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QUARENTENA AÇÃO CONTRA AS AGLOMERAÇÕES ACONTECEM AOS FINAIS DE SEMANA, DE SEXTA A DOMINGO; SEGURANÇA MONITORA REDES SOCIAIS

Denúncias de fluxo sobem
427% durante a pandemia
Grupos driblam fiscalização e o isolamento, organizando festas durante a quarentena;
força-tarefa da prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, tenta conter ‘proibidões’
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Reclamações e denúncias de
fluxos de funk em São José
dos Campos tiveram um aumento de 427% entre 24 de
março e 29 de julho deste ano
em relação ao mesmo período
de 2019. Eram 18 casos relatados no ano passado contra 95
no mesmo período de 2020.
Os dados são da Secretaria de
Proteção ao Cidadão, da prefeitura.
Os números também mostram que o total de reclamações referentes a fluxos,
festas particulares e per-

turbação de sossego tiveram
152% de aumento. Foram 9234
reclamações durante a quarentena contra 3656 entre março e
julho de 2019.
Só pelo telefone 156, da prefeitura, foram 4719 casos em 2020,
contra 1157 no mesmo período
do ano passado, alta de 307,8%.
No COI (Centro de Operações
Integradas), Copom e Guarda
Civil Municipal, foram 4.420 reclamações entre março e julho,
contra 2.481 no mesmo período
de 2019, aumento de 78,15%.
Para tentar coibir as ações,
uma verdadeira força-tarefa é
montada, envolvendo agentes
da prefeitura, através da Guarda Civil, e Polícia Militar. Apenas em julho, foram impedidos
cerca de 80 fluxos do funk e
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Ação. Operação da GCM para coibir fluxo do funk em São José

grandes aglomerações em ruas,
praças e chácaras em pelo menos 16 bairros.
Segundo a prefeitura, todas
as sextas, sábados, domingos
e feriados são feitas operações
‘Fluxo Zero’ pela Guarda, das
22h até as 5h. Atuam também os
agentes do DFPM (Departamento de Fiscalização de Posturas
Municipais) no impedimento
dos fluxos, além dos agentes de
mobilidade urbana. Além das
denúncias dos munícipes, os
fluxos também são monitorados através das redes sociais.
O secretário de Proteção ao
Cidadão, Devair Pietraroia da
Silva, ressalta as ações diárias
que vêm sendo feitas. “O combate aos fluxos do funk e às festas particulares com aglomerações têm sido um dos principais
focos de atuação das equipes
da Guarda Civil Municipal e do
DFPM”, disse.
“Estamos conseguindo vencer
este desafio com a união de forças, como o apoio da Polícia Militar por meio do programa São
José Unida, e com nosso serviço de inteligência para identificar e evitar estes eventos nocivos à saúde pública. O apoio
da comunidade com denúncias
e reclamações também tem ajudado muito a Prefeitura”.
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OBRAS DA VIA ESPLANADA JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO

Divulgação

MOBILIDADE. A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos iniciou as obras da Via Esplanada, na região oeste, entre os bairros Jardim Esplanada e
Vale dos Pinheiros. A obra, lançada quinta-feira no valor de R$ 2.704.920,69, será executada pela Urbam (Urbanizadora Municipal) e tem prazo de sete meses para ser concluída.

TAUBATÉ COMERCIANTES PODEM SE CADASTRAR NA ENTIDADE E NEGOCIAR COM OS CLIENTES QUE ESTÃO EM DÉBITO

NEGÓCIOS

Acit lança campanha
para renegociar dívidas

Sebrae gera
expectativa de
R$ 145 milhões

AÇÃO. A Acit (Associação

Comercial e Industrial de
Taubaté) realiza a partir de
segunda-feira, dia 3, a campanha RecuperaCred, que
vai até o próximo dia 21. De
acordo com a entidade, a
meta dar condições ao consumidor de renegociar suas
dívidas e recuperar seu crédito no comércio.
Segundo a entidade, entre

os benefícios estão a possibilidade do pagamento da dívida
sem multa, descontos de até
70% nos juros e correção monetária e parcelamento em até
seis vezes vezes.
A política de crédito e a cobrança fica a critério de cada
uma das empresas participantes, que devem definir quais
percentuais aplicarão e como
farão a cobrança.

Divulgação

Taubaté. Programa lançado
pela Acit vai até dia 21 de agosto

As empresas que quiserem
aderir à campanha devem procurar a Acit para realização
do cadastro e definição da
negociação a ser oferecida. A
lista completa e atualizada das
empresas participantes pode
ser conferida no site www.acitaubate.com.br.
O atendimento presencial segunda à sexta-feira, das 8h30
às 12h e das 13h às 17h, e os
interessados devem apresentar RG e CPF no ato da consulta. Maiores informações
também podem ser obtidas
diretamente na ACIT.
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VALORES. As Rodadas de Ne-

gócios Virtuais do Sebrae-SP
geraram uma expectativa de
R$ 145,8 milhões para as pequenas empresas vendedoras. As ações realizadas em
junho e julho reuniram 74
empresas âncoras compradoras e 928 micro e pequenas
empresas vendedoras do Estado de São Paulo.
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