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Skaf assume prédio da Comil 
após acordo com Bradesco
Presidente da Fiesp projeta empreendimento em área desativada há quase cinco anos

Com o atual panorama mun-
dial de incerteza econômica, a 
população de Lorena ganhou 
na manhã desta terça-feira 
(28) um motivo para acreditar 
que a cidade pode passar por 
um novo período de geração 
de empregos em 2021. O em-
presário e presidente da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf (MDB), anunciou um com-
plexo industrial no prédio que 
abrigava a antiga fábrica da 
montadora de ônibus Comil. 
Faltando apenas dois dias para 
o fim de seu segundo mandato, 
o prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) recebeu a visita 

de Skaf e sua comitiva. Du-
rante o encontro, que contou 
também com as presenças da 
vice-prefeita Marietta Bar-
telega (DEM) e do vereador 
Fábio Matos (Cidadania), Skaf 
revelou que adquiriu o terreno 
de 210 mil m² às margens da 
rodovia Presidente Dutra, no 
sentido Rio de Janeiro. A área, 
que havia sido doada pela 
Prefeitura à Comil, em 2015, 
estava sem utilização desde 28 
de janeiro de 2016, quando a 
montadora anunciou o fecha-
mento da unidade de Lorena 
devido a baixa na demanda 
nacional. 
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Marietta Bartelega, Fábio Marcondes e Paulo Skaf, em anúncio de acordo com Bradesco por prédio da Comil

Cidades da região aguardam
R$ 60 milhões do Fehidro 
para ampliar saneamento 
básico e ações ambientais

O início do próximo ano 
será de busca de recursos 
por parte dos municípios. 
Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), nove pre-
feituras comemoraram a 
liberação de R$ 60 milhões 
por meio do Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hídri-
cos) com foco na infraestru-
tura, saneamento básico e 

reflorestamento. Ao todo, 22 
projetos serão beneficiados, 
com destaque para o sane-
amento básico de Cruzeiro, 
Potim e Piquete. Foram 
aprovados três editais na 
reunião Plenária Extraordi-
nária do CBH-PS (Comitê das 
Bacias Hidrográficas do Rio 
Paraíba do Sul), realizada no 
último dia 25.

Cidades divergem 
sobre plano de Doria 
para feriadão do 
Réveillon na RMVale

O Estado anunciou no último final de 
semana que enviou ao MP (Ministério Pú-
blico) a lista das cidades que ignoraram 
sua determinação para que retrocedes-
sem à fase vermelha do Plano São Paulo, 
criado para regular o funcionamento 
das atividades econômicas em meio à 
pandemia de Covid-19. Os quatro muni-
cípios do Litoral Norte estão entre os 19 
denunciados ao órgão. Outra cidade de 
destaque na região que rejeitou a ordem 
é Aparecida, que manteve as atividades 
no período natalino. Para o feriado 
prolongado de Réveillon, as tratativas 
apontam para discordâncias.

Isael planeja entregar mais de mil
câmeras de monitoramento em 2021

O prefeito Isael Domingues (PL) já 
planeja os próximos passos de seu 
segundo mandato. Em reunião com 
os órgãos de segurança pública, ele 
estabeleceu a estratégia para ampliar 
a estrutura do setor com o objetivo 
de minimizar os crimes na cidade. A 
medida faz parte do Programa Cidade 
Inteligente, que atende atividades 

na administração pública. O programa 
atua sob o conceito Smart City, com uso 
interativo de energia, materiais, serviços 
e financiamentos para catalisar o desen-
volvimento econômico e a melhoria da 
qualidade de vida pautado em economia, 
mobilidade, pessoas, governança, meio 
ambiente e qualidade de vida.

Uso de máscaras em feira livre; atividades estão no foco de polêmica entre cidades e Doria

Trabalho de limpeza após tempestade que atingiu a região; novo alerta

Ubatuba e USP
iniciam novo 
atendimento 
para a saúde

Uma parceria inédita entre 
a administração municipal de 
Ubatuba e a USP (Universidade 
de São Paulo) deve garantir 
aos alunos da rede pública de 
ensino atendimentos de saúde 
especializados. De acordo com 
o Município, a parceria é feita 
entre as pastas de Educação 
e Saúde em conjunto com a 
FOB-USP (Faculdade de Odon-
tologia da Universidade de São 
Paulo) através do programa 
“USP Municípios”. O projeto 
deve promover consultas es-
pecializadas para os alunos de 
seis a 14 anos de idade.

Mutirão para 
quitar dívidas 
junto à Sabesp 
até quinta-feira

Os moradores das cidades da 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) atendidas 
pela Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de 
São Paulo) têm até a próxima 
quinta-feira (31) para aderir ao 
mutirão Blue Friday e quitar 
suas dívidas.

Com alerta da Defesa Civil, 
RMVale tem ações para 
evitar novos transtornos 
causados pelas chuvas

Com a chegada do período 
chuvoso, cresce também a 
preocupação das prefeituras 
em impedir alagamentos 
e desastres causados pelas 
tempestades. Após uma for-
te chuva no último fim de 
semana, Pindamonhangaba 
preparou ações especiais 
em parceria com a Defesa 
Civil. Guaratinguetá e Lorena 

investem em obras de drena-
gem. Em Pindamonhangaba, 
choveu acima do esperado 
no último fim de semana. Ao 
menos oito bairros foram 
atingidos de maneira mais in-
tensa. Famílias do Araretama, 
Cidade Jardim, Alto Cardoso, 
Parque das Nações e Socorro 
contabilizam os estragos.
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Política a conta-gotas...

Cachoeira Paulista - Enquanto em 
Lorena, Guará, Pinda, Cruzeiro, Silvei-
ras e outras cidades a população pode 
finalizar o ano com bons resultados, 
mesmo na pandemia, em Cachoeira 
a comemoração é pelo melhor ato do 
governo de Edson Mota: acabar. Esta 
coluna até pensou em "premiá-lo" com 
o "Em Alta" por presentear a população 
em 2021 com sua ausência, mas ficou 
impossível após novo vexame: o da 
festa de despedida, que, segundo a 
esquina da Prado Filho, acabou em ver-
dadeiro UFC. Perguntem ao vereador...

Lorena - Apesar das orações da 
turma do "quanto pior, melhor", a reta 
final do mandato de Fábio Marcondes 
foi marcada por ótimas notícias para 
a população lorenense. Além da série 
de obras e a realidade da nova Peixo-
to, a cidade enfileirou a entrega das 
primeiras escrituras da área ocupada 
no Parque das Rodovias, o anúncio da 
granja-modelo da Ovos Mantiqueira, 
e agora o acordo de Paulo Skaf, que 
assumiu o prédio da Comil. Se fosse 
um jogo de baralho, Marcondes guar-
dou bem este zap para a última rodada!

O ANO DAS INCERTEZAS!
O país ingressou no ano de 2020 

com inúmeros problemas a resolver.
A forma como a reforma da 

previdência foi aprovada a certeza 
de que as outras reformas estrutu-
rais viriam na esteira da eficiência 
legislativa.

A desigualdade social, a pobre-
za, o baixo crescimento econômico 
e uma situação fiscal temerosa.

Ao lado, uma produtividade 
cronicamente baixa e um alto nível 
de desemprego.

Algumas reformas como a da 
Previdência, a manutenção do teto 
de gastos, a aprovação de um novo 
marco do saneamento básico, a mu-
dança da taxa de juros de longo pra-
zo e o fim do critério político para a 
definição de juros subsidiados pelo 

BNDES. Importantes ações, neces-
sárias, mas não suficientes.

O presidente da República, 
sem partido, com dificuldades de 
construir o seu próprio partido, dá 
um tempo nas suas promessas de 
campanha e ingressa no noviciado 
franciscano com o centrão: “dando 
que se recebe”.

Na afastada China, na cidade 
Wuhan, importante centro comer-
cial, torna-se um infeliz local mun-
dial onde explode uma pandemia 
que colocaria o mundo de joelhos.

Naquele local, pela primeira vez, 
em meados de dezembro de 2019 
um novo vírus se instala no corpo 
humano.

O coronavírus de característi-
cas totalmente desconhecidas da 
ciência.

O governo chines oculta o fato 
e o torna público apenas em janeiro 
de 2020.

A essa altura o vírus já havia 
ceifado vidas em série nas casas, 
nos hospitais e até nas calçadas 
das cidades vazias pelo pânico e 
propagado pelo mundo através das 
viagens internacionais.

No nosso país, os blocos de 
embalo nas avenidas com milhares 
de pessoas e um carnaval alegórico 
com multidões nas ruas, avenidas e 
salões de festa.

Para o presidente tratava-se de 
uma “gripezinha” como a crise 
americana de 2009, um tsunami 
financeiro, nada mais do que uma 
“marolinha”.

Falta de competência dos nossos 
presidentes marcados pelo deboche.

A recomendação de lavar as 
mãos com sabonete(?), evitar o con-
tágio de pessoas e as aglomerações 

e o uso de máscaras.
Medidas simples de higiene 

comportamental, em um país que 
metade das casas brasileiras não 
tem água encanada não assustou as 
pessoas.

A ciência em busca de respostas 
e a medicina se envolvendo no de-
senvolvimento de uma vacina onde 
a civilização avançou décadas de 
janeiro até os dias de hoje.

Temos vacina, uma vitória con-
trapondo aos negacionistas que 
trataram a pandemia com desdém e 
desrespeito à população.

O nosso combalido e despresti-
giado SUS respondendo à sociedade 
com ações de abnegados médicos, 
enfermeiras e parcos recursos.

Hospitais de campanha monta-
dos em tempo recorde, enormes, 

assustadores em sua estrutura, a 
importação e a construção de res-
piradores e a falta de liderança dos 
poderes constituídos.

Ministros da Saúde substituídos 
com uma velocidade exuberante, 
demitidos mais rápidos que as 
decisões do governo federal, dos 
governadores de estado e prefeitos 
municipais.

Ministros da Saúde, governa-
dores e prefeitos municipais des-
conhecem como o SUS funciona e 
incapazes de traçar uma estratégia 
para o combate a pandemia.

Em pleno século XXI a repetição 
de uma quase revolta da vacina, 
um problema sanitário revertido 
em campanha política e ações ide-
ológicas.

O placar macabro do noticiário 
televisivo informando o número 
de mortos, contaminados, onde o 
governo tentou ocultar a verdade 
sinistra e a imprensa, através de 
seus veículos de informação, or-
ganizaram os dados oferecendo a 
sociedade um número confiável.

A notícia recorrente que depois 
desta crise pandêmica haverá um 
novo normal!

Difícil acreditar que sairemos 
deste desastre humanitário mais 
ricos como cidadãos e talvez me-
lhores espiritualmente.

A solidariedade, quer dizer não 
ser indiferente à dor alheia, difícil 
de explicar a uma sociedade em que 
a polícia é obrigada a usar de sua 
força para desocupar locais de festa, 
aglomerações, bailes em sítios, em 
total indiferença aos riscos de con-
taminação e transmissão.

E se não voltarmos ao normal?
Feliz Ano Novo....se possível!

“Falta de competência dos nossos 
presidentes marcados 

pelo deboche”

“A situação é tão 
indigna, que mesmo 

pessoas sem dignidade 
já estão ficando indignadas”

Millôr Fernandes

Antonio Mineiro

Ameaça velada
Os futuros vereadores de Cru-

zeiro nem tomaram posse e já é 
possível ouvir previsão de abertura 
de CEI na próxima legislatura. 
Comenta-se pelos balcões políticos 
da cidade que o eleito de primeira 
‘viagem’, Fafá do Podemos, articula 
com Higmar Frentista (PSD), Babu 
Branco (PSDB) e Anderson Lepre-
chal (PSD) a instauração de uma 
comissão para investigar indícios de 
nepotismo na administração Thalel 
Gabriel.

Pente-fino
E por falar em Cruzeiro, quem 

está prometendo um terrorismo de 
‘fora pra dentro’ nas contas públicas 
é o ex-vereador Antônio Marciano, 
com a criação de um site deno-
minado ‘Fiscaliza Cruzeiro’ para 
fazer uma espécie de auditoria nas 
contas públicas do município. Des-
peitado por ter legenda negada para 
disputar a eleição do último dia 15, 
Marciano promete instigar os novos 
vereadores e a oposição a fazer o 
que, segundo ele, a Câmara não 
fez nestes últimos 4 anos. Ah! Ele 
declarou ainda que vai na jugular de 
Charles Fernandes e Mario Notha-
rangelli, ou seja, vai vasculhar nota 
por nota, pagamentos, licitações e 
principalmente cartas-convite. E os 
mais esclarecidos perguntam: “pra 
que Tribunal de Contas e Portal da 
Transparência, se existe Antônio 
Marciano?” 

República da Caixa
Enquanto os assuntos 'nova pre-

sidência da Câmara' e 'mudanças no 
secretariado de Marcus Soliva' mo-
vimentam as rodas políticas da Pra-
ça Conselheiro e adjacências, nos 
corredores da Prefeitura de Guará 
a indagação é outra: a efetivação de 
mais um da República da Caixa que 
vai comandar uma das secretarias, 
que dependendo de quem comanda, 
pode se tornar a mais destacada do 
governo. É aí que mora o perigo, 
na opinião dos interessados ‘ou 
interessado’ em 2024...

Base de lançamento
Circula entre os bem informa-

dos de Guará que os próximos 4 
anos anos serão decisivos ao pre-
feito Marcus Soliva, não somente 
em termos de 
administração 
públ ica ,  mas 
como base de 
lançamento para 
duas situações 
políticas: apoiar 
Regis Yasumura 
para deputado 
em 2022 e pre-
parar um sucessor para o crivo das 
urnas em 2024. Talvez seja essa a 
principal motivação da oposição 
em juntar o que sobrou das urnas de 
15 de novembro em um só pacote 
contra o homem...

Suspense & realidade
Circula entre os mais próximos 

do prefeito eleito de Cachoeira 
Paulista que o sigilo dos futuros 

secretários mu-
nicipais antes da 
posse tem uma 
motivação lógi-
ca, evitar que a 
‘quase formada’ 
equipe comece 
a sofrer pres-
sões e ameaças. 
Disseram que a 

situação da atual administração é 
tão catastrófica que pode virar caso 
de polícia em várias pastas neste 
início da nova gestão sob a batuta 
de Antônio Mineiro.

Festa de arromba
Parece que a festa de despedida 

da administração Edson Mota, no 

último dia 23 em Cachoeira, acabou 
em tapas, socos, empurrões e vários 
hematomas na cara de um vereador, 
bem como de seu assessor. A fes-
tança programada para noite toda, 
terminou tão rápido como começou. 
Perguntem ao Max!!!

Investimento
Circula entre os bem informados 

do 'eixo Cachoeira-Lorena e Canas' 
que a candidatura a prefeito de Tor-
rada estava tão desacreditada que até 
seu principal apoiador e padrinho 
resolveu, por garantia, investir nas 
eleições de duas cidades vizinhas 
como plano B para alocar sua equipe 
principal.

Pinga-fogo
Corre na boca pequena de Apare-

cida que no ‘bate bola’ sobre fechar 
ou não o comércio da cidade em face 
de Doria ter dado cartão vermelho 
ao Estado, a ainda prefeita Dina Mo-
raes está propensa a passar a bola, 
digo, a decisão ao sucessor, Luiz 
Carlos Siqueira – o Piriquito. Em 
contrapartida, Piriquito deixa claro 
indiretamente que toma posse so-
mente no dia primeiro, devolvendo 
a ‘bola’ para Dina. Enquanto isso, os 
futuros vereadores, com exceção de 
Ana Alice e Xande, se mostram mais 
perdidos que ‘cegos em tiroteio’, e 
feirantes, hoteleiros e comerciantes 
rezando para todos quantos santos 
para o comércio continuar...

Tecnologia na gestão
Pindamonhangaba pode tor-

nar-se referência na região com o 
programa ‘Cidade Inteligente’. O 
prefeito Isael Domingues está apos-
tando em Tecnologia da Informação 

para aproximar 
cada vez mais 
a população do 
mundo globa-
lizado, levando 
wi-fi gratuito em 
todas escolas do 
município e ou-
tros 110 pontos 
da cidade.  O 

programa contempla a instalação 
de mais 800 câmeras de monitora-
mento até março, podendo chegar a 
1.100 no final de 2021. De acordo 
com Isael, este investimento segue 
em preparação para cidade para re-
ceber novos investimentos no setor 
industrial e empresarial, nos anos 
vindouros.

Bom princípio
Entre os prefeitos que estão as-

sumindo o primeiro mandato em 1º 
de janeiro, Sylvio Ballerini (PSDB) 
vem sendo considerado por vários 
segmentos econômicos em me-

lhores condições 
em detrimento 
de muitos muni-
cípios da região. 
A comparação se 
dá ao estado de 
economicidade e 
equilíbrio finan-
ceiro da Prefei-
tura de Lorena. 

De acordo com a atual administra-
ção, a cidade está com a zeladoria 
acima da média, as obras em anda-
mentos devidamente licitadas e com 
os respectivos recursos em caixa 
e todas as secretarias, bem como 
a frota municipal todas em pleno 
funcionamento. Sylvinho também 
receberá o comando do município 
com mais de R$ 6 milhões nos co-
fres públicos.

Prazo de validade
Se a boa notícia a Sylvio Balleri-

ni é que vai assumir uma Prefeitura 
em ordem e em pleno funcionamen-
to, o lado ruim da coisa, segundo os 
observadores da política de Lorena, 
é que vai ter de conviver com um 
Legislativo onde a maior parte dos 

vereadores alimenta intenções com 
apenas um ponto em comum: a 
máquina pública como a ‘galinha 
de ovos de ouro’. Pode ganhar quem 
está apostando que será mais difícil 
administrar os interesses da futura 
Câmara Municipal do que a própria 
Prefeitura.

Corrida com obstáculos
Enquanto todos assuntos rela-

cionados à futura Câmara de Pinda 
não passam de especulação – pelo 
menos até o início da temporada de 
sessões – o mercado político acredi-
ta que antes do vereador eleito Nor-
bertinho Moraes pensar em sugerir 
que o PP – leia-se Vito Ardito – que 
determine os votos polêmicos em 
plenário através de ata, vai precisar 
conquistar a liderança do partido 
com o apoio do colega Gilson Lo-
cutor. Ah! E antes de contar com 
quatro votos na oposição, precisa 
ver se Herivelto Vela (PT) vai fazer 
política em bloco ou seguirá carreira 
solo – pensando nas urnas de 22 – 
trocando garrafas com o prefeito. 
Façam suas apostas... 

Fechando em alta
Após quatro anos de severas crí-

ticas da oposição, o prefeito Fábio 
Marcondes fecha seu segundo man-
dato em alta também na geração de 
empregos e renda, anunciando dois 
grandes investimentos: 1. A Granja 

Mantiqueira, que está investindo 
mais de R$ 50 milhões na constru-
ção de uma das maiores granjas da 
América Latina em Lorena e por 
último; 2. A Skaf Empreendimen-
tos, que adquiriu a planta industrial 
da Comil – fechada desde 2016 
– para implantação de um grande 
centro logístico. Paulo Skaf esteve 
pessoalmente na Prefeitura nesta 
terça-feira para agradecer o prefeito 
Fabio Marcondes e sua vice, Mariet-
ta Bartelega, a indicação e o apoio 
para que o investimento na cidade 
se tornasse realidade.

A pergunta que não...
...quer calar entre os três nomes 

mais comentados para a presidência 
da Câmara de Guará Dani Dias 
(PSC), Arilson Santos (PSC) e 
Marcelo da Santa Causa (PSD), qual 
deverá ter a 'bênção' do gabinete 
do prefeito Marcus Soliva? Entre o 
´não posso' e o 'não quero', com ne-
cessidade de experiência, as apostas 
apontam o filho do saudoso Cícero...

Caso de auditoria
A poucas horas do encerramento 

da ‘era Fraudique’ na presidência 
da Câmara de 
Lorena, a infor-
mação de que 
a  devo lução 
da 'economia' 
do duodécimo 
aos cofres da 
Prefeitura não 
chegou a 5% do 
montante anu-

al? Disseram que só sobrou R$ 270 
mil porque o homem não conseguiu 
torrar a dinheirama toda...

Não convidem para...
...a mesma picanha – os ser-

vidores efetivos do Legislativo 
de Lorena e o ainda presidente da 
Câmara Mauro Fraudique, princi-
palmente se for para comemorar o 
abono de Natal que ele não liberou. 
Aliás, desde quando Luiz Fernando 
presidiu a Casa de Leis, este ano, foi 
o único em que o benefício não foi 
concedido à moçada...

Sylvio Ballerini

Marietta Bartelega, Fábio Marcondes e Paulo Skaf
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Operação Verão 
da EDP tem até 
R$ 100 milhões 
na RMVale

Mutirão para 
quitar dívidas 
junto à Sabesp 
até quinta-feira

Em acordo com Bradesco, Paulo Skaf 
anuncia compra de prédio da Comil
Presidente da Fiesp projeta empreendimento em área desativada há quase cinco anos

Foto: Reprodução

Com o atual panorama 
mundial de incerteza econô-
mica, a população de Lorena 
ganhou na manhã desta ter-
ça-feira (28) um motivo para 
acreditar que a cidade pode 
passar por um novo período 
de geração de empregos em 
2021. O empresário e presi-
dente da Fiesp (Federação 

Lucas Barbosa
Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

das Indústrias do Estado 
de São Paulo), Paulo Skaf 
(MDB), anunciou um comple-
xo industrial no prédio que 
abrigava a antiga fábrica da 
montadora de ônibus Comil.

Faltando apenas dois dias 
para o fim de seu segundo 
mandato, o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
recebeu a visita de Skaf e sua 
comitiva. Durante o encon-
tro, que contou também com 
as presenças da vice-prefeita 

Marietta Bartelega (DEM) 
e do vereador Fábio Matos 
(Cidadania), Skaf revelou 
que adquiriu o terreno de 
210 mil m² às margens da 
rodovia Presidente Dutra, 
no sentido Rio de Janeiro. A 
área, que havia sido doada 
pela Prefeitura à Comil, em 
2015, estava sem utiliza-
ção desde 28 de janeiro de 
2016, quando a montadora 
anunciou o fechamento da 
unidade de Lorena devido a 

uma crise financeira.
Além de agradecer a Mar-

condes pela indicação do 
terreno, o presidente da 
Fiesp revelou que está ana-
lisando o que será implan-
tado no local. “Vim hoje 
enaltecer o prefeito por ter 
me sugerido esta proprie-
dade tão bem estruturada 
e localizada. Ainda estou 
definindo se esta área abri-
gará uma grande indústria, 
centro de logística ou uma 

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, durante anúncio de acordo com o Bradesco por prédio da Comil

espécie de condomínio que 
reunirá diversas empresas. 
Enquanto estudo a melhor 
alternativa, solicitarei a rea-
lização de uma revitalização 
no prédio a partir da semana 
que vem”. 

O empresário preferiu não 
revelar o valor investido na 
aquisição do imóvel, realiza-
da junto ao Banco Bradesco.

Lorena será a segunda 
cidade da região que con-
tará com negócios de Skaf, 
que possui três empresas, 
dos ramos industrial e da 
construção civil, em Pinda-
monhangaba. 

O presidente da Fiesp 
afirmou que em breve ini-
ciará as tratativas com o 
prefeito eleito, Sylvio Bal-
lerini (PSDB), para que o 
Município contribua para 
que sejam viabilizadas me-
lhorias no trecho de acesso 
secundário ao imóvel.

Para Marcondes, a chega-
da do empreendimento con-
tribuirá consideravelmente 
para o desenvolvimento 
econômico do município. 
“Sabendo que o Skaf possui 
negócios no Vale do Paraí-
ba, há cerca de três meses 
indicamos a ele o prédio da 
antiga Comil. Nossa gestão 
fica honrada em saber que 
contribuiu para a vinda 
deste grande empresário, 
que certamente manterá 
empreendimentos que im-
pulsionarão a geração de 
empregos em nossa cidade. 
Além disso, será importante 
a reativação daquele espaço 
tão bem localizado”.

Foto: Divulgação PMU

Atendimento em posto de saúde de Ubatuba; parceria com a USP amplia estrutura na rede municipal

Ubatuba e USP iniciam atendimentos de saúde

Com alerta da Defesa Civil, cidades da região têm ações 
para evitar novos transtornos causados pelas chuvas

Alunos em idade escolar da rede municipal têm direito a consultas especializadas em odontologia, 
fisioterapia, fonoaudiologia e neuropediatria por meio de parceria entre universidade e poder público

Uma parceria inédita en-
tre a administração muni-
cipal de Ubatuba e a USP 
(Universidade de São Paulo) 
deve garantir aos alunos 
da rede pública de ensino 
atendimentos de saúde es-
pecializados.

De acordo com o Municí-
pio, a parceria é feita entre 
as pastas de Educação e 
Saúde em conjunto com 
a FOB-USP (Faculdade de 
Odontologia da Universida-
de de São Paulo) através do 
programa “USP Municípios”. 
O projeto deve promover 
consultas especializadas 
com dentistas, fonoaudió-
logo, neuropediatra e oftal-
mologista para os alunos de 
seis a 14 anos de idade.

As ações foram colocadas 

Bruna Silva
Ubatuba

em prática recentemente. 
A unidade do bairro Cam-
buri recebeu realização de 
consultas, exames com a 
utilização de equipamentos 

A EDP Bandeirantes 
anunciou que tem intensi-
ficado sua atuação na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) para minimizar o 
impacto das condições 
meteorológicas ao for-
necimento de energia. A 
empresa lançou a Operação 
Verão 2020/2021.

Para o atendimento das 
possíveis ocorrências se-
rão mobilizados cerca de 
novecentos colaboradores 
entre engenheiros, técni-
cos, eletricistas e gestores, 
que atuarão continuamen-
te para reparar o sistema 
elétrico em caso de neces-
sidade, além de recompor 
as redes danificadas. 

Com relação aos canais 
de relacionamento com o 
cliente, atualmente, 94% 
das chamadas pelo call 
center da EDP são atendi-
das em até trinta segundos, 
mas a empresa lembra que 
em momentos de grande 
volume de ocorrências, 
como em dias de temporais, 
pode haver congestiona-
mento nas chamadas. Por 
isso, o efetivo da central de 
atendimento será reforça-
do em mais de 20% durante 
a Operação Verão.

A companhia estatal am-
pliou seus canais virtuais 
de contato com o cliente 
paulista. No primeiro se-
mestre deste ano lançou o 
atendimento via WhatsApp. 
Ao adicionar o número (11) 
93465-2888 é possível 
solicitar os serviços mais 
demandados pelos usuários 
da distribuidora de ener-
gia, incluindo o registro de 
falta de luz.

Os moradores das cida-
des da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) atendidas pela 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) têm até a 
próxima quinta-feira (31) 
para aderir ao mutirão 
Blue Friday e quitar suas 
dívidas. A ação teve início 
em 27 de novembro, mas 
devido a pandemia do novo 
coronavírus a campanha 
tem atuação apenas pelos 
canais digitais

Mais de oitenta mil acor-
dos já foram feitos por 
meio do atendimento, e a 
expectativa é alcançar cem 
mil assistidos.

Na Blue Friday, o cliente 
da Sabesp pode optar pelo 
parcelamento em até 15 ve-
zes. Para negociar é preciso 
apresentar o documento de 
identidade, CPF, uma conta 
de água com o número do 
RGI (Registro Geral do Imó-
vel) e acessar a Agência Vir-
tual no site sabesp.com.br 
ou aplicativo Sabesp Mobile 
para celulares com sistema 
operacional Android ou iOS.

Além da quitação de débi-
tos, os clientes podem apro-
veitar a oportunidade para 
atualizar o cadastro junto 
à Sabesp ou tirar dúvidas 
sobre outros assuntos.

A ação é voltada para 
imóveis residenciais, co-
merciais e industriais que 
tenham contas em aberto, 
na capital, Grande São Pau-
lo, interior ou litoral.

Da Redação
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Com a chegada do período 
chuvoso, cresce também a 
preocupação das prefeituras 
em impedir alagamentos e 
desastres causados pelas 
tempestades. Após uma for-
te chuva no último fim de 
semana, Pindamonhangaba 
preparou ações especiais 
em parceria com a Defesa 
Civil. Guaratinguetá e Lo-
rena investem em obras de 
drenagem.

Em Pindamonhangaba 
choveu acima do esperado 
no último fim de semana. 

Bruna Silva
RMVale

Ao menos oito bairros foram 
atingidos de maneira mais 
intensa. Famílias do Arare-
tama, Cidade Jardim, Alto 
Cardoso, Parque das Nações 
e Socorro contabilizam os 
estragos. Segundo a Prefeitu-
ra, as equipes da secretaria 
de Obras e Planejamento e 
da Defesa da Civil fizeram a 
verificação dos pontos acio-
nados, além de realizarem 
inspeção em bocas-de-lobo, 
pontos de vistoria e galerias 
para constatar possíveis obs-
truções à passagem de água. 
Recentemente, bairros como 
o Araretama ficaram sem 
energia elétrica devido aos 
fortes ventos que atingiram 

a região. Segundo a empresa 
responsável, EDP Bandeiran-
tes, o serviço foi normalizado 
conforme a complexidade.

Terça-feira (15), a Defesa 
Civil do Estado emitiu um 
novo alerta sobre tempesta-
des para as cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). De acordo com o 
anúncio, as fortes chuvas 
podem vir acompanhados 
de raios e rajadas de vento.

A possibilidade de chuva, 
segundo a Defesa Civil, é aci-
ma de cem milímetros para o 
Vale do Paraíba, aumentan-
do os riscos de deslizamen-
tos de terra e alagamentos 

em áreas vulneráveis. No 
Litoral Norte, a previsão 
para as quatro cidades é 
entre 70 e 100 milímetros 
de chuvas na semana. Com 
a avaliação, as unidades 
municipais da Defesa Civil 
da região seguem em alerta 
para possibilidade e ocor-
rências, além da atenção às 
áreas de risco.

As ações de prevenção 
tomam também a atenção 
das prefeituras. Em Lorena 
foram construídos 11,3 
quilômetros de novas redes 
de águas pluviais. A implan-
tação das tubulações teve 
início em 2015 e totaliza 
um investimento de R$ 4,4 

milhões, em verba que inte-
gra o PCAP (Programa de 
Captação de Águas Pluviais), 
contemplando pontos dos 
bairros Cidade Industrial, Ce-
cap, Vila Zélia, Olaria, Poço 
Fundo, Vila Hepacaré, Bairro 
da Cruz, Centro e Vila Nunes. 
Os bairros Vila Passos e 
Santa Edwiges também vão 
receber as tubulações para 
escoamento das chuvas, obra 
orçada em R$ 1,9 milhão.

Em Guaratinguetá a ad-
ministração municipal tem 
feito ações de drenagem e 
limpeza de bocas-de-lobo 
ao longo do ano para evitar 
transtornos causados pela 
chuva.

e do trailer da unidade mó-
vel de avaliação audióloga 
do Hospital de Reabilitação 
de Anomalias Craniofaciais 
da USP, além de triagens.

O convênio que viabiliza a 
iniciativa foi assinado ainda 
no início deste mês, e tem 
como objetivo fortalecer 
e integrar a articulação 

permanente da Educação, 
promovendo qualidade de 
vida dos jovens e crianças.

Para a secretária de Edu-
cação Pollyana Gama, as 
ações são fundamentais 
pois previnem e auxiliam 
no diagnóstico precoce, di-
minuindo assim o risco na 
aprendizagem, contribuindo 
também com a redução do 
índice de reprovação e eva-
são escolar.

Nesta primeira etapa do 
programa participaram 
professores, profissionais 
e estudantes da instituição, 
entre eles oftalmologistas e 
otorrinos.

O programa deve conti-
nuar por cinco anos e tem 
a estimativa de aborda-
gem de dois mil alunos. No 
próximo ano, eles devem 
retornar com os resultados 
laboratoriais para início do 
tratamento médico.
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Após ignorar Doria, cidades da RMVale têm 
divergência sobre medidas para o Réveillon
Cidades do Litoral são denunciadas ao MP, mas decidem manter flexibilização com foco no alto fluxo de turistas

Pelas ruas de Guaratinguetá e Lorena, o uso de máscaras segue com o avanço dos números da Covid-19 pela região; cidade rejeitam mudança de planos anunciada pelo Estado

O Governo do Estado 
anunciou no último final 
de semana que enviou ao 
MP (Ministério Público) a 
lista das cidades que igno-
raram sua determinação 
para que retrocedessem à 
fase vermelha do Plano São 
Paulo, criado para regular 
o funcionamento das ativi-
dades econômicas em meio 
à pandemia de Covid-19. 
Os quatro municípios do 
Litoral Norte estão entre os 
19 denunciados ao órgão. 
Outra cidade de destaque na 
região que rejeitou a ordem 
é Aparecida, que manteve 
as atividades no período 
natalino. Para o feriado 
prolongado de Réveillon, 
as tratativas apontam para 
discordâncias.

Em entrevista coletiva no 
último domingo, o secretário 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, afirmou 
que as cidades serão notifi-
cadas e poderão responder 
judicialmente pelo descum-
primento da ordem para que 
restringissem as atividades 
econômicas durante os úl-
timos dias 25 a 27, como 
prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
A medida é válida também 
para os primeiros três dias 
de janeiro de 2021.

No último dia 22, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
ordenou o endurecimento 
da quarentena em todo o 
estado durante o Natal e 
o Réveillon, colocando as 

Lucas Barbosa
Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

regiões na fase vermelha 
do Plano São Paulo. Des-
ta maneira, foi permitido 
apenas o funcionamento de 
estabelecimentos comerciais 
considerados essenciais 
como farmácias, mercados, 
padarias e postos de com-
bustíveis.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), a exigência 
de Doria não foi atendida 

pelas cidades de Caragua-
tatuba, Ilhabela, São Sebas-
tião, Ubatuba e Aparecida. 
Sem justificarem a decisão, 
as prefeituras das cidades 
praianas apenas anunciaram 
que permaneceriam seguin-
do seus decretos anteriores, 
que obedecem às regras 
referentes à fase amarela 
do Plano São Paulo, com 
funcionamento de atividades 
em academias, bares, restau-

rantes, lojas de comércio em 
geral e salões de beleza. 

Para a preocupação das 
autoridades estaduais em 
Saúde, os quatros municípios 
registraram um alto fluxo 
de turistas entre o Natal e o 
último domingo (27). 

Para o período entre 1 e 3 
de janeiro, Caraguatatuba, 
Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba manterão as praias 
abertas no Ano Novo. A de-
cisão foi confirmada pelos 
quatro municípios do Lito-
ral Norte, que decidiram se 
declarar na fase amarela do 
Plano São Paulo e, mais uma 
vez, não atender a recomen-
dação do Estado para regre-
dir à fase vermelha durante 
as festas de fim de ano.

Embora tenham decidido 
manter as praias abertas, 
as cidades informaram que 
haverá fiscalização intensi-
ficada para evitar aglome-
rações, e que as festas de 
comemorações em público, 
que seriam realizadas na 
orla, seguem canceladas. 
Caraguatatuba informou 
que pediu o reforço do po-
liciamento ao Estado para a 
fiscalização. 

Aparecida – Assim como 
os municípios litorâneos, a 
capital católica foi mais um 
a não seguir as determina-
ções do Estado. A Prefeitura 

manteve o município na 
fase amarela do Plano São 
Paulo com hotéis, pousadas 
e similares operando com 
uma capacidade máxima de 
40% (índice determinado 
pela fase amarela). Áreas de 
lazer como piscinas, além de 
bares e restaurantes funcio-
naram por até dez horas e 
até às 22h, de segunda-feira 
a domingo.

Principal ponto comer-
cial na cidade, a feira livre 
também atendeu das 7h às 
17h com uso obrigatório de 
máscara para os feirantes e 
clientes, como também a dis-
ponibilização de álcool em 
gel 70%. Seguiram liberadas 
outras atrações turísticas 
como o bonde aero, museus, 
aquários e similares libera-
dos das 7h às 17h e com 
40% da capacidade máxima, 
assim como as celebrações 
religiosas, como a Missa do 
Galo e missas solenes

Após a decisão contrária 
ao pedido de Doria no Natal, 
a Prefeitura de Aparecida 
decidiu seguir as determi-
nações estaduais para o 
próximo fim de semana, 
quanto às restrições para as 
festividades de Réveillon. Do 
próximo dia 1 ao dia 3 (sex-
ta-feira, sábado e domingo), 
as regras do Plano São Paulo 
de retomada consciente esta-

rão em vigor. A determinação 
impede o funcionamento de 
serviços considerados não 
essenciais como shoppings, 
bares, restaurantes, acade-
mias e parques. Apenas os 
serviços de saúde, alimenta-
ção, abastecimento e trans-
porte poderão atuar nessa 
etapa do Plano São Paulo, 
seguindo os protocolos de 
higiene e de distanciamento 
social.

Região – Até o fechamento 
desta matéria, a Prefeitura 
de Guaratinguetá ainda não 
havia emitido um decreto 
para o período de Réveillon. 
No Natal, a cidade também 
não seguiu a proposta es-
tadual. Em entrevista nesta 
semana à Rádio Metropolita-
na, o prefeito Marcus Soliva 
sugeriu que deve aderir as 
regras, retrocedendo à fase 
vermelha.

Em Lorena, a administra-
ção municipal não chegou 
a emitir um decreto antes 
do feriado natalino, mas 
publicou nesta terça-feira 
(29) um novo documento, 
retroagindo as atividades, 
entre 1 e 3 de janeiro,  à fase 
vermelha.

Pindamonhangaba – Mes-
mo com os protestos de 
comerciantes de setores 
considerados não essenciais, 
o Município emitiu no último 
dia 23 um decreto estabele-
cendo que a cidade segue 
o que foi determinado pelo 
governo por meio do Plano 
São Paulo para as festas de 
final de ano.

Uma série de estabeleci-
mento manteve o atendimen-
to no Natal. Para o próximo 
final de semana, a expectati-
va é de novos protestos.

Apesar da solicitação das 
prefeituras por reforço es-
tadual para o acompanha-
mento da obediência às 
determinações, o Governo 
de São Paulo afirmou que a 
fiscalização dos comércios, 
assim como praias e espa-
ços turísticos municipais, 
é de responsabilidade das 
cidades.

Apesar de não apontar 
quais punições poderão se-
rem impostas às cidades que 
descumpriram a ordem do 
governador, o Estado revelou 
que além dos municípios do 
Litoral Norte, constam na 
lista enviada ao Ministério 
Público Bauru, Bertioga, 
Catanduva, Cotia, Cubatão, 
Guarujá, Itanhaém, Monga-
guá, Mogi das Cruzes, Olím-
pia, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos, São Vicente e Socorro.
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Importância de consumir 
mais água neste verão

Lavrinhas pede apoio à Defesa Civil 
depois de estragos com fortes chuvas

Durante o verão, as altas 
temperaturas e o maior tem-
po de exposição ao Sol contri-
buem para que o organismo 
perca mais água, por isso a 
sua ingestão regularmente 
auxilia na hidratação contí-
nua do corpo.

O corpo humano é constitu-
ído em média 60% em massa 
de água, sendo o consumo 
fundamental para manter a 
saúde e o bem-estar, evitando 
riscos de infecções e a desi-
dratação.

Segundo a nutricionis-

Temendo abalos estrutu-
rais em quatro casas após as 
fortes chuvas que atingiram 
Lavrinhas na última semana, 
a Prefeitura revelou na tarde 

Da Redação
Piquete
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Lavrinhas

ta Heid Mara Machado, a 
desidratação causada pelo 
consumo de água em quanti-
dade inadequada, pode causar 
mal-estar, cansaço, febre e até 
perda das atividades normais 
de consciência.

“Em média, a quantidade 
de água a ser consumida por 
dia é no mínimo 2 litros, mas 
isso pode variar de acordo 
com a prática de atividade 
física, a idade, dentre outros 
fatores. Caso a pessoa queira 
saber qual a quantidade ideal 
que deve ingerir de água por 
dia, basta realizar um cál-
culo simples multiplicando 
35ml pelo valor do seu peso, 
exemplo 70Kg x 35 ml = 

desta segunda-feira (28) que 
aguarda a melhora das con-
dições climáticas para iniciar 
uma obra de contenção na 
área. Apesar da recomendação 
para que deixem os imóveis no 
bairro Pinheiros devido ao co-
lapso parcial do solo, parte das 
famílias se recusa a sair. Além 

Águas Piquete destaca compromisso na distribuição de água tratada no município

Cidade registrou colapso de solo e famílias são desalojadas no bairro Pinheiros

2.450 ml água/dia” explica 
a nutricionista.

Deve-se levar em conside-
ração a qualidade da água 
que é ingerida. Em Piquete, 
a Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água no município, 
reforça seu compromisso na 
distribuição de água boa e 
com qualidade.

“Sabemos que a água trata-
da é essencial para a manu-
tenção da saúde pública, por 
essa razão, a água que distri-
buímos à população passa 
por um rigoroso processo de 
tratamento e rígido controle 
de qualidade que a torna 
apropriada ao consumo” 

da cidade, Cachoeira Paulis-
ta, Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Pindamonhangaba e Lorena 
registraram alagamentos e 
estragos.

De acordo com a Defesa Ci-
vil Estadual, o órgão recebeu 
do município de Lavrinhas 
uma solicitação de apoio 
emergencial no último dia 
23, após parte do terreno que 
abriga as residências ceder. 
Na sequência, uma equipe 
técnica foi encaminhada ao 
local, onde constatou o sur-
gimento de crateras após o 
colapso parcial do solo. O 
trecho danificado fica entre 
os quintais das moradias.

Contando com a análise de 
geólogos do IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas), a 
Defesa Civil decretou a inter-
dição temporária das quatro 
casas e orientou que a atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Sergio Ruggeri 
(Republicanos), promova ser-
viços de contenção na área. O 
Executivo revelou que apesar 
de cinco dias após o incidente, 
não possui uma previsão para 
o início da obra.

Segundo o coordenador 
da Defesa Civil de Lavrinhas, 
João Francisco Bosse, e o 
secretário de Administração, 
José Henrique Nunes, devido 
às fortes chuvas dos últimos 

explica o diretor operacional, 
Sérgio Bovo.

A Águas Piquete ressalta 
que para conservar a pota-
bilidade a água que chega 
até as casas, também são 
necessários alguns cuidados 
por parte dos clientes através 
da limpeza e desinfecção 
das caixas e reservatórios 
de água.

“É muito importante que a 
população faça a sua parte 
para garantir que a água con-
tinue em perfeitas condições 
de ser consumida. Além da 
limpeza das caixas d’águas, 
deve-se verificar se as tubu-
lações internas estão em boas 
condições” acrescenta Bovo.

dias e a previsão preocupan-
te para os próximos, não é 
possível executar o reparo 
neste momento, mas assim 
que houver melhora nas 
condições climáticas ele será 
realizado. 

Além de afirmar que já pres-
tou suporte aos moradores 
prejudicados pelo incidente, 
o Executivo destacou que a 
área segue diariamente mo-
nitorada pela Defesa Civil. 
Sem revelar o número de fa-
mílias, a Prefeitura informou 
que parte delas continua nos 
imóveis que, apesar do com-
prometimento leve de suas 
estruturas, não correm risco 
de desabamento. 

Preocupação – De acordo 
com o Inpe (Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais), 
a previsão é que as cidades 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrem 
fortes pancadas de chuva em 
todos os dias até o fim deste 
ano. A alta probabilidade de 
tempestades coloca em alerta 
a Defesa Civil e demais órgãos 
competentes.

Em caso de ocorrência ou 
problemas ocasionados pela 
chuva, o morador da região 
pode entrar em contato com 
o atendimento 24 horas da 
Defesa Civil pelo telefone 199.

COMUNICADO
A quem possa interessar, tem-se que, por determinação legal e judicial, se 
faz publicar que, por sentença datada de 17/07/2020, proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 2ª Vara Civel da Comarca de Cruzeiro, nos autos do processo 
nº 1002078-74.2017.8.26.0156, foi decretada a INTERDIÇÃO DE LIA LIMA 
RIBEIRO, filha de Rogério Ribeiro e Martha de Souza Lima Ribeiro, nascida em 
31/12/1998, natural de Cruzeiro-SP Registro de Nascimento efetuado no Cartório 
de Registro Civil - 1º Subdistrito de Cruzeiro-SP, no Livro A, nº69, Fls.:090.Vº

EDITAL
Eu, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, empresário, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 8.976.591-SSP/SP, inscrito no CPF nº 788.109.308/00, 
representante da empresa PACS-FOM EMPREENDIMENTOS LTDA, 
com sede à Avenida Dr. Adhemar de Barros, n°566, Sala 206, Ed. 
Profissional Center, Vila Adyana, CEP: 12.245-011, São José dos 
Campos/SP, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob nº 04.895.170/0001-32, NIRE 421.290/14-6, proprietário 
do imóvel denominado GLEBA A2, objeto da matricula nº 27.031 do 
C.R.I. de Lorena/SP, e CÉLIO RICARDO MELILO DOS SANTOS, 
Eng. Civil, CREA 060.181.249/0, responsável técnico pelos trabalhos 
topográficos realizados no imóvel acima especificado com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 28027230181031317, 
DECLARAMOS para os devidos fins que os confrontantes abaixo 
relacionados, encontram-se em lugar incerto e não sabido, sendo esses 
não localizados. Diante dos fatos, requeremos a NOTIFICAÇÃO dos 
confrontantes abaixo especificados mediante Edital, publicado por duas 
vezes em jornal local de grande circulação, ou seja, JORNAL ATOS de 
Lorena SP, conforme artigo 213, § 3º da Lei 6.015/73. 

CONFRONTANTES:

1.AILTON SANTOS NALDI
2. AMANDA KATHLLEN LOURENÇO DOS SANTOS
3. ROBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
4. MARIA DE LOURDES BUENO DE ABREU 
5. LIDIANE APARECIDA FINOTI
6. JOSEANE MARA DA SILVA 
7. SILVANIA CARVALHO BRANDÃO 
8. VANILZA DA SILVA GOMES 
9. MARIA AUXILIADORA ALVES DOS SANTOS 
10. EUDES DOS SANTOS SOARES 
11. MARIA AUXILIADORA LEITE
12. BIANCA PAULA DOS SANTOS MIGUEL REIS DOMINGOS
13. RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA
14. ROSELENE LUIZ BORGES DA SILVA 
15. ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA 
16. JEAN PRADO DE OLIVEIRA 
17. TIAGO BALESTRA DOS REIS 
18. HELTON CHAVES VALENTIM 
19. EDILSON RAMOS SANTOS
20. DANIEL RODRIGUES DURÃES 
21. AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ DO PALMITAL LTDA.

José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 
vezes Conselheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos da OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da 
CBN e consultor jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É 
detentor da Ordem do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas 
Empresas Globo, Radiobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; 
Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropolis, 
na FM Independente de Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, SP. 
Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala Pindaa’, 
‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito do Estado do Rio de 
Janeiro, Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, Japeri, Paracambi 
e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal Zenóbio da 
Costa e Tiradentes.

NOVO SALÁRIO – Com a aprovação simbólica da nova Lei 
de Diretrizes Orçamentárias ficou confirmado em R$ 1.088, a 
partir de janeiro, o novo salário mínimo. Não reflete aumento 
real. Apenas repôs a inflação acumulada.  A regra que garantia 
o aumento real deixou de vigorar ano passado...
IMPOSTO EM QUEDA – O IPVA – Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores; vai baixar em 2021. Com base na 
tabela FIPE, que leva em conta as variações do mercado 
automotivo, a queda média do valor do tributo é de 6,77%. Início 
de pagamentos a 7 de janeiro, em São Paulo. No Rio, 21...
CALOR ESQUENTA CONTA – Além da Bandeira Vermelha 
resultante do acionamento das usinas termelétricas, o Verão 
pode aumentar mais ainda a conta de luz. Com o calor 
que aumentou nos primeiros momentos do verão, o uso de 
ventiladores e condicionadores de ar, refresca, mas também 
concorre para deixar a continha mais aquecida...
QUEDA DE BRAÇOS – Onze vereadores eleitos em Pinda, uma 
vez diplomados, intensificam negociações para a composição 
da nova Mesa Diretora que vai assumir a partir de primeiro de 
janeiro, após a posse. Ao que é conhecido, existem duas chapas, 
lideradas por dois ex-presidentes da Casa. Uma encabeçada 
por CAL. Outra por Magrão. Surpresas num processo assim, 
sempre existem. Mas o que se cogita é que CAL possa ter maior 
sucesso...  
CANTO DO CISNE – Vereador Jânio se despede da Câmara 
de Pindamonhangaba, não foi reeleito; com a possibilidade de 
incluir deficientes, idosos e adolescentes em lei de incentivos 
para atração de empresas. Apresentou projeto nesse sentido, 
na última sessão do Legislativo...
LIXO HUMANO – Tem gente vandalizando as belas caixas 
coletoras de lixo instaladas em alguns pontos de maior frequência 
de público na Cidade de Pinda. Só que, dessa vez, os marginais 
foram filmados pelo novo sistema de monitoramento nas Praças 
da Bíblia e do antigo Forum. Além das sanções penais, deveriam 
ser obrigados a refazer a lambança...
ESPORTES – São Bento do Sapucaí pode receber o título de 
‘Capital do Esporte Radical’. Projeto da deputada Letícia Aguiar, 
que tramita na Câmara Federal já foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça...
A CÁCA QUE VIRÁ – A Cidade de Pinda continua perplexa com 
o que pode acontecer no Espaço João do Paulo, novo batismo 
da rotatória da Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, de 
onde tiraram a reprodução monumental e arrojada do salto do 
nosso maior atleta. O Povo quer o retirado de volta, Mas precisa 
pressionar mais para que isso aconteça...
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Isael Domingues planeja entregar mais de 
mil câmeras de monitoramento em 2021
Ação deve reforçar o combate ao crime; Centro de Operação Integrada deve ser expandido a quatro unidades

Com a conclusão de 2020, 
o prefeito de Pindamonhan-
gaba Isael Domingues (PL) já 
planeja os próximos passos 
de seu segundo mandato. 
Uma reunião do Executivo 
com os órgãos de segurança 
pública estabeleceu a estraté-
gia para ampliar a estrutura 
do setor, com o objetivo de 
minimizar os crimes na ci-
dade. A medida faz parte do 
Programa Cidade Inteligente, 
uma iniciativa quer atende 
uma série de atividades na 
administração pública.

O programa atua sob o 
conceito Smart City, com 
uso interativo de energia, 
materiais, serviços e finan-
ciamento para catalisar o 
desenvolvimento econômico 
e a melhoria da qualidade 
de vida, pautado em econo-
mia, mobilidade, pessoas, 
governança, meio ambiente 
e qualidade de vida.

O secretário adjunto de Ad-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

ministração, Danilo Velloso, 
está à frente do Programa Ci-
dade Inteligente e agrupou os 
itens relacionados ao sistema 
como rede de dados de alta 
velocidade, wi-fi nas escolas, 
wi-fi púbico, semáforos inte-
ligentes, cinturão de segu-
rança, aumento da malha de 
conectividade, conectividade 
móvel, desburocratização, 
segurança da informação, 
câmeras cidadão, Meu Pet 
(com informações de todos 
animais de estimação através 
de chips), mobilidade, ouvi-
doria digital, centro de segu-
rança integrado, Inteligência 
Artificial no monitoramento, 
educação inteligente, saúde 
informatizada e humanizada, 
telemedicina, atendimento 
eletrônico, totens interativos 
e câmeras de monitoramento. 
O último ganhou destaque ao 
dar sequência à estrutura do 
combate à violência.

A Prefeitura apresentou 
um mapa de pontos de mo-
nitoramento. A definição das 
localidades, que devem ser 
contempladas até março de 

2021, teve sugestão da Po-
lícia Militar e a expectativa 
é que as instalações sejam 
concluídas.

A cidade se aproxima da 
marca de oitocentas câme-
ras de segurança instaladas 
e deve chegar a 1,2 mil até o 
fim de 2021. Haverá ainda 
um chamamento público 
para que as empresas de 
segurança possam realizar 
o compartilhamento de 
imagens, e assim a cidade 
ultrapassar a expectativa 
de instalação.

Pindamonhangaba terá 
outras ações como imple-
mentação de câmeras em 
todas as praças de wi-fi 
livre, controle de semáforo 
inteligente e instalação de 
câmeras em todos eles, além 
de ampliação dos COI’s para 
quatro (sendo um central), 
cinturão de segurança com 
câmeras em todas as entra-
das e saídas, sistema inteli-
gente de reconhecimento de 
imagens e a integração do 
CSI (Centro de Segurança 
Integrado).

Foto: Bruna Silva

Movimento na praça Monsenhor Marcondes, Centro de Pinda, que se estrutura com Cidade Inteligente

Rio Piquete é um dos pontos que devem ser beneficiados pela série de contratos do Fehidro na região

Cidades da região aguardam R$60 milhões do Fehidro 
para ampliar saneamento básico e ações ambientais
Incluídas em pacote regional, Cruzeiro, Potim e Piquete devem garantir até 100% de tratamento de esgoto com ETE’s

O início do próximo ano 
será de busca de recursos por 
parte dos municípios. Na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), nove prefeituras co-
memoraram a liberação de 
R$ 60 milhões por meio do 
Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos) com foco 
na infraestrutura, saneamen-
to básico e reflorestamento. 
Ao todo, 22 projetos serão 
beneficiados, com destaque 
para o saneamento básico 
de Cruzeiro, Potim e Piquete.

Foram aprovados três edi-
tais na reunião Plenária 
Extraordinária do CBH-PS 
(Comitê das Bacias Hidrográ-
ficas do Rio Paraíba do Sul), 
realizada no último dia 25. 
O primeiro contempla seis 
projetos e 16 propostas do 

Rafaela Lourenço
Lucas Barbosa
RMVale

Vale do Paraíba. Foram con-
templadas as cidades de Cru-
zeiro, Canas, Potim, Piquete, 
Cunha, Lagoinha, Tremembé, 
Jacareí e Jambeiro. 

O presidente do CBH-PS, o 
engenheiro Renato Venezia-
ni, destacou Potim, Piquete e 
Cruzeiro que “sairão do zero 
em saneamento e alcançarão 
90% de esgotos tratados”.

Reeleita para os próximos 
quatro anos, a prefeita Erica 
Soler (PL), de Potim, come-
morou os R$ 10,468 milhões 
que receberá para financiar 
dois importantes projetos, 
a construção de uma ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgoto) e de uma URT (Usina 
de Triagem e Reciclagem), ou 
seja, um ecoponto.

Segundo a chefe do Execu-
tivo, Potim já possui um pro-
jeto de saneamento básico 
em andamento, no valor de 
R$ 16 milhões. O convênio 
será abatido no orçamento 

inicial e beneficiará a coleta 
e tratamento do esgoto de 
todo município. O projeto 
do ecoponto, além de fazer 
a triagem, armazenamento 
temporário e dar a destina-
ção correta dos resíduos, 
obriga a Prefeitura traba-
lhar a capacitação e cons-
cientização da população. 
“Precisamos investir na 
cidade, na autoestima. Hoje 
você dá uma volta na cidade 
perguntando, as pessoas 
começaram a ter orgulho de 
morar em Potim”, salientou 
Erica. As obras devem ter 
início até o segundo semes-
tre de 2021. O ecoponto 
tem a previsão de dez meses 
para conclusão e 18 meses 
para entregar a ETE.

Outra cidade que tam-
bém terá a construção de 
uma ETE será Cruzeiro. O 
município receberá a res-
tauração florestal em áreas 
degradadas na microbacia 

da Fazenda, do Sindicato Ru-
ral, e dará início à segunda 
etapa da construção da ETE 
Central do município.

Segundo o diretor do Saae 
(Serviço de Autônomo de Água 
e Esgoto), Kleber Silveira, a 
primeira etapa da construção 
segue em andamento com re-
cursos próprios, o equivalente 
a R$ 12,026 milhões para 
tratar 45% do esgoto muni-
cipal. “Nesta primeira etapa 
deixamos a terraplanagem e 
todas notificações de apoio 
a estação prontas, isso que 
conseguimos agora, já é a se-
gunda etapa. Vamos tratar os 
outros 45%”, explicou Silveira.

Contemplados no final de 
novembro com R$ 9,534 mi-
lhões, o Saae terá garantida 
essa parte das obras que têm 
o orçamento de R$ 10.38.801, 
sendo R$ 504 mil de con-
trapartida da companhia. A 
cidade também segue com 
a construção de uma ETE 
na Vila Juvenal, a ETE Mata 
Atlântica, que deve ser con-
cluída em um prazo de seis 
meses, enquanto a Central, 
em até 18 meses.

A prefeita eleita de Canas, 
Silvana Zanin (PDT), inicia 
seu mandato em janeiro com 
a boa notícia do convênio com 
o Estado para a elaboração 
do Plano Municipal de Ma-
crodrenagem. A reportagem 
do Jornal Atos solicitou mais 
informações à atual gestão, 
mas nenhuma resposta foi 
enviada até o fechamento 
desta matéria.

Quem também não respon-
deu os contatos foi a Prefeitu-
ra de Cunha. A cidade terá a 
restauração ecológica na Ba-
cia do Ribeirão da Capetinga, 
num projeto de plano de ma-
crodrenagem da área urbana 
municipal com levantamento 
de Fragilidade Ambiental, 
assim como Lagoinha. 

Ao lado de Potim e Cruzei-
ro, Piquete também tratará 
o esgoto. Após 105 anos 
de espera, as famílias estão 
próximas de passarem a ser 
atendidas por uma rede de 
tratamento de esgoto. Aprova-
da pela Câmara no último dia 
26, a implantação do serviço 
contará com um investimento 
de R$ 23 milhões.

A prefeita Ana Maria de Gou-
vêa, a Teca (PSB), comemorou 

a instalação de um moderno 
sistema de tubulações que 
coletará o esgoto dos imóveis 
do município e destinará à 
estação de tratamento, que 
também será construída. 
Atualmente, os resíduos são 
captados por um conjunto de 
encanamentos domiciliares e 
despejados, sem tratamento, 
nas águas do Rio Piquete. 

O Governo do Estado 
comprometeu-se a destinar 
R$22,4 milhões para a viabi-
lização da obra, que contará 
também com uma contrapar-
tida municipal de R$ 440 mil. 
“Este foi o maior recurso já 
aprovado pelo CBH-OS a um 
município.  Essa melhoria 
trará um grande impacto 

positivo em nossas áreas de 
saúde e meio ambiente, já 
que após 18 meses do início 
da obra, a cidade saltará de 
0% para 100% de esgoto 
tratado, resultando na des-
poluição do Rio Piquete”, 
exaltou Teca.

A chefe do Executivo ex-
plicou ainda que enquanto a 
Prefeitura ficará responsável 
pelo processo licitatório, que 
deverá ser aberto até o fim 
deste ano, a contratação da 
empresa que implantará o 
sistema, a operacionalização 
do serviço ficará à cargo da 
terceirizada Águas de Pique-
te, que desde 2010 possui 
a concessão do serviço de 
saneamento básico da cidade.

Foto: Arquivo Atos

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ROSEMIRO JULIO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no dia 24 de
dezembro de 1970, residente e domiciliado Rua Cássio Pires Salgado, nº 255, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ JULIO e TEREZINHA CANDIDA DE JESUS.
RAQUEL CRISTIANE SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no dia 19 de julho de
1983, residente e domiciliada Rua Cássio Pires Salgado, nº 255, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de VERA LUCIA SALGADO. 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, 28 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONAS SANTOS ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
empilhadeira, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 19 de maio de 1997, residente e domiciliado Rua Maria Aparecida Marcondes
Pereira, nº 194, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DE JESUS ALMEIDA
e MARIA IVANEIDE SANTOS ALMEIDA.
MEIRIELLEN FERREIRA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de junho de 2000, residente e domiciliada Rua Vitor Buono, nº 112, Campos Maia,
Pindamonhangaba SP, filha de HELIO MANGUEIRA DE LIMA e ANDREIA FERREIRA
DO NASCIMENTO. 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, 28 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
 ALESSANDRO PIRES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de fevereiro de 1981, residente e domiciliado Rua Doutor Zuza Dantas da
Gama, nº 205, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de BENICIO GERCINO DA
SILVA e MARGARIDA DA SILVA PIRES.
LUANA YASMIN DA SILVA QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de cozinha, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de novembro de 1996, residente e domiciliada Rua Doutor Zuza Dantas
da Gama, nº 205, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP, filha de JOACI QUEIROZ e
NADIA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA. 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, 28 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENTO GORDIANO DE CARVALHO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro civil, estado civil divorciado, de 73 anos de idade, nascido em Santos-SP,
no dia 03 de agosto de 1947, residente e domiciliado Rua Henrique Homem de Mello,
nº 226, Lessa, Pindamonhangaba SP, filho de BENILDO GORDIANO DE CARVALHO
e GEORGINA GOMES DE CARVALHO.
OLGA GALHARDO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 51 anos de idade, nascida em Lagoinha-SP, no dia 01 de outubro de 1969,
residente e domiciliada Rua Henrique Homem de Mello, nº 226, Lessa,
Pindamonhangaba SP, filha de MARIA APARECIDA GALHARDO. 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, 29 de dezembro de 2020.



30 DE DEZEMBRO DE 20208

“A fórmula da felicidade e do sucesso é simplesmente 
ser você mesmo da maneira mais sincera que puder.”                    

Meryl Streep

Adeus 2020! Apesar de todas 
as dificuldades que o ano trou-
xe, gratidão por tanto aprendi-
zado! Levamos dentro de nós 
muita esperança para 2021. 
Que venha a tão sonhada rotina, 
normalidade e que a sejamos 
mesmo pessoas melhores! 

#táComigo??

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. Após 32 anos 
dedicados à Educação está presidente do 
Centro de Equoterapia Arte e Vida.

V i v i a n  R e i s  é 
aquele tipo de mu-
lher que a gente 
gosta só de conhe-
cer... Mas quando o 
assunto é doce de 
leite, ela simples-
mente arrasa! Já 
experimentou?? Ela 
é de Cachoeira Pau-
lista mas está nas 
redes sociais. Faça 
já sua encomenda!! 
É simplesmente ma-
ravilhoso!!

L u c i a n e  A l ve s 
Moreira é só ale-
gria, do tipo que 
contagia quem che-
ga perto. Quer co-
nhece-la melhor?? 
Ela tem um quios-
que  em Campos 
Jordão,  cheio de 
muitas lindas op-
ções de presentes 
e lembrancinhas, é 
uma excelente op-
ção para qualquer 
pessoa .  Aparece 
para ver de perto... 
Galeria Via Condot-
ti, quiosque da “Lu 
Moreira”. 

Está complicado 
de sair com a famí-
lia para almoçar?? 
Nem pense muito. 
Pede aquela famosa 
parmegiana no Pi-
sanga! Anos e anos 
com a mesma qua-
lidade. Deliciosa!!! 
Não comeu ainda? 
Encomende já! 

Vontade  de  fa -
zer uma fotografia 
especia l  de seus 
filhos? Ou dos ami-
gos da vida? Nem 
pense muito... Jo-
siane Galdino, de 
Pindamonhangaba 
arrasa em seus en-
saior fotográficos! 
Sabe clicar o me-
lhor sorriso, o olhar 
mais lindo... Confira 
você mesmo. Ela é 
demais!!

Juliana Martins é 
uma daquelas pes-
soas de mil facetas. 
Amiga maravilhosa, 
filha incrível, irmã 
querida ou a Ju da 
Unimed! Mas é nos 
seus quitutes que 
ela mais arrasa, ao 
lado da mamys Lú-
cia!! Já experimen-
tou?? Suas roscas 
de chocolates são 
minhas preferidas. 
Muitas opções. Vale 
mesmo a pena con-
ferir!

Lorena tem mui-
tas e deliciosas op-
ções de lanches. E 
o destaque dessa 
semana vai  para 
o “DayOff ”! Ham-
búrguer caseiro , 
com opções “dife-
rentonas”,  numa 
embalagem espe-
cial e super rápido!! 
Procure o “IqFome”. 
Não vai se arrepen-
der!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou 
fazer aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com 
#táComigo?

Sempre é tempo de ser grata. 

Mas final de ano é especial. Não 

poderia iniciar esse espaço sem 

dar um destaque especial a essa 

linda pessoa, de coração e alma 

iluminada, Rafaela Lourenço! 

Jornalista de primeira, firme 

em suas opiniões e visões, uma 

parceira verdadeira. Quer ver 

emoção? Só falar da sobrinha de 

animais! Minha amada, você é 

demais! E através de você deixo 

meu imenso abraço e um sen-

timento profundo de gratidão 

a toda equipe do Jornal Atos! 

Esse ano aconteceu um pouquinho de tudo. 
No meio de tudo isso, um lindo destaque se 
fez presente. Camila Gemelli... Enfermeira 
maravilhosa, dedicada, cuidadosa e ainda mãe 
da bela Antonella. É muito bom quando nos 
deparamos com pessoas que possuem aquele 
olhar diferenciado, de amor e dedicação.  Aliás, 
como a emfermagem teve um papel de imenso 
destaque neste ano, não? Um abraço recheado 
de admiração para você, Camila e todos de sua 
linda profissão!

“Hoje ela faz noventa anos. É uma luz em nossas vidas. Uma força da nature-za, uma alegria, uma generosidade de alma, um amor que transborda. Difícil descrever tanta emoção, ao vê-la assim, em seus longevos anos de vida, entre nós, aconchegada. Uma gratidão tão grande e intensa me invade de tal forma que não consigo encontrar palavras ou gestos que possam traduzir a imensidão desse sentimento que é ser sua filha. Que honra ter você como mãe. Que possamos des-frutar muitos e muitos anos ainda da sua luxuosa companhia, Dona Edith, dona do meu coração.” Palavras de sua filha, Sylvia Palma. Precisa mais? Um imenso abraço à essa mulher tão querida!

“Tia” Rosa, tão amada e queri-

da por tantos aluninhos de uma 

vida inteira, também comemo-

rou lindamente seus 76 anos! 

Uma mulher de astral maravi-

lhoso, sorriso franco, prestativa 

e uma professora que deixou 

marcas maravilhosas em cada 

um de seus alunos, além de mãe, 

esposa e avó adorável! Rosa 

Maria Gomes Santos... Para-

béns!! Que Deus lhe abençoe 

com saúde, harmonia e amor!

Quem espalhou encanto e char-
me neste Natal foi o doce e linda 
Olivia Ribeiro Filardo, de Pinda-
monhangaba, filha dos queridos 
Walter e Patrícia Filardo. Com 
seus 5 aninhos, só traz alegria em 
seu lar, entre familiares e amigos. 
Tem olhinhos que brilham e nos 
conquistam. Não é mesmo muito 
fofa?? É linda de viver!! Pequena 
Olivia, um beijinho cheio de carinho 
bem na ponta do seu nariz, viu?

Isso é o que podemos dizer de 

“Bendito é o fruto entre as mulhe-

res”! Assim é a vida de nosso futuro 

vice-prefeito Humberto Ballerini! 

Não é à toa que ele está sempre 

sorrindo, feliz e de bem com a vida. 

Tem três lindas filhas, Isabela, Ra-

faela e Marcela, que, com certeza, 

são a razão de sua vida. Mulheres 

incríveis, dedicadas e amigas desse 

pai tão especial!! Humberto, você é 

um homem realmente abençoado! 

Que vocês tenham sempre essa 

harmonia e alegria presentes em 

suas vidas! Desejo luz e sabedoria 

em seu novo ciclo que se inicia... 

Um abraço!

Quero dedicar esse espaço para também falar de nosso futuro prefeito Sylvinho Ballerini. Um dos grandes destaque dessa incrível pessoa é sua forte dedicação e laços com sua família. É muito lindo de se ver uma relação tão linda e forte assim. Seu sorriso, sua alegria e sua disposição para cada passo de sua caminhada, com certeza vem dessa fonte chamada família! Tenha certeza que desejamos um novo pleito de muitas realizações, conquistas e que os desafios sejam vencidos e que Lorena seja parte dessa imensa família que traz dentro de seu coração! Um imenso abraço e lembre-se... #somostodosLorena!


