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Determinação tenta identificar rombo financeiro deixado pela administração anterior, 
depois de apontamentos em contratações e déficit no orçamento para atendimento 

Mineiro torna contratos de 
Mota suspeitos e abre análise
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Fotos: Reprodução
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O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), anunciou 
na manhã desta terça-feira 
(16) a suspeição (análise 
legal) dos contratos firma-
dos entre a antiga gestão 
municipal com empresas 
terceirizadas. O chefe do 
Executivo revelou que reali-
zará no fim mês uma audiên-
cia pública para mostrar o 
caos financeiro deixado pelo 
ex-prefeito Edson Mota (PL).

Publicado na página ofi-
cial da Prefeitura de Ca-
choeira na rede social Face-
book, o decreto informa que 
as equipes das secretarias 
de Finanças e de Negócios 
Jurídicos estão mobiliza-
das para a verificação das 
licitações e compromissos 
celebrados por Mota com 
fornecedoras e prestadoras 
de serviços.
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Vacinação de idoso nas primeiras fases da imunização contra a Covid-19; RMVale avança com campanha

Região ultrapassa marca
de 95 mil vacinados com 
primeira dosagem contra 
o novo coronavírus

De acordo com dados di-
vulgados pelas prefeituras 
e pelo Estado, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
ultrapassou a marca de 95 
mil pessoas vacinadas com 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 (3,74% 
da população). Nessa sema-
na foi iniciada a vacinação 
de idosos acima de oitenta 

anos. Na capital paulista, 
a imunização contra o co-
ronavírus começou no dia 
17 de janeiro, logo após a 
aprovação emergencial da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) à Coro-
navac, imunizante fabricado 
em parceria entre o Instituto 
Butantan e o laboratório chi-
nês Sinovac.
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RMVale é mantida na fase 
Laranja do Plano São Paulo

O Governo do Estado man-
teve a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) na fase laranja 
do Plano São Paulo de flexibi-
lização. No anúncio desta sex-
ta-feira (19), o governador João 
Doria (PSDB) destacou que a 
22ª reclassificação regrediu 
quatro regiões paulistas para a 

fase vermelha e avançou duas 
para a laranja e amarela. Com 
avaliação dos dados epidemio-
lógicos, a RMVale, classificada 
como região de Taubaté, segue 
na segunda etapa mais restriti-
va de condição de flexibilização, 
onde foi colocada desde o 
último dia 5.

Com aumento de casos de Covid, 
operação em Piquete trabalha 
para conscientização de turistas

Novo terminal de Moreira César; cidade amplia estrutura de mobilidade

Fotos: Reprodução

Fotos: Reprodução PMP

Moreira César 
perto de ganhar  
terminal de
R$ 2,7 milhões

Após um ano e quatro 
meses do início das obras, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, na úl-
tima quinta-feira (18), que 
a finalização das atividades 
do Terminal Rodoviário de 
Moreira César deve ser con-
cluída em poucos dias. Com 
R$2,7 milhões investidos, a 
estrutura atende ao projeto 
para o plano de mobilidade 
urbana municipal.

Lorena debate 
ampliação 
de atividades 
essenciais

A Câmara de Lorena apro-
vou, em primeira discussão, 
um projeto que amplia as 
atividades essenciais no mu-
nicípio, durante a pandemia 
da Covid-19. De autoria do 
vereador Maurinho Fradique 
(MDB), a proposta tenta ga-
rantir o respaldo jurídico para 
17 novas categorias atuarem 
na cidade durante fases mais 
restritivas do Plano São Paulo. 

Apesar das classificações de 
flexibilização limitarem os ser-
viços autorizados a funciona-
rem em cada etapa, o projeto, 
aprovado por unanimidade 
na sessão realizada na última 
segunda-feira (15), institui 
como essenciais em Lorena, 
uma série de atividades, entre 
elas academias, comércio va-
rejista, bares e restaurantes, 
salões de beleza, cabeleireiros 
e barbearias.

Guará discute 
comissão para 
regularização 
fundiária

A Câmara de Guaratingue-
tá recomendou a criação da 
Comissão Especial focada na 
regularização fundiária. O ob-
jeto é que o Programa Cidade 
Legal seja expandido para a 
adequação de 37 bairros. O 
pedido reúne assinatura de 
quatro parlamentares: Arilson 
Santos (PSC), Pedro Sannini 
(PSC), Marcelo da Santa Casa 
(PSD) e Dani Dias (PSC). O 
grupo destacou, em requeri-
mento, que o Município possui 
autonomia para desenvolver as 
etapas do programa estadual 
de regularização fundiária, o 
“Cidade Legal”.

Soliva cobra 
Oceano depois 
paralisação do 
sindicato no TUG

Após a paralisação dos fun-
cionários do transporte públi-
co de Guaratinguetá na última 
terça-feira (16), a Prefeitura 
notificou a empresa de ôni-
bus Rodoviário Oceano Ltda 
para que sua direção preste 
esclarecimentos. Segundo o 
sindicato da categoria, a in-
terrupção foi motivada pela 
postura da terceirizada no 
atraso de salários e não cum-
primento dos pagamentos 
dos direitos trabalhistas de 
seus colaboradores. Motoris-
tas e cobradores da Oceano, 
empresa do mesmo grupo 
da Rodoviário e Turismo São 
José, decidiram cruzar os 
braços por duas horas.
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Política a conta-gotas...

AUTONOMIA DO BANCO 
CENTRAL

Depois de mais de duas déca-
das, finalmente, o Banco Central 
ganha a sua autonomia formal 
seguindo a trilha do liberalismo 
econômico.

O Brasil está atrasado, demo-
rou uma geração para dar inde-
pendência ao seu Banco Central.

Praticamente, todos os países 
desenvolvidos têm bancos centrais 
independentes. 

As nações emergentes, que 
competem com o país pelo capital 
estrangeiro, avançaram neste ponto. 

Para uma economia que precisa 
tanto de investimentos para cres-
cer, não há sinal melhor a ser dar 
aos donos do dinheiro do que uma 
governança monetária. 

O Banco Central estará seguro 
para cumprir as suas missões ins-
titucionais, é um órgão do Estado 

responsável pela execução da po-
lítica monetária e cambial do país.

O objetivo é regular o montante 
de moeda, crédito, taxas de juros e 
taxa cambial, de forma compatível 
com o nível de atividade econô-
mica e o equilíbrio do Balanço de 
Pagamento.

O Banco Central não é um 
órgão do governo, mas do Estado.

Não pode a política monetária 
ficar à mercê dos governantes de 
plantão.

Com a independência formal, 
os dirigentes da instituição terão 
mandatos fixos, intercalados, sem 
o risco de demissão porque subi-
ram os juros por questões técnicas, 
priorizando o poder de compra da 
sociedade.

O Banco Central é o respon-
sável pela liquidez da economia.

O Conselho Monetário Na-
cional (CMN) e o Banco Central 
exercem no país o papel de auto-
ridade monetária.

O Conselho Monetário Na-
cional, presidido pelo ministro 
da Economia e o presidente do 
Banco Central, dita as funções 
normativas do sistema bancário e 
ao Banco Central cumpre executar 
as normas e decisões do Conselho 
Monetário Nacional.

O Banco Central é o banco dos 
bancos.

A meta de inflação é decidida 
pelo CMN e ao Banco Central, 
através do COPOM (Comitê de 

Política Econômica), fixar a taxa 
de juros SELIC (Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia). 

Para um país não acostumado 
com transparência, o Banco Cen-
tral brasileiro é uma das institui-
ções mais transparentes do mundo. 

As atas das reuniões do Copom 
são ansiosamente aguardadas pelo 
mercado onde esclarece o que está 
sendo feito e do que é preciso 
avançar para garantir a estabili-
dade financeira

A autonomia de um Banco 
Central traz para o investidor a 
certeza da não injunção política 
na economia.

Como consequência as taxas 
de juros cobradas do país eram 
sobrecarregadas com significati-
vas prêmios de risco.

Estudos internacionais mos-
tram que, historicamente, o Brasil 
conviveu com juros mais altos do 

que o necessário pela simples ra-
zão de o Banco Central não ter sua 
independência formalizada em lei. 

Essa desconfiança dos investi-
dores em relação ao compromisso 
real da instituição de manter a 
inflação sob controle resultou em 
um prêmio de risco de 1,5 ponto 
percentual ao ano, um encargo 
enorme sobre o setor produtivo. 

Portanto, a autonomia do Ban-
co Central aliviará o alto peso do 
custo do dinheiro para o país e os 
empresários.

A autonomia aprovada pelo Se-
nado reafirma a missão do Banco 
Central de controlar a inflação, 
mas também prevê metas secun-
dárias como a busca do pleno 
emprego.

Com a inflação controlada a 
economia ganha folego, o empre-
go e a renda crescem e a confiança 
dos empresários e consumidores 
se fortalece.

A aprovação da autonomia do 
Banco Central sinaliza que o novo 
presidente da Câmara está aberto 
para a discussão das reformas 
liberais do ministro da Economia 
dependendo do empenho do pre-
sidente da República

Um sinal ao mercado que as 
reformas deverão ser tratadas com 
prioridade.

Ver para crer!
Em março a primeira reunião 

do COPOM após autonomia!
Vamos aguardar!

O Banco Central não é um órgão 
do governo, mas do Estado

“Não há soluções 
políticas  para 

problemas econômicos”
Joelmir Beting

Todos são suspeitos...
...até que provem ao contrá-

rio – frase que traduz a atitude do 
prefeito Antônio Mineiro frente ao 
emaranhado de irregularidades que 
vem encontrando diariamente na 
Prefeitura, como herança do período 
da Motolândia. De acordo com sua 
assessoria, só restou ao Mineiro 
decretar SUSPEIÇÃO de todos os 
contratos vigentes em Cachoeira 
Paulista, até que uma força-tarefa 
analise origem, destino e benefi-
ciados com a dinheirama que está 
‘esvaziando’ os cofres públicos.

Acertos e ajustes
Parece que os ajustes iniciais da 

administração pública de Cachoeira 
Paulista não estão limitados apenas 
às irregularidades encontradas pelo 
novo prefeito Antônio Mineiro. 
Quem desocupou a mesa esta 
semana foi a secretária de Saúde, 
e provavelmente outros poderão 
pedir baixas ou serem convidados 
a mudar de rumo. Sem recursos 
adequados para remunerar técnicos 
e profissionais de renome, e sob 
decreto de calamidade financeira, 
Mineiro tenta levar a Prefeitura no 
caminho da moralidade, contando 
com uma minoria empenhados em 
ajudar mudar a sorte da cidade.

Chumbo grosso
E por falar em mudanças de 

personagens em Cachoeira, a Câ-
mara está com nova configuração. 
Dil Fonseca ‘jogou a toalha’ no 
Legislativo em troca de uma opor-
tunidade na secretaria de Esporte. 
Em seu lugar assume com promessa 
de bom desempenho Alexandre 
Alves do PSD, para espanto dos 
três ‘mosqueteiros’ de Edson Mota: 
Leo Fênix, Nenê do Seu João e Max 
do Casemiro. Por que? Agora eles 
terão de enfrentar o contraditório na 
tribuna da Casa... 

Bolsa de empregos
Parece que maratona de Max 

para arrumar emprego para o ex-
-vereador Breno Anaya, prossegue 
mesmo após o BO do carro oficial e 
da churrascada às custas da popula-
ção de Cachoeira Pauslita. Disseram 
que a dupla visitou o ‘balcão de 
empregos’ do prefeito Sylvio Bal-
letini – leia-se Prefeitura de Lorena. 
Pela ‘tromba’ do promotor artístico 
de Breno, ao sair do gabinete do 
homem, o encontro foi frustrante... 

Boa notícia
Boa parte da população de Lore-

na e região comemorou a notícia da 
retomada dos atendimentos ambula-
toriais e cirurgias eletivas na Santa 
Casa – suspensos desde janeiro 
com o agravamento da pandemia. 
Outra expectativa positiva foi que 
a administração Sylvio Ballerini 
concretizou o contrato com a Santa 
Casa, referente ao Pronto Atendi-
mento aos pacientes da Covid-19.

Regional
O prefeito Sylvio Ballerini cum-

priu agenda no Palácio do Governo 
nesta quinta-feira, em mais uma ses-
são de articulação, junto ao Estado, 
pelo Hospital Regional em Lorena. 
Acompanhado pelo seu secretário 
de Governo, Lucas Mulinari e do 
chefe de Gabinete, Bronson Hele-
no, Sylvinho contou com o apoio 
do agora subsecretário Ortiz Junior 
– ex-prefeito de Taubaté – junto a 
Marco Vinholi – secretário Estadual 
de Desenvolvimento Regional. O 
projeto de um Hospital Regional 
tem sido prioridade nos trabalhos 
dos Ballerinis, por ter sido tema da 
campanha eleitoral. 

Cara ou coroa?
A proposta de Sylvio Ballerini 

em trazer o status de Hospital Re-
gional para Lorena, se aprovado 

pelo governador João Doria, pode 
acontecer de duas formas – segundo 
comentários em uma roda de médi-
cos e articuladores políticos da cida-
de: o mais viável e econômico seria 
aproveitar a boa estrutura da Santa 
Casa para locar as especialidades e 
aparelhagens, ou o mais dispendio-
so, construir um prédio novo para 
receber a estrutura do Estado. 

Rápido no gatilho!!!
Ainda sobre a possibilidade do 

Hospital Regional se materializar 
em Lorena, quem parece ter pensado 
em um consórcio entre o pessoal de 
jalecos brancos e alguns investido-
res para assumir o projeto de cons-
trução, foi aquela ‘figura volumosa’ 
que se arrasta pelos corredores da 
entidade que cuida da saúde dos ri-
cos. E se der moleza, pode ‘engolir’ 
a instituição tradicional de atendi-
mento à população, pelo simples 
fato do seu crescimento que vem 
ameaçando o atendimento privado. 

Sob nova direção
Em clima amistoso, os asso-

ciados da Associação Comercial – 
Aceg – elegeram o empresário Gui-
lherme Schindler Gigli – Alquimia 
Perfumaria como presidente. Eleito 
em chapa única e com uma equipe 
de diretores e conselheiros compro-
metidos com o desenvolvimento 
de Guaratinguetá, Guilherme dará 
sequência no comando da entidade, 
após a boa gestão de Ricardo Teber-
ba por dois mandatos consecutivos.

Em dose dupla
Parece que tempo é sinônimo de 

produtividade na Prefeitura de Gua-
rá, que impõe ritmo acelerado desde 
o início da atual gestão pública. De 
olho no calendário, o prefeito Mar-
cus Soliva tem dividido as tarefas 
com seu vice, Regis Yasumura. Pelo 
que se percebe até nas redes sociais, 
é que com agenda cheia de compro-
missos externos, enquanto Soliva 
se desloca para direita, Yasumura 
pega para esquerda com a missão de 
vistoriar obras, ouvir os populares e 
dar soluções aos problemas quando 
surgem.

Obras & projetos
O projeto que prevê um pacote 

de obras e vários convênios que 
deverá marcar o primeiro semestre 
do segundo mandato de Thales 
Gabriel foi aprovado esta semana 
na Câmara. Embora sem correr 
risco de rejeição, não foi possível 
conter a murmuração dos novatos 
do Legislativo clamando por mais 
detalhes. O vereador Paulo Felipe, 
por exemplo, questionou através de 
requerimento informações em ple-
nário. O estranho, segundo o pessoal 
da praça, é que Felipe poderia diluir 
estas dúvidas apenas com um tele-
fonema, caso fosse muito esforço se 
dirigir à Prefeitura. Simples assim...

Exatas versus humanas
A patuleia política de Cruzeiro 

comemorou a decisão que deu pela 
rejeição das contas da administra-
ção Thales Gabriel, referentes ao 
exercício de 2017. Num primeiro 
momento em sua defesa, o prefeito 
aguardava um desfecho na Justiça 
para reverter a numerologia do Tri-
bunal de Contas, já que não houve 
dano ao erário. Agora o Executivo 
aguarda a avaliação do Legislativo, 
que tem a oportunidade de consi-
derar as condições em que Thales 
assumiu Prefeitura e como o mu-
nicípio saltou do estado falimentar 
para o desenvolvimento econômico 
e social. 

Não convidem para...
...a mesma picanha o presidente 

da Câmara de Pinda, José Carlos 
– o Cal e o vereador Norbetinho 
Moraes, principalmente se o chur-

rasqueiro for o Magrão e o assunto 
seja a invasão de área e atribuições 
no Legislativo!!!

Não convidem para...
...a mesma confraternização 

– os três grupos – o ligado aos ne-
gócios, o do interesse eleitoral e o 
da fama – que andam se esbarrando 
pelos corredores da municipalidade 
de Pinda, ainda que o anfitrião seja 
o próprio prefeito Isael Domingues! 
A pergunta que fica: o homem da 
caneta espalha roda antes ou depois 
da eleição de 2022?

Problemas em comum...
...reações diferentes – Numa 

leitura geral, o quesito transporte 
público não é peculiaridade isolada 
na região. Em Cruzeiro, o prefeito 
Thales Gabriel considera a possibi-
lidade de forma amistosa a substituir 
a ABC Transportes por um melhor 
atendimento à população; em Gua-
ratinguetá, o Sindicato, sem consi-
derar a pandemia que afetou gregos 
e troianos,  ‘isqueira’ o prefeito 
Marcus Soliva a pressionar a empre-
sa Oceano; em Pindamonhangaba, 
o prefeito Isael Domingues, que já 
subsidiou a Viva Pinda no auge da 
crise, faz ‘mesa redonda’ com os 
vereadores e representantes da em-
presa para equacionar e melhorar a 
qualidade do serviço prestado aos 
moradores.

Mobilidade urbana
E por falar em transporte pú-

blico, o prefeito Isael Domingues 
acompanha pari passu a finalização 
das obras de construção da Rodo-
viária do distrito de Moreira Cesar, 
com investimento de mais de R$2,7 
milhões. O projeto, iniciado no final 
do mandato anterior de Isael, havia 
sido taxado de eleitoreiro pelos 
seus principais opositores e com 
diagnóstico do mercado político da 
obra não ser concluída. Focado em 
atender os moradores do Distrito 
e melhorar a mobilidade urbana, 
até os contrários serão convidados 
para festa de inauguração, inclusive 
‘aquele’ vereador que na hora de 
enfrentar as urnas, encosta no grupo 
de Domingues para sobreviver na 
vida pública.

Ponto para Soler!
A prefeita Erica Soler continua 

avançando no cenário político regio-
nal, atraindo cada vez mais atenções 
para Potim. Nesta quarta-feira, ela 
ciceroneou a dupla de deputados 
André do Prado (estadual) e Mar-
cio Alvino (federal) para a entrega 
da rua Antônio de Oliveira Portes, 
modernizada e transformada em 
um “calçadão” para auxiliar no 
Caminho da Fé, com recursos de 
R$500 mil encaminhados por Prado. 
O trio acompanhou ainda a revita-
lização da Praça Francisco de Assis 
Galvão, que receberá o Parque da 
Cidade, além da pavimentação das 
ruas Marino Brasil, Benedito Lino 
e Aristeu Vilela, a construção da 
ponte Orlando Andrini e canalização 
do rio, com investimento superior 
a R$513 mil. Em tempos de bater 
à porta dos gabinetes, Erica tem 
dado exemplo a muitos prefeitos da 
região de como fazer do limão da 
crise uma bela limonada, com leves 
sabores de 2022...

E por falar na dupla...
...André do Prado (estadual) e 

Marcio Alvino (federal) também 
passaram por Roseira na quarta-
-feira, quando os deputados, acom-
panhados pelo prefeito Fernando 
Siqueira, entregaram respiradores 
à Santa Casa e anunciaram recur-
sos para a saúde e Apae, além do 
compromisso por pavimentação 
asfáltica e outras obras na cidade. E 
as prefeituras esperam mais para os 
próximos meses. Haja cafezinho...
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Determinação tenta identificar rombo financeiro deixado pela administração anterior

Mineiro ordena suspeição e inicia 
análise de contratos de Edson Mota

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos Mi-
neiro (MDB), anunciou na 
manhã desta terça-feira (16) 
a suspeição (análise legal) 
dos contratos firmados entre 
a antiga gestão municipal com 
empresas terceirizadas. O che-
fe do Executivo revelou que 
realizará no fim mês uma au-
diência pública para mostrar 
o caos financeiro deixado pelo 
ex-prefeito Edson Mota (PL).

Publicado na página oficial 
da Prefeitura de Cachoeira 
na rede social Facebook, o de-
creto informa que as equipes 
das secretarias de Finanças e 
de Negócios Jurídicos estão 
mobilizadas na verificação 
das licitações e compromissos 

Da Redação 
Cachoeira Paulista

celebrados por Mota com 
fornecedoras e prestadoras 
de serviços.

Além de encontrar possíveis 
irregularidades, a iniciativa 
busca identificar contratos 
de serviços não essenciais 
que podem ser cortados para 
garantir uma redução das des-
pesas municipais. Os recursos 
economizados deverão ser 
aplicados pelo atual gover-
no nas áreas da Educação e 
Saúde.

O decreto estabelece a 
criação de um comitê de 
Gestão de Crise que buscará 
encontrar soluções para o 
atual cenário de dificuldades 
econômicas enfrentado pela 
Prefeitura, que recentemente 
decretou estado de calamida-
de financeira e sanitária.

Durante entrevista ao pro-

Em primeira discussão, vereadores aprovam medida por unanimidade; ação pode beneficiar até 17 categorias

Prefeitura aguarda posicionamento; funcionários relatam atrasos salariais
e de direitos trabalhistas como motivação de medida na última quinta-feira

Câmara debate projeto para ampliação do número 
de atividades consideradas essenciais em Lorena

Marcus Soliva cobra Oceano depois 
sindicato paralisar transporte público

Com investimento de R$ 2,7 milhões, construção do Terminal 
Rodoviário de Moreira César entra na etapa de acabamento

A Câmara de Lorena apro-
vou, em primeira discussão, 
um projeto que amplia as 
atividades essenciais no mu-
nicípio, durante a pandemia 
da Covid-19. De autoria do 
vereador Maurinho Fradique 
(MDB), a proposta tenta ga-
rantir o respaldo jurídico para 
17 novas categorias atuarem 
na cidade durante fases mais 
restritivas do Plano São Paulo. 

Apesar das classificações de 
flexibilização limitarem os ser-
viços autorizados a funciona-

Após a paralisação dos fun-
cionários do transporte público 
de Guaratinguetá na última 
terça-feira (16), a Prefeitura 
notificou a empresa de ônibus 
Rodoviário Oceano Ltda para 
que sua direção preste esclare-
cimentos. Segundo o sindicato 
da categoria, a interrupção 
foi motivada pela postura da 
terceirizada no atraso de sa-
lários e não cumprimento dos 
pagamentos dos direitos traba-
lhistas de seus colaboradores.

Os usuários do transporte 
público de Guaratinguetá, que 
dependem do serviço, tiveram 
uma surpresa desagradável na 
manhã da última terça-feira. 
Motoristas e cobradores da 
Oceano, empresa do mesmo 
grupo da Rodoviário e Turismo 
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rem em cada etapa, o projeto, 
aprovado por unanimidade 
na sessão realizada na última 
segunda-feira (15), institui 
como essenciais em Lorena, 
as atividades de academias, 
comércio varejista, bares e 
restaurantes, salões de bele-
za, cabeleireiros, barbearias, 
manicures, shoppings e praças 
de alimentação, escritórios 
e empresas no segmento da 
advocacia, contábil, imobili-
ário, corretagem de seguro 
e empresas de tecnologia, 
esporte de alto rendimento 
que disputem campeonatos 
nacionais, estaduais e interna-
cionais e o poder Legislativo.

São José, decidiram cruzar os 
braços para participarem de 
uma assembleia organizada 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores em Transportes Rodo-
viários do Vale do Paraíba e 
Região. Com a medida, os ôni-
bus deixaram de circular das 
9h às 11h30. Em nova etapa 
da reunião, durante a tarde, o 
serviço voltou a ser paralisado 
das 14h às 15h.

De acordo com o diretor 
do sindicato, Manoel Galvão, 
a assembleia discutiu as difi-
culdades enfrentadas pelos 
funcionários diante dos cons-
tantes atrasos salariais e falta 
de pagamento de direitos traba-
lhistas como férias, tíquete ali-
mentação e PLR (Participação 
nos Lucros e Resultado). “Exis-
tem trabalhadores passando 
necessidade, pois os salários 
são baixos e era o tíquete que 
garantia as compras do mês. A 

Na justificativa, Fradique 
frisou que os comerciantes 
não são os responsáveis pelo 
índice de contaminação pelo 
novo coronavírus na cidade e 
citou uma reunião realizada 
na Acial (Associação Comercial 
Industrial Autônomos de Lo-
rena), na última semana, com 
representantes de atividades 
inclusas na proposta que rei-
vindicaram mais segurança 
e apoio para os trabalhos no 
município. “Hoje temos uma 
programação de vacinação, 
que acreditamos no mais 
tardar no final do ano toda a 
população estará vacinada e 
imune com relação a doença 

empresa também não pagou 
um terço das férias que deveria 
ter sido quitado em dezembro. 
No momento, não existe previ-
são para uma nova paralisação, 
mas continuaremos lutando 
na Justiça para que os funcio-
nários recebam seus direitos”.

Manoel Galvão destacou que 
o sindicato alertou a Prefeitura 
sobre os riscos da renovação do 
contrato em 5 abril de 2019 
com a Oceano, vencedora de 
um novo processo licitatório, 
que garantiu a empresa per-
manecer no comando do trans-
porte coletivo na cidade até 
2034. Segundo o sindicalista, 
há décadas os funcionários da 
empresa convivem com atrasos 
salariais e trabalhistas.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura de 
Guaratinguetá informou que 
notificou a Oceano na última 
terça-feira para que preste 

covid-19. Por esse motivo 
entendemos que nada mais 
justo do que amparar essas 
atividades, através de lei, pra 
que se amanhã ou depois o Go-
verno do Estado retroagir por 
um motivo ou outro avanço da 
fase vermelha nós teremos um 
amparo legal”.

A vereadora Wanessa An-
dreia também utilizou a tri-
buna para defender o projeto, 
argumentando sobre o atual 
cenário ser diferente de um 
ano atrás, início da pandemia. 
Segundo a parlamentar, hoje 
a população já sabe o que e 
como enfrentar, se referindo 
aos protocolos sanitários 

esclarecimentos até esta sexta-
-feira (19) sobre as acusações 
feitas pelos seus funcionários.

A atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Marcus 
Soliva (PSC), ressaltou que não 
foi informada previamente so-
bre a realização da assembleia 
e a consequente paralisação do 
transporte público.

Questionado se pretende 
rescindir o contrato com a ter-
ceirizada caso novos problemas 
ocorram, o Executivo afirmou 
que só se posicionará após a 
resposta da notificação.

Outro lado – Em nota oficial, 
assinada pela proprietária 
Edna Abdalla, a Oceano lamen-
tou a paralisação, classificando-
-a como um movimento ilegal 
de greve.

Apesar de não confirmar os 
atrasos salariais e trabalhis-
tas de seus colaboradores, a 
empresa justificou que, além 

obrigatórios para conter a 
disseminação da doença. “Esse 
projeto não vai só ajudar os 
comerciantes, a economia 
do nosso município, como 
também assegura o Executi-
vo a flexibilizar frente caso 
entrarmos de novo na fase 
vermelha”, salientou.

O Governo do Estado, que 
estipula como essenciais na 
etapa vermelha, atividades 
como hospitais, farmácias, 
padarias e supermercados des-
tacou que “todos os protocolos 
sanitários e de segurança para 
os setores econômicos devem 
ser cumpridos com rigor. Pre-
feituras que se recusam a se-

da pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19), reduziu-se 
a demanda pelo serviço. “Há 
tempos o setor de transporte 
de passageiros vem enfrentan-
do as dificuldades do mercado 
em decorrência de políticas 
tarifárias defasadas e princi-
palmente pela concorrência 
desleal praticada pelos servi-
ços clandestinos, privados de 
passageiros e carona (trecho 
da nota)”.

guir as normas estabelecidas 
pelo Governo do Estado ficam 
sujeitas a sanções judiciais”.

A expectativa é de que a se-
gunda votação do projeto seja 
realizada nesta segunda (22).

Manifestação – Assim como 
em Cruzeiro, Pindamonhanga-
ba, São José dos Campos e Uba-
tuba, parte dos comerciantes 
de Lorena foram protestar nas 
ruas da cidade pela reabertura 
das atividades. No município, 
uma carreata percorreu bair-
ros como Vila Celeste e Centro, 
no dia 26 de janeiro, período 
em que a RMVale estava clas-
sificada na etapa vermelha do 
Plano São Paulo. 

A Oceano afirmou ainda 
que, apesar de atualmente 
enfrentar um déficit con-
tratual de cerca de R$ 10 
milhões e o evidente de-
sequilíbrio econômico da 
concessão pública, está “... 
empenhada em manter os 
atuais empregos, afinal, são 
centenas de funcionários que 
dependem deste trabalho 
para sustento próprio e das 
suas famílias...”.

grama Atos no Rádio, no iní-
cio da tarde desta terça-feira, 
Mineiro ressaltou a necessida-
de do processo de suspeição. 
“Estamos analisando todos os 
contratos, como por exemplo, 
o do serviço de coleta de lixo e 
o de fornecimento de combus-
tíveis. Alguns destes documen-
tos já possuem apontamentos 
feitos pelo Tribunal de Contas 
e Ministério Público. Tem mui-
ta coisa nestes contratos que 
precisa ser adequada”.

O chefe do Executivo reve-
lou que realizará, no próximo 
dia 27, uma audiência pública, 
que será transmitida na pági-
na da Prefeitura no Facebook, 
para mostrar à população 
os diversos problemas ad-
ministrativos e financeiros 
deixados pela gestão de Mota. 
“Ainda não posso dar muitos 
detalhes, mas adianto que 
explicaremos ao povo como 
nossos projetos estão sendo 
prejudicados pela situação 
financeira caótica ‘herdada’, 
como, por exemplo, sofremos 
recentemente um resgate ju-
dicial de R$ 1,7 milhão para 
quitar dívidas de direitos 
trabalhistas de servidores 
municipais”.

Após um ano e quatro meses 
do início das obras, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta quinta-feira (18), 
que as obras do Terminal Ro-
doviário de Moreira César de-
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vem ser concluídas em poucos 
dias. A demanda atende a um 
plano de mobilidade urbana 
municipal.

Segundo o Município, há uma 
movimentação interna para o 
lançamento do edital que de-
finirá a empresa responsável 
pela administração do terminal.

O local, já na fase de acaba-

mento da fachada e pintura 
interna do prédio, além da 
jardinagem, contará com uma 
base da GMC (Guarda Civil 
Metropolitana), com o obje-
tivo de reforçar a segurança 
pública no distrito. A Prefeitura 
dialoga, também, com a Viva 
Pinda, para que o embarque 
e desembarque de linhas ur-

banas sejam feitas na área. A 
promessa é que haja esforços 
para que o terminal tenha 
condições de atender linhas 
intermunicipais.

“Além do espaço para em-
barque e desembarque de 
passageiros, a obra trará para 
Moreira César um espaço de 
entretenimento e praça de ali-

mentação. Uma obra moderna 
com estrutura pré-moldada, ex-
celente arquitetura e um lindo 
projeto paisagístico”, exaltou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

O terminal foi construído no 
antigo pátio de festa de Mo-
reira César, com investimento 
de R$ 2,7 milhões. Na data 
de assinatura, em novembro 
de 2019, os responsáveis re-
forçaram que esta fazia parte 
de uma solicitação antiga dos 
moradores que alavancaria a 
mobilidade.

Ônibus do TUG, no Centro de Guará, que volta a ter polêmica no setor

O atual prefeito Antônio Carlos Mineiro, que enfrenta problemas deixados pelo antecessor, Edson Mota

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Rafaela Lourenço/Reprodução
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A Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena tem a honra de anun-
ciar que reinaugurou no dia 8 de 
fevereiro o Pronto Atendimento, 
com a excelência de sempre, 
mas, desta vez, com diferenciais 
para que você se sinta acolhido 
e seguro.

As novas acomodações contam 
com uma estrutura ampla e mui-
to moderna, já que um hospital 
não pode nem precisa ser um 
local desconfortável ou desagra-
dável.

Pensando na humanização, 
buscamos adequar todas as áre-
as para que o paciente se sinta 
confortável em seu atendimento.

Por isso, foi preparada uma equi-
pe multiprofissional que inclui 
profissionais médicos e assistên-
cia direta para que o atendimento 
fique dentro dos padrões dos 
diversos serviços de referência.
Sendo assim, a Santa Casa 

de Lorena está extremamente 
aconchegante e convidativa para 
receber você.

Além de estacionamento gra-
tuito durante o período de aten-
dimento, há Cantinho do Café e 
brinquedoteca.

Além do Cas (plano próprio da 
Santa Casa), há a abrangência 
de diversos convênios:
Bradesco, Sul América, Notre-

dame, Policlin, Ativia, Santa Casa 
SJC, Amil, SPA Saúde, Mediservi-
ce, Cabesp, Cassi, Cesp, Aeronáu-
tica, Fusex, Única Saúde, INB do 
Brasil, Petrobras, Porto Seguro, 
Total Medcare, Caasp, Byomed, 
Econumus, Avamp, entre outros.

Conforme mencionado pelo 
administrador Dario Costa:  
"Buscamos otimizar nossos 
fluxos operacionais, investindo 
em hotelaria e humanização, 
para que nosso paciente se sinta 
confortável quando precisar dos 
nossos serviços."

Tudo para cuidar de você 
e dos seus!

Imgens: Santa Casa de Misericórdia de Lorena
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Prefeitura inicia desligamento de 
funcionários aposentados em Pinda

Intenção é ampliar Cidade Legal para atender mais áreas; cidade tem mais de trinta bairros irregulares

Município e Polícia Militar cobram colaboração de visitantes para evitar aglomerações em meio 
à pandemia; cidade tem elevação preocupante de contaminados e mortos nas últimas semanas

Prédio histórico, tombado há anos, tem investimento inicial de R$ 240 mil

Câmara recomenda criação de comissão 
para regularização fundiária em Guará

A Câmara de Guaratingue-
tá recomendou a criação da 
Comissão Especial focada na 
regularização fundiária. O ob-
jeto é que o Programa Cidade 
Legal seja expandido para a 
adequação de 37 bairros.

O pedido reúne assinatura de 
quatro parlamentares: Arilson 
Santos (PSC), Pedro Sannini 
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(PSC), Marcelo da Santa Casa 
(PSD) e Dani Dias (PSC). O 
grupo destacou, em requeri-
mento, que o Município possui 
autonomia para desenvolver as 
etapas do programa estadual 
de regularização fundiária, o 
“Cidade Legal”.

“É necessário o acompanha-
mento das ações municipais, 
bem como um apoio centrali-
zado de medidas legislativas 
e técnicas que permitam aos 
municípios desenvolver, no seu 

âmbito, a regularização fundi-
ária que é de interesse de toda 
a sociedade”, ressaltou o texto.

A expectativa é que com a 
instalação temporária de uma 
Comissão Especial, a Câmara 
possa contribuir com Marcus 
Soliva (PSC) para a redução de 
casas sem documentações em 
Guaratinguetá.

Os vereadores destacaram 
que o pedido passou ao me-
nos por sete fases, desde o 
protocolamento até o encami-

nhamento ao departamento 
administrativo.

Segundo a vereadora, é ne-
cessário que Soliva assine 
novamente o convênio com 
o Estado para a retomada do 
processo. “Avalio que hoje a 
gente precisa correr contra o 
tempo, inclusive porque essa 
questão da regularização fun-
diária ficou parada em outros 
governos”, comentou Dani, que 
revelou que continuará indo 
à São Paulo para verificar a 

situação dos bairros de Guara-
tinguetá. Estima-se que sejam 
necessários cerca de R$ 600 
mil somente para a adequação 
do bairro Chácaras Agrícolas, 
além de R$ 300 mil para o 
Monte Solar.

Cidade Legal – O programa 
é  uma iniciativa da secretaria 
estadual de Habitação, criado 
há mais de dez anos, para 
colaborar com os municípios 
paulistas no processo de re-
gularização de núcleos habita-

cionais implantados de forma 
desconforme à lei. No progra-
ma, o Estado disponibiliza às 
cidades equipe para realizar 
análise, estudo e aprovação 
dos projetos de regularização.

Entre os exemplos de aten-
dimento na região, um dos 
destaques é a regularização da 
área ocupada há quase duas 
décadas no bairro Parque das 
Rodovias, em Lorena, atenden-
do mais de duzentas famílias, 
em dezembro de 2020.

Pinda inicia processo de licitação 
para restauração da Igreja São José

Com aumento de casos de Covid-19, operação 
da Prefeitura conscientiza turistas em Piquete

Pindamonhangaba iniciou, 
no último dia 12, o processo 
licitatório para a restauração 
da igreja São José, no Centro. 
O prédio é uma das mais anti-
gas construções da cidade. A 
licitação deve definir a empresa 
especializada para obras emer-
genciais no templo.

Segundo os responsáveis 

Tentando conter o aumen-
to de contaminados pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
em Piquete, a Prefeitura e a 
Polícia Militar promoveram 
uma operação, no último 
final de semana, para coibir 
aglomerações em pontos tu-
rísticos. Para a preocupação 
das autoridades em Saúde, 
o munícipio registrou na úl-
tima segunda-feira (15) um 
aumento de 29% no número 
de infectados, em comparação 
ao mês passado.

De acordo com a Prefeitura, 
as abordagens de conscienti-
zação foram realizadas no sá-
bado (13) e domingo (14), na 
estrada vicinal José Rodrigues 

Após tratativas para manter 
os funcionários aposentados 
em seus postos de trabalho, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba comunicou que eles serão 
desligados. A mudança do 
sistema tenta adequar a cidade 
às regras estabelecidas pela 
Reforma da Previdência, pro-
mulgada pelo Governo Federal.

Pindamonhangaba era, até 
então, um dos poucos municí-
pios em que o funcionário, que 
havia recebido a concessão da 
aposentadoria, poderia conti-
nuar trabalhando em seu posto 
público. Com a aprovação da 
emenda de 12 de novembro de 
2019, o desligamento do servi-
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pelo trabalho, os reparos ten-
tam garantir a conservação 
emergencial do prédio históri-
co, que precisa também de uma 
restauração interna e externa.

O edifício é uma das primei-
ras construções da cidade e 
carrega o nome de Igreja de 
São José da Vila Real de Pin-
damonhangaba.

O trabalho para a recupera-
ção da igreja é respaldado em 
ação movida pelo Ministério 
Público, que recebeu decisão, 

Ferreira, em direção ao Bairro 
dos Marins, trajeto repleto de 
cachoeiras e que dá acesso a 
outros atrativos naturais como 
o Pico dos Marins.

Na ação, as equipes da Vi-
gilância Sanitária e da PM 
orientaram os motoristas e 
passageiros de cerca de oiten-
ta veículos sobre a importân-
cia de utilizarem máscaras de 
proteção e evitarem aglomera-
ções. Os profissionais também 
destacaram aos turistas a im-
portância de permanecerem 
isolados caso sintam alguns 
dos sintomas típicos da conta-
minação pela Covid-19, como 
febre, dificuldade em respirar, 
dor no peito, tosse seca e per-
da do olfato ou paladar. 

Além da estrada de acesso, 
a equipe realizou fiscalizações 
em diversas cachoeiras.

dor público foi determinado.
A Prefeitura tem comunicado 

seus trabalhadores ativos que, 
em caso de aposentadoria 
concedida após novembro de 
2019, os contratos de trabalho 
serão extintos. Aqueles que 
tiveram o benefício autorizado 
antes da Reforma da Previdên-
cia não sofrerão aplicação da 
nova legislação.

“É uma decisão que não nos 
agrada, pois iremos perder 
servidores experientes que 
ajudam a máquina a trabalhar. 
Infelizmente, o empregado que 
utilizar o tempo de contribui-
ção do seu emprego na Prefei-
tura para sua aposentadoria 
deverá ter realizada a rescisão 
de contrato de trabalho imedia-
tamente”, contou o secretário 
de Administração, Marcelo 

publicada no início do mês, 
quando o juiz Luís Fonseca de-
terminou o reparo emergencial 
do templo. “[...] evitando pereci-
mento do patrimônio histórico 
e cultural, com execução dos 
serviços básicos de remoção 
de vegetação nas trincas, re-
paro no sistema de calhas para 
evitar infiltrações, manutenção 
no forro da igreja, entre outras 
ações visando a preservação”.

A secretaria de Obras e Pla-
nejamento está em diálogo 

O secretário de Saúde, Luiz 
Humberto Leite, destacou a 
importância da operação, de-
nominada “Paz e Proteção”. “O 
prefeito (Rômulo Kazimierz, 
o Rominho-PSDB), exaltou a 
parceria com a Polícia Militar 
e reiterou a necessidade de 
ações como esta contra a pan-
demia, que buscam garantir a 
segurança da população. As 
próximas operações contarão 
também com a participação 
da equipe da secretaria de 
Turismo”. 

Apesar de confirmar a pos-
sibilidade de novas etapas da 
operação, o Executivo não 
revelou futuras datas.

Preocupação – O mais re-
cente boletim epidemiológico, 
divulgado pela secretaria de 
Saúde de Piquete, apontou 
que a cidade, até o fim da 
tarde desta segunda-feira 
(15), contabilizava 520 casos 
confirmados de Covid-19. O 
número é 29% superior ao 
registrado em 15 de janeiro, 
que foi de 403. O número 
de mortes cresceu 27% no 
período, saltando de 11 para 
14. O município tem 484 re-
cuperados da doença e dois 
internados.

com a Mitra Diocesana, res-
ponsável pelo patrimônio, 
que contratou uma empresa 
especializada em restauro e 
manutenção de bens tombados 
para o projeto específico. O Mu-
nicípio também deve concluir 
o trabalho.

O valor estimado, somente 
para este início das ações, é 
de R$ 247 mil para que não 
haja mais prejuízos, mas não 
garante ainda abertura total 
do templo. A centenária Igreja de São José, que teve início de licitação em Pinda

Martusceli.
A orientação é que todos 

os servidores que tiveram 
aposentadoria liberada após 
novembro de 2018 e com o 
uso do tempo de contribuição 
do emprego atual na contagem, 
deverão entrar em contato 
imediato com o departamento 
de Recursos Humanos.

O Município alterou também 
os procedimentos internos. Os 
funcionários terão de informar 
o momento de pedido de apo-
sentadoria ao INSS (Instituto 
Nacional do Serviço Social). A 
intenção é organizar e planejar 
trabalhos e serviços, tendo em 
vista o possível desligamento.

Em casos de dúvidas, o servi-
dor deve comparecer ao DRH, 
localizado à rua Deputado 
Claro Cesar, nº 30, no Centro.

Lei trabalhista cobra dispensa automática; decisão desagrada 
Município, que teme queda de qualidade na administração

Fotos: Reprodução PMP
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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.

ELETRIZANTE – Assisti do Rio, pela internet, O programa ‘Bastidores da 
Política’ de terça-feira passada. Senti falta do ratinho falador e do Frangão, 
apesar da bela condução de Zé Roberto na entrevista a Padre Afonso Lobato. 
O programa continua eletrizando as noites de terça-feira. Pode ser visto 
mesmo do Rio e de qualquer lugar, das 18 às 20 horas pela ValeVerTV...
ELE VAI VOLTAR – Padre Afonso volta a política. Vai ser candidato em 2022. 
Ainda não sabe se federal ou estadual e por qual partido. Quase certo que 
não será o PV. Pretende montar estrutura através da qual possa defender 
de Pinda ao Fundo do Vale, e, de Taubaté a Jacareí, bem como Natividade...
ISAEL NO FIO DA NAVALHA – Pretensão de Padre Afonso pode deixar 
Isael de saia justa. Apoiar a quem, Isael? Piorino ou o Padre?...
PATRIMÔNIO HISTÓRICO – Padre Afonso declarou que não vai abandonar 
a campanha sugerida pelo Bispo de Taubaté, para a restauração da capelinha 
velha do Santana, onde é pároco; e, a do Externato, onde estão sepultados 
os legionários da independência, que acompanharam Dom Pedro até as 
margens do Ipiranga. O padre disse inclusive que já acertou a restauração 
com equipes da UNITAU. Espera a volta às aulas na plenitude para que 
tudo comece a acontecer...
NÃO ESQUEÇAM DE MIM – João Vicente – Jovimar; bem votado para 
prefeito em Aparecida promete fazer campanha forte para Deputado Federal, 
também...
DUELO DE TITÃS – Cal e Norbertinho estão a ponto de transformar as 
sessões da Câmara em arenas de UFC. Magrão também não deixa por 
menos. Faz cortes nas falas de CAL. Inclusive porque algumas das matérias 
defendidas pelo presidente atual eram projetos defendidos antes por ele...
FURA FILA – Ouvi dizer que tem gente reunindo provas para denunciar que 
tem gente furando a fila de tratamentos clínicos, contando com apoio de 
parlamentar em Pinda, com caminhos facilitadores para adeptos passarem 
a frente de outros, no atendimento com médicos especialistas...
POR QUÊ? – Tem gente perguntando a troco de quê a vereadora Regininha 
aprova tudo que vem da secretaria de Saúde e da Prefeitura. O Povo me 
pergunta. Logo, quer saber...
IMPROVISO PRONTO – São muitas as críticas à atuação do vereador 
Julinho Car. Na Rua, na boca de lata, é discurso claro e rápido. Na Câmara 
Julinho tem levado o ‘improviso escrito’. Faz lembrar o vereador Jorge da 
Farmácia, que não conseguiu voltar...
SEM RESPOSTA – A Câmara não deu sinal de resposta à inquietação do 
Jurista e Jornalista Julielton Modesto sobre a cobrança feita aos holofotes, 
que devem ser acesos, sobre o acordo do Coronel Sodário. Ficou de parcelar 
a restituição do pagamento feito pela prefeitura sobre o aluguel de carros e 
depósito em Taubaté...
TAMO DE OLHO – Prefeito Isael Domingues, o Povo tá de olho no que pode 
acontecer no espaço João do Pulo...

Mau uso da rede de esgoto provoca transtornos 
Empresa de saneamento dá dicas de como evitar o entupimento e transtornos

Da Redação
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Nos últimos 12 meses, as 
equipes operacionais da Gua-
ratinguetá Saneamento realiza-
ram mais de cinco mil manu-
tenções nas redes coletoras de 
esgoto do município. Entre de-
sobstruções, consertos e trocas 
de redes foram realizados, em 
média, 486 atendimentos por 
mês, porém, em períodos de 
chuva, esse número aumenta 
para cerca de 600 ocorrências. 
Esse aumento se deve, em 
grande parte, ao lançamento 
irregular de resíduos sólidos 

no sistema coletor de esgoto.
A rede de esgoto é um siste-

ma de canalização que recebe 
e transporta os resíduos líqui-
dos de residências, comércio, 
indústrias e não é projetada 
para receber materiais só-
lidos como papel higiênico, 
absorvente íntimo, fio dental, 
cotonetes, restos de comida, 
embalagens plásticas, entre 
outros resíduos que são des-
prezadas pelos ralos, pias e 
vasos sanitários. 

O óleo de cozinha é outro 
problema que pode afetar 
muito as redes de esgoto, 
pois a gordura se acumula 

nas bordas das tubulações e 
acelera ainda mais o processo 
de entupimento. 

“Para evitar transtornos 
com entupimentos e obstru-
ções da rede de esgoto a mu-
dança de hábitos é essencial. 
Para isso contamos muito com 
a participação da população, 
que com atitudes podem 
auxiliar nessa questão. Ações 
simples como colocar ralos em 
pias, tanques e demais saídas 
de água, recolher os cabelos 
que se acumulam no ralo do 
banheiro, separar o óleo de 
cozinha e colocá-lo junto à 
coleta seletiva contribuem 

para o bom funcionamento 
do sistema”, disse o diretor 
Operacional da Guaratinguetá 
Saneamento, Sérgio Bovo. 

Outro cuidado que deve ser 
tomado é a limpeza do sifão 
da cozinha. Assim, sempre que 
notar que a água está descendo 
de forma mais lenta ou que há 
algum odor, o munícipe deve 
realizar uma higienização no 
equipamento. O ato é bem 
simples e, no geral, não requer 
contratação de empresa es-
pecializada, basta colocar um 
balde embaixo da pia, retirar o 
sifão, fazer a limpeza e colocá-
-lo de volta.

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:
ANDERSON ROBERTO MANOEL, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
industrial, estado civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de fevereiro de 1971, residente e domiciliado Rua Mogi das Cruzes, nº
768, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO MANOEL e
ANGELINA DE PAULA MANOEL.
MARIA DAS NEVES DANTAS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cozinha,
estado civil divorciada, de 53 anos de idade, nascida em Nova Palmeira-PB, no dia
27 de setembro de 1967, residente e domiciliada Rua Mogi das Cruzes, nº 768,
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de INACIO GARCIA DANTAS e MARIA
AUGUSTINA DANTAS. 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, 19 de fevereiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUILHERME ALESSANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão controlador de acesso, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de abril de 1998, residente e domiciliado Rua
Salatiel Rodrigues da Fonseca, nº 203, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de
MILTON ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e KELLY REGINA DE JESUS ANTUNES.
BIANCA STÉFANE SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
financeiro, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de dezembro de 1999, residente e domiciliada Rua Padre Walter Donati,
nº 359, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARCO ANTONIO
MOREIRA e GISELE HELENA DOS SANTOS. 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, 19 de fevereiro de 2021.

Determinação passa a valer a partir da próxima segunda-feira; anúncio do 
Estado regride regiões à etapa vermelha e classifica Sorocaba na amarela

Determinação estadual passa a valer a partir da próxima segunda-feira

RMVale é mantida na fase 
Laranja do Plano São Paulo

Região ultrapassa marca de 95 mil pessoas 
vacinadas com primeira dose contra Covid-19

O Governo do Estado man-
teve a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) na fase laranja 
do Plano São Paulo de flexibili-
zação. No anúncio desta sexta-
-feira (19), o governador João 
Doria (PSDB) destacou que a 
22ª reclassificação regrediu 
quatro regiões paulistas para a 
fase vermelha e avançou duas 
para a laranja e amarela.

Com avaliação dos dados 
epidemiológicos, a RMVale, 
classificada como região de 
Taubaté, segue na segunda 
etapa mais restritiva de con-

De acordo com dados divul-
gados pelas prefeituras e pelo 
Estado, a RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) ultrapassou a 
marca de 95 mil pessoas va-
cinadas com a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19 
(3,74% da população). Nessa 
semana foi iniciada a vacinação 
de idosos acima de oitenta anos.

Na capital paulista, a imuni-
zação contra o novo corona-
vírus começou no dia 17 de 
janeiro, logo após a aprovação 
emergencial da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária) à Coronavac, imu-
nizante fabricado em parceria 
entre o Instituto Butantan e 
o laboratório chinês Sinovac. 
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dição de flexibilização, onde 
foi colocada desde o último 
dia 5.

As regiões de Araraquara, 
Barretos, Bauru e Presiden-
te Prudente apresentaram 
índices negativos como de 
contaminações e ocupação 
de leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) regrediram 
para a fase vermelha. 

Por outro lado, os últimos 
números de Franca e Soro-
caba apresentaram melhora 
e elevaram as regiões para 
as fases laranja e amarela, 
respectivamente. 

De acordo com a reclassifica-
ção desta sexta-feira, a média 
estadual de contaminações 
passou de 343,7 para 287,9 

Após três dias, as cidades da 
região também deram início ao 
processo de vacinação com a 
técnica de enfermagem Juliana 
Santos, que recebeu a primeira 
dose no Hospital Regional de 
São José dos Campos, cidade da 
RMVale em que mais doses da 
vacina foram aplicadas (ao todo 
30.674 pessoas tomaram a pri-
meira dose e 4.751 a segunda), 
um percentual de mais de 35% 
do total de doses dadas em 
todo a região. Taubaté ocupa 
a segunda posição do ranking 
com 13.787 aplicações (14% 
da região). Fecham o “Top 5” da 
vacinação, Jacareí com 8.968 
vacinas, Pindamonhangaba 
com 6.429 e Guaratinguetá 
com 5.210.

Na comparação proporcional 
ao número de habitantes, Apa-
recida ocupa o primeiro lugar 
da classificação das cidades 

novos casos de Covid-19 por 
100 mil habitantes. Os núme-
ros revelam uma queda de 
48,3 para 46,6 novas interna-
ções a cada 100 mil habitantes 
e uma alta de novas mortes 
pela doença, de 7 para 7,3 por 
100 mil habitantes.

Enquanto a ocupação de 
leitos de UTI por pacientes gra-
ves contaminados pelo novo 
coronavírus caiu de 67,2% 
para 66,7%, com 20,2 vagas a 
cada 100 mil habitantes, todas 
as regiões classificadas na fase 
vermelha estão com ocupação 
dos leitos acima de 80%.

O governador destacou que 
“outras reclassificações pode-
rão ocorrer na próxima sema-
na, sempre com o objetivo de 

que mais vacinaram (dados da 
primeira dose) 5,95% dos apa-
recidenses já foram vacinados 
(2.152 doses).

Em Cachoeira Paulista, a 
porcentagem de vacinados é 
4,77% (1.589). Na sequência, 
Lagoinha com 4,66% (228), 
Lorena com 4,55% (4.039), 
Ilhabela com 4,53% (1.585).

Taubaté ocupa a sétima po-
sição com 4,38% da população 
vacinada, Guaratinguetá em 
oitavo com 4,28%, São José 
dos Campos em nono com 
4,25%. Em seguida, Tremembé 
com 4,24% (duas mil doses), e 
Piquete com 4,12% (563).

São José dos Campos – Na 
última segunda-feira (15), após 
a vacinação ser suspensa por 
falta de doses, o Governo do 
Estado cobrou maior trans-
parência da Prefeitura na 
imunização contra a Covid-19, 

atender com mais precisão e 
rapidez, seja para evoluir ou 
regredir”.

As mudanças entrarão em 
vigor a partir da próxima 
segunda-feira (22).

Laranja – A RMVale segue 
apta a liberar atividades não 
essenciais como comércio em 
geral, restaurantes, salões de 
beleza, barbearias, academias 
e centros esportivos, com 
expedientes de até oito horas 
diárias, com o fechamento às 
20h. A capacidade dos locais é 
permitida em até 40%, além da 
obrigatoriedade do distancia-
mento social, uso de máscaras 
e disponibilização de álcool em 
gel. O atendimento presencial 
em bares continua proibido.

afirmando que o município 
é o único do estado que não 
tem fornecido os dados pelos 
canais oficiais e preenchido o 
cadastro nominal de pessoas 
em que foram aplicadas as 
doses. Todas as cidades pau-
listas são obrigadas a incluir 
as informações na plataforma 
VaciVida, criada para acompa-
nhar quem são os imunizados, 
número e necessidade de novas 
doses conforme o público-alvo.

Redução – A média móvel 
de novos casos na RMVale 
registrou uma queda na última 
semana. São 873 novos casos 
por dia. Em comparação com a 
média de duas semanas atrás, 
era 1.662, uma queda acentu-
ada de 47%. A média móvel de 
mortes saiu da estabilidade, 
atualmente em 15,14. Há duas 
semanas era 18,29, queda de 
17,19%.
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Com decreto “mais leve”, Caraguá 
autua e flagra festas irregulares

Câmeras auxiliam prisão de 
ladrões de carro em Cruzeiro

Apesar do cancelamento do 
ponto facultativo de Carnaval 
para evitar aglomerações de 
pessoas, Pindamonhangaba, 
Ubatuba e Caraguatatuba re-
gistraram festas clandestinas 
nos últimos dias. A preocupa-
ção das cidades é que os casos 
aumentem ainda mais após o 
período carnavalesco.

Pindamonhangaba foi uma 
das cidades a registrar festas 
clandestinas. Os responsáveis 
pelos eventos foram autuados 
pelas autoridades do municí-
pio, no fim de semana. A ação 
contou com o apoio da Vigi-
lância Sanitária e Rendas, além 
da PM e da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana). Dois eventos 
receberam autuações, um 
na região rural, no Ribeirão 
Grande, e outro no Santana.

Segundo a Vigilância, nos 
dois locais haviam flagrantes 
de aglomerações com pessoas 
em pé e sem o uso de máscara 
de proteção. Apesar do perío-
do carnavalesco ter acabado, a 
Prefeitura pretende continuar 

Bruna Silva
RMVale

com as fiscalizações ao longo 
da semana. “É importante que 
as denúncias cheguem com 
o máximo de informações 
possíveis sobre o local a ser re-
alizado, para que a ação surta 
o efeito desejado”, comentou o 
diretor da Vigilância Sanitária, 
André Marcos Pereira.

No último sábado (13), em 
Caraguatatuba, uma festa cha-
mada de “American Pie Fest”, 
no bairro Golfinhos, foi fechada. 
Cerca de 150 jovens estavam 
no local sem máscaras de pro-
teção ou qualquer outro tipo 
de prevenção ao vírus. Devido 
à desobediência às medidas de 
contenção da doença, os res-
ponsáveis foram multados em 
R$ 7,7 mil e o dono local em R$ 
3,7 mil. A ocorrência foi acom-
panhada por policiais militares, 
Vigilância Sanitária e outros 
órgãos do Município. Mais dois 
estabelecimentos comerciais, 
um bar e um quiosque, tam-
bém sofreram penalidades 
por desobrigação ao decreto. 
Os locais estavam vendendo 
bebidas alcóolicas após o ho-
rário permitido pelo decreto. 
A Prefeitura estima que mais 
de duzentos comércios foram 

vistoriados e setenta pessoas 
abordadas, principalmente 
sem máscara.

Em Ubatuba, a partir das 
denúncias, foram interditados 
uma pousada em Itamam-
buca e um bar no Sertão da 
Quina. Outras cidades como 
Cruzeiro, Aparecida e Potim 
não registraram denúncias 
formalizadas sobre festas 
clandestinas. A reportagem 
buscou informações com as 
prefeituras de Lorena e Gua-
ratinguetá, mas não obteve 
respostas até o fechamento 
desta matéria.

Novas variantes – São José 
dos Campos confirmou, nesta 
quarta-feira, ter ao menos seis 
casos das novas variantes do 
vírus. A investigação da secre-
taria de Saúde aponta quatro 
infecções da cepa que come-
çou a circular no Amazonas e 
duas com variantes de outros 
estados. Uma das característi-
cas da variante amazonense é 
a capacidade maior de trans-
missão. A confirmação das 
novas cepas acende o alerta 
para os municípios da região, 
que já enfrentam a elevação 
dos casos desde janeiro.

Operação registra comércios fora das regras estabelecidas; multas, interdições e 
cancelamentos marcam fim de ação nas praias e áreas de maior movimentação 

Ao menos três cidades identificaram aglomerações; estabelecimentos são autuados pela Vigilância Sanitária

Com mais de 135 mil casos de Covid-19
na região, Carnaval tem festas clandestinas
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Festa flagrada em Pindamonhangaba, durante operação da Polícia Civil e Prefeitura; região registra delitos

Uma operação da Prefeitu-
ra de Caraguatatuba ampliou 
a fiscalização para inibir 
aglomerações e a realização 
de eventos na cidade litorâ-
nea. A medida foi colocada 
em prática no mesmo fim 
de semana que o Município 
decretou ações mais brandas 
que a fase laranja, atualmen-
te estipulada pelo Plano São 
Paulo.

As fiscalizações do cum-
primento das regras visam 
combater o avanço da pan-
demia da Covid-19. Dois 
estabelecimentos foram fe-
chados por venda de bebida 
alcoólica após o horário 
permitido (22h) e uma festa 
clandestina, com mais de 
150 jovens (muitos deles, 
menores e quase todos sem 
máscara de proteção facial), 
foi interrompida. Ao todo fo-
ram aplicados mais de R$22 
mil em multas.

A primeira ação aconteceu 
no último sábado (13) após 
os fiscais das secretarias 
de Urbanismo (Postura), 
Fazenda (Comércio) e Saúde 
(Vigilância Sanitária) recebe-
rem a denúncia de um evento 
em uma casa localizada no 
bairro Golfinhos. Juntamente 
com os policiais militares 
foram até a residência e 
confirmaram flagrante da 
festa batizada de “American 
Pie Fest”.

Entre as irregularidades 
encontradas, a venda de be-

Thales Siqueira
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bidas alcoólicas após às 20h, 
com cobrança de entrada. Os 
responsáveis foram autuados 
em R$ 7.480 pela bebida e 
pela proibição da realização 
desse tipo de festa. O dono do 
imóvel recebeu uma multa no 
valor de R$ 3.740.

No mesmo dia, a fiscaliza-
ção interditou um bar locali-
zado no bairro Jaraguazinho, 
logo após a descida da serra 
da Rodovia dos Tamoios, por 
funcionamento irregular 
após às 22h e venda de be-
bidas depois das 20h, além 
do flagrante de pessoas sem 
máscara. Os responsáveis fo-
ram autuados em R$ 11.220.

No domingo, outro esta-
belecimento foi interditado 
por descumprir as regras. 
Um quiosque, que fica na 
Avenida da Praia, no bairro 

Jardim Aruan, foi flagrado 
funcionado sem licença e, 
também, por vender bebida 
após o horário permitido, 
causando aglomerações.

De acordo com a gestão, 
apesar do cancelamento do 
ponto facultativo de Carna-
val, as ações de fiscalização 
foram intensificadas. Entre 
sexta-feira (12) e domingo 
(14) foram vistoriados mais 
de duzentos comércios, regis-
tradas seis autuações e cerca 
de setenta pessoas foram 
abordadas em feiras livres e 
feira do rolo. A maior parte 
por falta de máscaras.

Novo decreto – A Prefei-
tura de Caraguatatuba pu-
blicou um novo decreto, no 
último dia 12, que flexibiliza 
as regras da fase laranja 
do Plano SP. Restaurantes, 
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quiosques, shoppings e ou-
tros estabelecimentos estão 
liberados para funcionar até 
às 22h contrariando a clas-
sificação da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) em 
que os comércios podem ficar 
abertos até às 20h.

As demais regras do plano, 
como capacidade máxima 
de 40%, uso de máscaras, 
limpeza com álcool e dis-
tanciamento de um metro 
e meio entre os clientes, 
seguem valendo. A deci-
são do Município deve ser 
contestada na Justiça. O 
decreto de Caraguatatuba 
pode ser conferido no site da 
Prefeitura pelo link caragua-
tatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
-content/uploads/2021/02/
Edital_476.pdf.

Trabalho da equipe de Vigilância Sanitária, durante operação em Caraguatatuba; Carnaval com interdições

Casal flagrado em cena de sexo ao ar livre; polícia tenta identificação

Pinda tem duas mortes 
em menos de três horas
Crimes assustam famílias do Feital 
e Goiabal; Polícia procura atiradores

Causando medo na popu-
lação de Pindamonhanga-
ba, a quarta-feira (17) foi 
marcada pela violência no 
município. Dois moradores 
foram mortos a tiros em 
menos de três horas.

A primeira morte ocorreu 
durante um tiroteio por volta 
das 15h, no bairro Feital. Em 
relato à Polícia Civil, morado-
res da rua José Elídio Paula 
Claro afirmaram que o mo-
torista de um carro, modelo 
Gol, da marca Volkswagen, 
transitava pela via quando 
foi surpreendido por atira-
dores que estavam em um 
Volkswagen Pointer. Tam-
bém armado, o condutor do 
Gol efetuou disparos contra 
o grupo, mas acabou sendo 
atingido. O Samu (Serviço de 

Da Redação
Pindamonhangaba 

Atendimento Móvel de Urgên-
cia) foi acionado, mas a vítima 
morreu antes da chegada do 
resgate. 

As polícias Civil e Militar re-
alizaram diligências na região 
em busca dos assassinos, mas 
não conseguiram localizá-los.

Já por volta das 18h, as 
corporações receberam a in-
formação que moradores do 
bairro Goiabal encontraram 
o corpo de um idoso numa 
região de mata.

Acionados, os peritos da 
Polícia Científica constataram 
que a vítima foi executada com 
seis disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba abriu inquéri-
tos para tentar descobrir as 
motivações e os autores dos 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar).

As idades e identidades das 
vítimas não foram reveladas 
pela Polícia Civil

Casal é flagrado fazendo sexo 
em praça de Caraguatatuba

A direção da Fundacc (Fun-
dação Cultural de Caraguata-
tuba) registrou um boletim 
de ocorrência, na manhã des-
ta quinta-feira (18), após um 
casal ser flagrado fazendo 
sexo numa praça em frente 
à sede da instituição.

Desde a manhã da última 
quarta-feira (17), viralizaram 
nas redes sociais vídeos de 
uma mulher e um homem 
mantendo relações sexuais, 
em público, na fonte da 
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praça Doutor Cândido Mota, 
que fica na região central da 
cidade litorânea. Gravado por 
pedestres e motoristas, o ato 
ocorreu na noite da terça-feira 
(16).

Após a repercussão do caso, 
a direção da Fundacc, sediada 
em frente à fonte da praça, 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar o episódio.

A Polícia Civil de Caraguata-
tuba abriu um inquérito para 
tentar identificar o casal, que 
deverá responder pelo crime 
de ato obsceno, com penali-
dades que variam de multa a 
um ano de reclusão.

Com a ajuda das câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) de Cruzeiro, a 
Polícia Militar prendeu, na 
manhã da última quarta-fei-

Da Redação
Cruzeiro

ra (17), três homens pelo 
furto de um carro durante a 
semana.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais patrulhavam 
a região central da cidade, 
por volta das 4h, quando fo-
ram informados pelo Copom 
(Centro de Operações da 

Polícia Militar) que as câme-
ras do COI identificaram um 
veículo (modelo Gol da marca 
Volkswagen), que possuía 
uma queixa de furto, trafegan-
do pela rodovia Rotary Clube, 
no bairro Jardim América. O 
automóvel havia sido furtado 
na tarde da última terça-feira 

(16), no Centro de Cruzeiro. 
Após a orientação do COI, os 
PM’s conseguiram intercep-
tar o carro na rua Rodrigues 
Alves, no bairro Itagaçaba.

Os três ocupantes do veícu-
lo negaram o crime, mas os 
policiais encontraram na igni-
ção do automóvel uma chave 
micha (ferramenta utilizada 
para ligar irregularmente o 
carro e destravar portas).

Encaminhado à Delegacia 
de Cruzeiro, o trio permane-
ceu preso.
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Comemorar aniversários, valori-
zar famílias e amigos, ter pessoas 

especiais ao nosso redor faz a dife-
rença em nossa vida... Não acha?

#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.

Adriana Pereira é 
super linda, simpática e 
tem bom papo. Dona de 
um imenso bom gosto.
Não é atoa que sua loja, 
Leoa’s é um sucesso 
em Lorena!!! Ela arrasa 
nas coleções durante o 
ano todo! É na Rua São 
Benedito.. veja de perto!!

O tempo passa, a vida 
corre, mas tem lugar 
que continua o mesmo, 
com a mesma qualida-
de. Assim é o Açougue 
Guimarães, tudo de 
primeira. Nosso querido 
Luis Guimarães deixou 
uma bela história para 
nós e ela continua. Não 
conhece ainda? Vale a 
pena.

Quando for a Guara-
tinguetá não deixe de 
conhecer o  Paestum 
Forneria Bar! Além das 
maravilhosas pizzas, tem 
um cardápio de dar água 
na boca! E o lugar?? Ma-
ravilhoso! Imperdível!

Um destaque maravi-
lhoso tem que ser dado 
para EMEI Vovó Fiuta! 
É muito carinho, dedica-
ção e competência com 
seus alunos, professores 
e comunidade. É uma es-
cola que faz a diferença!

Quer comer um lanche 
simplesmente maravi-
lhoso ainda hoje?? Cer-
binos Lanches Gour-
met! Esta no AIQFome, 
para facilitar seu pedido! 
É de outro mundo mes-
mo!! E o atendimento?? 
Incrível!! Experimente. 
Vai adorar!!

Nem todos conseguem 
enfrentar essa fase de 
distanciamento, de ficar 
em casa, do mesmo jeito. 
As vezes é necessária a 
ajuda de um bom pro-
fissional, um psicólogo 
é muito importante em 
qualquer processo de 
busca. Já viram os víde-
os da Priscila Siqueira, 
no Instagram? Uma psi-
cóloga que fala o que a 
gente precisa ouvir!

wNovidade no peda-
ço: um novo aplicati-
va, criado pelo jovem e 
competente Luis Felipe 
Lopes e sócios, que vai 
revolucionar nossa re-
gião. Se você trabalha 
com qualquer tipo de 
agendamento (salão de 
beleza, consultas mé-
dicas, locação, entre 
tantos) e quer facilitar 
sua vida é só entrar em 
contato e fazer parte do  
Lep App! Não fique fora 
dessa!

A regra é clara e 
transparente: compre 
no comércio local, de 
sua cidade! Estamos 
ainda num momento 
frágil dentro de nossa 
economia. Tem mui-
tas opções especiais 
que irão atender suas 
necessidades. Muitos 
ainda continuam no 
delivery. Lembre-se: 
juntos somos fortes! 
Uma corrente do bem 
em nome de nosso co-
mércio!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 Uauuu... Essa menina está ficando cada dia mais linda e charmosa, não??? Ana Laura Marton, filha da encantadora Cibele e do proprietário da Pro-temed, Renato Marton, é uma garota ímpar. De-terminada, firme, arrasa na equitação, que é sua paixão, sem perder a mei-guice e a doçura. Você é uma fofa, viu? Beijinhos!

  Sempre bom ver casais que parecem eternos apaixonados. Assim são a Rosana e João Marcos Araú-jo. Completaram 31 anos de uma linda história de amor. Bo-das de Nácar. Sempre juntos, companhei-ros, de muita sintonia, respeito, admiração e amizade. Muitas bênçãos para vocês. São especiais demais!

 SociAtos Aniversários...  E tem 

aniversariantes muito queridos essa semana, 

como sempre!! Sabe quem?? Wal Vieira, 

André Teixeira, Nívea de Castro Machado, 

Alexandre Sandim, Alessandra Tróglio, Cel-

so Giampá, Camila Villela, Adriada Bastos 

Reis (em Natal), Najla Abdul, Mariane Zappa, 

professor e mestre Dr José Pablo Cortes, 

Maria Teresa Azevedo (de Taubaté), Bebela 

Gomes e Plínio Henrique Zanelato.  Através 

de vocês, um abraço especial para todos os 

aniversariantes desta semana!!

 Direto de Cachoeira Paulista, quem está toda radiante é nossa eterna edu-cadora e amiga Lide Vieira. Não é para menos. Sua bela filha Thais Vieira,  com-panheira e orgulho de sua vida, acaba de completar mais um ano de vida. Feliz aniversário, querida! Curta muito sua mãezinha porque ela é mesmo show!

 Momentos de comemoração deliciosa na família de nossa estonteante Dayse Cavalca. Sua filha, linda, charmosa e maravilhosa, Maria Luisa Cavalca, a  “Malu”,  não só encerrou com honra seu Ensino Médio como já esta aprovada no curso de Medi-cina!! E nossa amada Cidinha, da Padaria São José, completou junto as suas lindas meninas, mais um ano de vida!! Vale mesmo comemorar, viu? Parabéns!!!

"Talvez nós estejamos com medo de sermos tão vulneráveis. 
Talvez tenhamos crescido aprendendo a esconder essas 
emoções e permanecer quietas. Ou talvez nós não queiramos 
acreditar que ainda existem pessoas que pensem tão pequeno 
a respeito de nós como mulheres"

Michelle Obama

Um casal apaixonante em 

Lorena é formado pelos 

queridos Carlos e a nossa 

vereadora sorridente Wa-

nessa Vieira. Um namoro de 

longos anos, uma cumplici-

dade no ar impossível de não 

se notar. É muito exemplo 

de vida mesmo. Dedicação 

ao social e a família sempre. 

Um big abraço para vocês!

 Mônica Marcondes é uma mulher incrível! Além de ser uma esposa e mãe presente e companheira, faz um trabalho maravilhoso dentro da Educação. Lembro ainda do começo de sua carreira... dedi-cada, competente além de muito querida e amada por seus alunos. Você é única, minha linda. Por onde passa sua marca fica registrada. Sou sua fã, viu? Beijos!!! 
 60 Anos de Sacerdócio! Olha que maravilha essa linda data que nosso amado Padre Mario Bonatti está comemorando! Um homem de imensa sabedoria e de bem querer ao próximo. Que Deus esteja sempre convosco, meu mestre amado!


