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O EXTRAORDINÁRIO 
GALAXY S21 5G
COM O PRIMEIRO 5G 
DO BRASIL.

Aparelho sem carregador e fone, conforme comunicado pela fabricante. Mais informações acesse o site https://samsung.com.br/”. A funcionalidade DSS é estágio inicial da tecnologia 5G e, para usufruir do serviço, o cliente deverá ter aparelho compatível. Para
consultar as localidades com rede 5G DSS, aparelhos compatíveis e ter mais informações, acesse www.claro.com.br/5G. Oferta válida para clientes pessoa física no plano indicado de 05/3/2021 a 4/4/2021, ou enquanto durarem os estoques. Oferta de 12 vezes de
R$215,99 considera o valor de lançamento do smartphone Samsung Galaxy S21, ou valor à vista de R$ 2.589,00, no Claro Pós 360GB (240gb franquia livre +120gb extraplay) com assinaturas Netfl ix e Conmebol inclusas, por R$ 449,99/mês no combo Multi”. A
contratação dos apps da oferta é opcional e realizada de forma avulsa, sendo que qualquer custo com mensalidades, conteúdo ou utilização poderá ser integralmente do USUÁRIO. Consulte condições. Oferta sujeita à fi delização, análise de crédito e multa
contratual. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal contratada em conformidade com o regulamento de qualidade da Anatel vigente. Consulte mais informações em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas. Habilitado para
tecnologia 5G. Consulte sua operadora. Promoção válida de 8/3 a 4/4/2021. Na compra dos seguintes produtos, você ganha os respectivos vouchers para compra de produtos Samsung de acordo com os modelos: Galaxy S21 Ultra: voucher de R$1.000; Galaxy S21+:
R$750; Galaxy S21: R$ 500. Consulte os produtos disponíveis em www.samsungparavoce.com.br. Para participar da ação, é imprescindível o cadastro no site Samsung Para Você na promoção de lançamento do Galaxy S21 no período de 1/4 a 2/5/2021. O prazo de
recebimento do(s) produto(s) resgatado(s) é de até 30 dias a partir da data de uso do voucher da promoção de lançamento do Galaxy S21. Consulte mais informações no site www.samsungparavoce.com.br.

A semana começou com aprovações de Conselho Muni-
cipal em Lorena e comissão no Legislativo de Guará

Câmaras de Lorena e Guará 
avançam com projeto pelo 
maior respeito às mulheres 
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Fotos:  Reprodução GESP

O secretário de Saúde de Lorena, Antônio Carlos Fabreti, que abordou condições da estrutura do combate à Covid em Lorena; cidade não tem leitos

João Doria, que anunciou fase emergencial, com regras mais restritivas; medida amplia atritos com a RMVale

Lorena chega a 113% da 
ocupação de leitos de UTI
Santa Casa lorenense chega a 113% no tratamento intensivo contra coronavírus, 
enquanto Unimed bate 180%; Saúde espera novas unidades e pede conscientização

A Prefeitura de Lorena 
confirmou na manhã desta 
sexta-feira (12) que o mu-
nicípio voltou a ultrapassar 
o índice de 100% dos leitos 
de UTI ocupados para os pa-
cientes infectados pelo novo 

coronavírus na Santa Casa. 
Horas depois, em novo bo-
letim, os números são ainda 
mais alarmantes, com 113% 
de unidade de tratamento 
intensivo no hospital da 
entidade e outros 180% na 

Unimed. A condição também 
é preocupante em Cruzeiro. 
Essa é a segunda vez que 
Lorena registra ocupação 
maior que 100% de seus 
leitos de UTI. A Santa Casa 
de Misericórdia dispõe de 

15 leitos de UTI (Unidade de 
Pronto Atendimento) e 38 clí-
nicos. Atualmente, o número 
de internados são de 17 e 19 
respectivamente. Além disso, 
44 pacientes seguem com o 
tratamento domiciliar.

A rede privada também está 
com superlotação, chegando 
a 180% de leitos ocupados de 
UTI (capacidade de nove leitos) 
e 80% de clínicos (capacidade 
de dez leitos).

Cachoeira segue 
sem obstetra 
após quatro 
meses de corte

A população de Cachoei-
ra Paulista continua sem o 
atendimento de obstetrícia 
no Ambulatório Municipal 
de Especialidades, quatro 
meses após o serviço ter sido 
paralisado ainda na gestão de 
Edson Mota (PL). O corte das 
consultas e o desligamento 
dos profissionais foi decidido 
sem nenhum motivo plausível. 
A medida, que gerou revolta 
entre os moradores, foi decre-
tada no dia 16 de novembro do 
ano passado, um dia depois da 
derrota de João Bosco Torra-
da (PL), que tinha o apoio de 
Mota, nas eleições que coloca-
ram Antônio Mineiro (MDB) na 
Prefeitura.

Após pressão, 
Pinda decide 
manter feira 
livre no Centro

Após a polêmica da mu-
dança da feira livre de Pinda-
monhangaba para o Parque 
da Cidade, a Prefeitura anun-
ciou, no início desta semana, 
a permanência das ativida-
des no Centro. A alteração 
seria para reduzir o risco 
de contágio por Covid-19. 
Apesar de ter voltado atrás 
da decisão, a administração 
municipal prometeu reor-
ganizar e ampliar o espaço.

No último dia 7, passou a 
circular nas redes sociais um 
comunicado municipal afir-
mando a mudança da feira 
para o Parque, no próximo 
sábado (13).

Wanessa Andrea e Dani Dias; mulheres cobram seu espaço no debate
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Doria implanta “Fase Emergencial” e  
aquece guerra com prefeitos da região

Diante do avanço do novo 
coronavírus, com números 
recordes, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou, nesta 
quinta-feira (11), a “Fase Emer-
gencial” para todo o estado. A 
medida, que passa a valer da 

próxima segunda-feira (15) 
até o fim do mês, é referente 
a um período com ainda mais 
restrições do que a fase verme-
lha. As determinações foram 
anunciadas após a secretaria 
de Saúde do Estado registrar 

87% de ocupação dos leitos 
hospitalares, com mais de cin-
quenta municípios chegando 
à capacidade máxima. “Chega-
mos ao período mais crítico da 
pandemia (...)".
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Em meio à crise econômica 
causada pela pandemia da Co-
vid-19, a Prefeitura de Piquete 
tenta ampliar as chances de 
jovens que se preparam para 
o mercado de trabalho. A admi-
nistração está com inscrições 
abertas para um processo 
seletivo de estágio para os 
estudantes de nível superior, 
técnico e médio de instituições 
públicas e privadas. As inscri-
ções podem ser feitas até o 
próximo dia 22.

Piquete abre 
processo para 
contratação 
de estagiários
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CDHU entrega 
apartamentos 
para famílias 
em Pinda

As famílias contempladas 
com apartamentos em Moreira 
César, da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habitacio-
nal Urbana), participaram do 
sorteio de endereços, na última 
terça-feira (9). A expectativa é 
que ao menos quarenta con-
templados recebam as chaves 
nas próximas semanas. Segun-
do a Companhia, até o fim do 
primeiro semestre o processo 
deve atender quase duzentos 
grupos familiares.

Governo investe 
em psicólogos 
na rede de 
ensino estadual

O Governo do Estado implan-
tou o atendimento psicológico 
para alunos, professores e 
funcionários de todos os mu-
nicípios.



13 DE MARÇO DE 20212

Política a conta-gotas...

Lorena - Com apenas três meses 
de mandato, a vereadora Wanessa 
Andrea tem dado mostrar de que 
muito mais que números, ela preten-
de ampliar com representatividade a 
atuação da mulher na Câmara e na 
política de Lorena. Nesta semana, 
ao lado da procuradora jurídica do 
Legislativo, Mônica de Luna, e da 
também vereadora Lúcia da Saúde, 
conquistaram, em votação unânime, 
a criação do Conselho Municipal 
do Direito da Mulher. Wanessa 
espera que, com o novo grupo, a 
fatia feminina da população possa 
ter maior voz nos debates e atenção 
quanto às necessidades do cotidiano 
de mães, filhas, avós e netas. Ou 
seja, dar atenção a quem sonhava se 
ver representada nas discussões da 
polìtica lorenense, que ainda busca 
uma maior pluraridade.

FOI O FIM DAS MÃOS LIMPAS!
Desde quando começou em 

2014, a Lava Jato foi comparada 
inúmeras vezes - com razão - à 
Mãos Limpas, operação que inves-
tigou a corrupção nos níveis mais 
altos da política e do empreende-
dorismo da Itália. 

Entre 1992 e 1994, uma equipe 
de cinco magistrados do ministé-
rio público de Milão, liderados 
pelo juiz Antonio Di Pietro, sacu-
diu as fundações do país. 

Em dois anos, o judiciário emi-
tiu cerca de 1.300 condenações e 
o valor da propina foi estimado 
em centenas de bilhões de euros. 

O estopim foi o descobrimento, 
em 17 de fevereiro de 1992, de 
uma pequena quantia de Euros, 
equivalente a 3.500, paga por 
um empresário a Mario Chiesa, 

importante membro do partido 
socialista.

Durante as investigações e os 
sucessivos processos, as cúpulas 
de todos os grandes partidos, 
desde o partido socialista à de-
mocracia cristã, foram chamadas 
a depor nos tribunais e sofreram 
pesadas condenações

O primeiro-ministro socialista 
da época Bettino Craxi, em discur-
so no Parlamento, admitiu que o 
caixa dois era prática comum em 
todos os partidos. 

Nas eleições de 1994, ele não 
conseguiu se reeleger e, tendo 
perdido a imunidade parlamentar 
e temendo ser preso a qualquer 
momento, fugiu para Tunísia onde 
viveu até sua morte em janeiro 
de 2000. 

Enquanto foragido, foi conde-
nado a mais de dez anos de prisão.

Silvio Berlusconi, apelidado 
de “il cavaliere”, tirou proveito de 
seu cargo e de seu poder midiático. 

Percebendo a lacuna política 
criada pelas condenações da ope-
ração Mãos Limpas – que acabou 
com os quatro maiores partidos 
italianos –, ele criou um partido 
próprio e conseguiu se eleger. 

Como primeiro-ministro, con-
seguiu escapar de numerosos pro-
cessos sofrendo uma condenação 
por crimes fiscais só em 2013.

O magnata Silvio Berlusconi, 

que representava uma figura de 
ruptura externa ao sistema polí-
tico, em poucos meses, fundou o 
movimento Forza Itália e, com o 
apoio de suas tevês, conquistou as 
eleições, tonando-se primeiro-mi-
nistro, em março de 1994. 

Berlusconi dominou a cena 
política italiana durante 20 anos. 

Ironicamente, Berlusconi era 
um dos principais financiadores 
de Craxi e do partido socialista 
e, também, estava envolvido na 
investigação. 

Para seu ministério convidou 
dois magistrados de Mãos Limpas, 
Antonio Di Pietro e Piercamillo 
Davigo, para integrar os ministé-
rios e dar uma cara de moralidade 
ao novo governo. 

Apesar do apoio popular e 
da mídia, a equipe de juízes que 

conduziu a operação Mãos Limpas 
sofreu duros ataques por parte 
da política, recebeu ameaças de 
morte e foi vítima de complôs e 
dossiês.

Sob pressão, no fim de 1994, o 
juiz Antonio Di Pietro abandonou 
a magistratura e as investigações.

Foi o fim de Mãos Limpas!
No entanto, sua aprovação po-

pular havia atingido 80% e ele era 
visto como um verdadeiro herói 
nacional. 

Em 1996, aceitou o cargo de 
ministro no recém-empossado 
governo de centro-esquerda de 
Romano Prodi e, em 1998, fundou 
seu partido Itália dos Valores, cujo 
objetivo era a moralização da vida 
pública. 

Em 2012, um suposto escânda-
lo sobre seu patrimônio, revelado 
por uma investigação jornalística, 
pôs fim a sua experiência política.

O ministro Fachini concede 
habeas corpus para declarar a 
incompetência da 13ª. Vara Fe-
deral de Curitiba que julgou os 
quatro processos que envolvem o 
ex-presidente – o triplex, o sítio 
de Atibaia, o terreno do Instituto 
Lula e o de doações para o mesmo 
instituto.

Qualquer coincidência é mera 
semelhança.

Tutti buona gente!
É o fim da Lava Jato!

Qualquer coincidência 
é mera semelhança

“Não há nada tão 
desesperador como 

não ter uma nova razão 
para ter esperança”

 Maquiavel

Quem paga pra ver?
Parece que o vereador e agora 

presidente da Câmara de Lorena, 
Fabio Longuinho, anda tirando o 
sono de muita gente na política 
local. Entre os que pretendem es-

palhar ‘cascas de bananas’ pelo seu 
caminho, há aqueles que apenas ob-
servam e apostam: “esse vai longe”. 
Falam pelos corredores da Câmara, 
ou melhor, entre os servidores da 
Casa, que desde o ex-presidente 
Luiz Fernando 2013/2014 não 
houve quem lhes passasse tanta 
segurança como Longuinho nos 
dias de hoje.

Nem cá, nem lá
Pelo que se ouve nas rodas políti-

cas de Cachoeira, em especial as dos 
que torcem para recuperação finan-
ceira e moral do poder público, as 
mudanças desejadas pela população 
não deverão vir com apoio daqueles 
vereadores que discursam em ‘cima 
do muro’. Aliás, disseram  que será 
mais fácil para o Executivo contar 
com a oposição – por saberem que 
eles têm posição – do que alguns que 
eleitos no próprio palanque do pre-
feito que se julgam ‘a bolacha mais 
crocante do pacote’. Perguntem ao 
veterinário!!!

Sandálias da humildade
E por falar em Cachoeira Pau-

lista, a população consciente que 
acompanha as sessões de Câmara 
já admite que passou da hora de 
certos vereadores que se manifestam 
na tribuna com o discurso que “dei 
tantos meses de prazo para prefei-
to”; ou, “não sou nem oposição nem 
situação”, a calçar as ‘sandálias 
da humildade’ e baixarem a bola, 
porque quatro anos passam muito 
rápido...

Meia verdade
Corre na boca pequena de Apa-

recida que a ‘história’ que o prefeito 
Piriquito contou na ação impetrada 
em 1ª Instância, de que a ocupação 
hospitalar em apenas 5% da capaci-
dade, não é bem assim. A conversa 
do Frei Bartolomeu foi outra quanto 
consultado: de acordo com seu 
depoimento ao MP, o prefeito só es-
queceu de contabilizar pacientes das 
cidades satélites à Terra da Padroeira, 
que eleva a ocupação a 105%...

Mentira tem pernas curtas
Enquanto a população de Apa-

recida impõe expectativa na per-
manência ou não da economia 
da cidade, principalmente após o 
Ministério Público tomar conhe-
cimento do ‘truque’ do prefeito na 
análise da ocupação hospitalar, para 
piorar a situação, aparece uma live 
do vereador André Monteiro nas 
redes sociais querendo ‘pregar’ o 
Frei Bartolomeu na cruz, como o 
responsável pela cidade ter retorna-
do a fase vermelha do Doria, só por 
dizer a verdade...

Focando a Assembleia 
Se as eleições para deputado 

fossem por estes dias, os eleitores de 
Guará com certeza observariam os 
prováveis candidatos da temporada 
atuando em frentes distintas: Regis 
Yasumura (PL) como o ‘garoto pro-
paganda’ da administração Marcus 
Soliva e abraçando algumas cidades 
da região; Marcelo Coutinho – o 
Celão (PSD) como destaque da pe-
riferia da cidade, e Márcio Almeida 
(PSC) reunindo seu nicho eleitoral 

O vice-prefeito de Guaratinguetá, Regis Yasumura (PL) detalhou 
durante participação especial no programa Atos no Rádio desta semana, 
seus planos políticos para 2022 e como pretende valorizar a região do 
Vale do Paraíba na Assembleia Legislativa. Para conquistar os eleitores 
e ter pelo menos o dobro de votos que contabilizou na primeira tentati-
va em ser deputado – perto de 25 mil – Regis tem estabelecido planos 
específicos e alianças em algumas cidades estratégicas da região; busca 
também ser votado em todo Estado através de uma associação japonesa 
no Brasil a que pertence agora, e tem apoio prometido de outras...

Somando apoio e buscando votos

em muitas cidades do Estado através 
de seu apadrinhamento evangélico. 
Mais dois ou três nomes da terra 
de Frei Galvão que poderiam estar 
disputando, seriam mais por uma 
questão de vaidades.

Fazendo a diferença
A julgar pelo início do ano legis-

lativo em Lorena, a cidade já pode 
considerar que agora a Câmara tem 
de fato representação feminina. 
Segundo a ob-
servação popu-
lar, o trabalho, 
a atuação e po-
sicionamento na 
tribuna da Casa 
d e m o n s t r a d o 
pela vereadora 
Wanessa Andréa 
faz a classe pen-
sante da política local perguntar 
onde esteve e o que fez a ‘segunda 
voz’ feminina no Legislativo que 
chegou primeiro – nas urnas de 2016 
– além de entregar seu mandato ao 
opositor do ex-prefeito?

Divergentes
É voz corrente pelas esquinas de 

Pinda que entre os mais comentados 
pelo mercado político como eventu-
ais candidatos a deputado, há dois 
que se destacam nas divergentes: 
Nobertinho, atual vereador e dito 
herdeiro do espólio político de Vito 
Ardito e o ex-vereador Rafael Go-
ffi, que mesmo disputando quatro 
eleições para colecionar apenas um 
mandato de vereador, pretende mais 
uma vez esquentar o nome no ano 
que vem, para tentar novamente seu 
sonho de consumo que é ser prefeito 
da cidade. Segundo a boca peque-
na, o ‘pega fogo’ entre os dois em 
2022 é porque Norbertinho busca 
nocautear Goffi para enfraquecê-lo 
na corrida ao Palácio de Vidro em 
2024. A eleição para deputado seria 
apenas um termômetro para as pró-
ximas eleições municipais.

Diga-me com quem andas
Pegou muito mal a imagem do 

vereador Vela ao explicitar, em 
Pinda – a revel da maioria da so-
ciedade – sua euforia pela ‘canetada 
Fachin’ que tenta liberar Lula das 
condenações da Lava Jato. Apesar 
de muitos saberem de sua paixão 
pelo ex-presidente, o então vereador 
de ‘primeira viagem’, que dizer, 
mandato, Vela, pode ter seu pavio 
apagado na política e entrar como 
seu mito para a galeria do ‘ex’.

Buscando na fonte
O prefeito Isael Domingues está 

cumprindo uma maratona de idas e 
vindas à capital federal, aproveitan-
do a temporada de ‘portas abertas’ 
para as emendas parlamentares que 
encerram nesta semana. De acordo 
com os entendidos em finanças pú-
blicas, quem ‘aproveitar’ a distração 

de muitos prefeitos a respeito do 
calendário dos recursos pode ficar 
com uma fatia maior das verbas. 
Adivinha o que Isael está para ga-
rantir à saúde financeira de Pinda?

Avaliação de mercado
A administração irmãos Balle-

rini's nem chegou a 100 dias em 
Lorena e a especulação política já 
antecipa uma prévia da avaliação 
sobre alguns nomes ‘salientes’ da 
equipe de Sylvinho. Entre eles o ‘en-
Tão’ ex-vereador e agora ‘homem 
forte’ da garagem municipal, que 
segundo a ‘turma’, tem dificuldades 
com anotações de números, princi-
palmente o de horas de aluguéis de 
máquinas para os serviços; Guarda 
Belo, como sempre não anda, ‘des-
fila’ com toda sua importância pela 
cidade e demonstra que não entende 
nada de trânsito; a moça do ‘QI’ 
da república de Cachoeira, de ‘tão 
eficiente’ até se perde na Cultura da 
cidade, sendo que iniciou suas ativi-
dades destituindo o quadro histórico 
da Condesa – bem na entrada da 
Casa da Cultura. Dizem que Fabreti 
‘está pelo fio na navalha’ na Saúde, 
enquanto o comunicólogo oficial 
que não se comunica – deixando a 
cidade sem informações – estam-
pando sua incompatibilidade com 
a função e, para não alongar, dois 
ou três que parecem mandar mais 
que o próprio prefeito – ou mandam 
juntos – estão abaixo da média com 
a população. Perguntem ao ‘Conse-
lho da Praça’.

 
Perguntar não ofende

Qual será o primeiro ‘notável’ 
da equipe de governo dos irmãos 
Ballerinis a cair fora do bonde da 
administração? Apostas com o pes-
soal que marca presença todas as 
manhãs no Stella Café, da Peixoto 
do Castro...

Presente e futuro
Sob nova direção, a população 

de Piquete tem aprovado as ati-
tudes iniciais do prefeito Romulo 
Luszczynski – o Rominho. Sua 
preocupação em equipar e apro-
ximar o atendimento de saúde aos 

moradores, res-
postas rápidas 
na zeladoria dos 
bairros e até os 
projetos futuros 
como a criação 
um parque te-
mático com ati-
vidades espor-
tivas e atrações 

turísticas no Pico do Marins e seu 
entorno, como forma de gerar renda 
ao município e aos comerciantes 
locais. Rominho pretende, com a 
construção da estação de tratamento, 
resolver 100% o esgoto para quali-
dade de vida e alavancar o projeto 
de conquista do título de  MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico). 

Fábio Longuinho

Wanessa Andrea

Rominho

Aparecida - O prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira – o Piriquito, que trabalhou 
a alegoria dos números da capacidade 
hospitalar, talvez para tentar convencer 
a Justiça a manter a cidade na fase la-
ranja do Plano São Paulo de combate 
à Covid-19. O que talvez Piriquito não 
esperava era que o Ministério Público 
– o autor das denúncias que afastou 
Márcio Siqueira do mesmo cargo, 
impedisse sua bicada torta, na tentiva 
de furar o bloqueio de Agripino Doria. 
A Prefeitura informou, oficialmente, 
que a cidade estaria com apenas 5% da 
capacidade hospitalar  comprometida, 
mas o prefeito não imaginava que sua 
'máscara' cairia com as informações 
prestadas pelo Frei Bartolomeu – pro-
vedor da Santa Casa – dando conta 
que a ocupação real é de 105%. Uma 
questão de responsabilidade, enquanto 
muitos padecem.
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Famílias de Cachoeira seguem sem obstetra 
quatro meses após corte de Mota na Saúde
Serviço, suspenso um dia depois das eleições, enfrenta dificuldade financeira; Mineiro negocia contratação

A população de Cachoeira 
Paulista continua sem o 
atendimento de obstetrícia 
no Ambulatório Municipal 
de Especialidades, quatro 
meses após o serviço ter 
sido paralisado ainda na 
gestão de Edson Mota (PL). 
O corte das consultas e o des-
ligamento dos profissionais 
foi decidido sem nenhum 
motivo plausível.

A medida, que gerou re-
volta entre os moradores, 
foi decretada no dia 16 de 
novembro do ano passado, 
um dia depois da derrota de 
João Bosco Torrada (PL), que 
tinha o apoio de Mota, nas 
eleições que colocaram An-
tônio Carlos Mineiro (MDB) 
na Prefeitura.

Foi nesta data que todas 
as pacientes que tinham 
consultas agendadas com a 
obstetra receberam a infor-
mação da Santa Casa de Mi-

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista 

sericórdia que a médica seria 
desligada e só seria substi-
tuída na gestão do próximo 
prefeito eleito (Mineiro).

Sem recursos, o serviço se-
gue paralisado. “Não temos 
verba para a contratação, 
mas estamos nos esforçando. 
Ainda não consegui con-
tratar”, destacou o prefeito 
ao Atos no Rádio. A dívida 
total da cidade, herdada de 
Edson Mota, é de quase R$93 
milhões.

Apesar das dificuldades 
apresentadas pelo prefeito, 
a Saúde já busca condições 
de estruturar o setor para 
retomar o atendimento. “No 
momento a gente está na 
tratativa para a contratação 
do obstetra pelo ambulatório, 
mas devido a escassez de pro-
fissionais, a gente está com 
dificuldade para isso”, frisou 
o secretário de Saúde Gabriel 
Tadeu Rodrigues.

Uma dessas pacientes era 
Talitha Schubert, que estava 
na sua 35ª semana de ges-
tação. A solução encontrada 

pela cachoeirense foi procu-
rar assistência em Lorena. 
Após o nascimento do seu 
bebê, ela obteve a supervisão 
de um profissional particular.

“Em dezembro, na Santa 
Casa de Lorena, uma pro-
fissional percebeu que não 
dava mais pra ficar adiando 
a minha cesariana, porque 
a minha filha estava sen-
do gerada com a placenta 
baixa. Eu tive uma cirurgia 
bem delicada, com o risco 
de ter que tirar o útero, mas 
graças a Deus ocorreu tudo 
bem. Agora eu pago um 
profissional particular para 
conseguir dar continuidade 
no acompanhamento com a 
minha filha e comigo”, contou 
Talitha.

De acordo com o secretá-
rio de Saúde, o atendimento 
pré-natal para gestantes é 
realizado pelos médicos das 
ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família) e pelas enfermeiras 
que são capacitadas para fa-
zer esse tipo de atendimento. 
As pacientes que apresentam 

riscos de complicações na 
gravidez são referenciadas 
para o pré-natal de alto risco 
de Lorena.

A cidade apresenta ao total 
nove ESF’s com três exten-
sões rurais (contempla um 
médico, um enfermeiro, um 
técnico, um dentista e um 
auxiliar de dentista) e dois 
ambulatórios – o do posto do 
AME (Ambulatório Médico de 
Especialidades) e o da Santa 
Casa. As especialidades ofere-
cidas são ortopedia, cardiolo-
gia, pediatria, gastroentero-
logia, otorrinolaringologia, 
psiquiatria, oftalmologia e 
cirurgia geral, além de con-
sultas com fisioterapeuta, 
fonoaudióloga e psicóloga.

“Estamos contratando uro-
logista, mais um pediatra, en-
docrinologista, e na tentativa 
de um neurologista também. 
A previsão de contratação 
é no máximo nas próximas 
duas semanas. Com algumas 
especialidades já está bem 
avançada a tratativa”, realçou 
Gabriel Rodrigues.

Câmara de Lorena aprova criação de Conselho da Mulher

Câmara de Guará cria Comissão da Mulher 
para criar rede de proteção e assistência

Projeto busca garantir direitos e mais representatividade às lorenenses; proposta recebe aval unânime

Objetivo do projeto é que debate sobre direitos femininos seja ampliado 
na cidade; grupo deve ser formado pelas três únicas vereadoras da Casa

Em meio a luta diária das 
mulheres por mais reco-
nhecimento e representa-
tividade, as moradoras de 
Lorena ganharam um motivo 
para comemorar na última 
segunda-feira (8). Por una-
nimidade, a Câmara aprovou 
na última sessão a criação do 
CMDDM (Conselho Munici-
pal de Defesa dos Direitos 
das Mulheres).

Apesar de encaminhada 
ao Legislativo pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), a 
proposta de implantação do 
CMDDM foi elaborada em 
parceria entre a procuradora 
jurídica da Câmara de Lore-
na, Mônica de Luna (consi-
derada a “mãe” da ideia) e a 
vereadora Wanessa Andrea 
Vieira (CIDADANIA).

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio na 
última quinta-feira (11), a 
parlamentar explicou que a 
criação do conselho busca 
garantir que as moradoras 
de Lorena tenham acesso a 
políticas públicas que con-
tribuam para uma melhor 

Lucas Barbosa
Lorena

qualidade de vida e repre-
sentatividade nas decisões 
municipais. Além de defender 
os direitos da mulher, o órgão 
buscará também o apoio 
público e privado para o de-
senvolvimento de projetos de 
capacitação profissional e de 
amparo social.

De acordo Wanessa, o con-
selho será aberto para a 
participação das moradoras 
de todas regiões da cida-
de, independentemente de 
suas condições sociais e de 
grau de escolaridade, que 
encontrarão nas reuniões a 
oportunidade de proporem 
e debaterem alternativas que 
possam impactar em melho-
rias para este público. 

A parlamentar almeja ainda 
que a iniciativa contribua 
para que futuramente mais 
mulheres se candidatem e 
sejam eleitas para cargos 
políticos na cidade. Além de 
Wanessa, a atual legislatura, 
formada por 17 vereadores, 
conta apenas com a partici-
pação feminina da vereadora, 
Ana Lúcia Silva, a Lúcia da 
Saúde (PP), que apoiou a 
proposta da colega. 

Segundo Wanessa, o pro-
jeto teve também o respaldo 

de Ballerini e do presidente 
da Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD).

Antes de receber o aval 
da Casa, a proposta sofreu 
uma emenda modificativa de 
Wanessa e Lúcia da Saúde, 
também aprovada por unani-
midade, alterando a redação 
de um trecho do documento. 
A mudança garantirá que 
12% das doações de empresas 
ou recursos governamentais 
destinados ao conselho se-
jam depositados no fundo 
CMDDM, garantindo sua 
“saúde financeira”. “Tenho 
que destacar a participação 
essencial neste projeto da 
doutora Mônica de Luna, 
que é uma estudiosa sobre os 
direitos das mulheres. O con-
selho nasce da necessidade da 
criação de um espaço voltado 
à defesa feminina e garantia 
ao cumprimento de políticas 
públicas de apoio. Estamos 
plantando uma semente para 
que num futuro próximo as 
mulheres tenham ainda mais 
reconhecimento e representa-
tividade na sociedade”. 

Após a aprovação Legislati-
va, o projeto foi encaminhado 
para sanção do chefe do 
Executivo.

Dando ênfase à pauta da 
Semana da Mulher, a Câma-
ra de Guaratinguetá apro-
vou, na última terça-feira 
(9), a criação da Comissão da 
Mulher. A expectativa é que 
a nova ação do Legislativo 
seja comandada somente 
pelas vereadoras da cidade, 
para auxiliar a luta pelos 
direitos femininos.

O projeto foi aprovado por 
unanimidade. A proposta 
solicitava a alteração do 
Regimento Interno para a 
criação de uma nova co-
missão, com avaliação sob 
olhares da Câmara para me-
didas em Guaratinguetá que 
estejam diretamente ligadas 

Bruna Silva
Guaratinguetá

ao universo feminino. 
A cidade faz parte do gru-

po de municípios que tem 
debatido os interesses da 
mulher. Entre as ações, a 
proposta da criação do Con-
selho dos Direitos da Mulher 
e da Assessoria Municipal da 
Mulher e Cidadania.

Sobre a comissão, o pró-
ximo passo é a formação do 
grupo que deve compor os 
trabalhos. A vereadora elei-
ta com o maior número de 
votos na história de Guara-
tinguetá (2.537 votos), Dani 
Dias (PSC), afirmou que há 
mobilização para que ela e 
as companheiras de plenário 
Alexandra Andrade (PL) e 
Rosa Filippo (PSD) possam 
compor a comissão. “A ban-
cada feminina se organizou. 
Nos (vereadoras) pedimos à 

Câmara para que a comissão 
seja feita por indicação para 
que sejam as três vereadoras 
a discutir as políticas públi-
cas referentes à comissão 
da mulher. Nada melhor que 
mulher para debater as situ-
ações referentes à mulher”, 
destacou. 

A expectativa é que a co-
missão consiga fazer um 
mapeamento das regiões do 
município em que as mulhe-
res estão mais vulneráveis 
à violência. O intuito das 
vereadoras é de fortalecer 
as políticas públicas para 
a população feminina de 
Guaratinguetá, em parceria 
com o Creas (Centro de Re-
ferência Especializada em 
Assistência Social), Delegacia 
da Mulher e OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil).

Recentemente, Dani Dias 
esteve em São Sebastião, 
na “Casa Poderosa”, espaço 
de atendimento exclusivo 
para mulheres vítimas de 
violência. Ela confirmou que 
a proposta de sua campanha 
de criar a “Casa da Mulher”, 
um local de acolhimento 
feminino, continua em pé 
e recebeu apoio do prefeito 
Marcus Soliva (PSC). “Ele 
já estava trabalhando em 
Guaratinguetá de algo em 
cima disso, para as mulheres, 
com porta de entrada e aco-
lhimento personalizado para 
mulher. Aí veio a nossa ideia 
de criação da casa, que em 
breve será feito esse espaço 
para atender, conversar, 
acolher e debater as políti-
cas públicas femininas para 
nossa cidade”, finalizou.A vereadora Dani Dias, que atua para a compilação da nova comissão

Área de atendimento na Santa Casa; Cachoeira segue sem obstetrícia

Foto:  Rafaela Lourenço

Foto: Arquivo Atos

Foto:  Marcelo A dos Santos

A vereadora Wanessa Andréa, uma das principais envolvidas na criação do Conselho da Mulher em Lorena
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Estado investe R$ 5 milhões mensais para 
disponibilizar psicólogos na rede de ensino

Hospitais em Lorena e Cruzeiro têm 
ocupação recorde de leitos de UTI
Santa Casa lorenense chega a 113% no tratamento intensivo contra virús coronavírus 
enquanto Unimed bate 180%; Saúde espera novas unidades e pede conscientização

A Prefeitura de Lorena con-
firmou na manhã desta sex-
ta-feira (12) que o município 
voltou a ultrapassar o índice 
de 100% dos leitos de UTI 
ocupados para os pacientes in-
fectados pelo novo coronavírus 
na Santa Casa. Horas depois, 
em novo boletim, os números 
são inda mais alarmantes, 
com 113% de unidade de tra-
tamento intensivo no hospital 
da entidade e outros 180% na 
Unimed. A condição também 
é preocupante em Cruzeiro.

Essa é a segunda vez que Lo-
rena registra ocupação maior 
que 100% de seus leitos de UTI. 
A Santa Casa de Misericórdia 
dispõe de 15 leitos de UTI (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
e 38 clínicos. Atualmente, o 
número de internados são de 
17 e 19 respectivamente. Além 
disso, 44 pacientes seguem 
com o tratamento domiciliar.

A rede privada também está 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

com superlotação, chegando 
a 180% de leitos ocupados de 
UTI (capacidade de nove leitos) 
e 80% de clínicos (capacidade 
de dez leitos).

Na manhã da sexta-feira, o 
secretário de Saúde, Antônio 
Carlos Rechdan Fabreti, des-
tacou os dados do município 
em participação de audiência 
pública na Câmara. Logo em 
seguida, durante entrevista 
ao programa Atos no Rádio, 
ele informou que vai iniciar as 
tratativas com a administração 
da Santa Casa para ampliação 
dos leitos. “Nós sabemos e 
já conversamos com Dario 
(Costa, superintendente da 
Santa Casa). Na necessidade, 
podemos criar mais cinco leitos 
de UTI, então nós ficaríamos 
com 25 leitos. No ano passado, 
nós chegamos a ter lotação 
maior do que essa até, mas 
na situação de hoje, o número 
de atendimento no Pronto 
Atendimento, é bem provável 
que vamos precisar de mais 
cinco leitos”, frisou Fabreti, 
que destacou a necessidade de 

apoio popular. “Mas também, 
se não haver essa conscienti-
zação, não vai haver leito para 
todo mundo. A população tem 

que usar a máscara, manter 
o distanciamento, praticar a 
higiene com as mãos e manter 
os protocolos sanitários, senão, 

não vai ter UTI suficiente para 
todo mundo”.

Vacinação – Neste sábado, 
a Prefeitura de Lorena inicia 

a fase de vacinação dos idosos 
com 75 e 76 anos. As doses 
serão aplicadas no CSU (Centro 
Social Urbano), das 8h às 16h, 
com distribuição de senhas a 
partir das 7h30.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, o município recebeu 
866 doses das vacinas contra 
a Covid-19, o que representa 
90% do público-alvo. A pasta 
informou que durante a sema-
na, as 10% restantes devem ser 
mandadas pelo Estado.

De acordo com o último bole-
tim epidemiológico divulgado 
pela Prefeitura, Lorena tem 
4.127 casos confirmados, 350 
suspeitos e 90 óbitos confirma-
dos pela Covid-19.

Cruzeiro – Com atendimento 
referência para as sete cidades 
do Vale Histórico, a Santa 
Casa cruzeirense também tem 
números preocupantes. Até 
esta quinta-feira (o boletim de 
sexta-feira não havia sido pu-
blicado até o fechamento desta 
matéria), Cruzeiro registrava 
100% de ocupação nos leitos 
de UTI da Santa Casa, que tinha 
ainda 90% nos leitos de suporte 
ventilatório pulmonar e 93% da 
clínica médica. No Cisa (Centro 
Integrado de Saúde), a clínica 
médica tem 12% de ocupação. 
O município registrava 2.956 
casos confirmados e 73 óbitos.

Em toda RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) 133.048 
casos foram confirmados e 
2.482 pessoas morreram pela 
doença.

Leito da Santa Casa de Lorena; hospital atinge 113% de ocupação de UTI, no pior momento da pandemia

Foto: Marcelo A. dos Santos 

Doria impõe mais restrições com “Fase Emergencial”
Região é incluída em ações que suspendem atividades religiosas e esportivas; escolas estaduais seguem abertas

Diante do avanço do novo 
coronavírus, com números 
recordes, o governador João 
Doria (PSDB) anunciou, nesta 
quinta-feira (11), a “Fase 
Emergencial” para todo o 
estado. A medida, que passa 

Bruna Silva
RMVale

a valer da próxima segunda-
-feira (15) até o fim do mês, é 
referente a um período com 
ainda mais restrições do que 
a fase vermelha.

As determinações foram 
anunciadas após a secretaria 
de Saúde do Estado registrar 
87% de ocupação dos leitos 
hospitalares, com mais de cin-
quenta municípios chegando 

à capacidade máxima. “Che-
gamos ao período mais crítico 
da pandemia, mesmo com 
todos os esforços (...). Nossos 
hospitais estão chegando no 
limite, essa nova cepa do ví-
rus é muito agressiva, muito 
perigosa”, destacou Doria. 
“Temos que adotar medidas 
ainda mais restritivas de 
distanciamento social para 

diminuir a circulação do vírus 
no estado de São Paulo”.

Na fase emergencial, que in-
clui a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), estão proibidos 
o funcionamento de lojas de 
construção, celebrações reli-
giosas e atividades esportivas 
coletivas. Órgãos públicos e 
escritórios poderão atender 
por meio de teletrabalho para 
atividades administrativas. 
Bares e restaurantes ficam 
impedidos de serviço de reti-
rada no balcão, mas estarão 
permitidos de trabalhar por 
delivery, entre 5h e 20h. Con-

tinuam proibidos o acesso a 
praias e qualquer atividade 
que promova aglomeração.

Apesar das restrições, as 
escolas públicas estaduais es-
tarão abertas para alimenta-
ção dos alunos e distribuição 
de materiais estudantis. As 
escolas municipais e particu-
lares terão autonomia para 
determinarem se atenderão 
ou não ao cronograma da 
secretaria estadual de Edu-
cação. A orientação é que 
as atividades presenciais 
atendam ao máximo 35% dos 
alunos, dentro dos protocolos 
de segurança.

Números – Até as 14h des-
ta sexta-feira (12), a RMVale 
havia registrado 154.315 
contaminações pelo novo 
coronavírus, com 2.791 mor-
tes. O índice de ocupação 
de leitos de enfermaria é de 
71,9% e o de UTI (Unidade 
do Tratamento Intensivo) é 
de 86,7%.

Em todo estado, a taxa 
de internação em UTI é de 
87,6%. O número de pacien-
tes internados é o maior 
em toda a pandemia, com 
22.555, sendo 12.778 em 
enfermaria e 9.777 em uni-
dades de terapia intensiva.

O Governo do Estado 
implantou o atendimento 
psicológico para alunos, 
professores e funcionários 
de todos os municípios. A me-
dida, com serviços gratuitos, 
iniciada ainda em fevereiro, 
tenta inibir os impactos da 
pandemia na vida de quem 

Bruna Silva
RMVale

está diretamente ligado à 
rede educacional.

Um ano após os primeiros 
anúncios de paralisações das 
atividades em todo país, o 
ensino a distância continua 
como um dos grandes desa-
fios no atendimento à popu-
lação. As escolas estaduais 
retornaram neste mês com 
as aulas em sala, mas além 
da preocupação com o risco 
de contaminações, o psicoló-

gico também tem tomado os 
planos de atendimento.

De acordo com o Estado, 
o programa “Psicólogos na 
Educação” contará com, ao 
menos, mil profissionais para 
atender as 5,1 mil escolas 
estaduais.  “O atendimento 
será feito de maneiras virtual 
e presencial e o objetivo é 
contribuir para a melhoria 
da convivência e do ambiente 
escolar.  Todas as escolas da 
rede estadual serão beneficia-
das”, explicou o governador 
João Doria (PSDB) durante a 
apresentação do projeto.

O investimento mensal do 
programa é de aproxima-
damente R$ 5 milhões e a 
programação prevê que cada 
unidade tenha a disposição 
entre duas e vinte horas 
semanais de atendimento 
psicológico, dependendo 
também da demanda local.

Os atendimentos serão re-
alizados, também, por video-
chamadas. Os agendamentos 
já podem ser efetuados pelos 
responsáveis pela escola 
como diretores, vice-direto-
res, coordenadores e profes-
sores pelo site da Secretaria 
Escolar Digital, sed.educacao.
sp.gov.br.

O programa projeta a par-
ticipação de profissionais de 
psicologia na orientação de 
gestores e coordenadores 
sobre sinais de identificação 
de traumas e abusos entre os 
estudantes. Será priorizada 
atuação em atividades coleti-
vas oportunizando a melhoria 
de todo o ambiente escolar.
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Centro Comunitário  Cidade Industrial CECCI
EDITAL 001/2021 CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO ELEITORAL DO 

CENTRO COMUNITÁRIO CECCI DO BAIRRO INDUSTRIAL

O Centro Comunitário  Cidade Industrial CECCI, através de sua Diretoria, devidamente representada 
pelo seu Presidente,   Oyraycir Baptista Santos, em consonância com o estabelecido pelo Conselho  
Nacional de Assistência Social – Brasília – CNAS –  22/11/1996.  Divulgação da Abertura do Processo 
de Eleição dando  início do prazo   para a submissão de candidatura das chapas e dos candidatos a 
membros do Conselho Fiscal.
Pelo presente Edital 001/2021 de Convocação, a diretoria do Centro Comunitário Cidade Industrial o 
(CECCI), no uso de suas atribuições legais e em obediência às normas legais e estatutárias vigentes, 
tornam públicas as normas e convoca todos os moradores do Bairro Industrial, aqueles maiores de 16 
anos e aptos a votar, moradores de fato e de direito do bairro e que apresente documento com foto e 
comprovante de residência no local de votação, para participarem da eleição que definirá a Diretoria do 
Centro Comunitário CECCI, com sede no bairro Industrial; Resolve: Art. 12º paragrafo 2º - Da eleição 
e mandato de nova Diretoria, conforme determina o Centro Comunitário CECCI do Bairro Industrial, 
será de (03) três anos. Art. 13º paragrafo único - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos, Trabalho e Renda – Casas dos Conselhos Municipais, no uso de suas atribuições legais, 
comunica a todos os moradores que já estão ABERTAS AS INSCRIÇÕES para apresentação de chapas 
para concorrerem à eleição da Diretoria e do Centro Comunitário CECCI, com sede no bairro Industrial 
biênio 2021/2024, a eleição dar-se-á por votação ou aclamação, no caso de chapa única ficará definido 
que a cédula apresentará apenas duas alternativas, Sim ou Não. 
Na hipótese da alternativa “Não” alcançar a metade mais um dos votos, dos eleitores presentes no 
pleito, esta não poderá ser proclamada eleita, resultando em novo procedimento para um novo pleito. 
O Processo Eleitoral ocorrerá dia 15 de março de 2021: das 13 horas às 16h30, no Centro Comunitário 
(CECCI), com sede no bairro Industrial, situado na rua Sergipe -  nº 754, Industrial.  Parágrafo Único 
– As inscrições de chapas deverão ser feitas no período de  18 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021, 
na sede do  Centro Comunitário  Cidade Industrial (CECCI), situado na rua. Sergipe, nº 754, Industrial 
– Lorena - SP. Art. 13º São compostos os cargos da Diretoria  constituídos, conforme determina o 
Centro Comunitário (CECCI), do Bairro industrial, é de (08) oito membros, assim composto o seguinte: 
(01) Um Presidente
(01) Um Vice-Presidente
(01) Um Primeiro Secretário 
(01) Um Segundo Secretário 
(01) Um Primeiro Tesoureiro
(01) Um Segundo Tesoureiro
(01) Um Diretor de patrimônio
(01) Um Diretor Social 
Parágrafo Único: Apresentação das chapas completas contendo copia de RG, CPF e Comprovante de 
Residência de todos os candidatos da diretoria com os nomes dos candidatos e respectivos cargos 
para a Diretoria – Serão aceitas somente inscrições de chapas completas. A Diretoria Executiva e os 
membros do Conselho Fiscal não serão remunerados nem a este serão distribuídos bônus, dividendos 
ou outras vantagens pecuniárias. Art.25º- Fica proibida no dia da eleição a propaganda eleitoral no 
local e no entorno do local de votação.  
O presente edital 001/2021 será publicado nos meios de comunicação deste município e fixado em 
locais visíveis no Centro Comunitário (CECCI) para que todos dele tenham ciência. 
Lorena, 18 de Fevereiro de 2021

Oyraycir Baptista Santos
Presidente do CECCI

Novo marco regulatório do 
saneamento deve aquecer o 
mercado de trabalho no país
Profissionais devem estar capacitados para empregos diretos e indiretos no setor

Os investimentos em sa-
neamento básico deveriam 
ser a primeira preocupa-
ção de um gestor federal, 
estadual ou municipal. O 
maior acesso das pessoas a 
esses serviços traz ganhos 
econômicos e sociais con-
cretos, especialmente nos 
setores da saúde, educação, 
turismo, valorização imo-
biliária e produtividade do 
trabalhador. 

Além de proporcionar uma 
melhor qualidade de vida, 
as obras de saneamento 
movimentam o mercado de 

Da Redação
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trabalho, com índices muito 
positivos na geração de em-
pregos diretos e indiretos. 
Segundo estudo do Trata 
Brasil, os investimentos em 
saneamento entre 2004 e 
2016 sustentaram 142 mil 
empregos por ano no país (69 
mil diretos, 33 mil indiretos 
e 40 mil induzidos). O inves-
timento médio anual neste 
período foi de R$ 14 bilhões.

De acordo com o diretor 
da Guaratinguetá Sanea-
mento, Mateus Banaco, com 
a aprovação do novo marco 
legal para o saneamento, a 
economia deve ser movimen-
tada com a modernização 
do setor. “Estamos muito 

confiantes com a retomada 
de investimentos no setor. 
É algo urgente e necessário, 
mas deve acontecer de for-
ma planejada, nesse cenário 
o setor privado pode contri-
buir com a injeção de capital 
e mão de obra capacitada 
para promover grandes e 
importantes investimentos”, 
disse Banaco. 

Com essa nova diretriz no 
saneamento, o Ministério 
da Economia tem como ex-
pectativa gerar por volta de 
700 mil empregos no país 
nos próximos 14 anos, e a 
participação do setor priva-
do também contribuirá com 
uma maior capacidade de 
gestão dos recursos, segu-
rança regulatória e garantia 
de investimentos concretos 
para o avanço no setor.

Os profissionais devem 
estar preparados para essa 
nova demanda, tão logo 
ocorram os leilões das con-
cessões de saneamento 
espalhadas em diversos 
municípios brasileiros. “A 
oferta por novos projetos e 
operações já estão aconte-
cendo. Muitas cidades estão 
buscando efetivar as PPPs 
(Parcerias Público Privadas) 
e concessões públicas para 
conseguir evoluir com os 
serviços de água e esgoto. 
Com o aumento das obras, o 
setor deve gerar empregos 
para diversos profissionais 
entre as áreas da constru-
ção civil, da indústria de 
materiais de construção, 
projetos, engenheiras, ad-
ministrativo, entre outros”, 
explica o diretor. 

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:
EDENILSON LEÃO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia
10 de dezembro de 1980, residente e domiciliado Estrada Municipal Jesus Antonio de
Miranda, nº 2197, Cruz Pequena, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO MARTINS
e LINDALVA ILDA LEÃO MARTINS.
VIVIANE FERREIRA NAVES, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora de idoso,
estado civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em Brasília-DF, no dia 07 de maio
de 1976, residente e domiciliada Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, nº 2197,
Cruz Pequena, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO ALVES NAVES e LENICE
FERREIRA DA 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, 08 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAMON LUCAS FREITAS LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1990, residente e domiciliado Avenida Maria de Jesus Castilho, nº
100, Portal dos Eucaliptos, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de EDILSON
ROBINSON LEITE e MARIA LETÍCIA FREITAS.
FERNANDA BARBOSA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Moreira César, Pindamonhangaba-SP, no
dia 05 de maio de 1984, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães, nº
2065, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ APARECIDO ALVES e OSMARINA
DA SILVA BARBOSA ALVES. 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 março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX FABIO PORFIRIO, de nacionalidade brasileira, profissão carpinteiro, estado civil
solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de maio de
1979, residente e domiciliado Rua Francisco Alves, nº 41, Jardim Bela Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de VALDOMIRO PORFIRIO e MARIA BENEDITA PORFIRIO.
KELLY CRISTINA CANDIDO FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 21 de março de 1984, residente e domiciliada Rua Francisco Alves, nº 41, Jardim
Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO e MARLENE CANDIDO.
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 março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON RODRIGO REIS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de empilhadeira, estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em
Guaratinguetá-SP, no dia 28 de fevereiro de 1984, residente e domiciliado Rua Marco
Antonio Ferreira, nº 23, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de ELIANA
MARIA REIS DE LIMA.
LEILA APARECIDA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora idoso,
estado civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de agosto de 1969, residente e domiciliada Rua João Bosco Camilo, nº 39, Parque
Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO RIBEIRO FILHO e MARIA DO
CARMO ALVES RIBEIRO. 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, 08 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO HENRIQUE SILVA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico de manutenção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em
Açailândia-MA, no dia 28 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Rua General Júlio
Salgado, nº 300, Alto do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO NAZARENO
SOUZA DA COSTA e GISELDA MARIA DA SILVA.
LINDA VITÓRIA RIBEIRO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
22 de outubro de 1996, residente e domiciliada Rua José Augusto Rodrigues, nº 169,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ANDRÉ LUÍS RIBEIRO DA SILVA e
LUCIANA RIBEIRO DA SILVA. 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, 09 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ AGUINALDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em São Luiz do Paraitinga-SP, no dia 04 de
dezembro de 1970, residente e domiciliado Rua Doutor Armando Marcondes Machado,
nº 173, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO PEREIRA DA
SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.
MARCIA CRISTINA NARDES, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública
municipal, estado civil solteira, de 46 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de novembro de 1974, residente e domiciliada Rua Doutor Armando
Marcondes Machado, nº 173, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de GETULIO
DE OLIVEIRA NARDES e MARIA DAS DÔRES REINO NARDES. 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, 09 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO VINÍCIUS VIEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro de processos, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de março de 1992, residente e domiciliado Rua
Jacyrio Marques Martinho, nº 148, apto 11, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de
EDIMILSON VIEIRA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA.
THAIS DA COSTA BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Fortaleza-CE, no dia 07 de junho de
1991, residente e domiciliada Rua Jacyrio Marques Martinho, nº 148, apto 11, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ILTON BARROS e GRAÇA MARIA BARBOSA
DA COSTA. 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, 09 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALFREDO LUIZ PINTO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
laboratório, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em São Bento do
Sapucaí-SP, no dia 26 de setembro de 1997, residente e domiciliado Rua Suíça, nº
1375, apto 203, bloco 1, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de JORGE LUIZ
MOREIRA e MARIA CATARINA DA SILVA PINTO MOREIRA.
LÍLIAN FERREIRA BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
junho de 2001, residente e domiciliada Rua Suíça, nº 1375, apto 203, bloco 1,
Santana, Pindamonhangaba SP, filha de FÁBIO DE LIMA BARROS e SILVIA HELENA
FERREIRA BARROS. 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, 10 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WESLLEY HENRIQUE BATISTA DE ABREU, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em nutrição, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de junho de 1985, residente e domiciliado Avenida
Padre José Maria Guimarães, nº 150, Bloco 6, apto 635, Bosque da Princesa,
Pindamonhangaba SP, filho de ABEL JOSÉ DE ABREU e NEUSA BATISTA DE ABREU.
ADNA GUILHERME BERTINI, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de janeiro de 1987, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 2095,
Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de ADAIL BERTINI e ARLETE
GUILHERME BERTINI. 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, 22 de setembro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAN APARECIDO CELESTINO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de setembro de 1989, residente e domiciliado Rua Yasukuni Watanabe,
nº 79, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO CARLOS MACHADO
e APARECIDA ISABEL CELESTINO.
FRANCINE VICENTINI FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 09 de agosto
de 1988, residente e domiciliada Rua Yasukuni Watanabe, nº 79, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JAIR DE ALMEIDA FERREIRA e GEORGINA
VICENTINI FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIAN MICHEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Lagoinha-SP, no dia 04 de
novembro de 1992, residente e domiciliado Rua Maria Aparecida Marcondes Pereira,
nº 282, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ VERGINIO DOS SANTOS
FILHO e MARLENE DA SILVA SANTOS.
SUELLEN MARCELINO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia
27 de abril de 1988, residente e domiciliada Rua Maria Aparecida Marcondes Pereira,
nº 282, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO MARCELINO DOS
SANTOS e ROSELI ALVES DOS SANTOS. 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, 11 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO ARCANJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão frentista, estado
civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de
maio de 1994, residente e domiciliado Estrada Municipal José Machado de Andrade,
nº 2000, Mandú, Pindamonhangaba SP, filho de MIGUEL ARCANJO DA SILVA NETO
e VALDEREZ DA CRUZ SILVA.
FERNANDA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de fevereiro de 1993, residente e domiciliada Estrada Municipal José
Machado de Andrade, nº 2000, Mandú, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO
FERREIRA DA SILVA e REGINA CÉLIA FERREIRA DA SILVA. 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, 11 de março de 2021.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 11 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Irene de Oliveira, nº
243, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON DONIZETI DE OLIVEIRA e
SÔNIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA.
ALANA CUSTODIA RIBEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de
julho de 1992, residente e domiciliada Rua João Bosco Camilo, nº 39, Shangri-lá,
Pindamonhangaba SP, filha de SANTO ALVES DOS SANTOS e LEILA APARECIDA
RIBEIRO 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, 11 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATEUS PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 09 de novembro
de 1999, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 340, bloco 6A, apto
104, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de EVERALDO PEREIRA DA SILVA e
CLAUDINEIA SILVA SANTOS.
MARIANA ISABELA OLIVEIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil divorciada, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 06 de junho de 1997, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº
340, bloco 6A, apto 104, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha de EIVANI ANANIAS
DE JESUS e MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA. 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, 11 de março de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ GALVÃO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil solteiro, de 66 anos de idade, nascido em Lagoinha-SP, no dia 15 de
outubro de 1954, residente e domiciliado Rua Natalio Soares Lemes dos Santos, nº
841, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO.
MARIA EMILIA ANTONIO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil viúva, de 62 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17
de maio de 1958, residente e domiciliada Rua Natalio Soares Lemes dos Santos, nº
841, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filha de EMILIO ANTONIO e APARECIDA
BENTO ANTONIO. 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, 12 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Suzano-SP, no dia 31 de março de
1986, residente e domiciliado Rua 14, nº 779, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filho
de JOSAFÁ JOÃO DE SOUZA e ABGAIL MARGARIDA ALVES.
ÉRIKA MORAES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 33 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP, no dia 03 de
setembro de 1987, residente e domiciliada Rua 14, nº 779, Shangri-lá, Pindamonhangaba
SP, filha de MARIO CELSO DA SILVA e EVANILDA CELIA DE MORAES. 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, 12 de março de 2021.
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Após pressão de feirantes, Pinda 
mantém feira livre no Centro
Prefeitura chega a comunicar mudança de atividades para o Parque da Cidade, mas 
volta atrás após protestos; gestão promete ampliação e reorganização do espaço

Após a polêmica da mu-
dança da feira livre de Pin-
damonhangaba para o Par-
que da Cidade, a Prefeitura 
anunciou, no início desta 
semana, a permanência 
das atividades no Centro. 
A alteração seria para re-
duzir o risco de contágio 
por Covid-19. Apesar de ter 
voltado atrás da decisão, a 
administração municipal 
prometeu reorganizar e 
ampliar o espaço.

No último dia 7, passou a 
circular nas redes sociais um 
comunicado municipal afir-
mando a mudança da feira 
para o Parque, no próximo 
sábado (13). A medida pre-
via o distanciamento entre 
os feirantes e barracas para 
garantir um atendimento 
seguro. De acordo com o 
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documento, houve “diversas 
reclamações recebidas, nos 
últimos meses, com relação 
as aglomerações ocorridas 
na feira livre”.

Insatisfeitos com a propos-
ta, os feirantes estiveram na 
Prefeitura, na segunda-feira 
(8), para uma reunião com 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) e o secretário de Admi-
nistração, Marcelo Martus-
celli, além de vereadores. “O 
prefeito passou uma missão 
para a gente atuar com mais 
força contra a aglomeração 
no mercado municipal e 
feira livre aos sábados e do-
mingos, e foram discutidas 
diversas possiblidades. Con-
versando com os feirantes, 
definimos que o modelo de 
ocupar mais espaço e expan-
dir a feira livre entorno do 
mercado é a melhor opção”, 
comentou o secretário.

De acordo com a Prefei-
tura, o objetivo é de pro-
porcionar ao espaço uma 
esquematização que diminua 
as aglomerações e, conse-
quentemente, o risco de 
contaminação pelo vírus 
durante as compras. Outra 
expectativa é que os feiran-
tes cumpram os protocolos 
de biossegurança, assim 
como de distanciamento so-
cial, higienização e limpeza 
dos ambientes tanto para os 
funcionários quanto para os 
clientes.

Conjunto habitacional do CDHU, em Moreira César; beneficiados participam de sorteio na última terça-feira

Área de embarque do Viva Pinda, no Centro; serviço é alvo de reclamações, agora discutidas por comissão

CDHU garante entrega de apartamentos para 
famílias beneficiadas em Pinda para este mês

Comissão da Câmara fiscaliza transporte em Pinda

Contemplados participaram do sorteio de endereços dos apartamentos nesta semana

Vereadores participam de debate com o prefeito e Viva Pinda por melhorias no atendimento à população

As famílias contempla-
das com apartamentos em 
Moreira César, da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional Urbana), 
participaram do sorteio de 
endereços, na última terça-
-feira (9). A expectativa é que 
ao menos quarenta contem-
plados recebam as chaves 
nas próximas semanas.

De acordo com a Compa-
nhia, até o fim do primeiro 
semestre o processo deve 
ocorrer para quase duzen-
tos grupos familiares. O 
processo de determinação 
dos endereços segue as 
normas de classificação 
das famílias habilitadas, em 
ordem decrescente em cada 

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima semana, a criação de 
uma comissão para fisca-
lizar o transporte público. 
A proposta é ampliar o 
debate sobre o serviço, hoje 
realizado pela empresa Viva 
Pinda e alvo de reclamações 
na cidade.

O novo órgão da Casa será 
presidido por Renato Cebola 
(PV) e contará também com 
Herivelto Vela (PT), Julinho 
Car (PODE), Francisco Nor-
berto Silva, o Norbertinho 
(PP) e Regina Célia Daniel 
Santos, a Regininha (PL), no-
meada em vaga cedida pelo 
companheiro de partido, 
Carlos Eduardo de Moura, 
o Magrão.

A comissão atuará com 
foco nos problemas en-
frentados por passageiros, 
empresa e funcionários do 
setor. Logo após a formação 
do grupo, os vereadores 
pontuaram que se a empresa 
de transporte público dese-
jasse permanecer na cidade, 
deveria passar a atender os 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

núcleo familiar. Os grupos 
que tiverem pessoas com 
deficiência, idosos e policiais 
terão os endereços escolhidos 
primeiramente.

Com investimento de R$19 
milhões, cerca de 230 imó-
veis foram construídos no Lo-
teamento Karina, em Moreira 
César. Os apartamentos con-
tam com área de 58m² com 
sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e dois dormitórios. 
Ao menos 16 blocos farão 
parte do empreendimento, 
viabilizado por meio de uma 
colaboração entre CDHU e 
Município, que doou a área 
para construção.

Vislumbrando novas parce-
rias, o prefeito Isael Domin-
gues (PL) enfatizou que vem 
trabalhando para identificar 
novas áreas para construção 
de mais moradias em Pinda.

usuários de maneira satisfa-
tória e não da maneira que 
vem ocorrendo.

Ainda na semana passada 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) recebeu, novamente, os 
vereadores e os responsáveis 
pela Viva Pinda para debater 
os problemas do transporte 
público. Entre as queixas da 
população apresentadas na 
reunião, o valor da passa-
gem, horários de pico com 
aglomerações e os trajetos 
feitos pelas linhas.

Durante o encontro, os 
responsáveis pela Viva Pinda 
indicaram déficit financeiro, 
uma vez que desde setembro 
de 2018 não há reajuste na 
tarifa de ônibus, que hoje 
opera em R$ 4,40. Eles tam-
bém destacaram a queda 
no número de passageiros. 
“Apesar das dificuldades, 
ainda assim fizemos algumas 
alterações visando beneficiar 
a população em algumas 
linhas e renovamos a frota 
com veículos novos. Estamos 
à disposição para discutir-
mos alternativa que seja 
positiva para todos os lados”, 
ressaltou o diretor da empre-
sa, Hélio Camilo Marra.

Diante de todas as recla-
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mações, o Município busca o 
alinhamento com a Viva para 
melhoria do atendimento à 
população. A Secretaria de 
Negócios Jurídicos propôs 
alternativas que possam ga-

Movimentação no galpão da feira livre de Pindamonhangaba; após pedidos do setor, Prefeitura decide manter atividades na região central

Foto::Bruna Silva

rantir o reequilíbrio financei-
ro, sem danos aos usuários e 
novos encontros estão sendo 
agendados para análise das 
planilhas.

Mais um ano – Mesmo 

foco de críticas, o contrato 
entre a Prefeitura e a con-
cessionária foi prorrogado. 
O Viva Pinda segue atuando 
na cidade pelo menos até 31 
de dezembro deste ano.

Em meio à crise econômi-
ca causada pela pandemia 
da Covid-19, a Prefeitura 
de Piquete tenta ampliar 
as chances de jovens que se 
preparam para o mercado 
de trabalho. A administra-
ção está com inscrições 
abertas para um processo 
seletivo de estágio para 
os estudantes de nível su-
perior, técnico e médio de 
instituições públicas e pri-
vadas. As inscrições podem 
ser feitas através do site 
ciee.com.br até às 12h do 
próximo dia 22.

No ensino superior há va-
gas para ciências contábeis, 
agronomia, turismo, arqui-
tetura e urbanismo, edu-
cação física (bacharelado), 
engenharia civil, tecnologia 
em gestão empresarial, di-
reito, comunicação social 
(jornalismo, rádio, internet e 
tv e publicidade e propagan-
da), tecnologia em recursos 
humanos, enfermagem, 
farmácia, engenharia da 
computação, serviço social, 
educação física (licenciatu-
ra), gestão da tecnologia da 
informação, design, tecno-
logia em gestão financeira, 
tecnologia em análise e 
desenvolvimento de siste-
mas, nutrição, pedagogia, 
psicologia e administração 
de empresas.

Para o ensino técnico os 
postos abertos são para 
técnico em serviços jurí-
dicos, técnico em turismo, 
técnico em administração, 
técnico em farmácia, técnico 
em radiologia, técnico em 
enfermagem, técnico em 
meio ambiente e técnico em 
edificações.

A carga horária é de seis 
horas diárias e a bolsa au-
xílio varia de R$ 350 a 
R$430 mensais mais auxílio 
transporte R$ 40 mensais. 
O edital e mais informações 
sobre o processo podem ser 
acessados também pelo site 
ciee.com.br.

Da Redação
Piquete

Piquete abre 
processo para 
contratação 
de estagiários
Vagas para níveis 
superior, técnico 
e médio; auxílio 
chega a R$ 430
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Aproveitando o Dia das Mulhe-
res, vamos destacar mulheres 
incríveis de nossa cidade e região! 
Que todas as mulheres sintam-se 
homenageadas!

#táComigo??

Valéria Fortes é graduada em direito, 
geografia, história e pedagogia. São 32 anos 
dedicados à Educação.

Carol Caetano... 
vocês conhecem? 
Muito famosa!! É 
uma das profissio-
nais da beleza das 
unhas mais famosas 
em nossa Lorena. 
Muito requisitada 
há anos e sempre 
recebendo todos 
com o melhor dos 
sorrisos.  Você é 
puro sucesso!

Quem está de casa 
nova para melhor 
atender toda sua 
clientela é a queri-
da Gigi Queiróz! 
O que ela faz: micro 
pigmentação de so-
brancelha, designer 
sobrancelha/hena; 
alongamento de cí-
lios, last lifting... 
Não é bom demais?  
É só ir no V.S. Na-
tus!

Aliás, aproveita 
esse espaço e já 
marca com a Barba-
da Hades para cui-
dar de seus cabelos! 
Ela arrasa, gente! 
Mãos de ouro. É su-
per cotada, agenda 
cheia... então, para 
aquele momento 
especial, marque 
agora seu horário!

Quer um doci -
nho especial? Com 
jeitinho de quero 
mais?? Procure nas 
redes sociais “Doce-
ria Vontade Doce”! 
É muito bom!! Tem 
até geladinhos. . . 
acredita?? Que de-
lícia!!

Es tá  prec isan-
do de umas aulas 
particulares para 
suas crianças nes-
ses tempos de au-
las online?? Tem 
muitas professoras 
maravilhosas para 
auxilar nesta tarefa 
tão difícil. Uma de-
las é a competente 
e especial Cláudia 
Fernandes. Vale a 
pena ter esse acom-
panhamento!

Problemas com 
seu carro? Ainda 
não sabe onde le-
var? Fica aqui a 
dica: Celso Pazzi-
ni! Um mecânico de 
primeira! Atencioso, 
competente e que 
resolve tudo que 
seu carro precisa! 
Super bom!

Dica da semana: 
Como estamos de 
volta à fase verme-
lha, fica novamente 
o pedido de ajudar 
o comércio de nossa 
cidade. Comida, rou-
pas, quitanda, qui-
tutes...tudo você en-
contra aqui mesmo 
e entregando em sua 
casa. A união agora 
faz a diferença. Que 
as portas possam 
logo se abrir...

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 Minha querida “xará”, Valéria Ude, médica 
ginecologista muito requisitada, é a adorável com-
panheira do estimado Marcos Ude.  Uma mulher 
sensacional, firme, dedicada e muito parceira de 
sua família e amigos. Sua simpatia e alegria é re-
almente contagiante!!

  É impossível não 
acompanhar a ga-
tíssima Mariana 
Moura pelas redes 
sociais e não se en-
cantar. Ela vai de 
momentos fofos, de-
liciosos de se ver, até 
movimentos sociais 
importantes. Enga-
jada, firme, determi-
nada e... linda! Sou 
sua fã!

 SociAtos Aniversários...  Nada 

melhor do que comemorar a vida, não é 

verdade? Então, vamos mandar um abraço 

muito especial para Iris Ledoína Monteiro 

de Souza, Karlo Marques, José Ricardo 

Flores, Thiago Amorim, Euler Matias, Nayla 

Almeida Salvatti

 Trícia Junqueira... Poderosa, magnífica, linda! 

Por onde passa deixa um rastro de alegria, de belas 

recordações. Seu sorriso é contagiante e sua vibe 

é de puro alto astral! Mesmo distante, você irradia 

luz em todos nós!

  Essas duas queridas amigas, produtoras, feras, que são irmãs de alma, Silvia Rezende, diretora de produção, Regi-na Monteiro, produtora executiva, são também destaque na dedicatória do livro de Caio de Andrade. Assim são os amigos... sempre presentes e parceiros!

“Vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, 
nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar.”

Elis Regina

“Tia” Márcia Cilene, muito querida desta forma, pela pes-soa amada que sempre foi e nos emociona  há tantos anos. Seu encantador pai, Juderci da Silva Gonzaga, um homem ilumina-do e admirado, não se cansa de abraçar sua filha tão especial! 
  E agora uma foto que representa mulheres e saudades: Karina, 

Giovana, Luciana, Thiany, Regina, Elaine, Adriana e Patrícia. 
Todos os anos essas mulheres incríveis se reuniam. Desde meninas. 
Sempre muita alegria. Muito bem querer. Fortaleza. Amor. Assim 
são elas. Assim são as mulheres! Que venham anos melhores!

Não poderia faltar uma professora em nosso destaque. Maria Adélia Bohler, esposa do nosso estimado também professor Leonel Gomes de Souza. Brilhante em sua carreira, em suas aulas, mãe e esposa exemplar e amiga estimada demais, uma mulher cristã! Você é especial!!!

  Uma mulher que merece 

muito nosso destaque é a pri-

meira dama de Gauaratinguetá, 

Andréa Évora Soliva. Além de 

sua incrível atuação social, é 

uma esposa e mãe exemplar. 

Uma família é a base de todo 

caminhar sólido e de conquistas. 

Você é encantadora, adorável e 

representa a força da mulher. 

Um abraço carinhoso!


