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Doria mantém RMVale na fase amarela do Plano São Paulo
Para o alívio dos comer-

ciantes da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte), o Estado 
anunciou na última sexta-feira 

(8) que a área não retrocederá 
à fase laranja, segunda mais 
restritiva do Plano São Paulo. 
Apesar da permanência na 
etapa amarela, a região terá 

de se adequar às alterações na 
flexibilização de suas atividades 
econômicas. Anunciada pelos 
membros do Comitê Estadual 
de Saúde, no Palácio dos Ban-

deirantes, a reclassificação do 
Plano São Paulo, que regula o 
funcionamento das atividades 
comerciais em meio à pan-
demia do novo coronavírus 

(Covid-19), determinou que a 
RMVale e outras 12 regiões 
sigam na fase amarela até 5 
de fevereiro.

Foto: Marcelo A dos Santos

Foto: Marcelo A dos Santos

Santa Casa de Lorena suspende 
consultas e serviço ambulatorial
Hospital registra aumento de 75% na procura de atendimento contra novo coronavírus, 
com ocupação de 90% de leitos de enfermaria; medida tenta inibir riscos de contágio

A Santa Casa de Lorena 
anunciou que fechou os aten-
dimentos de ambulatório e 
cirurgias eletivas devido ao 
aumento dos casos de Co-
vid-19 na cidade. De acordo 
com a direção do hospital, a 
procura por atendimento de 
porta relacionados à doença 
aumentou em 75%. Não há 
previsão para retorno. A me-
dida foi anunciada no mesmo 
dia em que o governo João 
Doria decretou que a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) se-
gue na fase amarela do Plano 
São Paulo. Apesar da decisão 
de não alterar o status na 
flexibilização das atividades, 
a região tem cidades que vêm 

sofrendo aumento dos casos, 
entre elas Lorena. O município 
conta hoje com 2.038 confir-
mações de Covid-19, com 240 
infecções em uma semana. 
No último dia 1, o boletim 
epidemiológico (o primeiro da 
gestão Sylvio Ballerini-PSDB), 
apontava 1.798 casos confir-
mados. No mesmo período 
foram registradas uma morte 
e aumento nas internações. Se 
há sete dias a Santa Casa tinha 
68% de clínica (26 internados) 
e 60% de ocupação de leitos de 
UTI (nove pacientes), hoje o 
hospital tem 90% de ocupação 
de enfermaria (34 pessoas) e 
mantém os 60% de ocupação 
de UTI.

Criticado, 
contrato do 
Viva Pinda 
é renovado

A secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhanga-
ba renovou, recentemente, o 
contrato com a empresa de 
transporte público Viva Pinda. 
A ação revoltou usuários devi-
do ao histórico de reclamações 
que a empresa coleciona. Ao 
menos dois vereadores pro-
metem cobrar justificativas. 
De acordo com o documento 
municipal publicado recente-
mente, a Viva Pinda prosse-
guirá efetuando o serviço de 
transporte público na cidade, 
entretanto, a renovação indig-
nou os moradores, pois além 
de atrasos nos ônibus há tam-
bém histórico de mudanças 
das linhas.

Guará abre
novas vagas 
para frente
de trabalho

Para driblar a crise e criar 
novas ocupações, Guaratin-
guetá abre na próxima se-
gunda-feira (11) um processo 
de inscrições para frente de 
trabalho. A estimativa é que 
até cem pessoas possam ser 
selecionadas. Segundo os res-
ponsáveis, os trabalhadores 
contarão com carga horária 
de seis horas, salário mínimo e 
cesta básica. As áreas de atua-
ção serão limpeza, manutenção 
de estradas rurais, conservação 
de praças e áreas verdes. Se-
gundo a Prefeitura, vinte vagas 
devem ser reservadas para 
pessoas em situação de rua ou 
para assistidos pela Assistência 
Social do município.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral anunciou mudanças nos 
trechos das delegacias na ro-
dovia Presidente Dutra, entre 
elas, a transferência da sede 
de Cachoeira Paulista para 
Aparecida e a desativação da 
base de Taubaté.

PRF anuncia 
transferência 
de Cachoeira 
para Aparecida

Posto da Polícia Rodoviária Federal no trevo de Roseira, que deve abrigar sede transferida de Cachoeira

Cruzeiro aposta 
em descarte de 
resíduos e foca 
monitotamento

Para ampliar a responsabili-
dade ambiental, Cruzeiro abriu 
um espaço para tratar resídu-
os sólidos. O Galpão Municipal 
de Triagem e Destinação Final 
de Resíduos Sólidos de Logís-
tica Reversa recebe materiais 
como eletrodomésticos, pilhas 
e pneus.

Câmara Ubatuba 
anula votação
sobre mandato
da mesa e cargos

Em sua primeira sessão ex-
traordinária do ano, a Câmara 
de Ubatuba anulou a decisão 
da antiga legislatura que, em 
seu último ato, havia reduzido 
o tempo de mandato da mesa 
diretora e extinguiu diversos 
cargos comissionados. A nova 
composição da Casa justificou 
que a medida foi tomada 
por falhas procedimentais. 
Realizada na noite da última 
segunda-feira (4), a sessão foi 
conduzida pelo presidente 
reeleito Silvio Brandão (PSDB). 
Além do tucano, a formação 
da Casa conta com outros três 
remanescentes, Adão Pereira 
(PSB), José Roberto Junior 
(PODE) e Osmar de Souza 
(Republicanos).

Corredor da Santa Casa de Lorena, que anunciou a suspensão do atendimento eletivo após alta da Covid-19
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Roderley Miotto

Ricardo Piorino

Política a conta-gotas...

Pindamonhangaba - A renovação 
de contrato entre a Prefeitura e a em-
presa Nova Pinda, que foi anunciada a 
contragosto de boa parte da população 
que não esconde as críticas ao serviço 
da empresa de ônibus, hoje responsá-
vel pelo transporte público da cidade. 
Entre falhas de linhas, condições de 
atendimento, atrasos e imbróglio para 
uma nova licitação, a parceria tem sido 
uma das mais questionadas na região. 
Pelo jeito, o serviço não entra na pri-
meira prateleira de atenção do gabinete, 
ou na balança, os protestos ainda não 
surtiram efeito. 

Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues, que tem batido na 
tecla da necessidade do fortaleci-
mento da região, ainda mal represen-
tada na Assembleia Legislativa e no 
Congresso. Mas para bom entende-
dor, não bastam frases e ideias, mas 
sim ações. Nesta semana, seu gover-
no foi destaque no apoio a Ubatuba, 
que tem sofrido com as chuvas. Saiu 
de Pinda um dos maiores pacotes 
de auxílio material e até mesmo de 
efetivo para auxiliar nos trabalhos de 
atenção aos desabrigados. Quando a 
boa política da resultados...

20 ANOS DE COLUNA
Ano 7, 11 e 12 de janeiro de 

2001, edição 366, a minha primeira 
coluna no Jornal Atos.

São 20 anos de coluna, não 
interrompidas por férias, perda na 
família, viagens nacionais e inter-
nacionais.

A coluna atravessou cinco man-
datos presidenciais.

Escrever passou, nestes últimos 
anos de minha vida, uma profissão, 
uma necessidade de expor ideias, 
oferecer ao leitor material para o 
seu julgamento sensato e racional.

Nunca procurei ser o dono da 
verdade!

A coluna chamava-se “Infor-
me “, comentários de pequenas 
notícias, com o objetivo de sim-
plesmente informar e dar ao leitor 
a liberdade de opção sobre o des-

fecho da notícia.
Minhas colunas eram irônicas, 

em algumas vezes, satíricas, por-
que o país era alegre, herança que 
estamos perdendo a cada dia que 
passa.

O país tinha motivos para ser 
alegre.

A primeira nota da coluna: Vo-
tos de um “Feliz ano Novo, ano que 
começa século e termina milênio”. 

Na época a discussão entre os 
matemáticos e astrólogos sobre o 
início do século se seria em 2000 
ou 2001?

A verdade que nascia um novo 
século de luz, de entendimento, 
onde o ser daria lugar ao ter.

Um novo mundo de espirituali-
dade, um novo milênio, sem guer-
ras, um maravilhoso mundo a nossa 
espera pronto para ser vivido.

Depois de 20 anos, numa milé-
sima fração do tempo constatamos 
que o mundo é o mesmo, nós é que 
não mudamos.

Na cabeça do artigo uma frase 
do grande poeta argentino, Jorge 
Luiz Borges, em que afirma: “a ori-
ginalidade é impossível”, tema que 
sempre busquei nas colunas, ser 
autêntico, isento, apesar que muita 
gente achar que não eu não era. 

Continua Borges: “no máximo, 
podemos variar ligeiramente o 
passado, dar-lhe um novo matiz, 
uma nova entonação.”

Segue Borges:” cada geração 
escreve o mesmo poema, conta o 
mesmo conto. Com uma pequena 
diferença: a voz”.

Jorge Luiz Borges era cego, per-
deu a visão ao longo de sua vida.

Estas duas frases era um com-
promisso assumido por mim para 
com o leitor e a orientação do 

jornal.
Passados 20 anos a vontade de 

escrever, registrar e comentar os fa-
tos, talvez seja esta a força que me 
impulsa de, ainda, aceitar desafios.

Talvez um dos fatos que mais 
me entusiasmaram a escrever, 
experiência inédita, o fato de es-
tarmos vivendo uma democracia e 
a possibilidade de poder expressar 
publicamente o meu pensamento 
num país onde a imprensa é livre e 
a disposição do editor, a quem devo 
o fato de poder ser independente e 
expor a minha visão, sem censura, 
sem restrições.

Um fato que todo brasileiro 
deveria se orgulhar de seu país: 
a liberdade de imprensa e de ter 
jornalistas honestos e órgãos com-
prometidos com a democracia e a 
liberdade.

Sinto-me realizado por poder 
escrever, expor os fatos de uma 
forma que o leitor tire as suas 
conclusões.

No começo não era fácil es-
crever.

O acesso ao computador era 
restrito e então as colunas eram 
escritas à mão em um caderno, 
lápis e borracha.

Voltei as origens de como escre-
ver, um resgate de minha origem, 
minha infância escolar.

Posteriormente, com acesso ao 
computador, na forma de disquete, 
mas sem internet, o que me obriga-
va a levar a coluna semanalmente 
à Lorena, redação do jornal no 
calçadão.

Uma tarefa concluída: entregar 
a coluna para publicação. 

Sensação parecida com o men-
sageiro que leva a mensagem ao co-
mandante de que a guerra acabou.

Os passeios à Lorena no final 
da tarde, lembranças de minha ju-
ventude e desta cidade que admiro.

Passar pela discoteca Diniz e 
verificar as novidades musicais e 
depois um sorvete na sorveteria 
MR que fazia “pina colada”, sor-
vete só visto em minhas viagens 
pelo exterior.

Conheci o proprietário o senhor 
Waldir que falava com orgulho de 
sua Caravan, a perua Chevrolet, 
que fez tanto sucesso para os es-
tradeiros.

Sr. Waldir partiu e deixou para 
a família uma empresa de sorvetes 
que não deve nada às grandes em-
presas do setor.

E as estradas à espera da poeira 
da Caravan!

Na próxima edição continuo 
com os 20 anos de Jornal Atos.

“Nunca procurei ser o dono 
da verdade!”

“Digo de mim, sou eu. 
E não digo mais nada. 

O que mais há a dizer?”
Fernando Pessoa

Erica Soler

Perguntar não ofende
Quanto e o que rolou para defi-

nição da presidência da Câmara de 
Potim? Há quem diga que houve 
uma mão misteriosa ‘mexendo os 
pauzinhos’ para inverter o lado dos 
6 votos a 5. Perguntem ao Fábio 
Crispim...

Aplauso da torcida
A prefeita de Potim, Erica So-

ler (PL), foi presenteada em seu 
aniversário (dia 6) com duas boas 
notícias; os recursos para seu proje-
to de construção de mais uma Uni-

dade Básica de 
Saúde – UBS no 
município está 
adiantado no 
Governo Fede-
ral, e as emen-
das para obras 
de infraestrutura 
no Vista Alegre 
já encaminha-

das. Moradores do bairro que to-
maram conhecimento das melhoria 
que virão comemoraram, porque se 
fossem esperar pela agilidade do 
vereador Marcelo Juna, a coisa nem 
chegaria no papel...

Devendo na praça
Corre pelas esquinas de Apare-

cida que o prefeito Piriquito está 
devendo aos eleitores de 15 de 
novembro as mudanças prometidas 
na Prefeitura que melhoraria a credi-
bilidade do poder público na cidade. 
Pelo que se ouve, sua equipe de 
governo apresentada até o momento 
não está motivando apostas, exceto 
negativas...

Contra fatos, não há...
...argumentos! A história do 

“passarinho que, se voar o caçador 
atira, e se ficar no chão, o cachorro 
pega”, se aplica ao novo prefeito de 
Cachoeira Paulista, Antônio Minei-
ro. Na contagem regressiva do leilão 
que pode tirar a sede da Santa Casa, 
assiste sem condições de reverter a 
situação a desativação da sede da 
Polícia Rodoviária Federal, histori-
camente da cidade. Ah! E as dívidas, 
continuam aparecendo. A cada dia 
surgem um monte...

“Larga deu, homi...”
Parece que os ainda inconfor-

mados com os resultados das urnas 
de 15 de novembro em Pinda não 
estão dispostos a dar sossego ao 

prefeito Isael 
Domingues e a 
seu vice, Ricar-

do Piorino. Pelo 
contrário, bus-
cam cassá-los 
a todo custo na 
Justiça Eleitoral. Comenta-se que 
os ataques e motivações aumenta-
ram quando rolou a informação no 
entorno do Mercadão que o grupo 
de Isael pretende mesmo lançar dois 
candidatos a deputado em 2022. 
Falam de um dobradinha entre Ro-
derley Miotto e o próprio Ricardo 
Piorino!!!

Destaque na patuleia
Outro ponto divergente entre a 

oposição ao prefeito Isael Domin-
gues em Pinda é a repatriação de 
Fabiano Vanone à sua equipe de 
governo – ainda que no segundo es-
calão da secretaria de Educação. Pe-
los comentários da patuleia, mesmo 
não contribuindo com a reeleição do 
prefeito e tendo uma baixa expres-
são eleitoral em Taubaté, onde foi 
candidato, a maioria não entende o 
‘mistério’ de seu retorno...

Expectativas
Nem começou a temporada de 

sessões na Câmara de Pinda e o 
mercado político já aponta o vere-
ador eleito, Marco Mayor (PSDB), 
como uma das promessas positivas 
desta Legislatura. Com experiência 
na vida pública na vizinha Santo 
Antônio do Pinhal, o tucano, visto 
como moderado, se tornou expec-
tativa de apostas nas mais variadas 
rodas de comentaristas da cidade. 
Provavelmente pelo fato de três ou 
quatro entre os novos vereadores já 
estarem amplificando politicagem e 
interesses próprios.

Sandálias da humildade
Ouve-se pelos corredores da mu-

nicipalidade de Lorena que já tem 
secretários municipais precisando 
calçar as ‘sandálias da humildade’, 
tamanha a importância dos perso-
nas, na contramão do próprio prefei-
to, que se mostra a simplicidade em 
pessoa. Perguntem no petisco mais 
famoso da Vila Nunes!!!

O grito dos excluídos
Pelo andar da carruagem em 

Lorena, não são apenas os recém 
chegados na administração Ballerini 
que estão dando o que falar pelas 
esquinas da cidade, as ‘viúvas’ da 
Praça também. Vários e manjados 
saudosistas – sempre vistos a rebo-
que de algum candidato – e que não 
fizeram parte da primeira chamada 
para integrar a equipe do professor, 
alguns por falta de ‘QI’ – quem 
indicou, outros por ineficiência ex-
plícitas estão mudando o discurso 
de ‘pró para contra’... 

O que muitos querem saber
Como ficará o andamento das 

obras iniciadas por Fábio Marcon-
des em seu último ano de governo, 
agora na realidade da nova admi-
nistração de Sylvio Ballerini frente 
à Prefeitura de Lorena?

Picanha ao ponto!!!
Em Guaratinguetá, se não es-

tão podendo convidar o vereador 
Vantuir Farias e o pessoal do MDB 
e do PSD para a mesma picanha, 
recomendam também não incluir 
nesta churrascada o parlamentar 
Marcio Almeida e Antônio José, 
novo chefe de gabinete de Arilson 
Santos na presidência da Câmara. 
Disseram que se isso ocorrer, além 
de esconderem os espetos, a certeza 
de que a carne vai torrar...

Campo minado
E por falar em presidência da Câ-

mara de Guará, Arilson Santos, que 
assumiu o comando do legislativo 
há exatamente 9 dias (após vencer 
'queda de braços' com Marcelo de 
Santa Casa – leia-se PSD e MDB, 
valendo migração de voto aos 45 do 
2º tempo), trabalha o planejamento 
do biênio em duas frentes: dinâmica 

administrativa e política representa-
tiva. E para coexistir nesta duas rea-
lidades que Arilson planeja, agregou 
em seu gabinete o ex-presidente da 
Casa, adminitrador e advogado An-
tônio José – com o perfil 'zagueiro' 
e 'atacante', dependendo o gosto do 
cliente...

Pisando em ovos
Em pleno período de recompo-

sição da equipe de governo para 
o segundo mandato, o vice Regis 
Yasumura assumiu o comando da 
Prefeitura de Guará para os 15 dias 
e férias do prefeito Marcus Soliva. 
Mesmo com tinta na caneta para 
exonerar e contratar, Yasumura 
desacelerou os holofotes das redes 
sociais, mas permaneceu de pron-
tidão no Paço Municipal sem tirar 
os olhos da intensa movimentação 
na Câmara, para tentar prever o que 
vem pela frente na tribuna e plenário 
com o retorno das sessões...

Xeque-mate
Se a política na Câmara de Pinda 

é comparada a jogo de xadrez, o 
novo presidente José Carlos Gomes 
– o Cal, conseguiu dar um xeque-
-mate em seus principais rivais. 
Disseram que a costura foi tão bem 
feita, que trouxeram Norbertinho 
para vice presidência e Vela para 
primeira secretaria, enquanto Carlos 
de Moura – o Magrão (PL), hora 
que ‘botou a mão na consciência’, 
já tinha ficado fora de todas as co-
missões do Legislativo. Como diz 
Cataldi: “falei e disse..."

Baixa relevância
A especulação política de Cru-

zeiro não acredita no fortalecimento 
de uma frente de oposição ao prefei-
to Thales Gabriel neste recém em-
possado Legislativo. Mesmo com 
três vereadores – Fafá, Paulo Felipe 
e Leprechal – apostando na candida-
tura ‘suicida’ do frentista Higmar à 
presidência da Câmara, não significa 
que esta ‘unidade’ seja motivo de 
preocupação para o governo muni-
cipal. Segundo os mais experientes, 
esta atitude deste quarteto não passa 
de empolgação de novatos, que se 
não tiver a atenção do prefeito, vão 
ter suas trajetórias na vida pública 
traduzidas em apenas um mandato.

Sangue novo
E para surpresa de muitos, o 

Professor Juninho (MDB) assumiu 
a presidência da Câmara de Piquete 
por unanimidade, ao contrário de 
uma minoria que não contava com 
o silêncio do vereador Fernandinho 
Motta na disputa, por aparentemente 
ser mais experiente desta atual legis-
latura. O que não foi surpresa foi a 
sinalização do prefeito Rominho em 
apadrinhar o novo presidente e os 
demais vereadores que terão trânsito 
livre na Prefeitura, com a certeza de 
seus pedidos atendidos.

Bom anfitrião
Coube ao vice-prefeito Regis Yasumura recepcionar os mais de 

100 produtores rurais de Guaratinguetá que participaram nesta quin-
ta-feira do ‘tratoraço’ em protesto ao aumento do ICMS de Doria. Os 
agricultores, acompanhados da deputada Letícia Aguiar, estiveram com 
Yasumura em frente à Prefeitura, oportunidade em que sinalizou apoio 
à manifestação em nome do prefeito Marcus Soliva. Para alívio geral, 
o governador voltou atrás e revogou o aumento da alíquota, antes que 
o Executivo ‘queimasse cartucho’ com João Agripino...
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Para inibir Covid, Santa Casa de Lorena 
suspende consultas e serviço ambulatorial
Hospital registra aumento de 75% na procura de atendimento contra novo coronavírus; para direção e 
secretário de Saúde, leitos de enfermaria com 90% de ocupação é resultado de movimentação do Natal

A Santa Casa de Lorena 
anunciou que fechou os aten-
dimentos de ambulatório e 
cirurgias eletivas devido ao 
aumento dos casos de Covid-19 
na cidade. De acordo com a 
direção do hospital, a procura 
por atendimento de porta rela-
cionados à doença aumentou 
em 75%. Não há previsão para 
retorno.

A medida foi anunciada no 
mesmo dia em que o governo 
João Doria decretou que a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) segue na fase amarela 
do Plano São Paulo. Apesar da 
decisão de não alterar o status 
na flexibilização das atividades, 

Rafaela Lourenço
Francisco Assis
Lorena

a região tem cidades que vêm 
sofrendo aumento dos casos, 
entre elas Lorena. O município 
conta hoje com 2.038 confir-
mações de Covid-19, com 240 
infecções em uma semana. 
No último dia 1, o boletim 
epidemiológico (o primeiro da 
gestão Sylvio Ballerini-PSDB), 
apontava 1.798 casos confir-
mados. No mesmo período 
foram registradas uma morte 
e aumento nas internações. Se 
há sete dias a Santa Casa tinha 
68% de clínica (26 internados) 
e 60% de ocupação de leitos 
de UTI (nove pacientes), hoje o 
hospital tem 90% de ocupação 
de enfermaria (34 pessoas) e 
mantém os 60% de ocupação 
de UTI.

“Houve um aumento subs-
tancial nos casos de Covid-19, 
reflexo das festas de Natal. 

Ainda estamos esperando os 
reflexos das festas de fim de 
ano. Aumentou em 75% nosso 
atendimento de porta de pa-
cientes de Covid-19”, destacou 
o superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa.

Costa revelou que os aten-
dimentos ambulatoriais e de 
cirurgias eletivas são oferta-
dos apenas à população de 
Lorena. A média mensal de 
serviços ambulatoriais e de 
consultas eletivas é 2,5 mil 
pacientes atendidos. De acordo 
com o superintendente, para 
suspender os serviços a Santa 
Casa fez contato com todos os 
pacientes agendados e avisou 
a secretaria da Saúde que de-
vido ao aumento substancial 
dos atendimentos dos casos 
de Covid-19 o trabalho será 
paralisado. “A demanda de 
Covid-19 está muito alta no 
município. Suspendemos por 
causa do risco, é uma precau-
ção que estamos tendo com os 
pacientes”, frisou, destacando 
ainda que não há alto prejuízo 
com a medida. “Esses tipos de 
atendimentos ambulatoriais 
não são de risco, então esses 
pacientes podem aguardar até 
o atendimento se normalizar”.

Sobre os efeitos da medida, a 
própria Santa Casa terá cortes 
financeiros em seu caixa, já que 
o serviço prestado à cidade sig-
nifica um investimento médio 
de R$ 170 mil por mês, valor 
que não será injetado pela 
Prefeitura enquanto o aten-
dimento estiver suspenso. “O 
Município paga por produção, 
aquilo que nós atendemos, o 
Município repassa o valor dos 
atendimentos. Isso impacta 
substancialmente, mas neste 
momento temos que preser-
var a saúde da população e 
dos próprios colaboradores”, 
salientou Dario Costa. 

Sobre a equipe de atendi-
mento, o hospital deve rema-

nejar parte dos colaborado-
res, enquanto outros terão o 
contrato desligado. A ideia é 
assegurar a saúde dos pró-
prios contratados. “Dentro da 
Santa Casa, os funcionários 
que apresentam sintomas são 
afastados e seguem o protocolo 
específico para tratamento da 
Covid-19. Quando precisa de 
internação são internados ou 
então ficam os 15 dias em casa 
no isolamento domiciliar”.

Hospital de Campanha – 
Enquanto os serviços eletivos 
estão suspensos, Prefeitura e 
Santa Casa projetam a volta do 
atendimento de campanha no 
combate ao novo coronavírus. 
Em conteúdo divulgado pela 

administração municipal, o 
secretário de Saúde, Antônio 
Carlos Fabreti, revelou como 
está o planejamento para am-
pliar a estrutura. “O sr. Dario 
(Costa, superintendente da 
Santa Casa) já está atrás das 
pessoas para fazer a montagem 
das tendas pra gente começar, 
porque os números (de aten-
dimentos) estão elevados. Vai 
ficar mais favorável, o espaço 
vai ser maior”, exaltou Fabreti. 
“É como esteve lá naquele esta-
cionamento, como foi no início 
da pandemia. Vamos voltar 
com ele para dar um melhor 
atendimento à população”, con-
tou o secretário, referindo-se à 
estrutura montada em 2020, 

quando parte do estacionamen-
to do hospital recebeu tendas 
para o atendimento específico 
de pacientes da doença, que 
alcançou a marca das duzentas 
mil vítimas fatais em todo país.

Em Lorena, a elevação dos 
casos também preocupa. “O 
número é inesperado, isso mos-
tra que o vírus é importado. As 
pessoas viajaram, participaram 
de festas e com isso trouxe para 
a nossa cidade esse vírus inde-
sejável”, avaliou Fabreti, que 
explicou que o hospital de cam-
panha terá entrada pela porta 
do PA Covid. “Facilita mais o 
trabalho da enfermagem, dos 
médicos, e os pacientes ficam 
melhor acomodados”.

Corredor da Santa Casa de Lorena, que anuncviou a suspensão do atendimento eletivo após alta da Covid-19

Mesmo com reclamações, contrato com 
Viva Pinda é renovado por mais um ano
Moradores questionam renovação emergência; vereador promete fiscalização

A secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhanga-
ba renovou, recentemente, o 
contrato com a empresa de 
transporte público Viva Pinda. 
A ação revoltou usuários devi-
do ao histórico de reclamações 
que a empresa coleciona. Ao 
menos dois vereadores prome-
tem cobrar justificativas.

De acordo com o documento 
municipal publicado recente-
mente, a Viva Pinda prosse-
guirá efetuando o serviço de 
transporte público na cidade, 
entretanto, a renovação indig-
nou os moradores, pois além 
de atrasos nos ônibus há tam-
bém histórico de mudanças 
das linhas.

Internautas usaram as redes 
sociais para expor suas críticas. 
“Uma falta de respeito com o 
povo. Tanta reclamação disso 
desde o ano passado”, escreveu 
uma moradora. Outro sugeriu 
que a população fosse até a 
Prefeitura para manifestar 
contra a renovação.

Segundo a Prefeitura, o 
contrato foi prorrogado para 
que uma nova licitação possa 
ser realizada. “Estamos em-
penhados na nova licitação, 
porém, não podemos deixar 
o município sem nenhuma 
empresa, por isso aditamos por 
mais um ano na expectativa 
de, neste período, finalizarmos 
o processo de escolha da em-
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presa vencedora”, afirmou o 
prefeito Isael Domingues (PL).

Outro debate aborda o rea-
juste anual da passagem, não 
implantado no último ano. O 
Município destacou que os 
impactos da pandemia influen-
ciaram de forma significativa 
os custos da tarifa, mas a pas-
sagem em Pindamonhangaba 
segue com o valor de R$ 4,40.

A renovação contratual me-
xeu com a nova Câmara. O 
vereador Herivelto Vela (PT) 
protocolou um pedido de ex-
plicações à Prefeitura. “Como 
uma empresa está há mais de 

15 anos sem licitação e con-
tinua prestando um serviço 
ruim? Tenho ouvido diversas 
reclamações, principalmente 
sobre a falta de ônibus. Tam-
bém da demissão dos cobra-
dores, a Prefeitura prorrogou 
o contrato mais uma vez e não 
fez uma comunicação sobre 
isso. Vamos cobrar sim”.

Cenário – A ultima licitação 
para o transporte público 
aconteceu ainda em 2004. 
Apesar do Tribunal de Contas 
ter julgado o contrato irregular 
há cerca de 11 anos, nenhu-
ma gestão realizou um novo 

processo. Entre 2014 e 2015 
houve uma nova prorrogação, 
também sem processo licita-
tório. Há quase quatro anos, a 
gestão de Isael deu inicio aos 
trabalhos de avaliação, com 
audiências públicas e a partici-
pação da população, mas após 
a publicação do decreto para 
a nova licitação, em agosto de 
2019, o Tribunal de Contas do 
Estado suspendeu o processo, 
apontando a necessidade de 
correções no edital. A expec-
tativa do Município é que o 
processo seja concluído para 
que a licitação seja retomada.

Um dos pontos de ônibus mais movimentados de Pinda; Prefeitura renova contrato do transporte coletivo

Câmara anula votação que 
reduziu cargos e mandato
da mesa diretora em Ubatuba

Em sua primeira sessão ex-
traordinária do ano, a Câmara 
de Ubatuba anulou a decisão 
da antiga legislatura que, em 
seu último ato, havia reduzido 
o tempo de mandato da mesa 
diretora e extinguiu diversos 
cargos comissionados. A nova 
composição da Casa justificou 
que a medida foi tomada por 
falhas procedimentais. 

Realizada na noite da última 
segunda-feira (4), a sessão foi 
conduzida pelo presidente 
reeleito Silvio Brandão (PSDB). 
Além do tucano, a formação 
da Casa conta com outros três 
remanescentes, Adão Pereira 
(PSB), José Roberto Junior 
(PODE) e Osmar de Souza 
(Republicanos). 

São seis os novos integran-
tes, Edelson Fernandes (PSC), 
Eugênio Zwibelberg (PSL), 
Jorge Ribeiro (PV), Josué dos 
Santos, o D'menor (Avante), 
Vantuil dos Santos, o Ita (Cida-
dania) e Rogério Frediani (PL). 
Na primeira sessão extraor-
dinária, Ribeiro e Zwibelberg 
não compareceram por moti-
vos de saúde. 

O encontro foi destinado 
para a discussão dos dois pro-
jetos de resolução, propostos 
por Brandão no ano passado, 
aprovados pela antiga legis-
latura em 10 de dezembro. 
O primeiro reduziu pela me-
tade o período de duração 
do mandato dos membros da 
mesa diretora, que a partir de 
2021 passaria de dois para um 
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ano. A decisão reestabeleceu 
que o período de mandato da 
mesa diretora volte a ser de 
dois anos.

A outra pauta, recomendada 
pelo TCE (Tribunal de Contas 
do Estado) como medida de 
economicidade, extinguiu 17 
funções: assessor especial 
de Comissões Permanentes, 
procurador Legislativo Chefe, 
secretário da Presidência, 
diretor Geral e chefes dos 
setores de Almoxarifado e Pa-
trimônio, Compras e Licitação, 
Contabilidade, Comunicação 
Social, Manutenção, Recur-
sos Humanos, Tecnologia da 
Informação e de Transporte. 
Os salários recebidos pelos 
comissionados variavam de 
R$4 mil a R$ 18 mil.

O pedido de anulação teve 
como justificativa o fato de que 
ocorreram falhas nas tramita-
ções dos projetos, cometidas 
pela antiga legislatura, já que 
eles não teriam sido encami-
nhados para as análises do 
setor Jurídico da Câmara e 
das comissões permanentes.  
O ato e a consequente falta de 
emissões dos pareceres torna-
ria irregular a aprovação das 
propostas. 

Após discussões entre os 
parlamentares, a solicitação 
de anulação foi colocada em 
votação, sendo aprovada por 
4 votos a 3. Os parlamentares 
favoráveis ao pedido foram: 
D'menor, Ita, Edelson Fernan-
des e José Junior. Em contra-
partida, foram desfavoráveis 
Adão Pereira, Rogério Frediani 
e Osmar de Souza.

O superintendente da Santa Casa, Dario Costa, anunciou suspensão
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Via de Ubatuba aguarda melhorias em 2021; Prefeitura aposta na antecipação do IPTU para ano turbulento

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.

VIVA PINDA – Em clima de festa, a prefeitura de Pindamonhangaba 
celebra a ‘enésima’ prorrogação do contrato da Empresa de Ônibus 
Viva Pinda, em mais um aditivo. Com todo respeito, ninguém 
consegue entender o poder que os empresários desse setor detém. 
Lembro que, no Governo Brizola, ao intervir na situação no Rio de 
Janeiro, foi descoberto que algumas delas (empresas) possuíam até 
jatinhos. O que não seria nada demais, se o custeio das aeronaves 
não entrasse na planilha de custos das passagens de ônibus...
REGULARIDADE – Ao que tenho notícia, a única empresa que 
teria regularidade para o transporte aqui em Pinda foi a do saudoso 
pioneiro Chico Teberga, bisavô de meu filho. Começou com uma 
‘jardineira’ que partia de Curuputuba até o centro da Cidade. O 
pessoal de Moreira ia a pé até Curu para pegar o transporte. Dele a 
contratação passou à Pássaro Marron, Tursan e Viva Pinda, sempre 
na base de aditivos...
SEM LICITAÇÃO – Para entender melhor a situação, busquei 
explicações do jurista Julielton Modesto. Ele me enviou o seguinte: “+ 
1 ano de Viva Pinda sem licitação - A Prefeitura de Pindamonhangaba 
prorrogou, mais uma vez, o contrato com a empresa de ônibus Viva 
Pinda. Foi publicado hoje (05/01) que no último dia 30/12 foi firmado 
o aditamento ao contrato que é de 2004. A prorrogação vai até 
31/12/2021. Pela Prefeitura, assinou o aditamento, o ex-secretário 
José Sodário Viana (cuja exoneração foi publicada na mesma data). 
Importante relembrar que Sodário foi "peça chave" na CEI dos 
veículos alugados e pagos (irregularmente) que destinavam-se à 
atividade delgada. Os vereadores opinaram pela não instauração da 
Comissão Processante, pois Sodário teria assumido o compromisso 
de devolver os quase R$ 200 mil em 60 (sessenta) parcelas. Agora, 
exonerado da sua função, fica a indagação... quem arcará com os 
pagamentos?! Fica a dica para os vereadores fiscalizarem... além 
dessa situação, a necessidade de melhorias no Transporte Público 
de nossa querida Pindamonhangaba. Julielton Modesto. Advogado 
e Jornalista”...
PARA QUEM FAZ ‘VIDINHA’ – O Supremo Tribunal Federal voltou 
a examinar a polêmica situação das associações de bairro, criadas 
a posteriori do loteamento urbano ser lançado, e que instituem 
taxas, a pretexto de custear manutenção e conservação, em face 
de proprietários não associados antes da Lei nº 13.465/2017 ou de 
anterior lei local que discipline a questão. A decisão, por maioria de 
votos, foi proferida no julgamento de Recurso Extraordinário,  com 
repercussão geral. O recurso foi interposto por uma moradora de 
um loteamento da Cidade paulista de Mairinque, contra decisão 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou legítima a 
cobrança, por entender que do trabalho da associação resulta 
acréscimo patrimonial. A moradora alegou que se tratava de 
loteamento urbano com vias públicas, e não de loteamento fechado 
ou condomínio. E o relator, ministro Dias Toffoli entendeu que, cobrar 
de quem não quer se associar é uma imposição de vontade coletiva. 
Particularmente acho absurdo que quem compre em loteamento 
queira impor fechamento de bairro, quando em verdade poderia 
comprar num condomínio constituído na origem...
SONHO IMPOSSÍVEL –  Grupo minoritário de moradores 
do Residencial Doutor Lessa ainda se ocupa com a ideia de 
transformação do bairro com inúmeras interferências municipais, 
em Condomínio ou loteamento fechado. Continua impossível impor 
pagamento de taxa. Aliás, cadê os benfeitores, agora que é passada a 
campanha eleitoral? Sumiram. Até porque não ganharam a cadeirinha 
que pretendiam na Câmara...
DE OLHO NO PULO – Reina silêncio sobre o que vai acontecer no 
espaço João do Pulo, onde hoje existe apenas um pedestal. Sem 
ouvir a população, o prefeito Isael Domngues, inspirado pelo vice, 
retirou de lá o que erroneamente insiste em chamar de ‘Homem 
de Lata’. Colocou em lugar o que ele próprio mandou retirar, 
considerando um monstrengo. O Povo quer a volta do monumento 
antigo, altivo a arrojado na reprodução do salto. Mas, prefeito e vice 
estão esperando a poeira baixar para colocar ali o que quiserem, 
indiferentemente à vontade popular...
PASSAGEM DE COMANDO – O Comandante da 12ª Brigada de 
Infantaria Leve Aeromóvel (Caçapava); General Evandro Luiz Lopes 
Ferreira participa que vai presidir a passagem de comando do 
Primeiro Esquadrão de Cavalaria Leve do Coronel Angelo Moreira 
Carnaval para o Capitão Diogo Dias Jacinto. Será em solenidade 
fechada, devido a pandemia, a 22 de janeiro, às 11 horas. A unidade, 
vinculada a Caçapava, fica em Valença, no Rio de Janeiro. Foi a 
única de Cavalaria na Segunda Guerra Mundial. O Coronel Moreira 
vai assumir o Comando do Estado Maior em Macapá, no Amapá...
PODE FALTAR M...A... – Lembram daquela piada do inferno 
brasileiro, preferido por quem vai ser executado? Acho que pode-
se repetir na prática da vacinação contra o Coronavírus... O 
capeta diabólico de São Paulo quer enfiar na gente a agulha com 
a Coronavac ching ling. O carrasco de Brasília não tem a vacina, 
nem a agulha. Sim porque a licitação do Ministério de Saúde para 
comprar seringas e agulhas fracassou. A pasta só conseguiu garantir 
em torno de 8 milhões de unidades enquanto necessitava adquirir 
331 milhões. É o que publicam O Estado de S. Paulo e O GLOBO, 
geralmente alarmistas além da conta. No pregão eletrônico, concluído 
terça-feira passada, somente um participante cumpriu, ainda assim, 
apenas a condição para um dos quatro itens da concorrência. Penso 
que, aquele que estiver inseguro quanto a qualidade e segurança da 
vacina, deve optar por cair no inferno brasileiro. Lá, como na piada, 
um dia falta a vacina, noutro a agulha, ainda em outro o carrasco e, 
finalmente pode faltar a M...a...

Prefeitura libera galpão para
descarte correto de resíduos e
promete videomonitoramento 
de clandestinos em Cruzeiro
Testes de fiscalização por câmeras devem iniciar neste mês; 
Prefeitura amplia serviço com instalação de PEV’s ainda este ano

Com foco em ampliar a 
responsabilidade ambiental, 
Cruzeiro abriu um novo es-
paço para tratar os resíduos 
sólidos. O Galpão Municipal 
de Triagem e Destinação Final 
de Resíduos Sólidos de Logís-
tica Reversa recebe materiais 
como pilhas, eletrodomésticos 
e pneus. A Prefeitura garante 
a instalação de PEV’s (Posto 
de Entrega Voluntária) para 
este ano.

O espaço de aproximada-
mente 600m², que atendia 
apenas os resíduos da Prefei-
tura, passou por uma orga-
nização de logística reversa 
dos contratos de cooperação 

Com o objetivo de levar 
mais profissionalização aos 
moradores da cidade, o Fun-
do Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba abriu, 
na última semana, quatro-
centas vagas para cursos do 
“Reinvente”. 

As vagas, abertas somente 
para maiores de 18 anos, 
são para inclusão digital, 
pilates, elétrica básica, ma-
nutenção de computadores, 
manicure, culinária e eletro-
eletrônica.

Rafaela Loureço
Cruzeiro
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técnica sem onerar os cofres 
públicos para também aten-
der a população. Além de 
eletrodomésticos, é possível 
descartar eletroeletrônicos, 
equipamentos de informática, 
óleo de cozinha e garrafa pet. 

Segundo a secretária de 
Meio Ambiente, Olívia Costa, 
há três funcionários no local 
para orientar os moradores. 
Os interessados devem levar os 
resíduos e assinar um formulá-
rio para o controle e prestação 
de contas ao Governo Federal 
sobre a gestão de resíduos 
do município. Todo o serviço 
é gratuito. “Pra gente isso é 
muito importante porque evita 
o descarte incorreto em outros 
locais. Com os pneus também, 
porque acumulam bastante 
água e há o risco da dengue, 

A estimativa é de que cada 
turma receba cinquenta 
alunos, totalizando quatro-
centos beneficiados. Devido 
à pandemia, os cursos re-
ceberam o formato online. 
Todas as aulas serão reali-
zadas através da plataforma, 
em que também é possível 
efetuar a inscrição, virtual-
-oficina.com.br.

Depois de concluir o cur-
so, o aluno receberá um 
certificado para impressão. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3643-
2223, em dias úteis, das 8h 
às 12 e das 13h30 às 17h.

Reinvente – O projeto foi 

e damos a destinação correta 
para todas as coisas”, frisou.

Olívia destacou que o Exe-
cutivo está buscando parce-
rias para também receber 
lâmpadas fluorescentes e 
embalagens de agrotóxicos. 
A expectativa é de que ainda 
este mês o galpão passe a 
receber medicamentos para 
o descarte. 

Os moradores podem buscar 
pelo atendimento do Galpão 
na avenida Bertolino Cipriano 
Pinto, nº 467, no bairro Vila 
Expedicionários, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h.

Fiscalização – Os testes 
de videomonitoramento de 
aproximadamente quarenta 
pontos de vazamento de resí-
duos devem iniciar neste mês 

lançado há dois anos com 
o objetivo de levar a qua-
lificação profissional, com 
aulas gratuitas e abertas ao 
público. A iniciativa ganhou 
ainda mais força neste ano, 
uma vez que diversos mora-
dores buscam novas formas 
de voltar ao mercado de 
trabalho. 

Saldo positivo – Recen-
temente, dados do Caged 
(Cadastro Geral do Empre-

com uma câmera que grava 
no escuro e mediante a movi-
mentos, um investimento de 
cerca de R$ 500 para reforçar 
a fiscalização na cidade. Se os 
resultados forem positivos, a 
secretaria de Meio Ambiente 
ampliará o serviço com 11 
câmeras que podem ser des-
locadas. 

Em paralelo, segue em an-
damento a segunda versão do 
Plano de Resíduos Municipal 
pela Agevap (Agência da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul). Os 
próximos passos devem ser 
a implantação de 13 PEV’s e 
um Plano Municipal de Reci-
clagem de Resíduos da Cons-
trução Civil. A responsável 
pela pasta acredita que 50% 
dos PEV’s e do Plano sejam 
concluídos ainda este ano.

go) apontou que Pindamo-
nhangaba fechou o mês de 
novembro com 299 novas 
vagas de trabalho, dando 
a cidade a terceira melhor 
colocação da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte). 
De acordo com o Ministério 
do Trabalho e Emprego, 
no último mês foram 842 
admissões contra 543 de-
missões no município.

Ubatuba oferece desconto no IPTU 
para tentar debelar inadimplência

Para driblar a crise, Pinda abre quatrocentas 
vagas para novos cursos profissionalizantes

Redução é válida para pagamento da tarifa em cota única; fatura disponível online

Ação realizada através de parceria do Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura 
garante oito opções de qualificação para moradores, com foco no pós-pandemia

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou na última segun-
da-feira (4) que concederá 
um desconto de até 20% no 
valor do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) aos 
moradores que efetuarem 
o pagamento do tributo em 
apenas uma parcela. Para evi-
tar aglomerações nos órgãos 
públicos, em meio à pandemia, 
o Executivo aconselha a popu-
lação a baixar o boleto online.

Publicado no site oficial da 
Prefeitura, ubatuba.sp.gov.br, 
o comunicado orienta os con-
tribuintes que a cota única do 
IPTU, com direito a descontos 
que variam entre 10% e 20% 
de acordo com o tamanho do 
imóvel, deverá ser paga até o 
dia 10 de fevereiro. 

De acordo com a atual gestão 
municipal, comandada pela 
prefeita Flávia Pascoal (PL), 
a medida busca reduzir a 
inadimplência e incentivar os 
moradores a quitarem a taxa, 
contribuindo para que o Exe-
cutivo capte recursos de forma 
mais ágil, tendo condições 
aplicá-los o mais breve possível 
em melhorias na cidade.

Da Redação
Ubatuba

Os moradores que preferi-
rem parcelar o tributo, per-
dendo o direito aos descontos, 
devem quitar a primeira das 
11 parcelas também em 10 
de fevereiro.

O pagamento do IPTU pode 
ser parcelado em até 12 
vezes, nos cartões de crédito 
das bandeiras Mastercard, 
Visa, Elo, Hiper, Hipercard, 
JCB e American Express. Os 

valores das cobranças estarão 
sujeitos às taxas de juros das 
operadoras.

Apesar de manter as distri-
buições dos boletos no Posto 
Fácil, na região central da 
cidade, e no Espaço Cidadão 
do bairro Maranduba, a Pre-
feitura recomendou que os 
moradores obtenham as fatu-
ras através do link disponível 
no site da Prefeitura, evitando 

os riscos do contágio pelo 
novo coronavírus (Covid-19).

Atraso - Os contribuintes 
que não concluíram o paga-
mento das 11 parcelas do 
IPTU de 2020 devem rene-
gociar suas dívidas com o 
Executivo através do contato 
(12) 3834-1012. Em seguida, 
os boletos serão disponibiliza-
dos no Posto Fácil e no Espaço 
Cidadão do Maranduba.
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Pinda e Guará abrem inscrições para festivais de marchinhas
Aposta é manter a tradição carnavalesca em tempos de pandemia; inscrições podem ser feitas até o final de janeiro

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) anunciou na última 
segunda-feira (4) mudanças 
nos trechos das delegacias 
na rodovia Presidente Dutra, 
entre elas, a transferência da 
sede de Cachoeira Paulista 
para Aparecida e a desativação 
da base de Taubaté. Desde a 
última sexta-feira (1), já está 
operando uma nova divisão 
no trecho.

A estrutura administrativa 
da Delegacia 6, que engloba-
va os trechos de Taubaté e 
de Ubatuba, passa a ter uma 
nova sede na rodovia BR 101, 
compreendendo apenas o 
trecho do litoral. O efetivo de 
patrulhamento que atuava no 
trecho de Taubaté foi remane-
jado para as Delegacia 2 (São 
José dos Campos) e Delegacia 
8 (Cachoeira Paulista).

A sede da última unidade 
passará a funcionar tempora-
riamente no posto de Roseira 
até a finalização da construção 
de uma nova sede, em Apare-
cida, às margens da Via Dutra, 
próxima ao Santuário Nacional.

Thales Siqueira
RMVale

De acordo com a Superin-
tendência da PRF, a equipe 
de patrulhamento não será 
reduzida na rodovia BR 116 
e a redistribuição dos trechos 
tem como propósito uma oti-
mização dos meios e do efetivo 
na Via Dutra, com o intuito 
de qualificar o atendimento 
à população e ampliar a área 
das rondas.

A nova estrutura de vigilân-
cia passa a funcionar com a 
Delegacia de Cachoeira Pau-
lista abrangendo o trecho KM 
0 ao 103 (Queluz a Pindamo-
nhangaba), Delegacia de São 
José dos Campos do KM 103 
ao 175,2 (Taubaté a Jacareí), 
e a Delegacia de Guarulhos 
do KM 175,2 a 232 (Jacareí a 
São Paulo).

Operação Ano Novo – Se-
gundo dados divulgados na 
segunda-feira (4) pela PRF, ao 
todo foram registrados 18 aci-
dentes nos trechos das cidades 
de São José dos Campos, Jaca-
reí e Cachoeira Paulista, sem 
óbito. A operação foi realizada 
entre os dias 30 de dezembro 
de 2020 a 3 de janeiro de 2021 
com a finalidade de reduzir o 
número de mortes e acidentes 
nas rodovias federais do Brasil.

Foto: Marcelo A dos Santos

Foto: Divulgação PMP

PRF anuncia transferência da 
sede de Cachoeira para Aparecida
Plano desativa base em redistribuição de trechos para otimizar meios e o efetivo na Dutra

Guará abre
novas vagas 
para frente
de trabalho

Para driblar a crise e criar 
novas ocupações, Guaratin-
guetá abre na próxima se-
gunda-feira (11) um processo 
de inscrições para frente de 
trabalho. A estimativa é que 
até cem pessoas possam ser 
selecionadas. 

Segundo os responsáveis, 
os trabalhadores contarão 
com carga horária de seis 
horas, salário mínimo e cesta 
básica. As áreas de atuação 
serão limpeza, manutenção 
de estradas rurais, conserva-
ção de praças e áreas verdes. 
Segundo a Prefeitura, vinte 
vagas devem ser reservadas 
para pessoas em situação de 
rua ou de assistidos pela As-
sistência Social do município.

Para garantir uma vaga é 
necessário ir até a secretaria 
de Mobilidade Urbana, à ave-
nida Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira, nº 793, no Campo do 
Galvão, até o dia 20 de janei-
ro, apresentando documentos 
como CPF, RG, PIS/Pasep e 
carteira de trabalho.

Mais detalhes do processo 
podem ser conferidos no site 
oficial da Prefeitura, guaratin-
gueta.sp.gov.br.

Da Redação
Guaratinguetá

Posto da Polícia Rodoviária Federal no trevo de Roseira, que deve abrigar sede transferida de Cachoeira

O palco do Festival de Marchinhas de Pinda; cidade e Guaratinguetá terão versões online em fevereiro

Mantendo as tradições 
das cidades em realizar seus 
festivais de marchinhas, Pin-
damonhangaba e Guaratin-

Bruna Silva
RMVale

guetá abriram vagas para as 
edições de 2021, adequadas 
às condições atuais, ou seja, 
em formato online. Em Pin-
da, os interessados poderão 
efetuar as inscrições até o 
próximo dia 27, enquanto 
em Guaratinguetá a data 

limite é 25 de janeiro.
Para o 14º Festival de 

Marchinhas Carnavalescas, 
Pindamonhangaba espera 
selecionar vinte marchi-
nhas para apresentação do 
evento virtual, transmitido 
pelo canal do Youtube da 

Prefeitura entre os dias 13 e 
16 de fevereiro. A premiação 
acontecerá no último dia de 
festividade. “É importante 
buscar uma nova forma de 
celebrar a cultura carna-
valesca na cidade. Mesmo 
sendo online, o evento não 
perderá sua essência, obje-
tivo e tradição de divulgar e 
incentivar os compositores 
da nossa região”, afirmou o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma.

Segundo os organizado-
res, as seleções serão feitas 
por pessoas indicadas pela 
Comissão Organizadora, 
com comprovação da com-
petência na área musical e 
carnavalesca. A inscrição é 
feita exclusivamente pelo 

site da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br. 

Na cidade de Frei Galvão, 
os carnavalescos também 
enfrentam a frustração do 
adiamento do Carnaval devi-
do à pandemia de Covid-19. 
Até lá, uma das ações será o 
4º Festival de Marchinhas, 
que está com inscrições 
abertas desde a última quar-
ta-feira (6). O prazo para 
garantir a participação vai 
até o próximo dia 25.

O regulamento prevê que 
a divulgação dos seleciona-
dos deve ser feita no dia 29. 
De 5 a 7 de fevereiro, o fes-
tival terá as apresentações 
eliminatórias e a premiação 
final. Compositores de todo 
o país poderão se inscrever, 

e não há limitação de núme-
ro de marchinhas inscritas, 
podendo ainda ser individual 
ou em parceria. Até duas 
composições serão selecio-
nadas por compositor.

Para inscrever-se é neces-
sário preencher o formulário 
que está no site da Prefeitura 
de Guaratinguetá, guaratin-
guetá.sp.gov.br ou ir até a 
sede da secretaria de Cultura 
com RG e CPF, cinco cópias 
da letra totalmente cifrada 
contendo título, compositor 
e cidade, além de apresentar 
a música gravada na íntegra 
em vídeo. Outras informa-
ções sobre regulamento e 
critérios podem ser conferi-
das nos portais oficiais das 
cidades.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2285 – Leandro Martins Boaventura e Tatiana Coelho Oliveira. Ele, 
brasileiro, cozinheiro, solteiro, nascido no dia 29 de novembro de 1977, 
residente e domiciliado na Rua Itapemirim, 28, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho 
de Edison Alves Boaventura e Eliana Martins Boaventura. Ela, brasileira, 
cozinheira, divorciada, nascida no dia 26 de novembro 1983, residente e 
domiciliada na Rua Itapemirim, 28, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Dernival 
Oliveira e Sueli de Fátima Coelho Oliveira.
2286 – Sebastião Marques da Silva e Sonia Prado da Silva. Ele, 
brasileiro, aposentado, viúvo, nascido no dia 23 de junho de 1955, residente 
e domiciliado na Rua Benedito Rosa dos Reis, 133, Aroeira, Aparecida/SP, 
filho de João Marques da Silva e Francisca da Rocha Silva. Ela, brasileira, 
professora, solteira, nascida no dia 24 de março 1969, residente e domiciliada 
na Rua Benedito Rocha dos Reis, 133, Aroeira, Aparecida/SP, filha de Silzete 
Prado da Silva.
2287 – Deivis Henrique Rodrigues Pereira Caxias e Denise Rodrigues 
de Paiva Nunes. Ele, brasileiro, empresário, solteiro, nascido no dia 20 
de fevereiro de 1978, residente e domiciliado na Rua Dachauer Strasse, 
Munique, filho de Luis Alberto Caxias e Sonia Regina Rodrigues Pereira 
Caxias. Ela, brasileira, advogada, solteira, nascida no dia 10 de novembro 
1982, residente e domiciliada na Rua Prof.  Jose Borges Ribeiro, 174, Sta. 
Rira, Aparecida/SP, filha de Donizete de Paiva Nunes e Daise Aparecida 
Costa Rodrigues Nunes.
2288 – Daniel da Silva Ribeiro e Stephanie Cristine Freitas Viana Aguiar 
Pinto. Ele, brasileiro, Aux. De produção, solteiro, nascido no dia 13 de março 
de 1990, residente e domiciliado na Rua Itaici, 311, Itaguaçu, Aparecida/SP, 
filho de Mauro Donizetti Ribeiro e Marlene Ribeiro da Silva. Ela, brasileira, 
compradora, solteira, nascida no dia 22 de outubro 1990, residente e 
domiciliada na Rua Jose Murad, Apto. 12-B Vila Mariana, Aparecida/SP, 
filha de Wilsom Luis de Aguiar Pinto e Márcia de Freitas Viana Aguiar Pinto.
2289 – Bruno Augusto Santos Souza e Priscila Laise dos Santos. Ele, 
brasileiro, autônomo, solteiro, nascido no dia 14 de novembro de 1991, 
residente e domiciliado na Trav. Salomão Boueri, 54, casa 02, Sta. Rita, 
Aparecida/SP, filho de João Bosco de Souza e Maria Margaret Aparecida 
Santos Souza. Ela, brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 18 de 
outubro 1990, residente e domiciliada na Trav. Salomão Boueri, 54, casa 
02, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Alberto Jose dos Santos e Valquiria de 
Fátima Oliveira dos Santos.
2290 – Luis Gustavo Vieira e Mirielly Caroline de Souza Alves. Ele, 
brasileiro, autônomo, solteiro, nascido no dia 21 de junho de 1996, residente 
e domiciliado na Rua Humberto Cartegni, 17, São Geraldo, Aparecida/SP, 
filho de Luis Antonio Vieira e Roseli Aparecida Costa Vieira. Ela, brasileira, 
autônoma, solteira, nascida no dia 14 de janeiro 1997, residente e domiciliada 
na Rua Itabapuã, 195, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de  Marcelo Luciano 
Alves e Lílian Cristina de Souza

Períodos chuvosos podem 
ocasionar transtornos nas 
redes coletoras de esgoto 

Entramos no verão, um 
período marcado pelas 
altas temperaturas e as 
conhecidas “pancadas de 
chuva” no fim do dia. Essa 
mistura pode ocasionar 
muitos transtornos, entre 
eles as enchentes. O des-
carte irregular de lixos 
em vias públicas, córre-
gos e rios são uma das 
consequências que podem 
agravar esse problema. 
Um outro problema é a 
ligação irregular entre as 
redes coletoras de esgoto 
e a de águas pluviais. Es-
ses mecanismos agem de 
forma independente, já 
que possuem dimensões e 
destinos diferentes.

O caminho correto do 
material coletado nas re-
des de esgoto é à Estação 
de Tratamento de Esgoto, 
já a água coletada nas 
redes pluviais é destinada 
à córregos da cidade. De 

Da Redação
Guaratinguetá

acordo com o diretor ope-
racional da Guaratinguetá 
Saneamento, Sérgio Bovo, 
caso haja a mistura dos 
dois volumes, pode ocorrer 
a sobrecarga do sistema 
causando prejuízos como 
extravasamento de redes, 
retorno de esgoto nas re-
sidências, danos as redes 
públicas, proliferação de 
doenças e poluição de rios 
e córregos.

“É necessário que os imó-
veis possuam duas saídas, 
uma para a rede de esgoto 
que irá recolher os residu-
ais dos sanitários, chuvei-
ros e pias, e outra para a 
saída da água da chuva que 
irá escorrer por calhas e ra-
los. Por isso, a importância 
de realizar a ligação correta 
do seu imóvel à rede de 
esgoto, contribuindo para 
a preservação do meio 
ambiente e a saúde da sua 
família”, explica Bovo.

A população também 
pode contribuir para evitar 
obstruções na rede cole-

Saiba por que as águas das chuvas não devem ser direcionadas à rede de esgoto
tora, não descartando nas 
redes de esgoto restos de 
comida, bitucas de cigarro, 

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO  

 2021  –  Superintendência Regional de Trânsito do Vale do Paraíba 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, e este 
pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações, 
Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria DETRAN nº 1.215 de 
24 de junho de 2014, torna público que será realizado o leilão de veículos apreendidos 
por infração de trânsito no Município de Lorena,  sendo o evento regido pela Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN nº 938 de 24 
de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará no dia 13 de janeiro de 2021, às 
09:00min. Cópias deste Edital poderão ser acessadas e copiadas pelos interessados por 
meio do Portal eletrônico do DETRAN. 

Superintendência Regional de Trânsito da R.M. do Vale do Paraíba - SP 
  

 

fio dental, óleos de cozinha, 
pedaços de pano e de papel, 
entre outros. 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 81/2020, PROCESSO Nº 580/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do AVISO DE 
LICITAÇÃO do processo acima referido, 
onde lê-se: “...11 DE JANEIRO DE 2020”, 
leia-se “11 DE JANEIRO DE 2021”.
O restante permanece inalterado.

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
VINÍCIUS AUGUSTO GUERRA DOS REIS, brasileiro, solteiro, professor, com 23
anos de idade, natural de Campos do Jordão - SP, nascido a 20 de maio de 1997,
residente na Avenida Monsenhor João José de Azevedo, 462, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de FERNANDO AUGUSTO DOS REIS e de LÚCIA
REGINA GUERRA DOS REIS.
LUCIÉLE MONALISA CORRÊA CARVALHO, brasileira, solteira, autônoma, com 23
anos de idade, natural de Santa Rita do Sapucaí - MG, nascida a 27 de janeiro de
1997, residente na Rua Nogueira, 143, Jardim Embaixador, Campos do Jordão SP,
filha de SEBASTIÃO ARANTES CARVALHO e de MARIA FRANCISCA CORRÊA
CARVALHO. 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, 07 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
MATHEUS DA SILVA LEMES, brasileiro, solteiro, marceneiro, com 27 anos de idade,
natural de Itajubá - MG, nascido a 18 de setembro de 1993, residente na Rua José
Carlos Costa Santos, 374, Vila Paulista Popular, Campos do Jordão - SP, filho de
VICENTE RAIMUNDO DA SILVA LEMES e de MAURA DA SILVA.
SAMANTA GUTENBERG PASSOS, brasileira, solteira, recepcionista, com 23 anos de
idade, natural de Pindamonhangaba - SP, nascida a 14 de abril de 1997, residente na
Rua Professor Antônio Del Mônaco, 148, Conjunto Residencial Araretama,
Pindamonhangaba - SP, filha de GILBERTO ATHAYDE PASSOS e de SILVANA
DOMINGOS PASSOS. 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, 08 de janeiro de 2021.
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Doria mantém RMVale na fase 
amarela do Plano São Paulo
Governo do Estado anuncia mudanças em regras de flexibilização 
comercial; nova reclassificação é prevista para o próximo dia 5

Para o alívio dos comer-
ciantes da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte), o Estado 
anunciou na última sexta-feira 
(8) que a área não retrocederá 
à fase laranja, segunda mais 
restritiva do Plano São Paulo. 
Apesar da permanência na 
etapa amarela, a região terá 
de se adequar às alterações 
na flexibilização de suas ativi-
dades econômicas. 

Anunciada pelos membros 
do Comitê Estadual de Saúde, 
durante entrevista coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo, a reclassificação do 
Plano São Paulo, que regula o 
funcionamento das atividades 
comerciais em meio à pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), determinou que a 
RMVale e outras 12 regiões 
sigam na fase amarela até 5 
de fevereiro. Juntas, as áreas 
abrigam aproximadamente 
90% da população paulista. 

Em contrapartida, quatro 
regiões regrediram à etapa 
laranja. Além de Marília, so-
frerão restrições mais severas 
em suas atividades econômicas 
Sorocaba, Presidente Prudente 
e Registo.  

Diante às alterações promo-
vidas pelo Estado nas regras de 
restrições, os estabelecimentos 
comerciais da RMVale poderão 
atuar com apenas 40% de sua 
capacidade de ocupação, num 
expediente de até dez horas 
diárias, tendo que encerrar o 
atendimento presencial até às 
22h. Os bares, serão obrigados 
a fecharem suas portas às 20h.

Atividades consideradas 
não essenciais e que geram 
aglomeração, como festas e 
shows, permanecem proibidas.

As mudanças foram estipu-
ladas após análise das normas 

Lucas Barbosa
RMVale

do plano e o avanço no número 
de casos de Covid-19. A própria 
RMVale registrou recorde de 
internações e contaminações 
num único dia. Atualmente, a 
região tem mais de 81,9 mil 
casos da doença, além de 1,7 
mil mortes.

Sobre as ocupações de leitos, 
os números na região também 
preocupam. Segundo dados 
estaduais, o território chegou a 
marcou de 65,1% de ocupação 
das vagas de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo). 

O secretário estadual de 
Saúde, Jean Gorinchteyn, afir-
mou que as alterações de 
critérios de reclassificação 
foram realizadas após diversos 
estudos técnicos. “O Centro 
de Contingência está seguro 
que estamos trabalhando com 
faixas bastante adequadas 
para as classificações. É im-
portante que neste momento 
em que há aumento de casos, 
óbitos e internações, mais do 
que nunca nós precisamos do 
apoio da população, a mesma 
população que nos atendeu 

ficando em casa enquanto 
nós reforçávamos o sistema 
de saúde”. 

Em relação a mudança na 
regra de reclassificação, o che-
fe da pasta explicou que para 
avançarem à fase verde, segun-
da menos restritiva, as regiões 
que estão na etapa amarela 
deverão ter que alcançar o 
índice de trinta internações 
por cem mil habitantes e três 
mortes por cem mil habitantes 
nos últimos 14 dias, além de 
permanecerem 28 dias segui-
dos na fase amarela. 

Uma nova reclassificação 
está prevista para ser anun-
ciada pelo governador João 
Doria (PSDB) no próximo dia 5.

Vacinação – Durante pro-
nunciamento na última quinta-
-feira (7), o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazzuelo, comunicou 
a assinatura de contrato com o 
Instituto Butantan para a aqui-
sição de cem milhões de doses 
da vacina contra a Covid-19. 
Assim, o País chega a 354 
milhões de doses asseguradas 
para 2021.

Frustrando os planos de 
Doria, que pretendia iniciar 
a vacinação em São Paulo 
em 25 de janeiro através 
das primeiras doses pro-
duzidas pelo Butantan, o 
ministro revelou que elas 
serão incorporadas ao PNI 
(Programa Nacional de Imu-
nizações). “Hoje assinamos 
com o Butantan o contrato 
para a entrega das primei-
ras 46 milhões de doses até 
abril e de mais 54 milhões 
no decorrer do ano. Elas 
serão distribuídas de forma 
equitativa e proporcional 
em todo o País, assim como 
as vacinas da AstraZeneca”. 

Pazzuelo revelou ainda que 
o Ministério da Saúde traba-
lha com três possibilidades 
de data para o início da va-
cinação: 20 de janeiro, 10 de 
fevereiro e início de março. 

As 354 milhões de doses 
serão fornecidas pelos labo-
ratórios Fiocruz/AstraZene-
ca (210,4 milhões), Butan-
tan/Sinovac (100 milhões) e 
AstraZeneca (R$ 2 milhões).

Leitos da Santa Casa de Lorena disponibilizados para atendimento a pacientes contaminados pela Covid-19

Piquete planeja testagem de Covid-19 
em servidores da Educação e Saúde
Rominho autoriza aquisição de cerca de trezentos exames sorológicos para 
monitorar doença; moradores devem ter acesso aos testes remanescentes

Tentando conter o aumento 
de infectados pelo novo coro-
navírus (Covid-19) em Piquete, 
a Prefeitura anunciou nesta 
quinta-feira (7) que pretende 
promover uma testagem em 
massa dos servidores muni-
cipais da Educação e Saúde. 
Parte dos exames deverá ser 
destinada à população, contri-
buindo para que o Executivo 
tenha melhores condições de 

Lucas Barbosa
Piquete

monitorar a transmissão da 
doença na cidade.

Acompanhado pelo secretá-
rio de Saúde, Luiz Humberto 
Leite, o prefeito Rômulo Kazi-
mierz, o Rominho (PSDB), de-
monstrou, durante entrevista 
ao programa Atos no Rádio, 
preocupação com o aumento 
de casos de contaminação 
pela Covid-19 no município. 
Prefeito e secretário explica-
ram que para tentar garantir 
um diagnóstico mais ágil aos 
profissionais de Saúde, redu-
zindo também as chances de 

que pacientes de aparelhos 
públicos fiquem expostos ao 
contágio, foi aberto um pro-
cesso para as aquisições de 
aproximadamente trezentos 
testes sorológicos. Este tipo de 
exame consiste em identificar 
anticorpos no sangue, revelan-
do se o organismo desenvol-
veu resposta imunológica em 
função da exposição ao vírus.

A medida servirá também 
para selecionar as equipes 
médicas que atuarão na va-
cinação contra a Covid-19, 
assim que os insumos forem 
disponibilizados pelo Governo 
Federal.

Leite afirmou que uma par-
cela será destinada aos pro-
fissionais da Educação, que 
deverão retomar suas ativida-
des presenciais mediante au-
torização do governador João 
Doria (PSDB). A identificação 
dos contaminados contribuirá 
para evitar o contágio entre os 
servidores e alunos. 

Além de revelar que a cidade 
tem enfrentado dificuldades 
em monitorar o índice e prin-
cipais locais transmissão da 
Covid-19, devido à demora 
na liberação dos resultados 
dos exames do tipo RT-PCR, o 
secretário de Saúde detalhou 
os motivos para a testagem em 
massa. “O objetivo é termos 
um diagnóstico de um quadro 
geral da doença em Piquete. 
Os testes serão feitos inclusive 
em servidores sem sintomas, e 

uma das metas é identificar a 
frequência de contágio, subsi-
diando de forma mais precisa 
o Executivo nas tomadas de 
decisões”.

Apenas uma semana à frente 
do Município, Rominho afir-
mou que está tomando todas 
as providências possíveis para 
garantir que a população 
não seja ainda mais afetada 
pela pandemia. “Apesar de no 
momento termos apenas seis 
pacientes diagnosticados com 
a doença, ou seja, em situação 
ativa, já estamos nos planejan-
do para desenvolvermos ações 
que evitem que a situação saia 
do controle. Caso algum mo-
rador necessite de um atendi-
mento mais urgente, já temos 
estrutura para estabilizá-lo e 
na sequência transferi-lo ao 
hospital de Lorena, que é a 
nossa referência”, explicou o 
prefeito.

Dados – De acordo o boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Prefeitura de Piquete na noite 
da última quinta-feira (7), a 
cidade contabiliza 366 casos 
confirmados de Covid-19, 
sendo 11 mortes, 349 recupe-
rados e um internado.

Em contrapartida, 27 mora-
dores aguardam os resultados 
de exames de diagnóstico.

Ao todo, 1.253 moradores já 
foram submetidos a testes de 
identificação da doença desde 
o início da pandemia no ano 
passado. 

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Marcelo A. dos Santos

Hospital de Piquete, que centraliza atendimento a contaminados
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EZEQUIEL LEITE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado
civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de julho
de 1984, residente e domiciliado Rua Pitangueira, nº 37, Jardim Eloyna, Pindamo-
nhangaba SP, filho de VICENTE LEITE DE PAULA e IZABEL DE CARVALHO PAULA.
VALDELENE DE PAULA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de produção, estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de abril de 1982, residente e domiciliada Avenida João Francisco da
Silva, nº 2515, Feital, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO DA
CONCEIÇÃO e DILZABETE DE PAULA CLARO CONCEIÇÃO. 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, 04 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉRICK DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão planejador de manutenção,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado Avenida José Maria Guimarães
Alves, nº 150, apto 301, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
MARIA DA SILVA e TÂNIA DE PAULA SILVA.
TALITA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira de processos,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de julho de 1991, residente e domiciliada Avenida José Maria Guimarães Alves, nº
150, apto 301, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de JORGE DE PAULA e
MARIA DE LOURDES PROCÓPIO DE PAULA. 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, 04 de janeiro de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME ALVES DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de dezembro de 1993, residente e domiciliado Avenida Hélio Jair Balarin,
nº 94, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de HENRIQUE MACHADO
DA SILVA CASTRO e DINA ALVES DA SILVA CASTRO.
LÍLIAN SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
maio de 1993, residente e domiciliada Avenida Hélio Jair Balarin, nº 94, Parque das
Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de ISMAEL DE OLIVEIRA e ELIETE MOREIRA
DOS SANTOS OLIVEIRA. 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, 05 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE EMIDIO DE CARVALHO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão
conferente, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de dezembro de 1994, residente e domiciliado Rua Raul Borges, nº 65,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de EUCLIDES DE CARVALHO e MARIA GOMES
DE CARVALHO.
JOÃO GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 05 de março de 1996, residente e domiciliado Rua Raul Borges, nº 65, Triângulo,
Pindamonhan-gaba SP, filha de JOÃO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO e ANA MARIA
BARROS 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, 05 de janeiro de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINICIUS COSTA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 21 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 25 de setembro de 1999,
residente e domiciliado Rua Anacleto Rosas Júnior, nº 157, Cidade Jardim, Pindamonhan-
gaba SP, filho de TIAGO FONSECA FRANCISCO e VANESSA MARIA COSTA.
LARISSA MONTEIRO BORALLI, de nacionalidade brasileira, profissão designer grafico,
estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 18 de
setembro de 1999, residente e domiciliada Rua Anacleto Rosas Júnior, nº 157,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de WALDIR BORALLI e ELISANGELA
MONTEIRO BORALLI. 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, 05 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HUDSON FELIPE DE PAULA PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de outubro de 1993, residente e domiciliado Rua Padre Antônio Dalla Via, nº 95,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de SILVIO RENATO PIRES e
ELAINE CRISTINA DE PAULA.
NATALY APARECIDA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 24 de
dezembro de 1986, residente e domiciliada Rua Padre Antônio Dalla Via, nº 95,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de NELSON ALVES e BENEDITA
LUCIA DA SILVA ALVES. 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, 06 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONAS GLEDSON DE ALVARENGA LEONARDO, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil divorciado, de 29 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de setembro de 1991, residente e domiciliado Estrada
Particular Cerâmica São Geraldo, nº 26, Mandú, Pindamonhangaba SP, filho de
JONAS JEREMIAS LEONARDO e MARIA SANDRA DA CONCEIÇÃO ALVARENGA.
WALQUIRIA APARECIDA DOS SANTOS GREGÓRIO, de nacionalidade brasileira,
profissão balconista, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Campos
do Jordão-SP, no dia 13 de julho de 1986, residente e domiciliada Estrada Particular
Cerâmica São Geraldo, nº 26, Mandú, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO
GREGÓRIO e ROSELI DOS SANTOS GREGÓRIO. 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, 06 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CHRISTIANO TAVARES DE SOUZA MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão
consultor SAP, estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de novembro de 1979, residente e domiciliado Rua
Guilherme José Gama Pestana, nº 69, Campo Alegre, Pindamonhangaba SP, filho de
PAULO SE SOUZA MORAES e LUCIA HELENA TAVARES.
DENISE DEMETRIO GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, estado
civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de
outubro de 1983, residente e domiciliada Rua Padre Anchieta, nº 80, Maria Áurea,
Pindamonhangaba SP, filha de DORIVAL VALDES GARCIA e MARIA CÉLIA
DEMETRIO. 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, 06 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO PAULO LIMA DA CUNHA, de nacionalidade portuguesa, profissão
representante comercial, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em
Gandra - Valença, Portugal, no dia 31 de agosto de 1982, residente e domiciliado Rua
Sebastião Pereira, nº 74, apto 1, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ARMANDO
FERNANDES DA CUNHA e OLÍVIA DE LIMA.
ANA PAULA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de novembro de 1982, residente e domiciliada Rua
Sebastião Pereira, nº 74, apto 1, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de DIVINO
JOSÉ DE ANDRADE e MARIA INEZ DE ANDRADE. Apresentaram os documentos
1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX JÚLIO DA SILVA MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão torneiro mecânico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de dezembro de 1990, residente e domiciliado Rua Fernando Agostinho Ramos
Mello, nº 168, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO HONORATO DE
MATOS e MARIA TEREZA DA SILVA.
LIDIANE MARCONDES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
maio de 1986, residente e domiciliada Rua Fernando Agostinho Ramos Mello, nº 168,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO MARCONDES SILVA JUNIOR
e MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MARCONDES SILVA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANGELO WAGNER CAMARGO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de controle termico II, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua Gino
Amadei, nº 262, Jardim Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS
RIBEIRO e ROSEMIRE CAMARGO RIBEIRO.
BIANCA CLARO LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública
municipal, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de dezembro de 1995, residente e domiciliada Rua São Judas, nº 17, Vila
São João, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LUIS LEMES e
CRISTIANA FRANCISCA CLARO LEMES. 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, 07 de janeiro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RONALDO CASTRO HUBER, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro,
estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Volta Redonda-RJ, no dia
25 de fevereiro de 1958, residente e domiciliado Rua Baronesa Marianna Marcondes
César Romeiro, nº 431, Condominio Real Ville, Socorro, Pindamonhangaba SP, filho
de ROGER HANS HUBER e MARIA NORMA CASTRO HUBER.
MARIA AMALIA VARGAS, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil divorciada, de 61 anos de idade, nascida em Pinheiros, Lavrinhas-SP, no dia 01
de abril de 1959, residente e domiciliada Rua Baronesa Marianna Marcondes César
Romeiro, nº 431, Condominio Real Ville, Socorro, Pindamonhangaba SP, filha de
LAURO JORDÃO DE OLIVEIRA VARGAS e IZABEL MOREIRA VARGAS.
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, 07 de janeiro de 2021.
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“Sonhos não se tornaram realidade só porque você 
sonhou. É o esforço que faz as coisas acontecerem. 
É o esforço que cria mudança.”                    

Eleanor Roosevelt

E lá vamos nós para mais um 
ano!! Que venha com força, com 
saúde!! Sempre bom acreditar 
em novos momentos, pessoas 
incríveis, lugares especiais, não 
é mesmo?? 

#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.

Erica Campos 
Santos é uma da-
quelas mulheres 
que a gente tem 
que conhecer nes-
sa vida!! Parceira, 
determinada, uma 
profissional dedi-
cada. Quando se 
fala em ETEC Pa-
dre Leôncio, difícil 
não lembrar dela! 
Cursos técnicos de 
qualidade e com os 
cuidados da Erica... 
Perfeito, não?

Se tem um lugar 
gostoso e famoso 
em Lorena e tam-
bém na cidade de 
Guaratinguetá é a 
República do Ba-
rão! Durante o dia, 
comida boa. A noite, 
petiscos, churras-
quinhos e aquele 
chopinho gelado 
que todo mundo 
gosta. Atendimen-
to? Excelente!!

A linda e querida 
Heloísa Sverberi 
tem muitas aptidões 
e dons... Além de 
mandar bem nos 
quitutes de cozinha, 
doce ou sal, ainda é 
uma best profissio-
nal de educação fí-
sica, principalmente 
com crianças. Não 
sabe nadar? Fale 
com a Tia Helô!

Que Lucas Cas-
siano, filho da ado-
rável Maria Inês é 
um gato, lindo de 
viver, todo mundo 
sabe, não é mes-
mo?? Mas como 
arquiteto ele supera 
toda e qualquer ex-
pectativa. Simples-
mente perfeito! Um 
perfeito profissional 
da área!! Sucesso!!

Carlos Avila, co-
nhecido como “Car-
los da Saúde” é 
uma pessoa de um 
coração de muita 
luz e carinho. E se 
você precisar de 
uma ambulância 
com um tratamento 
de primeira, é só 
lembrar da Vigor. 
Serviço rápido, efi-
ciente e muito pro-
fissional!!

Se for a Taubaté, 
não deixe de conhe-
cer a “Fornarina 
Pizza”. Sabe quem 
é o dono? Nosso 
amigo Giovanni 
Ferrari, filho do 
saudoso “Zirão”, co-
nhecido politico e 
um grande homem. 
Vale a pena mesmo 
conferir! Bem no 
centro, na Praça 
Monsenhor Silva 
Barros, 11. Bom de-
mais!!! 

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer aquela
homenagem especial??
Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Emocionante mesmo foi o casamen-
to de lindíssima Gabriela Chalita, 
filha dos meus queridos amigos Ro-
sângela e “Tony” Chalita com seu 
amado Guilherme! Lembro ainda pe-
quena, toda faceira, sempre sorridente. 
Casou-se em Campos do Jordão, numa 
cerimônia discreta mas elegante, re-
finada e charmosa, com a presença 
de familiares próximos. É possível 
ver a realização de um sonho através 
dos olhares do casal... Muito feliz por 
vocês. Que seja o início de uma nova 
vida com muito amor, cumplicidade, 
respeito e felicidades!! Parabéns!! Meu 
abraço para toda a família!!

Nada melhor do que começar com gente 
bonita... Priscila Reis Velloso é simplesmen-
te maravilhosa!! Ela é eficiente em tudo que 
faz. Elegante, adorável, chiquérrima. Hoje é 
uma empresária de destaque. Proprietária da 
“Esfinge Lingerie”, com peças lindíssimas, 
únicas e incríveis. Já conhece?? Vale muito a 
pena fazer uma visita... e se encantar com o 
sorriso da Priscila e de tudo que ela oferece 
em seu espaço. Poderosa... um abraço cheio 
de admiração, viu?   Quem começou o ano em 

destaque foi o lindo Leonardo 
Pinheiro, filho do Fernando e da 
professora Andréa. Fez parte do 
disputado pódio FNV (Futebol na 
Veia). Léo é um jovem e perspicaz 
redator, atleta conhecido do tênis 
de mesa em Lorena. Seu texto 
premiado foi um prognóstico dos 
ingleses ́ Skate City e Totteham, 
válido pelas quartas de final da 
Liga Inglesa. Esse jovem é desta-
que em tudo que faz, desde crian-
ça. Vai longe, com certeza!! Você é 
demais, meu querido! Sempre na 
torcida por você!

 O nosso vereador e presidente da 

Câmara Fábio Longuinho, que além 

de ser um advogado de destaque em 

Lorena, tem algo que realmente nos 

encanta: o amor e o carinho de sua 

família. Junto de sua linda esposa 

Juliana Muller Lourenço e seus 

queridos filhos, mostram sempre a 

importância de uma família, alicerce 

fiel para todos nós. Gostoso de ver o 

carinho e o sorriso sempre presente 

entre eles! Que Deus lhe abençoe, 

meu querido!

 Impossível não conhecer esse amável casal de nossa cidade... Mirian Rangel e Tadeu Nunes. Neste fim de ano comemoraram “Bodas de Oliveira”. Lindo de ver e viver, não? Pais de dois lindos rapazes, já mé-dicos também, Mateus e Rafael, são exemplos de família, de amor, de carinho. “Seu Arimatéia” e “Seu José Roberto” devem estar felizes em saber do lindo ensinamento que deixaram. Parabéns aos casal. Vocês são admiráveis e amados. Bênção de luz, harmonia e amor para vocês!

Sabe quem também merece nosso 

destaque?? Ariane Rizental! Além 

de esplendorosa, charmosa, faz os 

doces e bolos mais incríveis de Lo-

rena! Ela é neta da adorável dona 

Ióle, hoje com 90 anos, cheia de 

saúde e alegria, que nos deixa com 

muita saudade por estar distante de 

Lorena. É lindo de viver esse amor 

incrível, uma família tão querida 

por tantos de nós. Ariane, você 

arrasa em tudo que faz, com tanto 

capricho, carinho e competência na 

sua “DociAri”. Sua avó, com certeza, 

tem imenso orgulho de você, assim 

como nós!! Sucesso!!

 Quem faz um belo trabalho, com dedi-
cação e competência realmente merece 
continuar... É o caso do meu amado ami-
go Joel Pinho, que ocupa a Secretaria de 
Esporte de Guaratinguetá. Incrível! Muito 
ver pessoas que conhecemos ainda tão 
jovens tendo esse imenso destaque. Joel 
sempre teve duas grandes paixões em 
sua vida: o esporte e o charmoso filhão 
Ryan! Desejo realizações infinitas em 
sua vida, meu querido!!


