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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista conseguiu 
uma verba de R$ 200 mil, 
na última semana, para a 
ampliação do projeto do 
Centro de Atendimento às 
Pessoas com Transtorno de 
Espectro Autista, que deve 
ser construído na cidade. 
A verba foi repassada pelo 
deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB), após pe-
dido do prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB).

O projeto da clínica-es-
cola para pessoas autistas, 
que ainda está em fase de 
criação, foi elaborado pela 
vereadora Adriana Ferreira 
(PTB) e pelo presidente do 
Conselho de Pessoas com 
Deficiência. A ideia surgiu 
após um levantamento feito 
que contabilizou cinquenta 
pessoas que receberam 
laudo de TEA (Transtorno 
do Espectro Autista).

Atualmente, o atendi-
mento clínico é realizado 
no Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), 
e o escolar dos casos mais 
graves na Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais) de Cruzeiro, já que 
em Cachoeira não possui 
assistência aos vinte casos 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

complexos cadastrados.
A cidade possui um local, 

que está abandonado e pre-
cisa ser reformado e adap-
tado para ser implantada 
a clínica-escola. De acordo 
com a administração muni-
cipal, a parte escolar será 
pensada em um segundo 
momento. A prioridade é o 
acompanhamento com pro-
fissionais da área de saúde.

“A ideia desse projeto (sic) 
é um projeto pedagógico, 
arquitetônico de clínica-es-
cola. Vai servir para ajudar 
a oferecer assistência para 
as pessoas com autismo, e 
também às famílias que le-
galmente têm direito a este 
atendimento e muitas vezes 
não é assistida de forma cor-
reta. É um projeto, na parte 
clínica, que está relacionado 
com atendimento multi-
profissional, como área de 
fono, terapia ocupacional, 
psicologia e odontologia”, 
listou Ferreira. “Temos a 
ideia de fazer outras tera-
pias, tipo a equoterapia, 
musicoterapia, natação. É 
um projeto amplo, macro, 
mas a gente está com a ideia 
de iniciar aos poucos. Tem 
múltiplas profissões que vão 
ser necessárias para assistir 
esses pacientes autistas”, 
completou.

Outro ponto da proposta 
é realizar a capacitação dos 
educadores, monitores, da 

Cachoeira recebe R$ 200 mil para 
nova clínica-escola para autistas
Investimento em nova proposta vai de encontro a projeto de lei para implantação de programa municipal 
dos direitos da pessoa com TEA, aprovado por unanimidade; município projeta ampliação de assistência

sociedade em geral para es-
tarem acolhendo da melhor 
maneira possível as pessoas 
portadoras de autismo.

O projeto da clínica-es-
cola vai de encontro com o 
projeto de lei, aprovado por 
unanimidade, na sessão da 
Câmara do dia 30. A pro-
posta, de autoria da verea-
dora Adriana Vieira (PTB), 
autoriza a implantação de 
um programa municipal 
dos direitos da pessoa com 
transtornos do espectro 
autista.

As diretrizes do programa 
incluem desenvolvimento de 
ações para os autistas, par-
ticipação e conscientização 
da comunidade, políticas 
públicas, medicamentos, 
nutrientes, atendimento 
multidisciplinar, diagnós-
tico precoce e inserção no 
mercado de trabalho.

“É um sonho que a gente 
está querendo implantar 
em Cachoeira. A gente vê 
que a parte do atendimento 
ao autista ainda é muito 
precário não só na cidade, 
como na região, já que eles 
(pessoas com TEA) possuem 
bastante direitos, mas não 
são cumpridos. Então, em 
parceria com o Executivo, a 
gente está propondo várias 
questões para melhorar a 
qualidade de vida dessas 
pessoas”, destacou a vere-
adora.

Com apoio federal, Silveiras moderniza estrutura da Saúde

Com o objetivo de moder-
nizar o atendimento nas 
unidades de Saúde de Silvei-
ras, a Prefeitura anunciou 
no último final de semana 
um investimento de quase 
R$ 33 mil na compra de di-
versos equipamentos médi-
cos. Além dos 11 aparelhos 
adquiridos pelo Executivo, a 
cidade foi contemplada com 
outros quatro pelo Governo 
Federal.

Segundo a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB), os equipa-
mentos foram entregues 
na última sexta-feira (9) na 
Unidade Mista de Saúde e 
nas principais ESF’s ( Estra-
tégia de Saúde da Família) 
da cidade.

Da Redação
Silveiras

Unidades de atendimento são contempladas com 15 equipamentos; Prefeitura busca novos recursos governamentais
Além de um eletrocardio-

grama, que mede a ativi-
dade cardíaca do paciente, 
foram adquiridas cinco 
sondas especiais (alimenta-
ção e drenagem de fluidos), 
um foco auxiliar cirúrgico 
(iluminação da cavidade 
operada), duas bombas a 
vácuo (coleta de líquidos 
e materiais contaminantes 
dos pacientes) e duas lava-
doras ultrassônicas (limpeza 
e esterilização de instru-
mentos clínicos). “Esta ação 
contribuirá para que nossas 
equipes de Saúde tenham 
mais estrutura para aten-
der à população, elevando 
ainda mais a qualidade do 
serviço. Nestes últimos me-
ses, nossa gestão promoveu 
diversas melhorias no setor 
da Saúde como a moderni-
zação da ESF do Centro e a 
implantação do aparelho 
de radiografias na Unidade 

Mista”, destacou Carvalho.
O chefe do Executivo re-

velou que, após pedido do 
Município, o Governo Fede-
ral liberou recursos para a 
compra de mais duas bom-
bas a vácuo e duas lavado-
ras ultrassônicas, também 
entregues na última semana 
na Unidade Mista de Saúde.

A verba é proveniente do 
programa do Ministério 
da Saúde de enfrentamen-
to à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). 
“Continuaremos em contato 
com deputados e com os 
governos Estadual e Federal 
em busca de mais recursos 
para a nossa cidade. Este 
apoio é fundamental para 
que possamos continuar 
reforçando nossa estrutura 
de Saúde, ainda mais neste 
momento tão difícil que o 
País enfrenta”, ressaltou o 
prefeito.Alguns dos novos equipamentos adquiridos para a Saúde de Silveiras; investimento próximo de R$ 33 mil

Pessoas com TEA podem ter um novo sistema de atendimentos em Cachoeira Paulista; verba de R$ 200 mil



16 DE ABRIL DE 20212

Após legalização, Prefeitura 
busca apoio por melhorias 
no Parque das Rodovias
Sylvio Ballerini tenta viabilizar implantação de tratamento de água 
e esgoto; local vem de processo de regularização finalizado no 
último mês da gestão de Fábio Marcondes com apoio do Estado

Regularizada no fim do 
ano passado, uma área que 
abriga mais de duzentas 
famílias de Lorena pode 
estar perto de contar com 
saneamento básico, após 
quase 16 anos. Uma reu-
nião entre representantes 
da Prefeitura e do Estado 
discutiu, no último final de 
semana, alternativas para 
a implantação de redes de 
tratamento de água e esgoto 
num trecho do bairro Parque 
das Rodovias.  

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no fim 
da manhã desta terça-feira 
(13), o prefeito de Lorena, 
Sylvio Ballerini (PSDB), re-
velou que recebeu a visita 
do assessor da secretaria 
estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Carlos 
Lothar, na última sexta-feira 
(9). 

Lothar debateu com o 
chefe do Executivo ações 
que possam viabilizar a 
implementação do sistema 
de saneamento básico numa 
área de 55.061 m² do Parque 
das Rodovias, o que benefi-
ciaria cerca de 247 famílias 
de baixa renda.

Buscando dar continuida-
de às ações de melhoria no 
trecho, Ballerini confirmou 
na entrevista ao Atos no Rá-
dio que foi informado duran-
te a reunião com Lothar que 
o projeto para a instalação 

Lucas Barbosa
Lorena

Área no Parque das Rodovias espera melhorias anunciadas por Ballerini

Foto:  Arquivo Atos

Famílias de Moreira César denunciam 
falta de atendimento médico no Cisas
Ausência chega a um mês; Prefeitura promete médico na próxima semana

A falta de médico no Ci-
sas (Unidade de Saúde da 
Família) tem incomodado 
os moradores de Moreira 
César, distrito de Pindamo-
nhangaba. De acordo com 
relatos da população, há 
de cerca de um mês não há 
especialista para atendimen-
to regular da população. O 
município apontou que, em 
alguns dias, um novo profis-
sional de saúde deve atender 
a unidade.

Segundo a dona de casa 
Elisangela de Oliveira Ro-
drigues, 41 anos, moradora 
local, desde a licença da 
antiga médica, em feverei-
ro, não há atendimento no 
Centro. “Moreira César é 
um distrito muito grande. 
Não ter um médico aqui 
no Cisas pra atender? Pelo 
amor de Deus!”.

Ela mencionou ainda que 
entrou em contato com vere-
adores e secretaria de Saúde 
para solucionar a situação. 
Elisangela aguarda o trata-
mento para recomposição 
de vitamina D no corpo. A 
falta do micronutriente tem 
causado de queda de cabelo, 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

enfraquecimento nos ossos e 
arritmia. A dona de casa tem 
outros problemas de saúde, 
como prolapso na válvula 
mitral do coração, o que causa 
‘disparos’ no coração.  

 A Prefeitura confirmou que 
a profissional de saúde saiu da 
unidade, mas que está provi-
denciando a documentação 
para que o novo especialista 
atenda a população. Para 
evitar que os moradores 

fiquem sem atendimento mé-
dico durante este período, a 
orientação é que os pacientes 
se encaminhem até a unidade 
da Vila São Benedito para 
consultas pediátricas, e para a 
unidade do Azeredo, em casos 
de atendimento adulto. Situa-
ções de urgência, emergência 
e sinais da Covid-19 deverão 
ser conduzidas na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
de Moreira César.

do sistema de saneamento 
básico no local está sendo es-
tudado pela secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente 
junto à Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo). “Este encontro 
e o anterior em São Paulo 
trouxeram grandes avan-
ços nas tratativas para esta 
importante melhoria. Nossa 
gestão se comprometeu a ar-
car, caso seja necessário, com 
parte do custeio das obras, 
‘dando um empurrão’ para 
agilizar o início tratamento 
de água e esgoto. Ainda não 
sabemos o valor que seria 
este investimento, pois esta-
mos aguardando a conclusão 
dos estudos da Sabesp e do 
Estado”. 

A expectativa do Executivo 
é que seja agendada em bre-
ve, com a pasta,  uma nova 
reunião sobre o tema.

Legalização – Ocupado 
clandestinamente em 2005, 
o terreno pertencia à extinta 
empresa Tecelagem Dia-
mantina, que já não operava 
no local à época da invasão. 
Nos dois anos seguintes, 
o local passou a receber a 
chegada de um alto fluxo de 
moradores. Em 2012, a Pre-
feitura ingressou na Justiça 
cobrando a desapropriação 
da área devido ao seu interes-
se social, já ela supostamente 
havia sido abandonada pela 
proprietária.

Tentando garantir uma me-
lhor qualidade de vida para as 
famílias que eram obrigadas 
a manterem fossas e poços 

artesianos em suas casas, 
a antiga gestão municipal, 
comandada pelo ex-prefei-
to Fábio Marcondes (sem 
partido), solicitou um apoio 
do Estado em 2013 para a 
legalização da área, procedi-

mento obrigatório para uma 
posterior implantação de rede 
de esgoto e água tratada. No 
fim de novembro de 2020 
o terreno foi regularizado 
através do programa estadual 
Cidade Legal.

Devido à pandemia da Co-
vid-19 e o aumento da deman-
da de pacientes contaminados 
pela doença, Pindamonhanga-
ba tem enfrentado a dificulda-
de de reforço de especialistas, 
além de ter de lidar com o 
cansaço da linha de frente da 
doença. A expectativa é que, 
em breve, mais profissionais 
sejam contratados para re-
forçar o atendimento médico 
na cidade.

O Cisas de Moreira César, alvo de reclamações após falta de médico para o atendimento no distrito

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:
ALTAIR APARECIDO PEREIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
no comércio, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de agosto de 1984, residente e domiciliado na Rua João Gandara
Martins nº 90, Araretama, nesta cidade, filho de OTAMIL ANTONIO GOMES e MARIANA
PEREIRA GOMES.
THALITA GOUVÊA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
dezembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Heitor Sneider nº 133, Araretama,
nesta cidade, filha de JOSÉ GERALDO UCHOAS DA SILVA e RUTE PEREIRA DE
GOUVÊA 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, 12 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DELFIM ONOFRE CAMPOS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Piacatuba-MG, no dia 09 de
fevereiro de 1972, residente e domiciliado na Rua Maria Oscarina Resende de
Oliveira nº 103, Triângulo, nesta cidade, filho de DELVEAUX RODRIGUES DA SILVA
e MARILUCE CAMPOS SILVA.
REGIANE VITOR DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Piacatuba - Leopoldina-MG,
no dia 24 de março de 1980, residente e domiciliada na Rua Maria Oscarina Resende
de Oliveira nº 103, Triângulo, nesta cidade, filha de PAULO AFONSO DE CARVALHO
e MARIA APARECIDA VITOR DE CARVALHO. 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 abril de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS MÜLLER DE ALMEIDA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
empacotador, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de fevereiro de 1998, residente e domiciliado na Rua Fornovo Di Taro
nº 290, Bairro das Campinas, nesta cidade, filho de LUÍS FERNANDO FERREIRA e
FATIMA DE ALMEIDA FERREIRA.
NATÁLIA MOREIRA VITORINO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
dezembro de 1998, residente e domiciliada na Rua Dr. Anibal Gouvêa nº 75, Parque das
Nações, nesta cidade, filha de LUÍS HENRIQUE VITORINO e ADRIANA DOS SANTOS
MOREIRA VITORINO. 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, 13 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURO TOBIAS DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado
civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Belém-PA, no dia 23 de março de
1966, residente e domiciliado na Rua São Bento do Sapucaí nº 594, casa 28, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filho de MANOEL RAIMUNDO TOBIAS DE AZEVEDO e
IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO.
FABÍOLA MYAMORA, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira,
de 37 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 16 de janeiro de 1984,
residente e domiciliada na Rua São Bento do Sapucaí nº 594, casa 28, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de DAICHITI MYAMORA e MARINEI HIROMI DOY
MYAMORA. 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, 13 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO DE OLIVEIRA AMARAL, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Salvador-BA, no dia 26 de abril
de 1990, residente e domiciliado na Avenida Antonio Fernandes nº 359, Bloco 2A,
apto. 204, Residencial e Comercial, Bem Viver, Araretama, nesta cidade, filho de
RAIMUNDO SANTOS AMARAL e ELANE DE OLIVEIRA AMARAL.
DAIANE DA CRUZ SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Betim-MG, no dia 21 de setembro de
1987, residente e domiciliada na Rua Getulio Aparecido Nazaré nº 129, Maricá, nesta
cidade, filha de ELIDIO PEREIRA DA SILVA e ANA MARGARETE ESTEVES DA
CRUZ. 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, 14 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CLAUDIO DE LIMA LIBERA, de nacionalidade brasileira, profissão montador,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
09 de janeiro de 1990, residente e domiciliado na Rua Antonio Alves da Silva nº 292,
Castolira, nesta cidade, filho de JOSÉ CLAUDIO LIBERA e JANETE PEREIRA DE
LIMA LIBERA.
DENISE DE FÁTIMA RODRIGUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de dezembro de 1992, residente e domiciliada na Rua Antonio Alves da Silva nº 292,
Castolira, nesta cidade, filha de DIONISIO RODRIGUES PEREIRA e ROSELI APARECIDA
DE MELO PEREIRA. 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, 14 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KAIQUE LUIZ SIMÕES MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquinas, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
11 de junho de 1998, residente e domiciliado na Rua Capitão José Alves Beraldo Filho
nº 373, Parque das Palmeiras, nesta cidade, filho de LUIZ CARLOS DE MACEDO e
ELIANE SIMÔES DA SILVA MACEDO.
MAÍRA CAROLINE DANTAS DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão
estagiária, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de maio de 1998, residente e domiciliada na Rua Natividade da Serra nº
89, Cidade Nova, nesta cidade, filha de ELEXSANDRO VIEIRA DE ANDRADE e
MARIA VITÓRIA DANTAS DE ANDRADE. 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, 14 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRENDON AMARAL MAFALDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro civil, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de setembro de 1994, residente e domiciliado na Rua
Nassif Salomão Kobbaz nbº 13, Carangola, nesta cidade, filho de DANILO JOSÉ
MAFALDA DE OLIVEIRA e SIRLÊNE AMARAL MAFALDA DE OLIVEIRA.
ELLEN CRISTINE DOS SANTOS PORTELA, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de novembro de 2000, residente e domiciliada na Avenida Padre José
Guimarães Alves nº 150, Alto do Cardoso, nesta cidade, filha de CLAUDENILSON
ALOISIO PORTELA e SONIA LIZETE 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, 15 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL MARTINS ARCON, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro, estado civil
solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pirassununga-SP, no dia 11 de junho de 1994,
residente e domiciliado na Rua Capitão João Monteiro do Amaral nº 755, casa 1,
Mombaça, nesta cidade, filho de ADÃO ARCON e REGINA MÁRCIA MARTINS ARCON.
KEISY FREIRE AGUIAR, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil divorciada, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
abril de 1995, residente e domiciliada na Rua Capitão João Monteiro do Amaral nº 755,
casa 1, Mombaça, nesta cidade, filha de ATHOS AGUIAR e HELENICE CRISTINA
FREIRE AGUIAR. 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 abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JAIRO MARCONDES CARRO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
estoquista, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de abril de 1991, residente e domiciliado na Rua João Livramento nº
1100, Vila Rica, nesta cidade, filho de JAIRO MARCONDES CARRO e MARCIA
CRISTINA SOARES CARRO.
MARTA DE BRITO CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado
civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 04 de abril de
1988, residente e domiciliada na Rua João Livramento nº 1100, Vila Rica, nesta
cidade, filha de JOSÉ BATISTA CORREA e ODILIA GOMES DE BRITO CORREA.
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 abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOHN DE JESUS ZEFERINO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no
dia 09 de abril de 1987, residente e domiciliado na Rua Helena Salgado César nº 241,
Mombaça, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO ZEFERINO e MARIA HELENA
DOS SANTOS ZAFERINO.
JULIANA DE OLIVEIRA MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
05 de junho de 1986, residente e domiciliada na Avenida Abel Corrêa Guimarães nº
1.641, Vila Rica, nesta cidade, filha de BENEDITO MOTA e DULCE DE OLIVEIRA
MOTA. 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 abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JUNYEL DHEYSON NEVES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Matões-MA, no dia 06 de
outubro de 1995, residente e domiciliado na Rua Hitler Ribeiro nº 21, Residencial Arco
Iris, Araretama, nesta cidade, filho de DANIEL DELMIRO DA SILVA e MARIA DO
SOCORRO DE OLIVEIRA NEVES.
YASMIN INGRID MOREIRA FIRMINO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de janeiro de 2001, residente e domiciliada na Rua Atila Brotero de Assis nº 369,
Araretama, nesta cidade, filha de ISRAEL FIRMINO e ROSANGELA 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, 16 de abril de 2021.
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EDITAL E CIRCULAR DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA E ESTRAORDINÁRIA 

 
Convocada pelo Diretor Administrativo da  
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia  

de Lorena e do Pronto Socorro Conde de Moreira Lima 

 

CONVOCA 

a) Ordinariamente, por este edital e circular, a Diretoria Executiva 
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena e do 
Pronto Socorro Conde de Moreira Lima convoca seus membros 
e irmãos para comparecerem à assembleia, a se realizar no dia 
05 de maio de 2021, às 18:00h, e tomar conhecimento do balanço 
do exercício de 2020, bem como do Relatório das Atividades da 
Diretoria Executiva, referentes ao mesmo exercício, para aprovar 
ou não as respectivas contas, conforme art.18, inciso I,alínea a, 
do Estatuto da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena e art.12, inciso IV, do Estatuto do Pronto Socorro Conde 
de Moreira Lima; 
 

b) Extraordinariamente, para alterar e renovar os Estatutos da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena e do Pronto 
Socorro Conde de Moreira Lima, conforme previsões legais 
acima referidas, dos Estatutos das entidades.  
 
Lorena, 16 de abril de 2021 
 
 

MÁRIO TEIXEIRA DA SILVA 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 

 



16 DE ABRIL DE 2021 3

Águas Piquete orienta população sobre como economizar água

Dicas para controlar o consumo de água

A água é um bem finito e 
indispensável para a vida 
terrestre. E para que esse 
recurso não fique escasso, 
todos devem fazer sua par-
te na preservação e no uso 
racional. De acordo com a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), o consumo 
médio de água por pessoa 
deve ser de 110 litros por 
dia, o que é suficiente para 
suprir as necessidades 
básicas de um indivíduo, 
porém no Brasil o consumo 
médio de água chega a 154 
litros por dia, excedendo a 

Da Redação
Piquete

média ideal.
O desperdício de água 

traz sérias consequências 
para o meio ambiente e 
para a vida no planeta. 
Além disso, pode afetar 
diretamente o bolso do 
consumidor, por isso, é 
cada vez mais necessário 
realizar um acompanha-
mento diário do gasto de 
água residencial.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, concessionária res-
ponsável pelo abastecimen-
to de água no município, 
orienta a população sobre 
como economizar água 
através de medidas simples 
no dia a dia.

“Diante da situação atual 
que estamos vivendo, devi-
do a pandemia da Covid 19, 
permanecemos mais tempo 
em casa e consequentemen-
te aumentamos o consumo 
de água. Porém, é muito 
importante que haja uma 
conscientização para a 
economia, a fim de evitar 
desperdícios, vazamentos e 
perdas de água que podem 
não apenas comprometer o 
valor da conta final do mês, 
como também o abasteci-
mento da cidade, causando 
as chamadas crises hídricas 
em tempos de seca”, explica 
o diretor operacional da 
Águas Piquete, Sérgio Bovo.

Segundo Bovo, algumas 
atitudes como a diminui-
ção do tempo de banho, 
escovar os dentes com a 
torneira fechada, reutilizar 
a água da máquina de lavar 
para limpar o quintal, a 
garagem ou calçadas, são 
algumas ações que ajudam 
a controlar os desperdícios 

e incentivam o consumo 
consciente da água.

“Praticar o consumo cons-
ciente de água não significa 
deixar de usar o recurso, 
mas sim repensar as suas 
formas de uso. Trabalhamos 
para oferecer água tratada 
e dequalidade para os mo-
radores de Piquete, porém 
é essencial essa conscienti-
zação quanto ao consumo 
consciente da água, assim 
além de economizar na con-
ta mensal, ocorre também 
uma contribuição para a 
preservação desse recurso 
tão precioso”, acrescenta 
Bovo.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações sobre 
como realizar o controle do 
consumo mensal de água e 
de como identificar possí-
veis vazamentos internos, 
basta o cliente acessar o 
site da Águas Piquete, www.
igua.com.br/piquete e em 
seguida a opção “informa-
ções para você”.

Dra. Sara Billota*

aponsentados
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LOAS para quem tem familiar que recebe aposentadoria
O INSS regulamentou a Lei 13.892/2020 através da Portaria nº 
1.282/2021 onde foi definido que não serão mais considerados o 
benefício previdenciário de até 1 salário mínimo ou o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC/LOAS) concedido a idoso acima 
de 65 anos ou a pessoa com deficiência, que faça parte do grupo 
familiar do requerente de Benefício Assistencial.
Assim, caso alguém da família da pessoa que está pedindo o 
Beneficio de Prestação Continuada já receba algum benefício do 
valor de um salário mínimo, este benefício será excluído do cálculo 
da renda familiar, devendo a renda familiar obedecer o critério de 
não atingir ¼ do salário mínimo por pessoa.

Mudanças na Pensão por Morte Pós-Reforma
A Pensão por morte, benefício pago aos dependentes do segurado 
falecido, vem sofrendo alterações significativas desde o ano de 
2014, quando foi editada a MP 664/2014 que alterou a duração 
do benefício que antes era vitalícia, e a partir da vigência desta 
MP, o benefício passou a ter duração de acordo com a idade do 
dependente na data do óbito do segurado.
A Reforma trazida pela EC 103/19 trouxe mais algumas alterações 
e a principal dela está no cálculo do benefício, antes, calculava-se 
o valor de uma aposentadoria por invalidez na data do óbito do 
segurado, caso o mesmo já não fosse aposentado, e o valor da 
pensão seria 100% deste cálculo dividido entre os dependentes.
Agora, além da alteração do cálculo para 50% do valor do benefício, 
foi adicionado o sistema de cotas de 10% por dependente (o que 
não existia antes). Sendo assim, de maneira superficial, o calculo 
da pensão por morte seria 50% mais 10% por dependente, não 
devendo ser inferior ao salario mínimo e nem superior ao teto 
previdenciário
As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade 
e não serão reversíveis aos demais dependentes, ou seja, se um 
dos pensionistas deixar de fazer jus à pensão por morte, sua cota 
NÃO voltará para o “bolo” e este nem será novamente dividido em 
partes iguais entre os pensionistas restantes, como era feito antes 
da EC n. 103/2019.

Revisão da Vida Toda
Muito falada nos últimos tempos, a Revisão da vida toda ainda é 
possível para muitos aposentados, principalmente após recente 
decisão do STJ.
Até a Lei 9.876/99, vigorava a redação originária do art. 29 da Lei 
8.213/91, prevendo que o salário de benefício consistia em uma 
média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição, 
apurados em período não superior a 48 meses. A partir da Lei 
9.876/99 o art. 29 da Lei 8.213/91 passou a ter nova redação, 
prevendo que o salário de benefício consistiria em uma média 
aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do 
PBC do segurado.
Ocorre que a mesma lei previu no seu art 3º uma regra de transição, 
na qual os filiados até a sua entrada em vigência (28/11/1999) 
teriam sua média dos 80% maiores salários de contribuição 
calculada apenas com salários a partir de 07/1994. Com isso, 
aqueles segurados que haviam vertido contribuições antes de 
07/1994  em valores altos, que, se consideradas no cálculo, 
elevariam sua média, então, nessa situação surge o direito a 
revisão da vida toda.
Porém, para ter certeza que o aposentado tem direito a tal revisão 
faz-se necessário observar a prescrição e a decadência com base 
na data da concessão da aposentadoria, e ainda realizar um cálculo 
com base no CNIS do aposentado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PROCESSO Nº 017/2021
CONVITE Nº 03/2021
A Prefeitura Municipal de Silveiras, torna público que a licitação realizada 
no dia 15/04/2021, às 9h30, na modalidade Carta Convite sob nº 03/2021, 
que objetiva a "Contratação de empresa para a execução de Obra de 
Contenção em Gabião no Ribeirão Silveiras, a montante e a jusante 
da ponte da Rua João Antunes de Macedo no Centro da cidade", foi 
considerada FRACASSADA, por não ter atingido o número mínimo de 
três propostas válidas.
Silveiras, 15 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Projeto tenta classificar lojas de materiais de 
construção como serviço essencial em Guará
Setor tem alteração após retomada da fase vermelha, antes mesmo da sanção

Aprovado na Câmara por 
unanimidade, um projeto 
de lei prevê a ampliação 
nos serviços essenciais, 
desta vez, incluindo lojas de 
materiais de construção em 
Guaratinguetá. Encaminha-
do ao Executivo, a proposta 
aguarda sanção do prefeito 
Marcus Soliva (PSC).

Na apresentação, o autor 
do pedido, Nei Carteiro 
(MDB), listou atividades 
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que podem ser incluídas no 
grupo de essenciais como 
a construção civil, desde 
que obedecidas as deter-
minações do Ministério da 
Saúde.

“São serviços públicos e 
atividades essenciais aque-
les indispensáveis ao aten-
dimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, 
assim considerados aque-
les que, se não atendidos, 
colocam em perigo a so-
brevivência, a saúde ou a 
segurança da população... 
(trecho do texto original)”.

A medida tentou garantir 
o atendimento para estabe-
lecimentos do setor, mas a 
reclassificação da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) para a fase vermelha 
fez com que o funciona-
mento de lojas de material 
de construção estivesse 
liberado para serviços de 
retirada (take-away).

Academias – No dia 18 
de março, o vereador Fabrí-
cio da Aeronáutica (MDB) 
apresentou um projeto 
que incluía academias de 

ginástica como serviço es-
sencial. A proposta também 
foi aprovada por unanimi-
dade, liberando a prática 
de atividades físicas como 
musculação, ginástica, hi-
droginástica, natação, artes 
marciais, dança e demais 
modalidades esportivas es-
senciais em tempos de crise 
ocasionadas por pandemias 
como a Covid-19. Com a 
volta para a fase vermelha, 
voltaram a estar proibidas. 
Na cidade, seguem atenden-
do estabelecimentos que 
possuem liminares.
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Câmara de Aparecida aprova 
isenção da Zona Azul para 
área do Pronto Atendimento
Com apoio unânime no plenário, projeto garante liberação 
sobre tarifa municipal do acesso ao atendimento hospitalar

A Câmara de Aparecida 
aprovou, no último dia 5, um 
projeto que isenta o pagamen-
to do estacionamento rotativo 
da Zona Azul, nas imediações 
da Santa Casa de Misericórdia, 
para quem estiver utilizando 
o Pronto Atendimento. 

De acordo com o projeto, 
os motoristas estarão isentos 
ao pagamento da tarifa, mas 
a definição de como será 
implantado o sistema ficará 
a cargo da Prefeitura. A pro-
posta determina que após a 
sanção da lei, em até 15 dias 
a secretaria municipal de Se-
gurança e Trânsito promova 
a regularização.

A lei é de autoria do verea-
dor Carlos Alexandre Rangel 
dos Santos, o Xande (PSD), 
que também é autor dos pe-
didos de isenção aos idosos e 
deficientes físicos para esta-
cionamento rotativo.

“Nós tivemos relatos, nos 
últimos tempos, que pessoas 

chegavam com urgência e 
deixavam o carro para ir ao 
Pronto Atendimento e não 
conseguiam pagar a Zona 
Azul, e com isso eram mul-
tados”, informou o vereador.

Xande acredita que o Exe-
cutivo deve destinar cerca de 
três vagas. Questionado se há 
possibilidade de uso indevido 
das vagas, ele propôs uma 
alternativa. “Nós estamos 

Carros estacionados próximo ao hospital, em Aparecida; cidade suspende cobrança da Zona Azul no local

Foto:  Marcelo A. dos Santos

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

solicitando para o prefeito 
que faça uma parceria com 
o Pronto Atendimento, pois 
quando pessoas que utilizarem 
a vaga destinada, o Pronto 
Atendimento libere um ticket 
para o motorista”.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a Pre-
feitura, mas até o fechamento 
desta edição nenhuma respos-
ta foi encaminhada à redação.

Enquanto as prefeituras 
tentam minimizar os pre-
juízos acumulados pelo 
comércio fechado e o avanço 
da pandemia de Covid-19, 

Thamiris Silva
RMVale

moradores da região se rein-
ventam e apostam no traba-
lho informal para conseguir 
o sustento de sua família. 
O aumento do desemprego 
levou trabalhadores a opta-
rem por atividades de ruas 
e redes sociais.

A RMVale (Região Metro-

Emprego informal cresce após aceleração 
da perda de postos de trabalho na região
Crise causada pela pandemia de Covid-19 acentua necessidade de novas estratégias na recuperação 
econômica; profissionais apostam na atuação pelas ruas e uso de redes sociais para vencer dificuldades

politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) tem gran-
de parte de sua economia 
voltada para o comércio, 
tornando-se a região que 
teve o maior aumento do 
desemprego no estado de 
São Paulo, segundo a pes-
quisa de condição de vida 

Laís Caroline enfrenta a crise vendendo doces nas ruas de Lorena; trabalho informal é aposta na pandemia

Fotos: Thamiris Silva

do Seade (Fundação Siste-
ma Estadual de Análise de 
Dados), realizada em maio 
de 2020.

O avançar dos meses du-
rante todo o ano passado 
na região demonstrou que 
apenas quatro meses foram 
fechados com saldo negativo 
de pessoas desempregadas. 
O problema é que o número 
de pessoas que não estão 
com carteira assinada nes-
ses meses superou os outros 
oitos meses com fechamento 
positivo.

Outro setor da economia 
que também foi afetado foi 
a indústria, que fechou o 
ano no negativo e aguarda 
a conclusão da vacinação 
da população, para a recu-
peração da categoria ainda 
em 2021.

Luís Felipe Ribeiro, 23 
anos, é um dos exemplos de 
quem precisou se reinventar 
na crise. O jovem, que estava 
em Santa Catarina cursando 
radiologia e trabalhando 
na indústria local, teve de 
voltar para a cidade natal 
após a demissão e passou 
a trabalhar com vendas de 
doces em semáforos e nos 
bairros de Lorena, ao lado 
de sua irmã mais nova, Laís 
Caroline.

Além das vendas na rua, 
trabalhadores informais 
utilizam as redes sociais 
como plataforma para co-
mercializar seus produtos. 
É o caso de Tatiana Porfirio, 
40 anos, que vende produtos 
de limpeza na internet para 
amigos e desconhecidos.

Após ficar despregada, 
Tatiana começou com as 
divulgações com o incentivo 
de um amigo. As vendas são 
um complemento para a 
renda familiar, atualmente 
baseada nos ganhos da jo-
vem e em um benefício de 
um salário mínimo do pai, 
de 65 anos.

Para auxiliar nessa nova 
fase, cidades como Apare-
cida e Pindamonhangaba 
estão iniciando parcerias 
com o Sebrae, oferecendo 
cursos de capacitação gra-
tuitos e online para pessoas 
que estão iniciando no em-
preendedorismo, e também 
para comerciantes locais.

Em Aparecida, a Prefeitura 
já estuda a possibilidade 
com o Banco do Povo para 
oferecer uma linha de cré-
dito com carência para os 
comerciantes e ambulantes 
da feira livre.

Pindamonhangaba terá 
uma nova unidade do Banco 

do Povo para auxiliar o aten-
dimento à população local 
por meio de empréstimos e 
investimento em projetos.

Desemprego – Enquanto 
a pandemia se intensifica na 
região, os postos de trabalho 
fecham, resultando na perda 
de fonte de renda de cerca 
de 72 mil pessoas. O cálcu-
lo é baseado nos dados do 
Pnad (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) e do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), rea-
lizados pelo professor sênior 
da USP (Universidade de São 
Paulo), Hélio Zylberstajn.

O educador acredita que 
as vagas formais provocam 
um efeito em cascata nas 
informais, na proporção de 
que a cada vaga de trabalho 
formal fechada, outras duas 
informais se encerram. Em 
números, são 24 mil empre-
gos formais perdidos, que 
impactam outros 48 mil pos-
tos de trabalho informais.

Seguindo esse estudo, as 
cidades de São José dos 
Campos  e Taubaté se desta-
cam com os maiores índices 
de desemprego, seguidas 
por Aparecida, Guaratin-
guetá, Campos do Jordão, 
Jacareí, Pindamonhangaba 
e Caçapava.


