
Para sanar o atraso da 
entrega de vacinas contra 
a Covid-19, prefeitos da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) têm se arti-
culado para a aquisição dos 
imunizantes. Nesta semana, 
Pindamonhangaba, Guara-
tinguetá, Cruzeiro, Lorena, 
Aparecida e Caraguatatu-
ba já estão autorizadas a 
participação em consórcio 
nacional para compra, além 
de ações individuais.
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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.

Foto: Bruna Silva

Foto: Reprodução PMP
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O prefeito Isael Domingues entrega escritura para morador do Mossoró, uma das fases da regularização

Prefeitura de Pinda inicia 
processo para legalizar 
mais de duzentos imóveis

Avançando nas ações de 
regularização fundiária, o 
prefeito Isael Domingues 
(PL) entregou ao Cartório de 
Registro de Imóveis de Pin-
damonhangaba, no último dia 
11, a documentação que deve 
beneficiar mais de duzentas 
famílias da Vila São Benedito, 

em Moreira César. A Prefeitura 
revelou que o processo de 
regularização fundiária foi 
entregue ao cartório com a 
homologação da ata de reu-
nião da Comissão Municipal, 
as documentações necessárias 
e o edital.
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Regularização deve atender 
até três bairros ainda no 
primeiro semestre em Guará

O processo de regularização 
dos bairros Chácaras Agríco-
las, Santa Bárbara Gleba 6, e 
Granja Patury, por meio do 
programa Cidade Legal, segue 
em andamento na secretaria de 

Habitação do Estado. Após uma 
reunião no início do mês, em 
São Paulo, a previsão é de que 
os trabalhos sejam concluídos 
ainda neste semestre.

Cruzeiro ganha 
aval do Estado 
para tratamento 
de água e esgoto
Projeção mostra que município pode chegar a 90% 
do esgoto tratado; cenário atual é de apenas 3%

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, nesta quarta-feira 
(17), que o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Cruzeiro) obteve todas as 
licenças ambientais necessá-
rias, junto à Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), para iniciar a obra 
da ETE (Estação de Tratamen-
to de Esgoto) Central, que será 
responsável por tratar 90% do 

esgoto do município. A obra 
deverá ser iniciada no próximo 
dia 29. A expectativa é de con-
clusão para no máximo 2023. 
O complexo será construído 
na região central, próximo ao 
antigo Café Solúvel, às mar-
gens do Rio Paraíba do Sul. O 
intuito é não interferir na APP 
(Área de Preservação Perma-
nente), atendendo todos os 
padrões exigidos pela Cetesb 

e demais órgãos responsáveis. 
As tratativas com o Governo 
do Estado para a liberação da 
construção da ETE tiveram 
início em junho de 2019. Na 
última semana, após uma 
reunião com o secretário 
estadual de Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Marcos Penido, 
o projeto havia entrado em 
fase final de análise.
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Cidades se 
unem para 
compra
de vacinas

Região amplia UTI Covid-19 
para socorrer alta demanda

Na tentativa de reduzir a taxa 
de ocupação de leitos para a 
Covid-19, cidades da região 
ampliaram a capacidade de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
nesta semana. Lorena, Cruzei-
ro, Guaratinguetá e Ubatuba 
estão entre os municípios que 
investiram na estrutura pública 
e receberam respiradores do 
Governo Federal.

Cruzeiro e Guaratinguetá, 
que buscavam junto ao Estado 
a permanência da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
na fase laranja do Plano São 
Paulo, tiveram um salto nas 

taxas de ocupação de leitos 
para cerca de 100% cada, 
e anunciaram ampliações 
nesta semana. Em um vídeo 
publicado nas redes sociais, 
o prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 
explicou o investimento na 
estrutura, com a entrega de 
12 novos leitos de UTI para 
a Santa Casa. “Sairemos dos 
16 de UTI Covid para 28, 
transformando os atuais dez 
leitos de suporte ventilatório 
para UTI e criando mais 
dois. Vamos praticamente 
dobrar”.

Sem UTI, Piquete pede apoio à população após 
registrar avanço de contágios pela Covid-19

Dois dias após iniciar o 
funcionamento do Centro de 
Triagem de Covid-19, a Prefei-
tura de Piquete registrou na 
tarde desta quinta-feira (18) o 
maior índice, desde o início da 
pandemia, de monitoramento 
de casos suspeitos da doença. 
Sem leitos de UTI (Unidade 

de Tratamento Intensivo) na 
cidade, o Executivo fez um 
apelo na internet para que 
os moradores respeitem as 
medidas de isolamento social. 
Publicada na página oficial 
da Prefeitura no Facebook, a 
nota revela que a secretaria de 
Saúde monitora a situação de 

102 moradores suspeitos de 
terem sido contaminados pela 
Covid-19.  Entre eles, três estão 
internados em hospitais de 
cidades vizinhas. Do montan-
te, 45 já realizaram os testes 
de identificação da doença e 
aguardam resultados.

Lorena prorroga prazo de parcelas do IPTU
Em meio à busca por re-

cursos durante a crise, a Pre-
feitura de Lorena anunciou a 
prorrogação da parcela única 

do IPTU e taxas inclusas para 
o dia 12 de abril. Para o pa-
gamento parcelado, também 
foram definidas novas datas. O 

Município busca condições de 
gerar recursos próprios, entre 
eles, a arrecadação.

Van da Saúde 
de Aparecida é 
utilizada para 
manifestação

Após a divulgação de ima-
gens de uma manifestação 
de repúdio ao assassinato de 
uma aparecidense em Itanhan-
du-MG, com a presença de 
membros do Executivo (entre 
eles, o próprio prefeito), e a 
denúncia do uso de uma van 
da saúde de Aparecida, a Pre-
feitura confirmou que liberou 
o veículo, destinado ao trans-
porte de pacientes, para levar 
15 pessoas à manifestação, no 
último final de semana.

Maior produtora 
granjeira da 
América avança 
em Lorena



20 DE MARÇO DE 20212

Sylvio Ballerini

Marcus Soliva

Política a conta-gotas...

Aparecida - Se o eleitor ganhou 
uma missão em meio à pandemia é de 
que devemos nos aprimorar na assi-
milação dos discursos de quem tem a 
caneta na mão, com atenção máxima 
aos cofres públicos. Em Aparecida, o 
prefeito Piriquito deu exemplo disso, 
após ver seu governo deslizar numa 
casca de banana ao liberar o uso de 
carro da saúde para manifesto de apa-
recidenses em Minas (mesmo que para 
uma causa nobre). Ele voltou a desviar o 
foco, com falas populistas, escondendo 
erros crassos como o uso de carro e 
combustível público, fora a deturpação 
da realidade com os números da Covid. 
Se a cidade não abrir os olhos, vai faltar 
milagre para desfazer o estrago.

Lorena - A presidência da Câ-
mara Municipal, que numa atitude 
de 'cortar a própria carne', cancelou 
contratos e refez cálculos para an-
tecipar um percentual de retorno do 
duodécimo deste primeiro trimestre 
ao Executivo. A ideia foi em auxiliar 
a Promoção Social do município na 
aquisição de cestas básicas. Esta se-
mana, o presidente Fabio Longuinho 
esteve diretamente com o prefeito 
Sylvio Ballerini para informar a 
devolução antecipada de R$ 73 mil, 
sugerindo a compra de mantimentos 
para ajudar as famílias carentes. A 
iniciativa - embora questionada por 
dois vereadores - foi elogiada pelos 
formadores de opinião da cidade.

O SALVADOR DA PATRIA
A pandemia na nossa porta!
Vivemos um período trágico, 

insegurança total sobre a defesa da 
vida, recordes na média móvel de 
mortes, assusta, falta de leito em 
hospitais, apavora.

Estima-se que 72 mil pessoas 
morreram por falta de leito.

Tudo resultado da falta de 
planejamento, negacionismo, o 
desprezo pela ciência e a politiza-
ção do tema que está resultando 
em mortes.

O sentimento pungente pela 
morte de parentes e amigos, a 
tristeza pela vida humana perdida 
aliada ao pânico pelo desmando 
administrativo.

E o pior que não é só esta des-
graça que enfrentamos.

A enigmática decisão do minis-
tro Fachini, do STF, que segurou 
uma decisão por cinco anos para 
defender a Lava Jato, preservar a 

imagem do juiz Sérgio Moro (?) e 
tornar o presidente Lula elegível.

Alegou o magistrado que a 13ª. 
Vara de Curitiba não era competen-
te para julgar os processos que in-
criminaram o ex-presidente quando 
a competência de juízo já havia 
sido analisada anteriormente pelo 
próprio ministro e pelo próprio 
Supremo Tribunal Federal.

Se não bastasse esta estapafúr-
dia decisão do ministro, o próprio, 
já havia negado a defesa do ex-pre-
sidente em uma de suas petições 
quando arguida a incompetência 
jurisdicional.

De pronto, o algoz da Lava Jato, 
o ministro Gilmar Mendes, retira 
da gaveta o processo em que a defe-
sa do ex-presidente alega suspeição 
do juiz Sergio Moro nos processos 
da Lava Jato.

Ações tempestivas, como a do 
ministro Alexandre de Moraes, 
a decisão do ministro Fachini, a 
postura dúbia do Ministro Gilmar 
Mendes, a arrogância do ministro 
Marco Aurélio, a insignificância 
de Lewandowski, que não soube 
disfarçar a sua dependência ao 
partido que o indicou outorgando 
a ex-presidente os seus direitos 
políticos (a justiça popular a conde-
nou), colaboram significativamente 
para o descrédito da Suprema Corte 
e reforça o discurso daqueles que 
desejam destruir as instituições.

O retorno imediato a elegibili-
dade do ex-presidente dá um alento 

as forças de esquerda e um opositor 
ao presidente Bolsonaro, em 2022, 
que não tinha, ainda, aparecido.

O interessante deste novo ce-
nário é que Bolsonaro se elegeu às 
custas do processo condenatório 
do ex-presidente, a Lava Jato, e o 
descaramento da corrupção que a 
sociedade tomou conhecimento.

Em política, a ironia é um fato, 
agora, o presidente Bolsonaro tem 
que se cuidar porque ele pode 
eleger o ex-presidente diante do 
descalabro da pandemia em que foi 
figura proeminente.

O discurso do ex-presidente, 
onde agradece o ministro Fachini, 
como sempre, foi conciliador, a si-
tuação de uma “mentira”, situação 
de cautela porque ele sabe que não 
houve injustiça.

Ao afirmar que estava contente 
pela decisão do STF, triste deveria 
estar o Sergio Moro, Dellagnol, 
Polícia Federal e que deveriam 

amargar a dor que sentiu quando 
preso.

Os homens sérios e honestos 
amargam a mesma dor!

Como sempre o seu discurso re-
pleto de mentiras, como o absurdo 
afirmar em seu governo a Petrobras 
era melhor.

Como sempre o seu discurso é 
para os ouvidos dos aliados, mas não 
é para que sabem que estamos diante 
de um dissimulador, um oportunista, 
manipulador de incautos.

Interessante que a militância na 
elegibilidade do ex-presidente não 
viu golpe!

A partir de agora o presidente 
Bolsonaro terá que lidar com o 
lulid-22, uma variante viral do 
descalabro vazado do Palácio do 
Planalto.

Brasília, o epicentro desta nova 
cepa.

O ministro da Saúde foi diag-
nosticado como lulid-22 e deixou 
o ministério, e, como recompensa 
do seu brilhante desempenho, ou 
melhor, missão, deverá assumir 
cargo em alguma embaixada como 
adido militar, ou ser promovido.

A sociedade espera que a en-
trada do ex-presidente no combate 
eleitoral para 2022, o jogo da po-
larização e do ódio não encontre 
apoio dos militantes que até agora 
só trouxe prejuízo ao país.

Se o país necessitava de refor-
mas estruturais agora está precisan-
do ser construído!

Se o país necessitava de 
reformas estruturais agora está 

precisando ser construído!

“BRASIL? 
Fraude explica."

                                     Carlito Maia

Piriquito

A hora do pesadelo
Se a ideia do prefeito de Apareci-

da, Luiz Carlos de Siqueira - o Piri-
quito, era comover os moradores, a 
mídia, a região e o Estado expondo 
a situação de ca-
lamidade econô-
mica da cidade, 
o desemprego 
batendo 70% 
por conta do 
fechamento das 
atividades co-
merciais no mu-
nicípio, o plano 
deu certo. Todos que acompanha-
ram seu desabafo e relato ficaram 
sensibilizados, exceto o Ministério 
Público, que se mostra irredutível 
com sua matemática de ocupação 
hospitalar.

Sob pressão
Corre pelas esquinas e rodas 

politizadas de Lorena que a única 
maneira de 'acelerar' a administra-
ção dos irmãos Ballerini's, é acionar 
o Ministério Público. Esta semana, 
por exemplo, o decreto municipal 

acompanhan-
do o Plano São 
Paulo na 'fase 
emergenc ia l ' 
nem havia sido 
publicado, che-
gou a notifica-
ção da Promo-
tora de Justiça 
alertando a res-

ponsabilidade civil e criminal, caso 
a Prefeitura não seguisse à risca as 
determinações 'Dorianas'. E para 
que ninguém alegasse ignorância, 
disseram que o MP encaminhou jun-
to um acervo fotográfico denuncian-
do estabelecimentos em atividades 
e com requinte de aglomerações. 
Imediatamente a fiscalização foi 
para as ruas. Como diz o sábio: 
"manda quem pode, obedece quem 
tem juízo"...

Não convidem para...
...a mesma picanha - o presi-

dente da Câmara de Lorena, Fabio 
Longuinho e o vereador Mauro 
Fradique, principalmente se for para 
discutir um dos 10 itens aleatórios 
do ex-presidente sugeriu a Sylvio 
Ballerini. Parece que uma das 
medidas sugerias por Fraudique - 
aliás todas ignoradas pelo prefeito 
- versava sobre as finanças da atual 
presidência de Longuinho...

Costura fina
Bem diferente das condições 

das eleições de 2018, onde o vice 
prefeito de Guará, Regis Yasumura, 
conseguiu perto de 25 mil votos na 
tentativa de ser deputado, para o ano 

que vem, bem mais estruturado e 
com ampliação em seu leque de re-
lacionamentos com outras cidades, 
as urnas prometem maior represen-
tatividade da região. Esta semana 
ele foi visitado pela ex-vereadora de 
Taubaté, Loreny Mayara, para com-
partilhar informações sobre gestão 
pública com projetos e promessas 
de fazerem juntos 'política do jeito 
certo'. É possível que deste encon-
tro possa surgir mais uma parceria 
federal & estadual em 2022.

Novela mexicana
O projeto que cria em Guara-

tinguetá o Conselho Municipal 
de Política para as Mulheres, pelo 
andar da carruagem, vai custar para 
sair do papel, quer dizer, para ser 
votado, porque na verdade, papel 

é o que não falta - só de emenda 
foram acrescentadas 14. Na sessão 
desta semana, o projeto que já esta 
no 2º substitutivo sofreu mais um 
'empurrômetro'. Pelo jeito está di-
fícil as três vereadoras autoras da 
proposta chegarem a um consenso.

Encurtando o caminho
O prefeito Isael Domingues deu 

um passo à frente, esta semana, no 
quesito vacinação em Pindamo-
nhangaba. Junto de seu vice, Ricar-
do Piorino, ele se reuniu através de 
teleconferência com representantes 
das principais indústrias do muni-

cípio para estudar a possibilidade 
da compra direta de vacinas pelas 
empresas privadas. A estratégia é 
utilizar uma sanção federal - do 
último dia 10 - que vai possibilitar 
a aquisição de vacinas pelo Plano 
Nacional de Operacionalização da 
Vacinação. A iniciativa foi come-
morada na cidade, mesmo com a 
incredulidade 'daquele sábio' que 
fala, ou melhor, critica nas redes 
sociais...

Urgência & emergência
Na luta contra a Covid-19, o 

prefeito Marcus Soliva conseguiu 
esta semana ampliar a estrutura 
de atendimento em Guaratinguetá. 

Somando re-
cursos, o pre-
feito anunciou 
mais 17 leitos 
de  en fe rma-
ria no hospital 
de campanha, 
como também 
15 novos leitos 
de UTI na Santa 

Casa local, chegando ao total de 41. 
Com estes números de leitos Soliva 
se desponta como o que mais criou 
estrutura na pandemia, seguido 
pelo prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel.

Respirando saúde
A Santa Casa de Lorena anun-

ciou esta semana o aumento em sua 
estrutura da ala Covid com recursos 
do Governo Federal. A unidade 
de saúde está ampliando os leitos 

de suportes res-
piratório em 8, 
podendo chegar 
até o final do 
mês a 12; a UTI 
terá acréscimo 
de mais 5, tam-
bém com a pro-
messa de mais 
6 nos próximos 

dias - elevando para 31 o total de 
leitos. Outra boa notícia anunciada 
pelo superintendente da Santa Casa, 
Dario Costa - está por iniciativa do 
próprio hospital - é a construção de 
mais um novo Pronto Atendimento, 
desta vez destinado aos pacientes 
SUS para melhorar a prestação de 
serviços.

Guará Solidária
Com objetivo de amenizar as 

dificuldades das moradores carentes 
de Guará, a primeira-dama Andréa 
Évora e o se-
cretário de Pro-
moção Social, 
Marco Evange-
lista, lançaram 
esta semana a 
II  Campanha 
Guará Solidária 
- que possibi-
lita à iniciativa 
privada e população a contribuir 
com os menos favorecidos, doando 

Regis Yasumura e Loreny Mayara

Piorino e Domingues articulando vacinas

Dario Costa

gêneros alimentícios e de higiene 
pessoal. Paralelo a isto - o presi-
dente do Legislativo, Arilson dos 
Santos, anunciou a devolução de 
R$100 mil, provenientes do duo-
décimo destinado à Câmara, com 
indicação de reverter este recurso 
em cestas básicas.

Críticas & recursos
Comenta-se entre os motoristas 

de táxi, filas das lotéricas e redes 
sociais de Cachoeira Paulista que 
alguns vereadores estão caindo em 
descrédito eleitoral por tentar dificul-
tar de todas as maneiras a adminis-
tração do prefeito Antônio Mineiro. 
Para piorar a situação do pessoal da 
Câmara, o prefeito anunciou esta 
semana a liberação de R$ 4,7 milhões 
para pavimentação da estrada da 
Usina ao bairro rural de São Miguel. 
O recurso veio por intermédio do 
deputado federal Eduardo Cury, que 
somou também outros R$ 100 mil 
para saúde do município.

Perguntar não ofende
Será que vai demorar para 'cair a 

ficha' do pessoal do Legislativo de 
Cachoeira, que a esperança da popu-
lação em ver a cidade melhorar está 
no prefeito e não nos vereadores?

Projeção futura
É voz corrente entre os políticos 

de Cruzeiro que o vereador Diego 
Miranda deverá disputar a eleição 
no ano que vem, como estratégia 
para ganhar musculatura para a 
sucessão em 2024. Falam ainda, 
que neste pleito para deputado, ele 
espera ganhar fôlego dobrando com 
Marco Bertaiolli.

Petulância
Quem diria que o ex-vereador 

Décio Pereira (MDB), que nem 
conseguiu segurar a suplência na 
Câmara de Guará com seus 634 
votos, agora ameaça ser candidato 
a deputado, onde precisaria no mí-
nimo do apoio de 45 mil eleitores. 
De acordo com os realistas do Ponto 
Chique, nem se o Argus tivesse gra-
na teria votos pra isso...

Em dois toques
A Prefeitura de Cruzeiro - leia-se 

Saae anunciou o início da construção 
da tão esperada e prometida Estação 
de Tratamento de Esgoto. Segundo 
anunciado pelo prefeito Thales Ga-
briel, o projeto será executado em 
duas etapas, sendo que a primeira, 
no valor de R$ 12 milhões com 
recursos do próprio Saae - dinheiro 
já em caixa; a segunda, será através 
do consórcio com a Fehidro, órgão 
do governo do Estado. A expectativa 
de Thales é deixar até o término de 
seu mandato a cidade com 100% 
de esgoto tratado, cumprindo assim 
mais um de seus compromissos com 
a população.

O que muitos querem saber
Qual o plano que a turma da ala 

das 'goteiras' está arquitetando para 
conquistar ou garantir 'o poder no 
epicentro' da Casa Arnolfo de Aze-
vedo? Aquele frequentador assíduo 
da Praça de Lorena já sabe, mas 
insiste em não compartilhar...

Novos ares
Se o apoio do senador Major 

Olimpio era o entrave para o vice-
-prefeito de Pinda, Ricardo Piorino, 
migrar do PSL para o PL, muitos 
acreditam que agora (pós-tragédia 
da Covid) o caminho ficou livre. 
Piorino, que vem sendo visto como 
um eventual candidato a deputado 
federal, deverá trocar de camisa 
para as eleições de 2022. E por falar 
em federal, pelo menos três nomes 
devem disputar contra Ricardo Pio-
rino uma vaga na Câmara Federal: 
Rodeley Miotto e Padre Afonso 
Lobato. Já o Magrão, ele elimina 
no partido...

Andréa Évora
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Cruzeiro ganha aval do Governo Doria para 
construir estação de tratamento de esgoto
Projeção mostra que município pode chegar a 90% do esgoto tratado; cenário atual é de apenas 3%

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, nesta quarta-feira 
(17), que o Saae (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de Cru-
zeiro) obteve todas as licenças 
ambientais necessárias, junto à 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo), para 
iniciar a obra da ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto) 
Central, que será responsável 
por tratar 90% do esgoto do 
município.

A obra deverá ser iniciada no 
próximo dia 29. A expectativa 
é de conclusão para no máxi-
mo 2023. O complexo será 
construído na região central, 
próximo ao antigo Café Solú-

Thales Siqueira
Cruzeiro

vel, às margens do Rio Paraíba 
do Sul. O intuito é não interferir 
na APP (Área de Preservação 
Permanente), atendendo todos 
os padrões exigidos pela Cetesb 
e demais órgãos responsáveis.

As tratativas com o Governo 
do Estado para a liberação da 
construção da ETE tiveram 
início em junho de 2019. Na 
última semana, após uma reu-
nião com o secretário estadual 
de Meio Ambiente e Infraestru-
tura, Marcos Penido, o projeto 
havia entrado em fase final de 
análise.

O complexo terá aproximada-
mente 15 mil m² e vai contar 
com sistema de tratamento de 
esgoto, prédio administrativo 
e laboratorial, viveiro, horta, 
sala de ambientalização e área 
arborizada para minimizar os 

impactos ao meio ambiente.
“A partir do dia 29 de março 

iniciaremos a realização de um 
sonho da cidade de Cruzeiro, 
que é tratar o esgoto. É mais 
um compromisso do nosso 
mandato, da nossa adminis-
tração, da nossa autarquia 
Saae, assumido lá no início 
de 2017 e, se Deus quiser, até 
o final de 2024 nós teremos 
praticamente a totalidade do 
esgoto do município tratado”, 
frisou o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD).

A obra, que tem um prazo 
de 18 meses, será dividida em 
duas etapas. Orçada em cerca 
de R$ 12 milhões, a primeira 
fase será custeada pelo Saae, 
com 45% do esgoto coletado 
já tratado. A segunda parte 
do projeto será financiada 

pelo Estado junto ao Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos), que aprovou o finan-
ciamento de aproximadamen-
te R$ 9,5 milhões.

O valor a ser utilizado na 
construção da segunda fase 
terá contrapartida da autarquia 
em R$ 504 mil, concluindo o 
tratamento dos outros 45% 
do esgoto.

Cenário atual – De acordo 
com o Saae, atualmente Cru-
zeiro apresenta quatro ETE’s 
de pequeno porte, que tratam 
apenas 3% do esgoto do muni-
cípio. Por não apresentar uma 
estrutura adequada em sane-
amento básico, cerca de 97% 
dos resíduos sem tratamento 
são lançados no córrego da 
Barrinha, um dos afluentes do 
Rio Paraíba do Sul.

Mantiqueira avança em granja inovadora, que 
promete gerar mais de cem empregos em Lorena
Mesmo na pandemia, maior produtora de ovos da América Latina investe R$ 100 milhões para ter unidade em 2021

O prefeito Sylvio Ballerini (à dir.) visita as obras da Mantiqueira, guiada pela gerente de Produção, Anyele Mendes, e de Engenharia, Leonardo Albino

Vista aérea da atual estação de tratamento em Cruzeiro, que quer 100% 

Maior produtor de ovos 
da América do Sul, o Grupo 
Mantiqueira avançou nesta 
semana nas obras de constru-
ção de uma granja de grande 
porte em Lorena, orçada em 
cerca de R$ 100 milhões. Com 
a proposta de abandonar o 
uso de gaiolas na criação das 
aves, a unidade deverá gerar 
mais de cem empregos diretos 
na cidade.

A chegada do empreen-
dimento foi anunciada pelo 
presidente do Grupo Man-
tiqueira, Leandro Pinto, em 
outubro do ano passado A 
instalação gerou otimismo 
em meio á crise econômica 
causada pela Covid-19. Em 
dezembro do ano passado, 
o então prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) revelou 
o investimento na marca. A 
Mantiqueira implantará em 
Lorena uma unidade especial, 
que contará com o método 
cage-free (criação de aves 
livres para produção de ovos 

Da Redação
Lorena

em larga escala). A granja 
deverá abrigar cerca de um 
milhão de galinhas poedeiras.

Na manhã desta sexta-feira 
(18), a Prefeitura de Lorena 
divulgou em sua página oficial 
na rede social Facebook a vi-
sita técnica do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) e parte de seu 
secretariado, no dia anterior, à 
nova planta da Mantiqueira, 
que fica próxima às margens 
do km 56 da rodovia Presiden-
te Dutra (em área próxima à 
Cervejaria do Gordo).

Recepcionada pelos geren-
tes de Engenharia da Manti-
queira, Leonardo Albino, e de 
Produção, Anyele Mendes, a 
comitiva municipal conheceu 
a obra e detalhes sobre como 
funcionará a unidade.

De acordo com a direção da 
Mantiqueira, a nova unidade 
contará com o uso planejado 
de instrumentos tecnológicos 
como sensores de temperatu-
ras corporais e níveis de hidra-
tação, além de ração especial 
enriquecida para garantir o 
bem-estar do animal. Outra 
novidade é o uso de energia 
renovável, com sistema de 

energia solar e produção de 
biogás, a partir da decompo-
sição do esterco das galinhas.

Maior granja do país e uma 
das maiores da América La-

tina, a Mantiqueira produz 
anualmente cerca de 2,5 
bilhões de ovos.

Apesar de não revelar o mês, 
a direção da empresa infor-

mou que a expectativa é que 
a unidade de Lorena comece 
a operar ainda em 2021.

Com a nova unidade (e outra 
em Campanha-MG), a empresa 

deve atender, sob a tutela do 
novo sistema, inicialmente, 
os estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e 
Paraná.

Lorena prorroga o prazo de 
primeiras parcelas do IPTU

Em meio à busca por re-
cursos durante a crise, a 
Prefeitura de Lorena anun-
ciou a prorrogação da par-
cela única do IPTU e taxas 
inclusas para o dia 12 de 
abril. Para o pagamento 
parcelado, também foram 
definidas novas datas.

Com um planejamento que 
tenta amenizar o impacto da 
crise na gestão, o Município 
busca condições de gerar re-
cursos próprios, entre eles, 
a arrecadação. Para reduzir 
a dívida ativa, a Prefeitura 

Da Redação
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assinou, este ano, o decreto 
prorrogando os prazos de 
pagamento, motivada pelas 
medidas temporárias de 
prevenção à Covid-19.

Para os contribuintes que 
optaram por parcela única, 
a data prevista saltou do 
dia 10 de abril para o dia 
12. Os atendimentos para 
o pagamento parcelado re-
ceberam ampliação ainda 
maior. Para a segunda parce-
la do IPTU, o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) ampliou a 
data, anteriormente definida 
pelo então prefeito, Fábio 
Marcondes (sem partido), 
do próximo dia 10 para o 
dia 25 de abril.

Foto:  Reprodução PML

Foto:  Reprodução PMC

Estudo revela risco de proliferação 
de mosquitos da dengue em Pinda
Índice de larvas supera em 350% o recomendado; sete bairros em situação crítica

Após registrar um aumento 
preocupante de larvas do 
mosquito da dengue em Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
anunciou, no último dia 11, 
um plano de ações para tentar 
eliminar criadouros em sete 
bairros, considerados em si-
tuação crítica. O governo de 
Isael Domingues (PL) cobra 
também um maior apoio da 
população para conter a pro-
liferação de escorpiões.

Contando com as partici-
pações de representantes da 
Vigilância Epidemiológica e 
das secretarias de Saúde e 
Meio Ambiente, uma reunião 
realizada na última quarta-fei-
ra (10) discutiu medidas que 
possam evitar o crescimento 
de casos de dengue na cidade, 
que neste ano atinge 85.

A realização do encontro 
teve como principal motivação 
o crítico índice apontado pela 
mais recente ADL (Análise 
de Densidade Larvária), que 
demonstrou que a cada cem 

Da Redação 
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imóveis vistoriados na cidade, 
em 4,5 foram encontradas 
larvas do mosquito Aedes 
aegypti. A taxa recomendada 
pelo Ministério da Saúde é 
de até 1.

O estudo revelou que os 
bairros em situação mais preo-
cupante são Campinas, Cidade 
Nova, Feital, Goiabal, Jardim 

Eloyna, Jardim Regina e Triân-
gulo. “Estamos fazendo todo o 
esforço para reduzir essa mar-
ca. Temos uma região crítica, 
que é a zona leste da cidade, 
aonde em alguns bairros o 
índice chegou a 7,5, ou seja, 
de cada cem imóveis analisa-
dos, 7,5 constaram larvas do 
mosquito em criadouro de 

dengue”, informou o coorde-
nador do programa de saúde 
da Vigilância Epidemiológica, 
Ricardo Costa. 

Buscando reverter este ce-
nário, a Prefeitura informou 
que intensificará as vistorias 
em imóveis, ações de nebuliza-
ção química e abordagens de 
conscientização à população 
sobre o risco de manterem 
água parada em suas casas.  

De acordo com a atual gestão 
municipal, a cidade registrou 
1.970 casos de dengue no ano 
passado. A reunião entre as 
pastas e a Vigilância Epidemio-
lógica definiu também medidas 
para combater a proliferação 
de escorpiões no município.

Além de promover a catação 
do animal em locais estratégi-
cos, a Prefeitura intensificará 
as campanhas de orientação 
para que os moradores man-
tenham seus terrenos limpos 
e evitem o acúmulo de restos 
de construção e de madeira. 

Os escorpiões que forem 
capturados serão encaminha-
dos ao Instituto Butantan, em 
São Paulo.

Bocas de lobo também alvos de nebulização dos agentes de endemias

Foto:  Reprodução
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Região amplia UTI Covid-19 para socorrer alta demanda
Mesmo com novos respiradores, hospitais ultrapassam os 100% de ocupação e prefeituras buscam saída contra colapso

Consórcio de prefeitos para aquisição de 
vacinas contra a Covid-19 avança na RMVale
Projetos aprovados nas Câmaras garantem autorização; compra acelera Plano Nacional de Imunização

Para sanar o atraso da en-
trega de vacinas contra a 
Covid-19, prefeitos da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) têm 
se articulado para a aquisição 
dos imunizantes. Nesta sema-
na, Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Cruzeiro, Lorena, 
Aparecida e Caraguatatuba 
já estão autorizadas a partici-
pação em consórcio nacional 
para compra, além de ações 
individuais.

Se encerra nesta sexta-feira 
(19) o prazo para a partici-
pação no consórcio, firmado 
pela FNP (Frente Nacional de 
Prefeitos), para que as cidades 
possam adquirir mais doses de 
imunizantes acelerando o Pla-
no Nacional de Imunização).

No início desta semana, a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba destacou que a próxima 
etapa é aguardar a formação 
do consórcio nacional para 
determinar quais laboratórios 

Bruna Silva
RMVale

demonstram interesse em 
disponibilizar a vacina. Assim, 
que esta fase for concluída, os 
municípios poderão elaborar 
uma estratégia para aquisição.

Na região, as Câmaras apro-
varam projetos enviados pelas 
administrações municipais 
para liberação de compras. Em 
Lorena, a espera agora é pelo 
aval jurídico para a definição 
da participação no convênio. 
Em Aparecida, a Prefeitura 
comemorou a aprovação no 
Legislativo para a assinatura.

O documento também foi 
aprovado pela Câmara de Gua-
ratinguetá, mas até o momento 
a administração ainda não de-
talhou os próximos passos. Em 
Pindamonhangaba, a medida 
foi aprovada por unanimidade 
pelos 11 parlamentares. “É um 
momento muito delicado e 
precisamos nos mobilizar para 
garantir a proteção contra o 
vírus e, consequentemente, a 
saúde da população. Estamos 
empenhados nessa verdadeira 
guerra contra Covid-19 e não 
vamos medir esforços para 
fazermos o que for preciso para 

assegurar o direito à vida das 
pessoas”, comentou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

Domingues tem articulado 
também com empresários 
da cidade para expansão da 
campanha de vacinação. Nesta 
quarta-feira (17), ele esteve 
reunido com representantes 
da Novelis, Gerdau e Tenaris. 
A discussão foi em torno da 
possibilidade de as empresas 
privadas estarem habilitadas 
para aquisição vacinas para 
o município. De acordo com 
informações da Prefeitura, a 
estratégia é que a secretaria 
de Saúde elabore um estudo 
de quantas doses são neces-
sárias para a imunização dos 
grupos prioritários. Concluída 
esta fase, haverá a discussão 
com as empresas acerca da 
modelagem para aquisição dos 
imunizantes.

Vacinados – Em todo o es-
tado, o índice de vacinação 
chegou, até a tarde desta quin-
ta-feira (18) a 4.303.674 apli-
cações, sendo 3.125.606 de 
primeira dose e 1.178.068 de 
segunda.

Foto:  Reprodução PMP
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Vacinação de idosa em Pinda, uma das cidades que apostam em novo consórcio nacional por compras

Leitos entregues nesta semana em Guará; cidades ampliam estrutura

Na tentativa de reduzir a 
taxa de ocupação de leitos para 
a Covid-19, cidades da região 
ampliaram a capacidade de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) nesta semana. Lorena, 
Cruzeiro, Guaratinguetá e Uba-
tuba estão entre os municípios 
que investiram na estrutura 

Rafaela Lourenço
RMVale

pública e receberam respirado-
res do Governo Federal.

Cruzeiro e Guaratinguetá, 
que buscavam junto ao Estado 
a permanência da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) na 
fase laranja do Plano São Paulo, 
tiveram um salto nas taxas de 
ocupação de leitos para cerca 
de 100% cada, e anunciaram 
ampliações nesta semana. Em 
um vídeo publicado nas redes 

sociais, o prefeito de Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
explicou o investimento na 
estrutura, com a entrega de 
12 novos leitos de UTI para a 
Santa Casa. “Sairemos dos 16 
de UTI Covid para 28, transfor-
mando os atuais dez leitos de 
suporte ventilatório para UTI 
e criando mais dois. Vamos 
praticamente dobrar”.

Os leitos de clínica médica 
também foram ampliados, 

passando de 16 para 28 no 
hospital. Apesar do reforço, o 
boletim epidemiológico desta 
quarta-feira (17) apresentou 
o munícipio com 96% de ocu-
pação de tratamento intensivo, 
92% de clínica médica da Santa 
Casa e 15% ocupados de clínica 
médica do Cisa (Centro Integra-
do de Saúde).

O prefeito de Guaratingue-
tá, Marcus Soliva (PSC), que 
encerrou as inscrições do 
processo seletivo com 12 vagas 
temporárias para o Hospital 
de Campanha nesta quarta-
-feira (17), também utilizou 
as redes sociais para explicar 
que a cidade bateu os 100% 
de ocupação de UTI pública e 
90% de enfermaria. No mesmo 
vídeo, o chefe do Executivo 
anunciou a entrega de 17 leitos 
de enfermaria no Hospital e 
mais 15 de UTI para a Santa 
Casa. “Com isso teremos dis-
poníveis somente para o SUS 
42 leitos de UTI, e isso vai nos 
dar suporte para os próximos 
dias”, frisou o prefeito ao com-
plementar que tem recebido 
pacientes de outras cidades via 
sistema Cros (Central de Regu-
lação de Ofertas de Serviços de 
Saúde) “Os pacientes vêm de 
Aparecida, Queluz, Taubaté, 
tem pacientes da região que 
estamos acolhendo, é uma 
questão de humanidade, mas 
temos limitações”.

Outro pedido de conscien-
tização à população veio do 
prefeito de Cachoeira Paulista, 
Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
ao citar a superação da capa-
cidade hospitalar municipal, 
sendo 16 pessoas internadas 
para 15 unidades ofertadas. 
Mineiro destacou o cresci-
mento de casos na cidade e 
anunciou a abertura de mais 
cinco leitos, mas lembrou não 
ter “leito hospitalar completo 
para todos”.

Lorena, que chegou a bater 
180% de ocupação de UTI no 
último domingo (14), também 
inaugurou mais unidades para 
atender a demanda de conta-
minados. Segundo o superin-
tendente da Santa Casa local, 
Dario Costa, a cidade conta 
atualmente com vinte leitos de 
UTI sendo 18 para Covid-19 e 
dois de outras patologias. Essa 
semana vamos ampliar, sendo 
mais cinco leitos de Covid com 
possibilidade de ampliação de 
mais seis, o que totalizaria 31 
leitos de UTI”, explicou Costa.

O responsável pelo hospital 
também frisou que a equipe 
está abrindo mais oito leitos de 
suporte ventilatório, podendo 
ser ampliado para 12 con-
forme a demanda. De acordo 
com a secretaria de Saúde 
de Lorena, nesta quinta-feira 
(18), a cidade registrou 19 
pessoas internadas na UTI, ou 
seja, uma taxa de 106% e 76% 
de clínica médica. Números 
preocupantes também na rede 
privada que oferece apenas 
cinco leitos de terapia intensiva 
e segue com 160% de ocupação 
com oito pacientes. O setor 
de clínica mantém 90% dos 
atendimentos.

Ao lado de Lorena, que re-
cebeu cinco respiradores, o 
último domingo foi marcado 
em Ubatuba pelo recebimento 
de mais quatro ventiladores 
mecânicos. A prefeita Flávia 
Pascoal (PL) destacou que o 
pedido pelos equipamentos 
foi realizado no último mês e 
representa um investimento 
de R$ 153.516,08.



20 DE MARÇO DE 2021 5

Piriquito confirma liberação de van 
da Saúde para protesto em Minas
Grupo utiliza veículo e combustível durante ação após morte de aparecidense em Itanhandu

Após a divulgação de ima-
gens de uma manifestação de 
repúdio à morte de uma apa-
recidense em Itanhandu-MG, 
com a presença de membros 
do Executivo (entre eles, o 
próprio prefeito), e a denúncia 
do uso de uma van da saúde 
de Aparecida, a Prefeitura 
confirmou que liberou o veí-
culo, destinado ao transporte 
de pacientes, para levar 15 
pessoas à manifestação, no 
último final de semana.

O protesto, na cidade locali-
zada no Sul de Minas Gerais, 
pedia por justiça pela morte de 
Stefania Monteiro, de 37 anos, 
moradora de Aparecida, assas-
sinada por Renato Franca Silva, 
de 30 anos. A mulher estava 
desaparecida desde dezembro 
e o crime só foi descoberto 
no início de março. A vítima 
e o assassino mantinham um 
relacionamento há mais de um 
ano. Segundo a polícia, Renato 
era casado com outra mulher 
e residia em Itanhandu com a 
esposa e o filho.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura re-
velou, em nota, que membros 
da família entram em contato 
com a secretária Natália Caro-
line Lino de Carvalho, respon-
sável pela pasta de Desenvol-
vimento e Promoção Social e 
da Mulher em Aparecida. A 
alegação era de que eles não 
tinham condições financeiras 
e nem veículos para irem até 
a cidade mineira.

Ainda segundo o governo 
de Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos), a nova 
pasta (secretaria da Mulher) 
ainda está se estruturando e 
não possui um veículo próprio. 
Ele revelou que havia dispo-
nível uma van da Saúde, que 
não seria utilizada naquele 
fim de semana e, desta forma, 
o uso foi autorizado, pois “... 
tratava-se de uma viagem de 
poucas horas (trecho da nota)”.

De acordo com o serviço de 
rastreamento do Município, 
o automóvel percorreu uma 
distância de aproximadamente 
120 quilômetros, entre Apa-
recida e Itanhandu, com um 
custo de R$ 120.

Questionada sobre a libera-
ção da van em meio à crise da 
pandemia na rede municipal 
de saúde (a cidade chegou 
a 1.811 casos confirmados, 
43 mortes e 46 pacientes 
internados na Ala Covid), a 
administração municipal des-
tacou que o caso pedia uma 
maior assistência. “Vivemos 
há muito tempo uma fase 
delicada devido à pandemia 
da Covid-19, o que torna ainda 
mais necessário que voltemos 
os nossos olhares e a nossa 
atenção para saúde, mas, em 
relação a esse caso específico, 
não se teve apenas um único 
olhar para mais um reflexo 
grave da pandemia: (mas tam-
bém) o aumento da violência 
contra a mulher”.

Em outro trecho da nota, a 
Prefeitura de Aparecida ar-
gumentou: “Uma pena que as 
atenções se voltaram apenas 
para a colaboração de um 
automóvel de uma pasta para 
outra, em que o enredo dessa 
história, de algum modo, se 
conecta, e nada para a intenção 
do ato”, destacou o texto, que 
prossegue: “O procedimento 
segue de modo que os veículos 
não sejam usados para outros 
fins, a não ser aqueles específi-
cos e exclusivamente da pasta 
responsável por ele”.

Antes mesmo de falar ao 
Jornal Atos, Piriquito havia 
abordado o tema em entrevista 
concedida à TV Band Vale, 
revelando que “a Natália (se-
cretária), até por ser da pasta 
da Mulher, entendeu que esse 
movimento (protesto contra o 
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assassinato de Stefania) fazia 
parte da pasta dela e de repen-
te deu no que deu”.

O uso do veículo, apesar da 
motivação de apoio à causa 
em revelia à violência contra 

a mulher, foi contestado por 
parte da população devido 
ao uso de verba pública para 
o combustível e ao material 
pertencente ao Município.

O próprio prefeito confir-

mou o uso durante a entrevis-
ta, relatando que as despesas 
com combustível do carro da 
secretaria da Saúde foram 
pagas com dinheiro público. 
O chefe do Executivo tam-

bém participou do ato, mas 
informou que se dirigiu à 
cidade mineira com recursos 
próprios.

Ele destacou que já conver-
sou com a secretária sobre a 

medida. “Falei para ela que 
não faça mais, que tenha esse 
zelo, mas ela foi envolvida pela 
emoção do caso”.

Na lei - De acordo com o 
artigo 312 do Código Penal, 
“...apropriar-se o funcionário 
público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, pú-
blico ou particular, de que tem 
a posse em razão do cargo, ou 
desviá-lo em proveito próprio 
ou alheio...”, se configura na 
prática do crime de peculato 
e desvio, cujas penas são de 2 
a 12 anos de reclusão e multa.
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro 
seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Con-
selheiro 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, Ra-
diobrás (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.

PIADA NÃO TEM PREÇO – O que roda na boca do Povo é que 
com a liberação de Lula haverá reviravolta na Política. Inclusive em 
Pinda. Herilveto Vela corre o risco de virar prefeito na próxima eleição 
municipal. Chance de Gugu ser secretário do Trabalho...
TRAÍ-DÓRIA – Governador de São Paulo, Joãozinho da calça 
apertada, trapalhão como ‘Bob Esponja calça quadrada’, armou 
guerra aos vendedores de carros usados, entre outros comerciantes. 
Agora no preço do carrinho velho fica embutido aumento extorsivo 
de 207% no ICMs...
TRAÍ-DÓRIA 2 – Prefeitura de Caraguatatuba denuncia o que se 
assemelha a chantagem barata. Governador teria ameaçado não 
enviar vacinas, se a municipalidade descumprir determinações da 
fase vermelha... 
APERTO NO COMÉRCIO E FARRA DE FILHO – O Governador 
de São Paulo é apontado como cara de pau. Arrocha todo mundo, 
enquanto o filho promove festa de arromba em casa... Êta filhos 
que dão trabalho, de Dória e de Bolsonaro. Bem faz o Lula. Filho 
prodígio do apedeuta, de mero catador de bosta, cresceu na vida, 
por seus próprios méritos. Teria fazenda até em Pinda. Tornou-se 
o maior pecuarista do país. Um dos maiores do mundo. Não dá o 
menor trabalho ao papai...
LEÃO VIRA CACHORRO – Prefeito de São José foi à Justiça, 
ganhou e depois perdeu. Entrada de leão, saída de cachorro. 
Teve de meter o rabo entre as pernas e decretar regressão de 
fase. Creio que se quisesse mesmo atender ao comércio, bastava 
relaxar a fiscalização e ignorar o que manda Dória, em detrimento 
das economias municipais...
PAPEL CARBONO – Depois que o prefeito de São José dos Campos 
tomou a iniciativa isolada e corajosa de enfrentar o governador 
de São Paulo na Justiça, em defesa dos sofridos comerciantes 
locais, inclusive sob severa crítica do prefeito de Jacareí, amarra-
cachorro de Dória, outros prefeitos se encorajaram a copiar o 
pedido de não ficarem na faixa vermelha. Ai se encaixa o prefeito 
de Pindamonhangaba, dos últimos a tomar a iniciativa em defesa 
do comércio quase falido da Cidade. Petição xerox nem conseguiu 
liminar. O de Aparecida conseguiu, mas perdeu...
FEIRA NO PARQUINHO – Se vingasse o desatino de transferir a 
feira livre de Pinda para o Parque da Cidade, haveria prejuízo severo 
para feirantes e consumidores. Além disso, iriam emporcalhar o 
parque como fazem na Praça em frente ao Cartão postal de Pinda: a 
estação do trem da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Felizmente, 
pressionado, o prefeito cedeu. Os feirantes ficam no mesmo lugar...
DUVIDE O DÓ – Os feirantes poderiam até sair do local atual, por 
causa de multas e sanções. Mas a ‘braganha’ imunda que se reúne 
ali nos fins de semana, eu duvido. Vão continuar ali com mercadorias 
de procedência duvidosa, enxadões sujos de lama, placas de esterco 
e outras imundices...
ATÉ QUE ENFIM – Toque dado sobre o abandono da área verde e de 
lazer no Castolira valeu a pena. Secretária do Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin ordenou mutirão à altura da comunidade local. 
Faltou tirar um restinho de entulho posto à margem na entrada...  
A BOCA É OUTRA - Seguidor do Blog que não se identificou, corrigiu 
a coluna para dizer que o sumiço de Rafael Goffi não se deu por 
conta de um cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele está 
numa boca no Executivo. Doria deu cargos a ele e a Junior Ortiz 
para os dois conquistarem votos para o PSDB...
AINDA SEM RESPOSTA... – A Câmara continua sem dar sinal de 
resposta à inquietação do Jurista e Jornalista Julielton Modesto sobre 
a cobrança sobre o acordo do Coronel Sodário. Ficou de parcelar 
a restituição do pagamento feito pela prefeitura sobre o aluguel de 
carros e depósito em Taubaté...
TAMO DE OLHO – Prefeito Isael Domingues, o Povo tá de olho no 
que pode acontecer no espaço João do Pulo...
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL LUIZ CARVALHO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista de manutenção, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Itajubá-MG, no dia 23 de março de 1996, residente e domiciliado Rua Doutor Eloy
Chaves, nº 393, Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS DOS SANTOS
e VALERIA DA GLORIA CARVALHO DOS SANTOS.
IANA SANTOS ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil
divorciada, de 22 anos de idade, nascida em Cornelio Procopio-PR, no dia 07 de abril
de 1998, residente e domiciliada Rua Doutor Eloy Chaves, nº 393, Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filha de VANILDO DONAIRE ROCHA e SANDRA ANACLETO
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, 18 de março 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:
JOSE RENATO DE PAIVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no dia 18 de
dezembro de 1970, residente e domiciliado Rua Baronesa Marianna Marcondes César
Romeiro, nº 141, Condominio Real Ville, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSE RENATO DE PAIVA e DULCILEA DOS SANTOS PAIVA.
GIOVANA NOGUEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga,
estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de março de 1977, residente e domiciliada Rua Baronesa Marianna Marcondes César
Romeiro, nº 141, Condominio Real Ville, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ NELSON DOS SANTOS e DULCE NOGUEIRA DOS SANTOS. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JUNIADS JOSÉ DA FONSÊCA, de nacionalidade brasileira, profissão padeiro, estado
civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Limeira-SP, no dia 05 de outubro de
1988, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 462,
Bloco 4, apto 302, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ELISIÁRIO DA
FONSÊCA e IRANIR DOS SANTOS FONSÊCA.
LIVIA CARLA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 03 de
agosto de 1990, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo,
nº 462, Bloco 4, apto 302, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ROBERTO
DA SILVA e ANGELA ALMIRIAN ALVES 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, 19 de março de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
IAGO VINÍCIUS DIAS LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia 23 de
outubro de 1995, residente e domiciliado Rua Alfredo Macruz, nº 75, Santa Cecília,
Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDIO LOPES e CECÍLIA FÁTIMA DIAS LOPES.
KÉZIA SANTANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 04 de janeiro de 2001, residente e domiciliada Rua Alfredo Macruz, nº 91, Santa
Cecília, Pindamonhangaba SP, filha de EDNILTO JORDÃO DE OLIVEIRA e JOSILENE
SANTANA DE 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, 19 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS ALVES SILVÉRIO, de nacionalidade brasileira, profissão cuidador de idoso,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 12 de abril
de 1998, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 462,
Bloco 5, apto 104, Condominio Princesa Isabel, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho
de CLAUDINEI DA SILVA SILVÉRIO e CLAUDIA ALVES DE SOUZA.
MARCELA DE ALMEIDA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
enfermagem, estado civil divorciada, de 33 anos de idade, nascida em Itápolis-SP, no
dia 16 de dezembro de 1987, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, Bloco 5, apto 104, Condominio Princesa Isabel, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS MARQUES DE LIMA e MARIA DE ALMEIDA
LIMA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de 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:
RONALDO HENRIQUE BARTELEGA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 07 de
março de 1995, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 240, bloco 5A,
apto 102, Condominio Cedro, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de
OTON SAVIO BARTELEGA e JACIRA DA SILVA BARTELEGA.
JÉSSICA ALESSANDRA GOMES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de março de 1995, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 240,
bloco 5A, apto 102, Condominio Cedro, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de DEVANIR GOMES MOREIRA e JENI JERONIMO GOMES MOREIRA.
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, 15 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE BRAZ GONDIM, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de janeiro de 1997, residente e domiciliado Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nº
88, Jardim Boa Vista, Pindamohangaba SP, filho de WILSON DE ASSIS GONDIM e
ROSA JULIANA BRAZ GONDIM.
TAMIRES ELISIARIO XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
financeiro, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de setembro de 1995, residente e domiciliada Rua Conselheiro Rodrigues
Alves, nº 88, Jardim Boa Vista, Pindamohangaba SP, filha de EDSON DOMINGOS
XAVIER e ANA CRISTINA ELISIARIO XAVIER. 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, 15 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO BORELLI FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
mecânico, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de junho de 1991, residente e domiciliado Rua Professora Idalina César,
nº 909, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ FERNANDO BORELLI e
ANGELA GALVÃO BORELLI.
TAMIRES LEAL TOBIAS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de outubro
de 1993, residente e domiciliada Rua Professora Idalina César, nº 909, Vila Rica,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCO ANTONIO TOBIAS e ARLINDA APARECIDA
MARTINS TOBIAS. 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, 15 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO CESAR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Manhumirim-MG,
no dia 24 de julho de 1955, residente e domiciliado Rua Grama da Praia, nº 293, Fundos,
Vila Verde, São Paulo SP, filho de PAULO DE OLIVEIRA e NAIR LIMA DE OLIVEIRA.
CRISTINA KOCH, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar reformada,
estado civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 12 de
abril de 1969, residente e domiciliada Rua Fátima de Camargo Loberto, nº 66, Vila
Verde, Pindamonhangaba SP, filha de MILTON CARLOS KOCH e ALTAIR EDITH DE
CARVALHO KOCH. 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, 15 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVANDRO FERNANDES CALIXTO, de nacionalidade brasileira, profissão policial
militar, estado civil divorciado, de 31 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia
23 de maio de 1989, residente e domiciliado Rua São Bento do Sapucai, nº 594, apto
3B, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ROBERTO CALIXTO e
ANA APARECIDA FERNANDES CALIXTO.
KELLY REIS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Luziânia-GO, no dia 05 de fevereiro de
1984, residente e domiciliada Rua São Bento do Sapucai, nº 594, apto 3B, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de EXPEDITO FERREIRA DE ALMEIDA e RITA
MARTA DOS REIS. 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, 16 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DA SILVA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
setembro de 1991, residente e domiciliado Estrada Antônio Viotti Nogueira de Sá, nº
22900, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filho de MILTON JOSÉ DA COSTA e
GERTRUDES VIEIRA DA SILVA COSTA.
JÉSSICA PEREIRA MIRANDA PICCA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
05 de maio de 1998, residente e domiciliada Estrada Antônio Viotti Nogueira de Sá, nº
24500, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS VINICIOS
MIRANDA PICCA e DANIELLA ESTEFANIA PEREIRA MIRANDA. 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, 16 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EMERSON RODRIGO VIEIRA DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico de manutenção industrial, estado civil solteiro, de 22 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de junho de 1998, residente e domiciliado
Rua Francisco Gonçalves de Oliveira, nº 64, Campinas, Pindamonhangaba SP, filho
de CLAUDEMIR DOS SANTOS MELO e MARIA HELENA VIEIRA.
RENATA PRISCILA DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 21 de
janeiro de 1997, residente e domiciliada Rua Francisco Gonçalves de Oliveira, nº 64,
Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO PAULO DO ESPIRITO SANTO
e REGINA CELIA CORRÊA DO ESPIRITO SANTO. 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, 16 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HENRIQUE CESAR MORAIS MEDINA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor
de vendas, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no
dia 05 de junho de 1990, residente e domiciliado Rua Barão da Pedra Negra, nº 200,
apto 73, bloco B, Centro, Taubaté SP, filho de PAULO HENRIQUE MEDINA e VERA
REGINA SANCHES MORAIS MEDINA.
RAFAELA COÊLHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de abril
de 1998, residente e domiciliada Avenida Prefeito Nicanor Ramos Nogueira, nº 1315,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de ARGEMIRO COÊLHO DA SILVA e SOLANGE
APARECIDA JUCA. 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, 17 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDEMILSON BERNARDES, de nacionalidade brasileira, profissão barracheiro, estado
civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
maio de 1983, residente e domiciliado Rua Professor Paulo César Pestana, nº 139,
São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA APARECIDA BERNARDES.
SUELLEN MARIA APARECIDA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de setembro de 1996, residente e domiciliada Rua Professor Paulo César
Pestana, nº 139, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MARCELO
BARBOSA e ROSINEI APARECIDA MOREIRA. 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, 17 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LAÉRCIO ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar
inativo, estado civil viúvo, de 78 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no dia 06 de
junho de 1942, residente e domiciliado Rua Albino B. Monteiro Júnior, nº 116, Centro,
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO DOS SANTOS e NILDA DE ALMEIDA SANTOS.
DENISE MARIA GOMES ALVES NALIATTI, de nacionalidade brasileira, profissão
funcionária pública estadual aposentada, estado civil viúva, de 61 anos de idade,
nascida em Ubá-MG, no dia 23 de maio de 1959, residente e domiciliada Rua Albino
B. Monteiro Júnior, nº 116, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de EMMANUEL GOMES
ALVES e JURACY OLIVEIRA GOMES 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, 17 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
LEANDRO JUNIOR DOS SANTOS, solteiro, nascido aos 15 de outubro de 1996 em
Taubaté SP, motorista de aplicativo, residente e domiciliado na Rua Pedro Ângelo
Foroni,  576, Residencial e Comercial Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de
TEREZINHA DE JESUS SANTOS.
THAIANE MACEDO DOS SANTOS, solteira, nascida aos 08 de março de 1996 em São
Paulo SP, operadora de caixa, residente e domiciliada na Rua Agenor Klaussner, 87,
Jardim Noronha, São Paulo SP, filha de SERGIO CAETANO DOS SANTOS e de
MARIA MACEDO SELES 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, 18 de março de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JORÉDSON TAVARES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
aerografista, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 31 de maio de 1984, residente e domiciliado Rua Ignácio Rezende, nº 94,
Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA e
TEREZINHA RIBEIRO TAVARES DE OLIVEIRA.
CAROLINA BARBIZAN DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão terapeuta,
estado civil solteira, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29
de setembro de 1982, residente e domiciliada Rua Ignácio Rezende, nº 94, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de JONAS TADEU DE OLIVEIRA e SILVIA MARIA
BARBIZAN DE 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, 18 de março de 2021.

VAGA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PCD 
Empresa: LP ROMANI PLÁSTICOS – Lorena/SP
Perfil desejado:
• Residir em Lorena/SP;
• Desejável experiência na área;
• Desejável Curso técnico ou superior na área de logística;
• Vaga exclusiva para portadores de deficiência.
Perfis compatíveis cadastrar currículo no endereço abaixo até 26/03/2021.
https://www.gestaodecurriculos.com.br/curriculos/candidato/vmrecursoshumanos/home

VAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCD 
Empresa: LP ROMANI PLÁSTICOS – Lorena/SP
Perfil desejado:
• Residir em Lorena/SP;
• Experiência na área Administrativa;
• Curso técnico ou superior na área;
• Vaga exclusiva para portadores de deficiência.
Perfis compatíveis cadastrar currículo no endereço abaixo até 26/03/2021.
https://www.gestaodecurriculos.com.br/curriculos/candidato/vmrecursoshumanos/home
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Com foco na regularização 
fundiária, Pinda dá início 
a processo para legalizar 
mais de duzentos imóveis
Após espera de mais de seis décadas, moradores do bairro Vila São 
Benedito devem receber a documentação nas próximas semanas

Guaratinguetá espera 
finalizar regularização 
de até três bairros ainda 
no primeiro semestre

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O processo de regularização 
dos bairros Chácaras Agríco-
las, Santa Bárbara Gleba 6, e 
Granja Patury, por meio do 
programa Cidade Legal, segue 
em andamento na secretaria de 
Habitação do Estado. Após uma 
reunião no início do mês, em 
São Paulo, a previsão é de que 
os trabalhos sejam concluídos 
ainda neste semestre.

A gestão do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) regularizou até 
o momento os núcleos São 
Sebastião, Polo Industrial e 
Paulo Magalhães. O trabalho 
de regularização, quando em 
menor escala, é feito pela pró-
pria Prefeitura, mas em outros 
casos, é realizado em parceria 
através de programas como o 
Cidade Legal, que visa a regu-
larização fundiária urbana e 
desburocratização do processo, 
sem custo aos moradores, além 
do Itesp (Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo).

Na atual fase, de acordo com 
o secretário de Planejamento 
de Guaratinguetá, Gonçalo 
Ferraz Cardoso, o loteamento 
Granja Patury está na reta fi-
nal da regularização. “O status 
desse loteamento, hoje, já está 
dentro do cartório de registro 
aguardando a matrícula para 
que o prefeito possa fazer a 
entrega dessa documentação 
para a população que tanto 
aguarda”, destacou.

O núcleo Santa Bárbara Gleba 
6 está em fase de levantamento 
de documentos para o processo 
de regulação. Em seguida, o 
material será encaminhado ao 
cartório, onde são realizados os 
registros oficiais e, então, defi-
nido um prazo para a inscrição 
dos documentos.

A situação do Chácaras Agrí-
colas, localizado na região do 
Jardim do Vale, está em atua-
lização cadastral.

Em 2015, o cadastro social 
das famílias apontava a exis-
tência de 253 lotes, mas após 
alguns anos, um novo relatório 

do Cidade Legal atualizou o nú-
mero para cerca de quinhentos 
lotes. A diferença fez com que 
a Prefeitura de Guaratinguetá, 
em acordo com o programa, 
decidisse assumir a atualização 
destes dados.

“O prefeito Marcus Soliva au-
torizou a contratação de uma 
equipe topográfica pra gente 
fazer esse trabalho. Então, a se-
cretaria de Planejamento está 
na atualização de campo com a 
equipe de topografia, onde hoje 
encontramos quase setecentos 
lotes”, contou o secretário. Os 
documentos com a atualização 
dos números como a nova 
planta do loteamento serão 
enviados ao Cidade Legal para 
que o programa possa prosse-
guir com a regularização.

A secretaria de Planejamento 
da cidade já iniciou o pedido 
de mais sete regularizações 
também por meio do Cidade 
Legal, para os loteamentos 
Chácaras Beira Rio, Fazendi-
nha, Chácaras Vitória, Rocinha, 
Fazenda Santa Bárbara Gleba 
3, Engenho d’Água e Pedrinha.

Sobre o prazo de regulari-
zação dos sete loteamentos 
recém enviados ao sistema, o 
secretário frisou que a defi-
nição “é do Cidade Legal”. “O 
prefeito pede, mas a cronologia 
é do Cidade Legal. Eles contra-
tam uma empresa para realizar 
esse trabalho, então a gente 
(Prefeitura) não tem prazo e 
nem determinação de quando 
será feito. É uma relação que 
foi enviada para eles (Estado), 
depende deles, e não muito da 
Prefeitura”, contou Gonçalo.

Itesp – A Prefeitura ainda 
tem em vista cerca de vinte 
núcleos que aguardam a regu-
larização. Além do programa 
Cidade Legal, o governo do 
Estado atua por meio do Itesp, 
entidade que é responsável 
pelo planejamento e execução 
de políticas agrárias e fundiá-
rias nos municípios paulistas. 
Em Guaratinguetá, hoje, dois 
bairros estão sendo regulamen-
tados através desta parceria, o 
Retiro 1 e Retiro 2, localizados 
na região do Pingo de Ouro.

Avançando nas ações de 
regularização fundiária, o 
prefeito Isael Domingues 
(PL) entregou ao Cartório 
de Registro de Imóveis 
de Pindamonhangaba, no 
último dia 11, a documen-
tação que deve beneficiar 
mais de duzentas famílias 
da Vila São Benedito, em 
Moreira César.

A Prefeitura revelou que 
o processo de regulariza-
ção fundiária foi entregue 
ao cartório com a homo-
logação da ata de reunião 
da Comissão Municipal, as 
documentações necessá-
rias e o edital.

“Quando assumimos a ges-
tão do município, em 2017, 
fixamos como meta regu-
larizar o maior número de 
imóveis. Hoje, demos mais 
um passo e parabenizo a Vila 
São Benedito pela paciência. 
O bairro será valorizado e 
seus moradores poderão 
dormir tranquilos com a ti-
tularidade de seus imóveis”, 
destacou Domingues.

Para a regularização da 
área, a Prefeitura firmou 
parceria com o Itesp (Fun-
dação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo). As 
ações técnicas e jurídicas 
foram feitas pelos Grupos 
Técnicos de Campo de 
Taubaté e Pariqueda-Açu 
da Diretoria de Recursos 
Fundiários.

Surgido em meados de 
1960, a Vila São Benedito 
conta com área de cerca de 
410 mil m², abrangendo 
mais de 570 lotes e 22 ruas 
e vielas, em 19 quadras. 
Segundo a Associação de 
Moradores, essa é uma luta 
de muitas décadas, e diver-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Foto:  Bruna Silva

O prefeito Isael Domingues entrega escritura para morador do Mossoró, uma das fases da regularização

sos moradores morreram 
antes mesmo de serem, de 
fato, proprietários de suas 
residências. A expectativa 
é que a regularização traga 

segurança jurídica à popu-
lação local.

Pindamonhangaba tem 
investido na regularização 
fundiária. Nos últimos anos, 

os moradores do Castolira, 
Loteamentos Mossoró e 
Paulino de Jesus foram con-
templados com os títulos de 
seus imóveis.

Sem UTI, Prefeitura de Piquete pede 
apoio à população após registrar 
avanço de contágios pela Covid-19
Administração municipal monitora 102 moradores que podem estar entre 
infectados; Centro de Triagem da doença é implantado no Elefante Branco

Dois dias após iniciar o fun-
cionamento do Centro de 
Triagem de Covid-19, a Pre-
feitura de Piquete registrou na 
tarde desta quinta-feira (18) o 
maior índice, desde o início da 
pandemia, de monitoramento 
de casos suspeitos da doença. 
Sem leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) na 
cidade, o Executivo fez um 
apelo na internet para que 
os moradores respeitem as 
medidas de isolamento social.

Publicada na página oficial 
da Prefeitura no Facebook, a 
nota revela que a secretaria 
de Saúde monitora a situação 
de 102 moradores suspeitos 
de terem sido contaminados 
pela Covid-19.  Entre eles, três 
estão internados em hospitais 
de cidades vizinhas.

Do montante, 45 já realiza-
ram os testes de identificação 
da doença e aguardam os 
resultados. Outros dez mora-
dores terão suas amostras de 

Da Redação
Piquete

secreções respiratórias enca-
minhadas a um laboratório. 
Em contrapartida, outros 44 
aguardam o prazo para testa-
gem ou coleta de material.

Na publicação, o governo do 
prefeito Rômulo Kazimierz, o 
Rominho (PSDB), ressaltou a 
necessidade da população cum-
prir as regras de proteção e de 
distanciamento social, evitando 
o avanço da doença na cidade. 

O comunicado alerta também 
que Piquete não possui leitos 
de UTI, sendo obrigada a enca-
minhar seus pacientes, em situ-
ação grave, para a Santa Casa 
de Lorena e outras unidades da 
região, procedimento que vem 
enfrentando dificuldade devido 
à superlotação dos hospitais.

De acordo com o mais re-
cente boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria de 

Saúde, o município contabiliza 
628 infectados pela Covid-19, 
sendo 14 mortos, 571 recupe-
rados e 11 internados.

Buscando reforçar a estru-
tura de enfrentamento à pan-
demia, a Prefeitura iniciou na 
tarde da última terça-feira (16) 
o atendimento no Centro Muni-
cipal de Triagem da Covid-19, 
implantado na quadra do Clube 
Elefante Branco, que fica na 
região central da cidade. 

Segundo Rominho, a medida 
busca aliviar a demanda de pa-
cientes no Pronto Atendimento 
Municipal, que é a porta de 
entrada do setor da Saúde. 

Segundo o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite, no 
Centro de Triagem, que funcio-
na diariamente das 8h às 17h, 
os moradores que apresentam 
síndrome gripal ou sintomas 
da Covid-19 são submetidos 
aos exames de aferição de 
pressão arterial e tempera-
tura, saturação (medição da 
taxa de oxigênio no sangue) e 
testes de identificação do novo 
coronavírus.

Estrutura montada no ginásio do Elefante Branco, no Centro de Piquete

Foto:  Reprodução PMP

Processo, realizado por meio do Cidade 
Legal, tem programação para atender 
mais sete loteamentos ainda ilegais

Silveiras moderniza ESF 
para atendimento central

Da Redação
Silveiras

Em meio aos transtornos 
causados pela pandemia 
da Covid-19, as famílias de 
Silveiras ganharam um mo-
tivo para comemorar nesta 
segunda-feira (15). Buscan-
do reforçar a estrutura do 
setor da Saúde, a Prefeitura 
iniciou os atendimentos aos 
pacientes no novo prédio da 
ESF (Estratégia de Saúde da 
Família) do Centro.

De acordo com o Execu-
tivo, a nova sede da ESF da 
região central, localizada 
na rua Capitão Manoel José 
da Silveira, é mais ampla, 
moderna e estruturada do 
que o prédio anterior, que 
fica na avenida Governador 
Carvalho Pinto. 

Para inaugurar o prédio, 
o prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB) reuniu, na 
última sexta-feira (12), um 
pequeno grupo de servido-
res municipais (respeitando 
os protocolos de prevenção 
ao contágio pelo novo coro-
navírus).

Além de uma sala especial 
de atendimento para casos 
de Covid-19, o aparelho 
público conta com um con-
sultório geral e odontológico 
e sala de vacinação.

A equipe médica é formada 
por clínicos gerais, dentistas, 
ginecologistas e pediatras. 
Os demais profissionais que 
atuam na unidade são seis 
agentes de Saúde, dois téc-
nicos de enfermagem, dois 
auxiliares de dentistas e dois 
estagiários de enfermagem.

Segundo o Executivo, o 
novo prédio, assim como 
o antigo, é alugado, mas o 
atendimento no local será 
mantido até que seja conclu-
ída a reforma de um prédio 
municipal, no Centro, que 
anteriormente abrigava a cre-
che central. A obra não tem 
previsão para ser concluída.

“Decidimos mudar a ESF 
de local, pois o novo prédio 
oferecerá melhores condições 
para que a equipe médica 
atenda a população. O imóvel 
anterior estava deteriorado e 
precisando de melhorias. Já 
este novo espaço tem toda 
a estrutura adequada para 
seguir operando até que 
futuramente possamos utili-
zar o nosso prédio próprio”, 
explicou Carvalho.

Durante a inauguração 
da nova ESF do Centro, a 
Prefeitura apresentou um 
refrigerador científico para 
o armazenamento de vacinas, 
doado pela empresa Elektro, 
concessionária de energia 
elétrica no município.
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É importante acreditar em dias 
melhores. Mas é tão bom saber 
que todos os dias ainda temos mo-
tivos para sorrir, não é verdade?  

#diasdealegria

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

Quer dicas para 
arrumar sua mesa, 
fazer gostosuras 
ou ter as melho-
res recomenda-
ções das redes so-
ciais?? Só seguir a 
Casa de Profes-
sor. É muito bom 
mesmo!!!

Quer entrar em 
forma? Ter aque-
le preparo físico 
para  enfrentar 
s e u s  d i a s ?  S ó 
procurar pela be-
líssima personal 
Juliana Corrêa! 
E la  arrasa  nos 
treinos e no acom-
panhamento de 
seus seguidores. 
Além de excelente 
profissional, difícil 
não dizer que ela 
é linda!

Quer  da r  um 
presente especial 
e não sabe o que 
escolher? Em Ca-
choeira Paulista é 
só procurar Jeito 
de Fazer .  Cada 
opção mais lin-
da que a outra. 
Procure nas redes 
sociais. Terá um 
atendimento ma-
ravilhoso!!!

Vocês já viram 
pelo Instagran o 
@atelie.todacor? 
Acreditem se qui-
ser, mas mãe e 
filha crochetan-
do juntas, trans-
formando linhas 
em sonhos! Não é 
demais de lindo? 
Lindo exemplo, 
lindos crochês! 

Está com vonta-
de de comer um 
pastel delicioso? 
Em Lorena você 
pode pedir e re-
ceber em casa. 
Onde? 10 Pastéis. 
Não é uma boa 
pedida? Só seguir 
nas redes sociais 
e se deliciar com 
as opções. 

Quer experimen-
tar um crepe suíço 
maravilhoso?? É 
só procurar pelo 
Crepe das Tias, 
com a Sônia e Ja-
nira... Vale a pena 
conferir! 

Dica da sema-
na: Agora a fase 
é emergencial! A 
situação é séria, 
delicada e muito 
difícil, tanto para 
o cidadão comum 
como para todos 
que estão com 
suas portas fecha-
das, com dificul-
dade para manter 
seu negócio. Então 
já sabe... se puder, 
fique em casa, se 
cuide e compre 
tudo pelo delivery 
de sua cidade! Vai 
passar!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

    A moda hoje é pedalar... isso todo mundo sabe. Mas tem coisa melhor que sair de bike por aí mãe e filha? Assim é a dupla de advogadas Maria Lúcia e Maria Carolina! Não é realmente fofo??? Vocês espalham exemplos e alegrias por onde passam. Demais mesmo! Aquele abraço carinhoso!

  Cristina Bento é uma daquelas mulheres que não nascem... 

estreiam! Um exemplo de mulher, educadora excepcional e 

amiga especial. Mas felicidade mesmo é quando está com 

sua linda neta Vitória por perto! Sobram emoção e risadas!!!  

    Gostoso mesmo é ver dois lindos jovens vivendo 

o amor e curtindo a vinda de um presente abençoado. 

Antônio Carlos Martins Júnior e Karen Moura.  É 

muita emoção no ar, não é verdade? Que a vida reserve 

muitas lindas surpresas e emoções para vocês!!!

 Sabe qual o melhor pre-sente que uma filha pode ter? Receber um beijo de seus amados pais, Raquel e Marcos, depois de vencer uma batalha forte nessa pandemia. Não é mesmo, Nayla Almeida Salvatti? Você merece viver lindos momentos. Maravilhosa, guerreira e linda!! Beijos em todos!!!

“Quando há uma tormenta, os passarinhos escondem-se, 
as águias, porém, voam mais alto.”

Indira Gandhi

  Não há nada mais lindo nessa vida do que o amor. E isso a gente pode sentir, mesmo a distância, com o lindo casal Flávia Pacheco e Chiquinho Pinheiro¸ da famosa banda 8 Segundos. Vocês são demais de espe-ciais, viu? Que sejam para sempre abençoados.

   É tão lindo ver o carinho e 

amizade de dois irmãos... Dias 

desses foi aniversário do Lucas 

Augusto, filho dos queridos José 

Aurélio, da Wizard, e da linda 

Amanda. Na hora de cortar o 

bolo, o primeiro pedaço foi para 

quem? Para o fofo do irmão 

Rafael!! Admirável mesmo! Pa-

rabéns!!

  Letícia Chagas e Thábata Guimarães... duas amigas, de muito tempo, lindas e iluminadas, come-moraram, no mesmo dia, 15 anos de idade! Lindo demais ver a vida e a beleza dessas meninas, com toda essa alegria e beleza. Minhas lindas... feliz aniversário!!! Beijos!

 Essa mulher é 

linda, charmosa, 

tem um sorriso ca-

tivante, cheia de 

qualidades. Mas 

quando ela come-

ça a cantar... Oh My 

God! Clariana Pra-

do arrasa!!! Que 

voz, que timbre. É 

inacreditável. Me-

rece nossos aplau-

sos! The Voice te 

espera!


