próprio pé ao dar 
ouvido ao seu mentor, cassando o 
mandato do Luizão por decreto. Pela 

justificativa do 
ato, consideran-
do que o verea-
dor que for de-
clarado com di-
reitos políticos 

suspensos, terá o 
mandato extinto 
sem a exigência 
expressa de trân-
sito em julgado, 
abre precedente 
para outros parlamentares entrarem 
na mesma zona de risco. É sabido 
por todos que o vereador Elcio 
Vieira Jr tem duas condenações 

Atos e Fatos
“Todas as substâncias são 
venenosas. A dose é que diferencia 
um remédio de um veneno”.

Márcio Meirelles  Paracelso, o pai da toxicologia.

AGROTÓXICO OU 
AGRODEFENSIVO?

Com o objetivo de desburocrati-
zar e acelerar os registros de agrotó-
xicos (defensivo agrícola) no país, 
nova lei retira a competência inicial 
da ANVISA para o Ministério da 
Agricultura.

Com um ato desburocratizante e 
para acelerar o registro, a nova lei 
concentra a aprovação no Ministério 
da Agricultura em regime de tempo-
rariedade até o registro definitivo do 
órgão regulador.

Motivo para os pseudoambien-
talistas, artistas desempregados e 
cozinheiros matinais da televisão, 
para criar um clima de dúvida sobre 
a segurança dos alimentos agrícolas.

Para o leitor tirar a sua dúvida e 
formar a sua opinião, em décadas 
passadas na Austrália, a lagarta 
Heliocoverpa, atacou as plantações 
de soja. praga debelada com um 
pesticida eficaz rapidamente.

Em 2013, a Heliocoverpa ataca a 
soja brasileira e foi importada emer-
gencialmente pelo país o pesticida 

que eliminou a infestação australia-
na, para atender focos nos estados 
da Bahia que em poucos dias chegou 
ao estado de Goiás e Mato Grosso.

Após longa batalha, o produto 
foi finalmente aprovado no ano pas-
sado, quando a praga já estava espa-
lhada por todo o território nacional.

A recuperação do solo com os 
nutrientes – os fertilizantes quími-
cos – com a sintetização da amônia 
e os pesticidas para o controle 
fitossanitário.

Apesar dos benefícios que os 
fertilizantes químicos e os defensi-
vos agrícolas trouxeram ao desen-
volvimento agrícola afastaram do 
mundo o risco eminente da falta de 
alimentos. 

O Brasil usa 17 milhões de hec-
tares no agronegócio, sem o agro 
defensivo precisaria de 37 milhões 
de hectares para a mesma produção. 
Talvez não tivéssemos mais a flores-
ta amazônica!

Os produtos químicos desen-
volvidos para o controle de pragas 
foram desenvolvidos pelos alemães 
que produziram também tóxicos  
para as câmaras de gás na segunda 
guerra mundial.

Daí, talvez, se associar aos de-
fensivos agrícolas como nocivos 
à saúde e a busca pelos produtos 
orgânicos.

O interessante, só no Brasil, os 

agros defensivos são reconhecidos 
como agrotóxicos. A senadora Ka-
tia Abreu, líder ruralista, propôs a 
troca do nome em projeto de lei, 
mas foi derrotada, o que ajudou a 
desenvolver o negócio dos produtos 
orgânicos.

A utilização dos defensivos 
agrícolas na agricultura é bastante 
difundida no Brasil e trata-se de 
uma técnica segura e eficiente, 
mas pode ter efeitos nocivos ao 
meio ambiente quando aplicados 
inadequadamente. Entretanto, há 
recursos técnicos de uso adequado 
e uma legislação eficiente para tal.

A escolha do consumo de pro-
dutos orgânicos é uma decisão 
pessoal, todavia, incentivar o uso 
do orgânico porque o defensivo 
agrícola causa doenças - as pessoas 
acreditam -, uma distância muito 
grande. Falta informação sobre o 
assunto. Artistas de televisão, a 
mídia, pretensos defensores do meio 
ambiente, empresários atacadistas, 
“ambientalistas do asfalto”, utili-
zam do desconhecimento do con-

sumidor para incentivar o consumo 
do orgânico que pode ser portador 
de doenças intestinais como E.coli 
e a salmonela.  

Não há comprovação, na histó-
ria, de registro de morte relacionada 
a ingestão de produtos com agrotó-
xicos e males como câncer, doença 
de Parkinson, Down e Alzheimer. 
A incidência destas doenças se 
manteve estável entre 1975 e 2009. 
Por outro lado, os orgânicos foram 
responsáveis pela morte de 35 pes-
soas e a intoxicação alimentar de 
mais de 3 mil casos na Alemanha 
em passado recente.

O mercado de orgânico no Bra-
sil, em 2016, chegou aos R$ 2,5 
bilhões de reais que é ainda muito 
pequeno se comparado com o mer-
cado de batatas: R$ 5 bilhões.

O consumo de orgânicos no 
mundo vem caindo e o exemplo 
mais significativo é o da Dinamarca 
“a nação mais orgânica do mundo” 
onde o consumo da população não 
chega a 7.6%, ou seja, 92,4% se ali-
mentam de produtos convencionais.

A decisão do consumidor pelo 
consumo de um produto orgânico 
é uma decisão pessoal e de maior 
custo, pois o orgânico chega a ser 
mais caro 270% e sem nenhuma 
comprovação científica que o agro 
defensivo faz mal à saúde.

Tá mais para mito!

"A decisão do consumidor pelo consumo 
de um produto orgânico é uma decisão 

pessoal e de maior custo"

tramitando em segunda instância, 
que suspendem seus direitos políti-
cos também, sendo que uma delas, 
determina a perda do cargo que 
eventualmente esteja exercendo. 
A pergunta que não quer calar: No 
caso do Elcinho, Tão vai agir com 
os mesmos rigores que aplicou no 
episódio do Luizão, ou vai afrouxar 
a tanga por que que se ‘molha de 
medo’ do homem??? 

Tribuna livre
Há quem aposte no mercado 

político de Lorena que a 'república 
dos vieiras' cometeu um erro es-

tratégico extin-
guindo o man-
dato do Luizão, 
consequente-
mente abrindo 
a  t r ibuna da 
Câmara para o 
Marquinhos da 
Colchoaria, que 
assume a vaga 

com uma linha independente e sem 
o ônus de exercer o mandato como 
refém de nenhum mortal, a exemplo 
dos 40% dos integrantes do Legis-
lativo hoje, onde duas facções se 
unem para tentar a permanência do 
acesso ao cofre.

A praça é nossa
Depois de um longo período de 

espera, os moradores de Canas estão 
perto de ganhar a prometida Praça. 
Corre entre empreiteiros e constru-
toras que o processo de licitação está 
aberto, e provavelmente o recurso 
está no caixa. De acordo com boa-
taria local, esta deverá ser uma das 
únicas obras a marcar a passagem de 
Lucemir do Amaral pelo comando 
da cidade, para elogio ou críticas, 
dependendo de 'produto final'!!

Leilão de votos
Quem passa pelo Ponto Chique 

(o cafezinho mais politizado de 
Guará) nesta temporada de pré-
-campanha, dá a impressão de que 
tem ‘agentes políticos’ com grande 
concentração de votos nas mãos, 
principalmente quando aquelas ‘vi-
úvas’ do Coronelzinho e do Chico 
Hair estão no pedaço. O curioso é 
que todos estes intitulados cabos 
eleitorais de alta concentração de 
votos ainda estão soltos e sem um 
‘candidato pra chamar de seu’. Per-
guntem ao Martins!!!

Para-choque
Satisfazer as exigências do pes-

soal de Aparecida na área da saúde, 
realmente não é tarefa para qualquer 
mortal. Após administrar as inú-

meras ‘faltas’ 
do setor como 
verbas, médi-
cos, estruturas e 
principalmente 
dívidas, o pre-
feito Ernaldo 
Marcondes con-
seguiu, enfim, 
contratar uma 

OS – organização social – a Gamp, 
para otimizar atendimento à popu-
lação. Como a especulação política 
não perde tempo, mal a empresa 
conheceu os ambientes de trabalho, 
já começou a receber as críticas e os 
questionamentos de seus eventuais 
apontamentos na Justiça. Consi-
deraram na pizzaria do Augusto 
(em frente ao Pronto Socorro) que 
a empresa pode não conseguir re-
solver o problema da saúde, mas já 
absorveu as críticas endereçadas ao 
prefeito. Vai que a ideia seja exata-
mente esta...

Polícia Federal
Parece que a procura pelo pa-

radeiro do prefeito Edson Mota 
aumentou em Cachoeira Paulista, 
depois que ele supostamente teria 

Marquinhos da Colchoaria

‘aceitado’ uma carona com policiais 
federais na última quinta-feira, 
quando saia do Fórum após uma 
audiência. Segundo a patuleia, tudo 
deve ser uma estranha coincidência, 
mas o suficiente para deixar muitos 
de seu primeiro e segundo escalões 
com ‘as barbas de molho’, já que 
delação premiada virou moda em 
tempo de Lava Jato.

Sempre alerta
O prefeito Isael Domingues 

resolveu o problema de endereço 
postal do Grupo de Escoteiro de 
Pinda, que há muito buscava um 
local próprio para suas atividades. 
Esta semana ele recebeu uma repre-
sentação significativa de escoteiros 
em seu gabinete, oportunidade em 
que fez o anúncio oficial que eles 
passam agora a contar um espaço 
próprio, no Jardim Padre Rodolfo, 
distrito de Moreira Cesar. A inicia-
tiva discreta e sem muito alarde do 
prefeito acabou agradando ‘gregos 
e troianos’ no mercado político, que 
observam o fortalecimento de seu 
nome no social.

Remando contra
Se não bastassem a falta de re-

cursos para gerenciar a Prefeitura 
de Silveiras, agravada pela passa-
gem prolongada da ‘motolândia', 
que quase faliu a cidade, o prefeito 
Guilherme Carvalho está enfrentan-
do representantes da velha guarda, 
buscando travar sua governabilidade 
na Câmara. Esta semana, quando 
foi votada a doação de um espaço 
para construção da nova Delegacia 
da Polícia Civil, a oposição tentou 
esvaziar a sessão, provavelmente 
para prejudicar a doação da área. 
Felizmente, o suplente Valdinei, 
que assumiu a vaga de um dos fal-
tantes, votou favorável ao projeto 
do Executivo, que ganhou a parada 
por 6 votos a 3. Que venha a nova 
delegacia...

Chumbo trocado não dói
As pré-campanhas de Rafael 

Goffi (PSDB) à Câmara Federal por 
Pinda, e a de Diego Miranda (PSD) à 
Assembleia Legislativa por Cruzei-
ro, devem se cruzar pelas cidades do 
Vale nos próximos 90 dias, mas não 
de forma oficial como imaginaram. 
De acordo especulação política, Die-
go não resistiu o assédio de Marco 
Bertaiolli, e celebrou aliança oficial 
pelo PSD. Por outro lado, Goffi, que 
joga extraoficialmente com alguns 
estaduais de sua própria cidade, 
tem acordo ‘casado’ com Ramalho 
da Construção. Ou seja, ‘chumbo 
trocado’...

Fogo amigo
Circula entre os bem-informados 

de Potim que por uma questão de es-
tratégia futura, a prefeita Erica Soler 
tem procurado manter uma distância 
segura do seu eventual concorrente 
em 2020, que por um instante, che-
gou frequentar as dependências mais 
importantes da Prefeitura. Disseram 
que até uma central de ‘monitora-
mento humano’ foi implantada pelos 
corredores da administração, para 
detectar eventuais ‘agentes secretos’ 
infiltrados no governo. 

Efeito contrário
Se a oposição de Guará imaginou 

fragilizar o prefeito Marcus Soliva 
com a sequência de críticas em cima 
de sua administração, somado  ain-
da o trabalho do tatuado que cheira 
bode em dia de chuva, o efeito foi 
contrário. Ventos dos corredores do 
Palácio de Vidro dão conta que até em 
reeleição o homem passou a falar. E 
pra ‘matar’ a patuleia de raiva, uma 
pesquisa ligada ao Estado, que ava-
liou gestores em cidades de interesse 
do governo, apontou Soliva entre os 
melhores no quesito eficiência.
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Estudo aponta que apenas 6% dos hotéis 
de Aparecida possuem acessibilidade

Empresa contratada para administrar saúde de Aparecida
é acusada de irregularidades em contratações em Canoas

Adaptação estrutural de espaços para atender pessoas com deficiência é exigência para 
empresariado do setor, mas cidade está longe de cumprir meta municipal estipulada

Problemas investigados envolvendo a Gamp aconteceram no Sul e ganharam destaque nacional; Prefeitura garante isenção

Descontente com estrutura, Lorena decide 
não participar de edição dos Jogos Regionais
Município planeja investir cota de cerca de R$ 250 mil que seriam gastos em competição anual 
em melhorias no CSU; outras 15 cidades também não devem enviar delegações por protesto

O prefeito Fábio Marcondes (centro) posa com equipe de tênis de mesa de Lorena; cidade vai investir no reforço da estrutura do esporte

Lucas Barbosa
Lorena

Inconformada com a falta de 
estrutura oferecida aos seus 
atletas nas últimas edições 
dos Jogos Regionais 2018, a 
Prefeitura de Lorena anunciou, 
na última quinta-feira, que 
não enviará delegação para 
a próxima edição do torneio, 
que começa no próximo dia 
18. Com a decisão, cerca de 
R$250 mil, que seriam gastos 
na competição serão investidos 
em obras de modernização no 
CSU (Centro Social Urbano) 
e outros locais de prática 
esportiva.

De acordo com a secretária 
de Esporte, Juventude e Lazer, 
Vera Silva, além de Lorena, ou-
tros 15 municípios da mesma 
região esportiva, que abrange 
54 cidades, também não parti-
ciparão do torneio.

A responsável pela pasta re-
velou que a medida foi tomada 
devido a problemas na orga-
nização e estrutura dos Jogos 
Regionais 2017, realizado em 
Caraguatatuba, e do Jori 2018 
(Jogos Regionais dos Idosos), 
ambos organizados pela se-
cretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado. “No ano 
passado, infelizmente nossa 
delegação foi alojada em um 

local sem instalações elétricas 
e hidráulicas, prejudicando 
a instalação de chuveiros. Já 
no Jori, além da falta de água 
quente nos chuveiros e salas 

com goteiras, os idosos ficaram 
em um prédio cheio de esca-
das, sem nenhuma acessibili-
dade”, protestou a secretária 
de Esporte, Juventude e Lazer.

Vera Silva explicou ainda 
que a decisão da Prefeitura 
em ficar de fora dos Jogos 
Regionais 2018, que ocorrerá 
em Ilhabela e São Sebastião, 

não prejudicará os atletas de 
Lorena. “Já que o Estado vem 
deixando muito a desejar 
na organização de eventos, 
nossos esportistas de diversas 

modalidades foram inscritos 
em competições maiores, de 
nível estadual e nacional. Além 
do mais, em breve o esporte de 
Lorena será impulsionado, já 
que o CSU se tornará um cen-
tro de excelência de formação 
de atletas em nossa região”.

Além de Lorena, outras cida-
des que decidiram não enviar 
delegações aos Jogos Regionais 
2018 foram Arapeí, Areias, 
Bananal, Cachoeira Paulista, 
Igaratá, Natividade da Serra, 
Potim, Queluz, Salesópolis, 
Santa Branca, Santo Antônio 
do Pinhal, São José do Barreiro, 
Silveiras, Suzano e Taubaté.

Melhorias – Já que não par-
ticipará dos Jogos Regionais, 
Lorena investirá os R$ 250 mil 
em diversas melhorias estru-
turais em seu setor esportivo.  

Orçadas em R$ 160 mil, as 
obras no CSU consistirão na 
modernização da academia de 
musculação, troca do sistema 
de iluminação do campo de fu-
tebol, reparos da pista de BMX, 
substituição dos trocadores de 
calor do complexo aquático 
e pintura e revitalização da 
quadra poliesportiva. 

Também serão empregados 
R$90 mil na compra de mate-
rial esportivo e na recuperação 
de academias ao ar livre distri-
buídas pelo município.

Foto: Reprodução

Rafael Rodrigues
Aparecida

Hotéis e pousadas em Apa-
recida estão longe de oferece-
rem qualidade de atendimento 
adequados para pessoas com 
deficiência, ou seja, a palavra 
acessibilidade parece não 
fazer parte dos serviços que 
a rede hoteleira da capital 
católica oferece aos hospedes. 

Pelo menos é isso que indica 
um estudo realizado pelo espe-
cialista em mobilidade urbana 
e acessibilidade, Valmir da 
Silva, que apontou que menos 
de 6% dos hotéis e pousadas 
da cidade oferecem estrutura 
para atender pessoas com 
algum tipo de deficiência. 

De acordo com o autor do 
estudo, o artigo 45 da Lei de 
Inclusão diz que hotéis, pou-
sadas e similares devem ser 
construídos observando-se 
os princípios do desenho uni-
versal, além de adotar todos 
os meios de acessibilidade, 
conforme legislação em vi-
gor. A regulamentação da lei 

começou a vigorar no último 
dia 1 de março.

Segundo Valmir, desde en-
tão, construções novas já de-
vem ser realizadas cumprindo 
a porcentagem de acessibilida-
de exigida por lei, e a partir de 
agora, as construções anterio-
res à 2014, têm ainda 4 anos 

para se adaptarem. 
“A rede hoteleira precisa de 

adequar, porque desde o dia 
1 de março entrou em vigor 
uma regulamentação que obri-
ga toda obra ou reforma nova, 
se adequem as necessidades. 
As demais têm agora quatro 
anos para se adaptarem e 

terem 5% dos leitos adequa-
dos para receberem pessoas 
com deficiência”, explicou o 
especialista.

Para Valmir, a conclusão do 
estudo é que um percentual 
muito pequeno de hotéis está 
adequado, e a cidade ainda 
tem outro grande problema 

que é a clandestinidade, com 
muitos leitos clandestinos.

De acordo com o estudo, o 
principal problema encontra-
do foi a falta de acessibilidade 
para atender pessoas com 
deficiências visual e auditiva. 
“Não encontrei adaptações 
para atender esse público de 
pessoas. O cego e surdo vão 
sofrer muito ou sofrem ao 
virem para Aparecida. Para o 
cadeirante ainda encontramos 
algumas adequações”, avaliou. 

A ideia, a partir de agora, 
é estender a coleta de da-
dos para o poder público. 
“A Prefeitura recebeu com 
muito bons olhos. Já dialoga-
mos com os vereadores, e a 
ideia é estender essa leitura 
e fazer uma orientação para 
confeccionar uma cartilha 
para mostrar o que precisa 
ser feito, e ainda se possível 
colocar prazos”, afirmou. 

O vereador Waldemir José 
Pedroso, o Wadê (DEM), foi 
responsável por trazer o espe-
cialista para coletar os dados. 
Cadeirante, o parlamentar 

tem como uma das principais 
bandeiras a busca por mais 
acessibilidade no município. 

Segundo Wadê, é evidente 
que o turismo é muito im-
portante para cidade, mas 
é necessário fazer com que 
todos entendam que algumas 
melhorias de atendimento 
devem ser feitas, entre elas, 
a acessibilidade. “Precisamos 
fazer com que a rede hoteleira 
seja adaptada. Precisamos 
melhorar a infraestrutura 
das calçadas, e tem muito o 
que ser feito. Por isso vamos 
conversar muito com o Poder 
Executivo para que todos te-
nham a sensibilidade de que 
precisamos de acessibilidade”, 
finalizou o parlamentar. 

Palavra do setor – O presi-
dente do Sinhores (Sindicato 
dos Hotéis, Bares, Restauran-
tes e Similares de Aparecida 
e Região), Francisco Viviani, 
afirmou que entende a neces-
sidade de se realizar uma mu-
dança estrutural para atender 
às necessidades de pessoas 
com deficiência, mas destacou 
as dificuldades enfrentadas 
por parte dos empresários 
com a crise financeira. “Esta-
mos recomendando nossos 
hoteleiros, mas diante da crise 
que estamos vivendo em nos-
so País, muitas pessoas não 
estão investindo. Mas estamos 
diante desse fato, instruir ao 
máximo a rede hoteleira para 
que tenhamos um avanço 
nessa área”, contou.

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Um dos principais gargalos 
de Aparecida, a saúde ganhou 
novos contornos com a contra-
tação da Organização Gamp 
(Grupo de Apoio a Medicina 
Preventiva e à Saúde Pública), 
que vai gerir o setor na cidade 
a partir do segundo semestre. 
A polêmica da vez é que a OS, 
contratada pela Prefeitura 
após licitação, foi denuncia-
da por um funcionário por 

cometer irregularidades nas 
contratações dos funcionários, 
em Canoas-RS, onde também 
presta serviço.

De acordo com uma reporta-
gem exibida no último dia 17 
no programa Fantástico, da 
Rede Globo, ex-funcionários 
denunciaram que a empresas 
era utilizada como cabide de 
empregos para acomodar 
indicados por políticos e seus 
aliados na cidade gaúcha. 
Ainda de acordo com a matéria 
exibida em rede nacional, o 

grupo teria aceitado indica-
ções políticas em seu quadro 
de servidores. Só em 2017, o 
Gamp recebeu da prefeitura 
de Canoas R$ 190 milhões 
para administrar unidades de 
saúde e de assistência social 
do município.

Em Aparecida, a preocupa-
ção é quanto à contratação dos 
funcionários que irão compor 
o quadro da saúde, desde 
técnicos em enfermagem, até 
médicos especialistas para 
atender os postos da ESF’s 

(Estratégia Saúde da Família), 
o setor farmacêutico e o Pron-
to Atendimento, localizado na 
Santa Casa, mas que é de res-
ponsabilidade da Prefeitura.

O diretor operacional da OS, 
Eduardo Gonçalves, garantiu, 
em entrevista a uma emissora 
de rádio da região, que há lisu-
ra na contratação dos funcio-
nários e classificou como “pon-
tual” o problema divulgado no 
programa jornalístico da Rede 
Globo. Segundo a Prefeitura, 
desde o último dia 4 a empresa 

já está atuando nos postos dos 
bairros, e no próximo dia 17, 
começará a gestão no Pronto 
Atendimento.

À época do anúncio da con-
tratação, a secretária respon-
sável pela pasta da Saúde na 
cidade, Maria Eliane Pereira 
de Moraes, havia confirmado 
que a Prefeitura estava depo-
sitando muita confiança no 
Gamp devido à proposta de 
trabalho humanitária para o 
atendimento à saúde.

Pelas redes sociais, a Pre-

feitura informou que todas as 
vagas referentes ao processo 
seletivo realizado pelo grupo 
estão disponibilizadas no 
PAT (Posto de Atendimento 
ao Trabalhador). Ainda de 
acordo com a nota, a troca da 
empresa que gerencia a saúde 
no município tem o objetivo 
de melhorar o atendimento à 
população. Sobre a denúncia 
veiculada no Fantástico, a 
emissora afirmou que “não 
tem nada a ver com a Prefei-
tura de Aparecida”.

Área tomada por hotéis em Aparecida; cidade tem apenas 6% dos estabelecimentos com acessibilidade

Foto: Arquivo Atos
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Operação conjunta apreende mais 
de nove quilos de drogas em Guará

Alta quantidade de drogas apreendidas durante operação policial conjunta em Guaratinguetá; traficantes têm prejuízo de quase R$ 50 mil

Foto: Divulgação PML

Ação entre as polícias Civil e Militar teve troca de tiros com traficantes; alta quantidade 
de entorpecente apreendido nesta quinta chega a ser avaliado em mais de R$ 100 mil

Da Redação
Guaratinguetá

Para desarticular o tráfico 
de drogas em três bairros, 
as polícias Civil e Militar 
realizaram uma operação na 
tarde da última quinta-feira, 
em Guaratinguetá. Mesmo 
recebidos a tiros pelos crimi-
nosos, os policiais consegui-
ram apreender mais de nove 
quilos de entorpecentes e cem 
munições de arma de fogo.

De acordo com a Civil, in-
vestigações apontaram que 
traficantes utilizavam uma 
área de mata fechada, de 
cerca de 2 mil m², para pre-
parar e esconder drogas que 
seriam comercializadas no 
São Manoel, Village Santana 
e São Dimas.

Ao entrar no local, que fica 
na divisa entre os bairros, 

os policiais encontraram di-
versas sacolas plásticas com 
alimentos, chinelos e um par 
de botas. Mesmo com dificul-
dades de se locomoverem, 
devido ao terreno pantanoso, 
a equipe policial conseguiu 
avançar.

Na sequência foi descoberta 
uma área seca, onde foram 
desenterrados dois tonéis, 
que além de cerca de cin-
co mil cápsulas de cocaína, 
armazenavam um pedaço 
de mais de três quilos do 
entorpecente e um tijolo de 
1,4 kg de maconha. Também 
foi localizado um revólver, 
calibre 22, e 111 munições 
intactas.

Enquanto se preparavam 
para adentrar ainda mais na 
mata, os agentes foram sur-
preendidos por disparos de 
arma de fogo. Após o revide, 
um dos criminosos correu em 
direção ao Village Santana. 
Mesmo perseguido pelos 
policiais, que contavam com 
o apoio aéreo do helicóptero 
Águia da Polícia Militar, o 
bandido conseguiu fugir. 

Prejuízo – Apesar de não 
prender nenhum membro 
da quadrilha, a operação foi 
considerada positiva, já que 
conseguiu apreender mais 
de nove quilos de drogas, 
gerando um prejuízo de cerca 
de R$ 110 mil aos criminosos.

Um homem de 37 anos foi 
morto à facadas após uma 
discussão em um bar, na 
noite da última terça-feira, 
em Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima se 
desentendeu com outro fre-
quentador de um bar loca-
lizado no Parque Santa Cla-

Homem é morto durante 
briga de bar em Guará

ra. Na sequência, um dos 
homens sacou uma faca, 
desferindo golpes contra 
o pescoço da vítima, que 
não resistiu ao ferimento, 
morrendo no local.

Uma investigação da 
Polícia Civil identificou o 
assassino, mas ele segue 
foragido.

Passageiros de um ônibus 
viveram momentos de tensão 
na tarde da última quinta-feira, 
em Pindamonhangaba.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o transporte público, 
que realizava a   linha Centro-
-Araretama, foi alvo de assal-
tantes após parar em um ponto 
do município que dá acesso à 

Criminoso armado assalta 
passageiros no Araretama

Tremembé. Após entrar no 
coletivo, o criminoso arma-
do exigiu que a cobradora 
entregasse todo o dinheiro 
do caixa e fugiu em direção 
ao Araretama. 

A SIG (Setor de Investiga-
ções Gerais) apura o caso. Até 
o fechamento desta edição,  o 
assaltante não foi preso.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para investigar o 
assassinato de um homem de 
29 anos, morto a pauladas e 
pedradas, na tarde da última 
quinta-feira no bairro da Pe-
dreira, em Guaratinguetá. 

De acordo com testemunhas, 
a vítima havia se envolvido 
em uma briga na rua Coro-

Morto à pedradas e pauladas 
no bairro Pedreira em Guará

nel Tamarindo. Durante o 
confronto, o outro homem 
utilizou pedras e um pedaço 
de madeira para golpear 
a cabeça do desafeto, que 
morreu no local.

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

Uma motorista de 31 anos 
ficou ferida após colidir 
contra um trem na manhã 
da última sexta-feira, em 
Cruzeiro. 

Segundo a Polícia Militar, 
a vítima trafegava pelo Vila 
Maria, quando ao passar 
pela linha férrea foi atingida 
pela locomotiva. Levemente 

Mulher fica ferida após carro 
colidir com trem em Cruzeiro

ferida, ela foi encaminhada 
ao Pronto Socorro, onde 
foi medicada e liberada na 
sequência.

De acordo com a MRS, 
que administra as linhas 
férreas, o maquinista do 
trem acionou os freios da 
locomotiva, mas não con-
seguiu evitar o acidente.

Lorena registra o menor índice de vacinação 
contra gripe em crianças de até cinco anos
Campanha atinge apenas 67% do grupo de risco na cidade

Caroline Meyer
Lorena

Um balanço recente da 
secretaria da Saúde mostrou 
que a cidade de Lorena tem 
o menor índice de vacinação 
contra gripe em crianças. 
Os resultados apontam que 
apenas 44,67% dos meninos 
e meninas menores de cinco 
anos foram vacinadas.

Para outras faixas etárias, 
os números demonstraram 

que a imunização no gru-
po de risco (composto por 
idosos e gestantes) atingiu 
64,49% e 75,35%, respecti-
vamente.

Na cidade, a campanha 
atingiu apenas 67% do grupo 
de risco, bem longe da meta 
de 90% estipulada pela se-
cretaria municipal de Saúde 
e abaixo dos números estadu-
ais, que ultrapassaram a meta 
de 10,7 milhões ao imunizar 
11 milhões de pessoas, 

Tendo como o objetivo o 
aumento desse índice, a Pre-
feitura incluiu desde o final 
do mês dois novos grupos 
alvos.

 Com isso, crianças de 5 a 
9 anos, e adultos entre 50 a 
59 anos também poderão ser 
vacinados.

Desde janeiro foram 17 
casos suspeitos em Lorena, 
sendo dois que foram con-
firmados, e outros 12 descar-
tados. Três ainda aguardam 

confirmação. A cidade já 
registrou um óbito por 
gripe comum.

As vacinas são atuali-
zadas todo ano, e produ-
zidas com base nos vírus 
em circulação divulgados 
pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde).A cam-
panha deste ano trabalha 
na prevenção contra os 
vírus Influenza A (H1N1, 
H3N2) e outros dois vírus 
da Influenza B.

A campanha de vacinação contra gripe em Lorena, que ainda não conseguiu atrair a participação esperada entre crianças de até cinco anos

A Prefeitura de Guaratin-
guetá assinou, em evento nes-
ta quinta-feira, uma ordem 
de serviço que determina a 
reforma da Creche do Jar-
dim Primavera. O evento foi 
realizado no último dia 5, na 
escola Carmelita de Moraes, 
que também será ampliada 
com as obras.

Os serviços contam com 
um investimento de aproxi-

Prefeitura de Guará assina 
ordem de serviço para série 
de obras no Jardim Primavera

madamente R$ 2 milhões do 
Governo Federal, em parceria 
com a empresa Campos de 
Melo Engenharia. A previsão 
de duração da obra é de 12 
meses.

Ao final do prazo, a Creche 
do Jardim Primavera irá 
contar com capacidade para 
duzentos alunos divididos em 
um espaço que irá abranger 
dez salas de estudo e uma 
multiuso. O local vai ter 
também playground e espaço 
para recreação.

Da Redação
Guaratinguetá

Um antigo pedido feito pe-
los moradores da região será 
atendido neste sábado, às 11h, 
com a entrega das obras da rua 
Índia Bartira, na Nova Guará.  
Os trabalhos tiveram um inves-
timento de aproximadamente 

Prefeitura entrega as obras de 
revitalização na Nova Guará

R$ 250 mil feito pela Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá).

O local enfrentava proble-
mas na infraestrutura, e por 
isso recebeu galerias, guias, 
sarjetas, calçada, pavimen-
tação de duzentos metros, 
além de um canteiro central 
e gramado.

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá realiza mais uma etapa 
da reestruturação da ilumi-
nação pública. O programa 
“Mais Luz” já beneficiou os 
bairros da Pedrinha, Mirante, 
Jardim Esperança e Tamanda-
ré. O programa tem o objetivo 
de levar iluminação a bairros 

Bairros contemplados com o 
programa Mais Luz em Guará

que não tem ou que possuem 
condições precárias.

O cronograma da Prefei-
tura para o próximo mês 
contemplará o bairro das 
Pedrinhas, na estrada vici-
nal Tancredo Neves, com 45 
braços de luz e três postes. O 
bairro Beira Rio 2, na avenida 
Walter Rodrigues da Silva, 
com 21 braços, e o Taquaral, 
com 15 braços.

Da Redação
Guaratinguetá



7 DE JULHO DE 2018 5

Prefeitura de Cruzeiro assina convênio 
de R$ 594 mil, o segundo através do MIT

Pinda comemora aniversário com shows 
de rock, forró e blocos carnavalescos

Com verba, praça Dr. Antero Neves Arantes ganha novos equipamentos de segurança e revitalização
Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
assinou, no último dia 28, o 
segundo convênio, após rece-
ber o título do MIT (Municí-
pio de Interesse Turístico). A 
verba de R$ 594.497,60 será 
utilizada na praça Doutor 
Antero Neves Arantes.

Em novembro de 2017, 
a cidade recebeu o título 
de MIT, passando a rece-
ber uma verba anual de 
cerca de R$ 600 mil para 
melhorias nos pontos turís-
ticos. O primeiro convênio 
assinado, após a aquisição 
do título, foi para o Teatro 
Capitólio que recebeu uma 
verba de R$ 380 mil para a 
aquisição de equipamentos, 
novas instalações e parte 
de infraestrutura. Segundo 
a Prefeitura, já são quase 
R$1 milhão investidos no 
setor em seis meses.

A praça Doutor Antero 
Neves ganhará instalação de 
câmeras de segurança, guari-
ta para a guarda municipal, 

pista de skate com nova pin-
tura, playground com piso 
de borracha e brinquedos de 
madeira plástica ecológica. 
Receberá também duas fon-
tes, sendo uma restaurada 
e outra nova, modernização 
com luminárias led, palco 
com cobertura nova, reforma 
dos quiosques, construção 
do centro de informações 
turísticas e de eventos.

Segundo o diretor de Tu-
rismo, Diego Miranda, a 
Prefeitura já tem autorização 
para realizar o processo 
licitatório. “A previsão é de 
que em quatro meses, após o 
processo licitatório, a gente 
já tenha a empresa contra-
tada para iniciar as obras”, 
explicou Miranda.

Outras cidades da região 
que receberam o MIT foram 
Cachoeira Paulista e Queluz. 
Lorena, Potim e Pindamo-
nhangaba ainda aguardam a 
aprovação do título. A região 
conta ainda como Estâncias 
Turísticas Guaratinguetá, 
Aparecida, Cunha e São José 
do Barreiro.

A praça Doutor Antero Neves Arantes, em Cruzeiro, que terá obras de recuperação com verba destinada pela secretaria estadual de Turismo

Festa celebra 313 anos de emancipação do município, que conta com IDH positivo e
índice da segurança em alta; Ira! e Falamansa são principais atrações neste fim de semana

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a expectativa de atrair 
um público 120 mil pessoas, 
os eventos comemorativos 
do aniversário de 313 anos 
de Pindamonhangaba come-
çaram na última sexta-feira. 
Além de diversas atrações 
musicais, a festividade, que 
tem o Parque da Cidade como 
palco principal, contará com 
a exibição da final da Copa do 
Mundo, no próximo dia 15.

Emancipada politicamente 
de Taubaté em 10 de julho 
de 1705, Pindamonhanga-
ba atualmente possui uma 
população, estimada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), em 
164 mil.

Além de uma das maiores 
taxas de escolarização de 
crianças entre 6 e 14 anos no 
Estado, que chega a 98,2%, 
Pindamonhangaba é uma das 
duzentas cidades brasileiras 
com o melhor IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano). 

No mês passado, o muni-
cípio ganhou outro motivo 
para comemorar. Dados da 
secretaria de Segurança Pú-
blica revelaram que no com-
parativo entre os primeiros 
cinco meses de 2017 e 2018, 
a cidade obteve neste ano 
quedas em todos os índices 
de criminalidade. Além de 
uma redução de 41,6% de 
furtos e roubos, houve uma 
diminuição de 36% em mor-
tes violentas, passando de 11 
para 7 casos.

Para celebrar o bom mo-
mento, que no campo político 

conta com um relacionamen-
to ameno entre o chefe do 
Executivo, Isael Domingues 
(PR) e a maioria dos verea-
dores, a Prefeitura preparou 
uma programação diversifi-
cada para o aniversário de 

Pindamonhangaba.
O evento, que não teve o 

investimento divulgado, foi 
oficialmente iniciado no úl-
timo dia 1 com um festival 
junino e uma romaria fluvial 
no Bosque da Princesa e no 

Mantiqueira, no distrito de 
Moreira César.

Durante a última sexta-fei-
ra, além de uma exposição 
de orquídeas, a população, 
que possui entrada gratuita, 
acompanhou no Parque da 

Cidade o jogo das quartas 
de final da Copa do Mundo, 
entre Brasil e Bélgica, com 
vitória belga por 2 a 1, que 
definiu a desclassificação 
da Seleção no mundial da 
Rússia. Já à noite, foi a vez do 

músico sertanejo Tadeu Al-
ves comandar a festividade. 

Na noite de sábado, os 
espectadores assistem a 
apresentação das bandas de 
reggae “A Tropa” e “Maska-
vo”.

Além da “Banda La Brava", 
o domingo terá o show do 
“Ira!”, tradicional banda do 
rock nacional.

Na próxima segunda-feira, 
se apresentam a “Legião 
Urbana Cover” e o grupo de 
forró “Falamansa”. No dia 
seguinte estão programados 
os shows dos grupos de rock 
“Bellator” e “Banda Turnê”.

Depois de uma pausa de 
cinco dias, na manhã de 15 
de julho será realizada a 
“Corrida Pinda”, que possui 
seis mil inscritos e que terá 
o Parque da Cidade como 
ponto de largada e chegada.  
Já ao meio-dia, será trans-
mitida a final da Copa do 
Mundo.  O fechamento das 
festividades está marcado 
para as 15h com as apresen-
tação das bandas dos blocos 
carnavalescos de São Luiz do 
Paraitinga Juca Teles, Banda 
Estrambelhados e Bloco do 
Saci.

Segurança e Solidariedade  
De acordo com o coordena-
dor de eventos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Ricar-
do Flores, o evento contará 
com um forte esquema de 
segurança. “Além da Guarda 
Municipal e de uma empre-
sa de segurança privada, 
teremos a presença de até 
cinquenta policiais milita-
res, contratados através da 
Atividade Delegada. Estamos 
fazendo todos os esforços 
possíveis para garantir que 
as famílias de Pindamonhan-
gaba tenham total tranquili-
dade para aproveitarem esta 
grande festa”.

O coordenador explicou 
ainda que a praça de alimen-
tação tem espaços destina-
dos para que 13 entidades 
assistências comercializem 
seus produtos, contribuindo 
para aumentarem sua arre-
cadação.

Tato, vocalista do grupo Falamansa e Nasi, vocalista do Ira!, que se apresentam neste final de semana, durante comemorações em Pinda

Fotos: Reprodução
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VITOR BARBOSA BUSTAMANTE, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 28
de novembro de 1996, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 462, bloco 1, aptº. 302, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
GILBERTO BUSTAMANTE JUNIOR e JOSILENE VALERIA BARBOSA.
VANESSA POLYANA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17
de março de 1996, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo
nº 462, bloco 1, aptº. 302, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO DE
ASSIS SOARES DE SOUZA e EDILCE ELOINA GODOI SOARES DE SOUZA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de julho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NILTON DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em contabilidade,
estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em São Caetano do Sul-SP, no dia
8 de maio de 1977, residente e domiciliado na Estrada Municipal Fazenda São Miguel
nº 1976, Fazenda Amarela, em Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO JOSÉ DE
ARAUJO e MARIA DA PENHA CRUZ ARAUJO.
ISABEL DE CÁSSIA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 37 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP, no dia 28 de abril de
1981, residente e domiciliada na Estrada Municipal Fazenda São Miguel nº 1976,
Fazenda Amarela, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO MIGUEL RAMOS e
MARIA DE JESUS RAMOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 6 de julho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO ALCANTARA VILELA, de nacionalidade brasileira, profissão padeiro
confeiteiro, estado civil divorciado, de 35 anos de idade, nascido em Quiririm -
Taubaté-SP, no dia 23 de janeiro de 1983, residente e domiciliado Rua Elias Pereira dos
Santos nº 55, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDIR GUILHERME
VILELA e NEUSA ALCANTARA VILELA.
ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão manicure e
pedicure, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 7 de setembro de 1992, residente e domiciliada Rua José Marcondes Cesar nº 25,
Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO MENINO DA CONCEIÇÃO e MARIA
DE FATIMA ALVARENGA. 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, 6 de julho de 2018.

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

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José Monteiro  César  600  -
Moreira César  - 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

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

(12) 99104-0182
RAÇÃO

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

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

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante 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 -

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

Neuton P. Costa

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/18 PROC. Nº 297/18.

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, por meio deste, na data de hoje, fazem a juntada do 
Certidão de regularidade da UNIÃO, juntamente com o INSS, da empresa ORIGINAL 
COMÉRCIO DE PEÇAS - EIRELI –EPP, exigida em edital, sendo assim HABILITADA.
Lorena, 06 de Julho de 2018.
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Silveiras abre 
inscrições para 
psicólogo e 
fisioterapeuta

Pinda anuncia obra 
de reurbanização da 
Praça da Bíblia com 
aval de comerciantes

Processo seletivo da Prefeitura tem 
três vagas disponíveis para nível 
superior e salários de R$ 1,3 mil

Melhoria tem orçamento de 
quase R$ 300 mil; medida busca 
impulsionar comércio na região

O que o candidato a deputado deve ter como prioridade para ajudar a região?

ENQUETE:

“Aqui em Cachoeira Pau-
lista, uma das coisas que 
mais faltam para os mora-
dores é o emprego. Falta 
normalizar o movimento, 
porque a cidade está muito 
parada. Infelizmente, aqui 
só vive de propaganda da 
política, falam que vão 
fazer isso ou aquilo e não 
fazem nada para a popula-
ção de fato. Pra mim, isso 
aqui é tudo furada,”

José Guedes,
65 anos, pensionista,
bairro Santa Terezinha

“Recentemente Lorena 
foi considerada a cidade 
mais perigosa do Estado. Eu 
acho que poderia melhorar 
a segurança. Eu acredito que 
quando fala em segurança, 
vai além de policiamento na 
rua, envolve educação, focar 
em uma educação básica 
dos jovens. É importante ter 
deputados da região e que 
queiram de fato atender as 
necessidades da população.”

“Não aguento quando 
falam que a Santa Casa de 
Lorena é boa. Eu não sei 
como é das outras cidades. 
Torci meu tornozelo, fui lá 
e não foi muito bom. Agora 
fizeram a greve pelo preço 
da gasolina, do ônibus, não 
adiantou. Por isso eu acho 
importante ter pessoas da 
região no Congresso, por-
que podem trazer coisas 
melhores pra cá.”

Renan Rodrigues,
25 anos, estudante de Direito, 
Vila Nunes (Lorena)

Fernanda Luíza, 18 anos, 
estudante de Engenharia,
Vila Nunes (Lorena)

“Eu acho que o que chegou 
aqui na cidade e está bem 
feio é a questão das drogas. 
A gente vê muitas crianças 
que estão no Centro da 
cidade já envolvidas. Aqui 
na praça (Prado Filho) não 
estávamos acostumados a 
sentar, a gente senta e fica 
com medo. A marginalidade 
está chegando muito rápido, 
era uma cidade calma e ago-
ra não é mais.”

Letícia Faria,
50 anos, empresária,
Centro (Cachoeira Paulista)

“Em Canas precisa me-
lhorar a saúde, se vai pegar 
remédio não tem. Também 
precisa de serviço para os 
adolescentes, não sei onde 
eles estão investindo dinhei-
ro que não vê progredindo. 
A cidade é parada, a Prefei-
tura está parada. Poderia 
mudar os gestores, porque 
se continuar os mesmos, as 
cidades vão continuar do 
mesmo jeito, sem nada.”

“O problema na nossa 
cidade é a saúde. Mas o 
prefeito está de parabéns, 
porque a saúde estava ruim, 
agora está ótima. Taubaté e 
Guaratinguetá está ótimo, 
tem um bom atendimento 
também. Antigamente, eu 
ia tomar injeção na Santa 
Casa de Cachoeira e não 
tinha nada. Hoje tem. Para 
mim, o prefeito é ótimo para 
Cachoeira.”

Jéssica de Andrade,
25 anos, doméstica,
Bela Vista CDHU (Canas)

Luiz Gomes de Araújo,
65 anos, jardineiro,
bairro Chácara do Moinho

“Estamos precisando em 
Cachoeira Paulista é de mais 
indústrias. Acho que falta os 
políticos se interessarem de 
verdade para que as coisas 
aconteçam. Estou na torcida 
para que apareçam algumas 
pessoas que se interessem 
pelo bem estar da nossa 
cidade e da nossa região, 
porque ultimamente quem 
está comandando não está 
fazendo nada.”

Artur Moreira Salvador,
69 anos, metalúrgico,
Parque Primavera

“O que precisa melhorar 
no atendimento da nossa 
população é a saúde, por-
que está péssima. O serviço 
aqui em Cachoeira Paulista 
é zero, não tem nada. Eu 
tenho plano de saúde e não 
preciso dos serviços da rede 
pública da cidade. Quando 
preciso, uso em Lorena, 
porque aqui em Cachoei-
ra nem o atendimento de 
emergência adianta.”

Simone Lorena,
43 anos, promotora de vendas, 
Alto da Boa Vista

Fotos: Jéssica Dias

Eleitores de Cachoeira cobram 
“atenção real” de candidatos
Enquete do Jornal Atos mostra que moradores da cidade esperam 
que soluções para problemas não fiquem apenas nos discursos

Da Redação
Região

Da Redação
Silveiras

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a campanha eleitoral 
mais curta, os indicados às 
vagas para a Assembleia 
Legislativa e ao Congresso 
Nacional se movimentam 
pelo País. Na região não é 
diferente. Pré-candidatos 
nascidos no Vale do Para-
íba e nomes que vem de 
outras regiões já disputam 

A Prefeitura de Silveiras 
abriu inscrições para Pro-
cesso Seletivo de nível su-
perior para contratação de 
fisioterapeuta e psicólogo. 
As inscrições tiveram início 
na última semana e seguem 
até a próxima sexta-feira.

A carga horária será de 
trinta horas semanais, com 
valor da Bolsa Auxílio de R$ 
1.325,80.

São duas vagas disponíveis 
para fisioterapeuta, sendo 
uma para pessoa com de-
ficiência, e uma vaga para 
psicólogo. O candidato deve 
ter idade mínima de 18 anos 
e pagar a taxa de inscrição de 
R$ 46. A empresa responsá-
vel pelo processo é a Moura 

Para fortalecer o comércio 
e atrair um maior fluxo de 
turistas à Praça da Bíblia, 
em Pindamonhangaba, a Pre-
feitura elaborou um projeto 
de reurbanização da área 
de alimentação do local. Os 
detalhes da reforma, que con-
tará com um investimento 
de quase R$ 300 mil, foram 
apresentados na última se-
mana aos comerciantes da 
região.

Comandada pela secretária 
de Planejamento e Infraes-
trutura, Marcela Prado, a 
reunião de apresentação do 
projeto contou com a presen-
ça de diversos comerciantes 
que atuam na Praça da Bíblia, 
principalmente no ramo ali-
mentício. 

Além da implantação de 
bancos e postes de ilumina-
ção, as obras de melhorias 
na praça, localizada no Santa 
Luzia, consistirão na troca de 
pisos e criação de um boule-
vard (espaço largo que conta 
com paisagismo). Também 
está prevista a construção 
de uma área onde serão 
instalados sanitários para 

a atenção dos eleitores, que 
cobram atenção para além 
do dia 7 de outubro, data da 
decisão nas urnas.

Dentro do cronograma 
estipulado pelo TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), as 
convenções para a escolha 
dos candidatos a presidente 
e vice-presidente da Repúbli-
ca, governador e vice-gover-
nador, senador e suplentes, 
deputado federal, deputado 

Melo Consultoria em Recur-
sos Humanos Ltda.

O processo seletivo cons-
tará de provas objetivas 
de conhecimentos básicos, 
gerais e específicos, no to-
tal de cinquenta questões 
com quatro alternativas. 
A data prevista da prova é 
5 de agosto, podendo ser 
alterada pela Comissão do 
Processo Seletivo e pela 
empresa responsável.

A data, local e horário das 
provas serão divulgados 
em até cinco dias antes no 
site da empresa, e no site 
da Prefeitura. Para mais 
informações, inscrições e 
edital completo podem ser 
obtidas no site mouramelo.
listaeditais.com.br, ou no 
site da Prefeitura, silveiras.
sp.gob.br.

eventos. “O projeto é bem 
abrangente e consistente 
para atender as necessi-
dades dos comerciantes. A 
partir dessa reurbanização, 
haverá a valorização do 
comércio naquele local. 
Os trabalhadores poderão 
exercer suas atividades com 
mais segurança, em um am-
biente harmonioso e atrati-
vo, beneficiando também os 
clientes”, explicou Prado.

Após os proprietários dos 
estabelecimentos comer-
ciais aprovarem o projeto, 
no último dia 20, o Execu-
tivo enviará até o fim desta 
semana a documentação à 
Casa Civil, e posteriormente 
organizará um processo 
licitatório para a contrata-
ção da empresa que será 
responsável pela reforma. 

Durante a realização da 
obra, os proprietários de 
foodtrucks receberão auto-
rização para estacionarem 
em outros pontos da praça. 

A melhoria, que tem um 
prazo conclusão para até o 
início do ano que vem, será 
viabilizada através de uma 
emenda parlamentar de R$ 
150 mil, e uma contraparti-
da municipal de R$ 133 mil.

estadual ou distrital devem 
ocorrer entre os dias 20 de 
julho e 5 de agosto.

Mas até lá, as conversas 
com os moradores da re-
gião já são pautadas por 
demandas recorrentes como 
a violência, o desemprego e 
a atenção à saúde pública. 
Tudo em busca da formação 
de uma frente parlamentar 
forte em São Paulo e Brasília.

Para avaliar o que o eleitor 

espera dos futuros parlamen-
tares, o Jornal Atos deu início 
à uma série de enquetes pela 
região. A primeira, em Ca-
choeira Paulista, onde, além 
de enumerar os problemas 
regionais, os entrevistados 
lembraram das demandas 
diárias na cidade como a 
saúde, ainda o principal 
calcanhar-de-Aquiles no 
governo do prefeito Edson 
Mota (PR).

Na praça Prado Filho, presença cada vez maior de pedintes espelha condição da região central de Cachoeira; população quer soluções

Reunião que debateu projeto para reurbanização de praça de Pinda

Foto: Jéssica Dias

Fotos: Divulgação



7 DE JULHO DE 20188

Palacete 10 de Julho recebe 
exposição de artista indígena

Prefeitura de Cunha inicia cadastro de 
estabelecimentos para alavancar turismo
Novo sistema tenta organizar setor da Estância Climática; medida atende Plano Diretor de Turismo

Caroline Meyer
Cunha

Um projeto lançado pela 
Prefeitura tenta aumentar o 
número de estabelecimentos 
cadastrados do setor turís-
tico e facilitar o acesso aos 
serviços de Cunha. A cidade 
apresentou o sistema de ca-
dastro no último dia 25, em 
reunião aberta ao público na 
Câmara.

O novo sistema, gratuito 
e sigiloso, está aberto para 
todas as empresas do mu-
nicípio.

A proposta atende um item 
do Plano Diretor de Turismo. 
“O novo sistema é uma ini-
ciativa da Prefeitura com a 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo), como parte das 
ações de incentivo ao setor 
que a Prefeitura está lan-
çando”, explicou o diretor de 
Turismo e Cultura de Cunha, 
Joás Ferreira, que também 
ocupa o cargo de secretário 
do Comtur.

Os interessados devem 
acessar o Sistema de Gestão 
Turística, no próprio site 
da Prefeitura, e preencher 
os dados solicitados. Não 
há limite para o número de 
cadastrados.

A ação promete melhorar 
a divulgação turística do 
município, que é uma estân-
cia climática (termo utiliza-

do pelo Governo do Estado 
de São Paulo para designar 
cidades com clima ameno 
de serra). “As vantagens 
que os estabelecimentos 
cadastrados terão, ou seja, 

regularizados, são inúmeras. 
Entre elas a participação nos 
materiais de promoção a se-
rem desenvolvidos como um 
mapa e guia turístico, além 
de um calendário de even-

tos”, esclareceu Ferreira.
O secretário alertou tam-

bém para os prazos para o 
cadastro. “O cronograma 
para a distribuição desses 
materiais é outubro (2018), 

portanto, os estabelecimen-
tos precisam estar cadastra-
dos até agosto”.

Para Ferreira, a medida 
vai fazer com que a cidade 
tenha um retrato mais real 

e eficiente de toda a sua 
estrutura de turismo, o que 
na visão dele, irá contribuir 
para um planejamento me-
lhor das iniciativas voltadas 
para o setor.

Vista geral da Estância Climática de Cunha, que deu início ao trabalho de cadastro para estabelecimentos ligados ao setor de turismo; expectativa para avalancar setor

Da Redação
Pindamonhangaba

A exposição “It Was Ama-
zon” do artista Jaider Esbell, 
iniciou sua temporada no 
Palacete 10 de Julho, em 
Pindamonhangaba, e estará 
em cartaz até o final deste 
mês. A mostra consiste em 
16 desenhos em papel preto 
de caneta fosca branca, que 
refletem a questão ambiental 

e cuidado com a natureza.
De origem indígena, do 

povo Makuxi, de Roraima, 
o artista destacou que traz 
suas passagens de vida como 
fonte de inspiração para seus 
desenhos. Ele garantiu que 
viver na Amazônia tem seus 
privilégios. “Respirar a gran-
de floresta, tocar seus ecossis-
temas, fazer parte deles são 
algumas das sensações que 
‘It Was Amazon’ pode pro-

porcionar”, prometeu Esbell.
A exposição é uma realiza-

ção da Estação Casa Amarela, 
de Caçapava, com o apoio do 
Departamento de Cultura da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. A visitação é gratuita, 
e estará disponível até o dia 
31 de julho, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
O Palacete 10 de Julho fica 
localizado à rua Deputado 
Claro Cesar, nº 33, no Centro.

O artista Jaider Esbell, ao lado de obras expostas em “It Was Amazon”, no Palacete 10 de Julho, em Pinda
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