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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Idosa é vacinada em drive thru de Cruzeiro, que tenta comprar vacinas

Jovem passa pelo Centro de Lorena, ainda sob restrição no Plano SP

Fotos: Divulgação

BRAÇO FORTE  Lorena conseguiu um reforço de peso para o trabalho de vacinação contra a Covid-19. Durante todo mês de abril, militares 
do 5º BIL (Batalhão de Infantaria Leve) participarão dos trabalhos de imunização dos moradores. A parceria entre o Exército e a secretaria de 
Saúde de Lorena teve início no último dia 7, com o foco em ampliar o Plano Nacional de Imunização. Entre as atividades, o controle de fluxo, 
registro das pessoas a serem vacinadas e a aplicação de vacinas. Em publicação nas redes sociais, o 5º BIL destacou que os militares seguem 
todas as recomendações do Comando de Operações Terrestres quanto às medidas preventivas à Covid-19. “A mão amiga do Exército Brasileiro 
em apoio à cidade de Lorena!”

Cruzeiro assina 
intenção para ter 
vacina Sputnik V e 
projeta Coronavac
Intenção de Thales é obter cem mil doses até o segundo 
semestre, para imunizar população acima dos 18 anos

O prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 
anunciou a assinatura de um 
protocolo de intenções com o 
Fundo Soberano Russo para a 

aquisição de doses da vacina 
Sputnik V. Ainda nesta sexta-
-feira (9), o chefe do Executivo 
destacou que iniciou conversas 
para a compra da Coronavac. 

A intenção é adquirir, até o se-
gundo semestre, cem mil doses 
para vacinar a população com 
18 anos ou mais. 

RMVale avança para fase 
vermelha do Plano São 
Paulo contra Covid-19

Após semanas na fase emer-
gencial, a mais restrita instau-
rada desde o início da pan-
demia, o Governo do Estado 
permitiu, nesta sexta-feira (9), 
o avanço da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) para 
a fase vermelha. Entre as me-
didas da nova etapa, as escolas 
poderão receber novamente os 

alunos a partir do dia 14. Com 
a atualização do Plano São 
Paulo de flexibilização, todo o 
Estado progride para a nova 
fase, sendo permitido o funcio-
namento de lojas de materiais 
de construção civil, esportes 
profissionais e a liberação do 
“take away” para shoppings e 
comércio.

Câmara aprova academias 
e educação física como 
essenciais em Aparecida

A Câmara de Aparecida 
aprovou um projeto que 
coloca as academias de es-
portes, escolas de dança e 

estabelecimentos de serviços 
de educação física como ati-
vidades essenciais.

Caraguá lança 
auxílio para 
empresas
na pandemia

Com foco em auxiliar os 
empreendedores que foram 
diretamente atingidos pela 
pandemia da Covid-19, a 
Prefeitura de Caraguatatuba 
lançou um pacote de medidas 
de auxílio para a classe. A 
expectativa é que a ação gere 
alívio financeiro durante a 
crise econômica. Um projeto 
de lei foi enviado à Câmara 
para a mudança das datas 
de pagamentos de taxas e 
tributos. Os carnês do IPTU 
(Imposto Predial Urbano e 
Territorial) terão as parcelas 
de março, abril, maio e junho 
com modificações, nas da-
tas de vencimento, para seis 
meses finais (julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro 
e dezembro de 2021).

A secretaria de Habitação 
de Pindamonhangaba lançou 
neste mês um pré-cadastro ha-
bitacional para os moradores 
que têm interesse em parti-
cipar de programas sociais 
como da CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habi-
tacional Urbano). De acordo 
com a secretária da pasta, Mo-
nique Dias, a ação prevê um 
levantamento de famílias em 
situação de vulnerabilidade 
para compor o planejamento 
de construções futuras de 
casas e apartamentos.

Pinda lança
pré-cadastro 
para planejar 
novo CDHU

Velório é foco 
de reforma
com R$300 mil
em Piquete

Piquete anunciou a refor-
ma do velório municipal, 
após ser contemplada com 
uma verba de R$ 300 mil 
do Governo do Estado de 
São Paulo. O projeto foi 
apresentado à secretaria de 
Desenvolvimento Regional 
nesta sexta-feira (9). Bus-
cando cumprir as propostas 
do plano de governo e am-
pliar os investimentos na 
infraestrutura, o prefeito 
Rômulo Kazimierz, o Ro-
minho (PSDB) e sua equipe 
utilizaram as redes sociais 
para divulgar a nova obra 
da cidade com os recursos 
estaduais.

Prefeituras 
da RMVale 
retomam 
entrega de kits

Longe de ver o fim da pande-
mia, que ainda causa danos so-
ciais, econômicos e à saúde, as 
prefeituras da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte) voltaram 
a entregar os kits merendas 
para os alunos da rede pública. 
A expectativa  das prefeituras 
é que a ação seja um meio de 
auxiliar as famílias que sofrem 
com vulnerabilidade.

Pinda inicia 
processo para 
contratação
de estagiários

Dando oportunidade para 
os estudantes da cidade, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba abriu um processo 
seletivo para contratação 
de estagiários.
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Roderley Miotto

Política a conta-gotas...

Cruzeiro - Em um período onde 
a região busca por lideranças políticas 
em meio ao caos amplificado pela pan-
demia de Covid-19, a notícia divulgada 
pelas redes sociais da Prefeitura soou 
como música na tarde desta sexta-fei-
ra, quando o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca e a secretária Imaculada 
Conceição Magalhães anunciaram a 
assinatura de um protocolo de 
intenções para aquisição de doses 
da vacina Sputnik V, com investi-
mento de R$ 650 mil. Thales destacou 
ainda o planejamento para compra de 
mais imunizantes da Coronavac, em 
parceria com o laboratório Butantan. 
Enquanto muitos se dividem entre 
a política do quanto pior melhor e 
das promessas, em Cruzeiro, a dupla 
mostrou o que é política de resultados.

DESTRUIR É FÁCIL!
O Brasil faz questão de desco-

nhecer seus valores e potencialida-
des, descartar e desprezar as suas 
conquistas.

Na área da cultura, da ciência, da 
música, do esporte, na saúde, na me-
dicina, o Brasil tem sido a induzido 
a descartar, ignorar seus valores e 
interesses básicos.

A pandemia do Corona veio mos-
trar claramente esta realidade, quando 
fizemos do Plano Nacional de Imuni-
zação um instrumento negacionista, 
político e totalmente ineficiente.

É evidente que no Plano Nacional 
de Imunização a aquisição de vacinas, 
a base do planejamento, a capilari-
dade da aplicação, consequência do 
plano vacinal.

Não compramos as vacinas.
Destruímos o plano de imuniza-

ção e jogamos fora toda a experiência 

adquirida há anos nas campanhas 
vacinais nacionais, quando técnicos 
foram substituídos por pessoas sem 
vivência.

Não destruímos só um sistema, 
mas a confiança dos brasileiros e 
do mundo que via neste plano um 
modelo.

O Sistema Único de Saúde, cons-
truído e elaborado por médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais e 
funcionários da saúde, onde todos os 
problemas de saúde do país foram 
examinados com profundidade.

Um sistema de saúde visto como 
modelo para o mundo.

As três esferas do Estado, dividi-
das em suas atribuições e a sociedade, 
como responsáveis por um plano de 
saúde que visava amparar todas as 
classes sociais do país independentes 
da de classe de renda.

Os ares da Constituição cidadã 
impregnavam o país, uma Constitui-
ção voltada para a humanização e a 
superação de índices negativos que 
colocavam o país no final da lista da 
mortalidade infantil, desamparo a 
velhice e doenças endêmicas.

Uma Constituição que valoriza-
va a saúde do brasileiro, mas que 
economicamente olhava o país pelo 
retrovisor, onde imaginava que a 
questão do financiamento da saúde 
viria naturalmente pelo crescimento 
do país e pelo empenho dos políticos.

Não veio, e incapaz de resolver 

a questão, propiciou e incentivou o 
desenvolvimento da medicina priva-
da com a criação de conglomerados 
financeiros sustentando campanhas 
negativas contra o Sistema Único de 
Saúde.

Na pandemia e, depois de tantos 
anos, a sociedade descobriu a des-
truição do SUS, que pela abnegação 
dos funcionários da saúde estão con-
seguindo suportar ao extremo a falta 
de leitos, remédios, salários baixos e 
colocando em risco as suas próprias 
vidas para salvar vidas!

O flagelo da inflação que se esta-
beleceu no país, foi resolvido com o 
Plano Real.

Um Plano que atacava as causas 
da inflação e não os planos anteriores 
que eram falsas medidas econômicas 
para assegurar o prestígio político.

O preside Sarney alcançou 80% 
de popularidade com o seu plano 

Cruzado que não tinha base de sus-
tentação econômica.

A inflação brasileira traz o vírus 
da inflação na circulação econômica 
pelo gasto público.

Gasta mais do que arrecada.
Déficit público o gerador da in-

flação.
O Plano Real cortou os gastos pú-

blicos (no plano Real os funcionários 
públicos não tiveram aumento de sa-
lário por 8 anos), privatizou empresas 
públicas sorvedouros de recursos do 
Tesouro Nacional; combateu a infla-
ção e manteve o câmbio flutuante, 
transmitiu o governo com a dívida 
pública representando 50% do PIB.

A moeda brasileira se estabilizou, 
a inflação caiu e problemas com o 
câmbio em função das crises econô-
micas da Rússia, Coreia, México e 
Argentina.

O Plano Real superou esta crise.
O governo Lula segue o Plano 

Real e o incrementa tendo à frente o 
ministro Palocci, mas no seu segundo 
mandato relaxa o controle de gastos, 
resolve a crise cambial com o ingresso 
do agronegócio e começa a destruição 
do Plano Real.

A presidente Dilma consolida a 
destruição do Plano Real. 

A inflação volta e a dívida pública 
chega a 80% do PIB.

O orçamento federal de 2021 des-
trói a Lei de Responsabilidade Fiscal!

Por quê?

O orçamento federal
de 2021 destrói a Lei de 
Responsabilidade Fiscal!

“O brasileiro não se 
interessa realmente 

pelo Brasil e vive, eternamente, 
de costas para o seu país”

 Paulo Nogueira Batista Jr, em 2001

A fila anda...
Mesmo com 44 meses de man-

dato pela frente, quando o assunto é 
sucessão de Thales Gabriel em Cru-
zeiro, pelo menos três nomes entre 
os domésticos da administração apa-
recem na fita; naturalmente o vice e 

veterano Paulo 
Scamilla; o di-
retor do SAAE, 
Kleber Silveira, 
como o homem 
que faz as obras 
acontecerem, e 
Diego Miranda, 
que divide aten-
ção entre seu 

mandato de vereador e sua campa-
nha velada ao Paço. Extra Prefeitura 
a pegada é outra: Rafic Zake, Juarez 
Juvêncio, Paulo Vieira e mais dois 
ou três são facilmente nominados 
entre comentaristas da Praça, mas, o 
que mais gera expectativas no mer-
cado político é o ex-vereador Marco 
Aurélio, que segue se preparando 
em Gestão de Cidades.

Roubando a cena
A especulação política de Cru-

zeiro atribui sorte ao prefeito Thales 
Gabriel, porque nem o princípio de 
oposição ao seu governo na Câmara 
prosperou. Segundo a turma do ‘úl-
timo gole’ nos balcões da cidade, o 
prefeito deve isto em boa parte ao 
‘esperniante’ Marciano, que atra-
vés do escarcéu que tem feito nas 
redes sociais, os questionamentos 
de alguns vereadores que tentaram 
a mesma linha perderam o ‘ibope’. 
Resumindo, nem o falastrão, muito 
menos os principiantes estão conse-
guindo emplacar...

Porta da esperança
O presidente da Câmara de 

Lorena, Fabio Longuinho, aprovou 
na sessão da última segunda-feira 
uma moção pedindo ao prefeito 
Sylvio Ballerini 
a compra da co-
nhecida ‘Casa 
do Dr. Paulo 
Neme’ com vis-
ta à instituição 
de uma Funda-
ção. O projeto 
de Longuinho 
é dar continui-
dade ao atendimento gratuito às 
crianças carentes do município. O 
presidente lembrou que há 50 anos 
a ‘porta da casa do Dr. Paulo’ foi a 
esperança de muitas mães com seus 
filhos doentes.

Custo-benefício
Circula entre o pessoal que sabe 

fazer contas de matemática em Ca-
choeira Paulista que o gabinete do 
presidente da Câmara, Rodolpho 
Veterinário, custa mais ao erário 
público que o do prefeito Antônio 
Mineiro. A conta é simples, segundo 
o pessoal que faz hora na padaria do 
Jorginho: além do comissionados do 
atendimento, ele agrega dois advo-
gados, possivelmente apadrinhados 
da Motolândia. É mistério...

Jogada ensaiada
Que ninguém seja pego de sur-

presa em Cachoeira Paulista, caso 
a próxima presidência da Câmara 
‘caia no colo’ de alguém da oposi-
ção. E se Leo Fênix for premiado, 
surja logo um inexplicável pedido 
de cassação do prefeito Antônio 
Mineiro, já que o vice Dr. Eduardo 
Vieira manifestou que não assume o 
comando da Prefeitura em hipótese 
alguma. Imaginem ser prefeito sem 
passar pelas urnas...

Jogada ensaiada II
Parece coisa de 'gangster’... 

talvez seja, mas a primeira parte 
do plano da oposição em retomar 
o poder econômico de Cachoeira 
Paulista, pelo menos uma parte, foi 

Sylvio Ballerini

Fabio Longuinho

São Paulo - Se a estratégia do 
governador João Doria tem dividido 
a população entre os que concordam 
com a paralisação de atividades e os que 
querem a retomada da economia com 
respeito aos protocolos contra o novo 
coronavírus, a medida tomada nesta 
sexta-feira pelo tucano conseguiu uma 
unanimidade: difícil encontrar quem 
não veja incoerência no mandatário 
paulista ao liberar o futebol e manter 
o rigor em outras atividades, princi-
palmente as comerciais, que tentam 
respirar com ajuda de aparelhos para 
não padecer como as vítimas do maldito 
vírus. Na região, a procura por bons no-
mes para o Estado foi aquecida, já que 
o governador vai ter que inventar outro 
"plano", se respirar na política até 2022... 

feita. Numa tentativa de fragilizar o 
secretariado do prefeito, Carlinhos 
do Soluço, digo, da Saúde, ‘propôs’ 
ao prefeito Antônio Mineiro, através 
de requerimento, a separação da 
criação da secretaria de Transporte 
independente da Segurança e Trân-
sito – que hoje são as três unificadas 
e sob o comando do Major Lescura. 
Paralelo a isso, eles correm nos bas-
tidores para indicar também quem 
seria o secretário da nova pasta, 
porque com o ‘homem das algemas’ 
não tem conver$a.... 

Fogo cruzado
A julgar pelos últimos aconte-

cimentos, a ‘guerra fria’ entre as 
presidências da Câmara de Guará, 
a passada e a presente, ainda reser-
va muitas surpresas. Esta semana, 
Arilson Santos 
licitou os servi-

ços de limpeza 
da Casa, com o 

termo de referência orçando R$ 
97 mil. Enquanto isso, na Praça 
Conselheiro, ‘alguém’ que puxou 
as informações do período do ex-
-presidente Marcelo Coutinho – o 
Celão, verificou que sua despesa, 
com o mesmo tipo de serviços, 
somou R$ 96 mil em dois contratos 
durante o ano. Agora os politiquei-
ros do pedaço querem saber se vai 
render investigação para esse ano 
também... 

Saia-justa
A notícia sobre uma determi-

nação da Promotoria exigindo a 
redução de 50% dos assessores par-
lamentares da Câmara de Guaratin-
guetá gerou mal-estar e expectativas 
nos gabinetes esta semana. Baixa 
estima porque de dois assessores, 
o vereador vai ter que escolher um 
para o sacrifício; suspense sobre a 
decisão do presidente Arilson San-
tos: assina a degola ou acerta a vida 
da moçada com a mudança de no-
menclatura dos demissionários? Ou 
seja, agrada o pessoal da toga ou os 
cabos eleitorais da concorrência!!!

De bem com a torcida
Sob aplauso da torcida, o pre-

feito de Pinda, Isael Domingues, 
encaminhou à Câmara um projeto 
que pede a redução da passagem de 
ônibus das linhas urbanas. Por ser 
um fato inusitado, porque há muito 
não se ouvia uma iniciativa dessa 
partindo de um prefeito, a oposição 
não soube nem o que falar, com 
exceção de ‘alguns vereadores’, 
querendo ser mais reais que a rea-
leza, quase inviabilizaram o projeto, 
buscando reduzir ainda mais o valor 
da tarifa, ao ponto de quase torná-lo 
inexequível...

Reforço de caixa
Como diz o ditado, “ninguém 

resiste um bom argumento” e, em 
Aparecida, o efeito não seria dife-
rente. O prefeito Luiz Carlos Siquei-
ra – o Piriquito, 
após comover as 
autoridades esta-
duais e federais 
com o discurso 
da realidade eco-
nômica dos mo-
radores da Ca-
pital Mariana da 
Fé, sensibilizou 
também os vereadores, ao ponto da 
presidente Ana Alice Braga anunciar 
plano para devolução mensal de 
R$35 mil do duodécimo à Prefeitura, 
como forma de contribuição à crise 
gerada pelo coronavírus.

Geração de renda
Se depender do secretário de 

Desenvolvimento Econômico de 
Pinda, Roderley Miotto, a cidade 
vai permanecer no pódio das cam-
peãs nos dados do CAGED – Ca-
dastro Geral do 
Emprego. Esta 
semana, Rode-
ley foi às redes 
socia is  para 
anunciar mais 
80 novos pos-
tos de trabalho, 
com a contrata-
ção da empresa 
que vai fazer a 
cobertura do Terminal Rodoviário – 
já em fase final de obras. A notícia 
esquentou a política palaciana, onde 
dois nomes influentes do primeiro 
escalão de Isael Domingues dispu-
tam apoio para eleição do ano que 
vem.

Investimento & renda
Esta semana o prefeito Sylvio 

Ballerini recebeu o empresário Fá-
bio Brasil, acompanhado dos verea-
dores Fabio Longuinho, Beto Perei-

ra e do secretário 
de Desenvolvi-
mento Econô-
mico Ul isses 
Fucuda, em seu 
gabinete, para 
conversar sobre 
investimento em 
Lorena. Ao que 
tudo indica, a ci-

dade deverá ser a sede de uma nova 
fábrica de produtos de limpeza com 
uma vasta linha de produtos. 

Carta marcada
É voz corrente entre os politi-

queiros de Guará, se houver uma 
estratégia do gabinete de Marcus 
Soliva em lançar dois ou três can-
didatos em 2024 para favorecer 
‘o carta marcada’ pelo grupo, o 
vereador Fabrício da Aeronáutica 
poderá surpreender como um dos 
indicados ao quadro sucessório. 
Observaram ainda que embora ele 
faça parte da bancada de oposição na 
Câmara, seus pedidos à Prefeitura 
são considerados preferenciais na 
fila do atendimento. Talvez seja isso 
que tem ‘tirado o sono’ de Argus. 
Perguntem ao Malvadeza!!!

Que Rei sou Eu?
Se a primeira impressão é a que 

fica, essa semana quem acompa-
nhou pelas redes sociais a visita do 
prefeito Sylvio Ballerini no Parque 
Rodovias para anunciar a reforma 
da quadra poliesportiva do bairro, 
imaginava que ao invés de ‘number 
one’ do evento, tinha sido um mero 
convidado do vereador que imagina 
ser o ‘biscoito mais crocante do 
pacote’...

Olimpíada eleitoral
A julgar pela escalação do time 

de candidatos da região para 2022, 
não será por boas opções que a 
região deixará de ser representada. 
Talvez faltem os votos pela falta de 
interesse dos eleitores em priorizar 
os postulantes de nossas cidades. 
Do Litoral, o ex-prefeito Antonio 
Carlos tem a opção de lançar um dos 
seus, Mateus ou Michelli Veneziane 
– talvez ambos; Delcio Sato já está 
acenando para toda região. No Vale 
os mais comentados entre os que 
buscam o primeiro mandato estão: 
Ricardo Piorino e Roderley Miotto 
– Pinda; Regis Yasumura, Márcio 
Almeida e Fabrício da Aeronáuti-
ca – Guará; Major Lescura, Daniel 
Munduruku e Elcinho Vieira – Lo-
rena; Juarez Juvêncio, Paulo Vieira e 
Beto do Renato – Cruzeiro; Noilton 
Ramos e Ortiz Junior – Taubaté. 
Ainda outros nomes devem surgir 
no mercado político para a próxima 
temporada de caça aos votos...

Marco Aurélio

Ana Alice

Celão

Arilson
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Atendimento de vacinação de funcionários da saúde em Cruzeiro; cidade busca compra independente de vacinas e inicia atendimento à Educação

RMVale avança para fase vermelha 
do Plano São Paulo contra Covid-19

Permanece com a fase vermelha...

O que pode funcionar na fase vermelha

Lojas do comércio de materiais de construção e escolas voltam a operar 
presencialmente; celebrações religiosas presenciais continuam impedidas

Após semanas na fase 
emergencial, a mais restrita 
instaurada desde o início 
da pandemia, o Governo do 
Estado permitiu, nesta sexta-
-feira (9), o avanço da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
para a fase vermelha. Entre 
as medidas da nova etapa, 
as escolas poderão receber 

Bruna Silva
RMVale

novamente os alunos, a partir 
do dia 14.

Com a atualização do Plano 
São Paulo de flexibilização, 
todo o Estado progride, a partir 
da próxima segunda-feira (12), 
para a nova fase, sendo permi-
tido o funcionamento de lojas 
de materiais de construção 
civil, realização de esportes 
profissionais e a liberação do 
“take away” para shoppings e 
comércios. Atividades que não 
são consideradas essenciais e 

celebrações religiosas presen-
ciais continuam impedidas. O 
toque de recolher das 20h às 
5h prossegue em vigor.

As escolas estaduais abrirão, 
novamente, para aulas pre-
senciais a partir da próxima 
quinta-feira (14). O compareci-
mento à unidade escolar não é 
obrigatório. O esquema prevê 
até 35% da capacidade do es-
paço, além de atendimento dos 
protocolos sanitários, como uso 
de máscara, distanciamento 
e higienização constante das 
mãos.

As autoridades estaduais re-
latam que a medida se tornou 
possível diante da queda de 
17% no índice de internações 
hospitalares. Embora a ocupa-
ção de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) continue 
em alta, com 88%, é possível 
notar a queda, pois na última 
semana o sistema de interna-
ções intensivas operava em 
93%.

O Palácio dos Bandeirantes 
mantém otimismo em relação 
às condições do avanço da 
pandemia. A expectativa é que 
até o início do próximo mês, 
algumas regiões (ainda não 

especificadas) possam evoluir 
para a fase laranja. Para isso, 
é necessário que o isolamento 
social e as taxas de internações 
tenham declínio.

A doença segue com núme-
ros crescentes na RMVale, que, 
até a manhã desta sexta-feira, 
registrou 281 mil casos e 3,5 
mil mortes causadas pelo novo 
coronavírus.

Vacinação – O Estado adian-
tou o início da vacinação de 
professores da rede pública e 
privada de ensino. Para este 
grupo prioritário, a imuniza-
ção estará disponível a partir 
deste sábado (10). É necessário 
preencher o cadastro na pla-
taforma vacinaja.sp.gov.br e 
receber a validação do sistema 
para o recebimento da dose. A 
secretaria de Saúde do Estado 
contabilizou que mais de 7,4 
milhões de imunizantes contra 
a Covid-19 foram aplicados 
desde o início da campanha. 
A preocupação está sobre 
cidades que possuem lento da 
cobertura vacinal, como Pique-
te. O Estado espera melhorar 
o diálogo com os municípios 
para que o combate ao vírus 
seja intensivo.

Coletiva do Estado para divulgação de nova fase do Plano São Paulo

Cruzeiro assina intenção de compra da vacina 
Sputnik V e inicia tratativas pela Coronavac
Intenção é obter cem mil doses até o segundo semestre, para vacinar toda população com 18 anos ou mais

Em vídeo publicado nas re-
des sociais, o prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), anunciou a assinatura 
de um protocolo de inten-
ções com o Fundo Soberano 
Russo para a aquisição de 
doses da vacina Sputnik V. 
Ainda nesta sexta-feira (9), o 
chefe do Executivo destacou 
que iniciou conversas com 
o Instituto Butantan para a 
compra da Coronavac.

A intenção do Município 
é adquirir, até o segundo 
semestre, cem mil doses 
para vacinar toda popula-
ção com 18 anos ou mais. O 
investimento está avaliado 
em R$650 mil.

O imunizante russo possui 
94% de eficácia, mas ainda 
aguarda a liberação de uso 
emergencial pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária).

Com a autorização do ór-
gão sanitário, a expectativa 
da secretaria Municipal de 
Saúde é ter os contratos 
firmados em no máximo 
quarenta dias. Com a valida-
ção, as vacinas devem estar 
na cidade em no máximo 
sessenta dias.

Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

Para o prefeito Thales 
Gabriel, o protocolo coloca 
a cidade à frente na busca 
pelo imunizante. “É como se 
estivéssemos em uma fila, e 

Cruzeiro, agora, está com 
uma senha bem à frente 
para que tenhamos como 
diminuir de uma vez por 
todas os números de casos 

graves dessa doença em 
nossa cidade”, destacou o 
prefeito.

Ainda segundo o prefeito, 
a celebração deste proto-

colo de intenção traz mais 
esperança para população. 
“Apesar de todos os investi-
mentos, com ampliação de 
leitos, contratação de profis-

sionais, compra de insumos 
e acolhimento aos pacientes, 
a única saída é a vacinação, 
e esse passo que estamos 
dando é uma esperança para 
nossos moradores”, salientou 
Fonseca.

Questionado se a Prefeitu-
ra cogita adquirir doses da 
vacina da Pfizer, única com 
registro definitivo no país, a 
Prefeitura prevê que “no mo-
mento temos esse termo de 
intenção com o Fundo Russo, 
e as tratativas para seguir o 
mesmo caminho com a Cor-
novac, sem previsões para 
outros imunizantes ainda, 
mas não descarta nenhuma 
possibilidade”.

Campanha – Até esta sex-
ta-feira, a secretaria de Saú-
de havia vacinado 9.592 
pessoas para a primeira dose 
e 3.838 na segunda.

A vacinação para os profis-
sionais da área de Educação 
acima de 47 anos começa 
neste sábado (10), das 14h 
às 17h, no ARE (Ambulatório 
de Regional de Especialida-
des), localizado à avenida 
Minas Gerais, nº 500. A imu-
nização continua de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 15h.

Para tomar a vacina, é 
necessário a realização do 
pré-cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br/educação.

Escolas estaduais, municipais e redes privadas poderão 
receber alunos presencialmente, com autorização das pre-
feituras;

Lojas de material de construção poderão abrir;
Retirada de pedidos de comida diretamente nos restau-

rantes (serviço de take-away);

Proibição de cultos religiosos presenciais;
Recomendação de teletrabalho;
Recomendação do escalonamento de horários alternados 

para os setores de serviços, do comércio e da indústria;
Toque de recolher das 20h às 5h.

Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabelecimentos 
de veterinária;

Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas 
de suplemento, feiras livres;

Delivery e drive-thru para bares, lanchonetes e restaurantes 
(permitida a entrega);

Escolas e universidades;
Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecu-

ária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de 
combustíveis e lojas de materiais de construção;

Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, 
transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, 
serviços de entrega e estacionamentos;

Serviços de segurança pública e privada;
Construção civil e indústria;
Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radio-

difusão sonora, sons e imagens;
Igrejas e estabelecimentos religiosos (atendimento indivi-

dual), lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção 
e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços 
de call center, assistência técnica e bancas de jornais.

Câmara aprova inclusão 
de academias e educação 
física como atividades 
essenciais em Aparecida

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Câmara de Aparecida apro-
vou na última segunda-feira (7) 
um projeto de lei que coloca 
as academias de esporte de 
todas as modalidades, escolas 
de dança e os demais estabe-
lecimentos de prestação de 
serviços de educação física e 
de prática como atividades 
essenciais no município.

A lei, de autoria dos verea-
dores Luís Fernando de Castro 
Rocha, o Gu Castro (PSDB), e 
com assinatura de Juninho 
Corpo Seco (PODEMOS) Liliane 
Gabriele dos Santos, a Gabi 
do Postinho (PL) e Valdemir 
Budão (PL) foi aprovada por 
unanimidade.

De acordo com a proposta, 
em seu artigo 1, inciso pri-
meiro, “... fica estabelecido 
academias de musculação e 
ginástica, centros de treina-
mento, natação, hidroginástica, 
artes marciais, dança e demais 
modalidades esportivas como 
atividades essenciais à saúde 
mesmo em período de calami-
dade pública”.

Já no inciso dois, no estabe-
lecimento “... poderá ser rea-
lizada a limitação do número 
de pessoas, além de adotadas 
medidas de contenção sani-
tárias, objetivando impedir 
a propagação de doenças de 
acordo com a gravidade da si-

tuação”. O artigo não especifica 
a limitação dos espaços, mas 
segundo o autor do projeto, os 
proprietários devem seguir as 
recomendações do Plano São 
Paulo.

“Eles podem se embasar 
no Plano São Paulo, pois ele 
limita o número de alunos 
em academias e em qualquer 
estabelecimento. Eles devem 
cumprir todas as normas da 
Vigilância Sanitárias”, explicou 
o vereador Gu Castro.  

Segundo o plano de flexibili-
zação econômica do Estado de 
São Paulo, as academias de es-
portes de todas as modalidades 
e centros de ginástica podem 
funcionar na fase laranja com 
40% de sua capacidade duran-
te um período de oito horas por 
dia, entre às 6h às 20h. Na fase 
amarela, o período aumenta 
para dez horas, também entre 
as 6h e 20h, e na fase verde a 
capacidade do local aumenta 
para 60%, com funcionamento 
por 12 horas ao dia.

Questionado se representan-
tes do setor na cidade o procu-
ram antes da elaboração do 
projeto, Gu Castro garantiu que 
não conversou com nenhum 
proprietário e que a proposta 
foi feita com base nos critérios 
da saúde.

O pedido foi encaminhado 
para a Prefeitura e aguarda 
sanção ou veto do prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o Piriquito 
(PODEMOS).

Fotos: Reprodução GESP

Fotos: Reprodução PMC

Mudanças na fase vermelha...
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Prefeitura de Caraguá lança pacote de 
auxílio a empreendedores na pandemia

Pinda abre processo seletivo para estagiários

Na tentativa de amenizar impactos da crise, ação conta com a prorrogação de prazo 
para impostos municipais e linhas de créditos, além de aquisição de cestas básicas

Vagas são para atuação com bolsa auxílio de até R$ 493; inscrições fecham na próxima semana

Com foco em auxiliar os em-
preendedores que foram dire-
tamente atingidos pela pande-
mia da Covid-19, a Prefeitura 
de Caraguatatuba lançou um 
pacote de medidas de auxílio 
para a classe. A expectativa é 
que a ação gere alívio financei-
ro durante a crise econômica.

Um projeto de lei foi enviado 
à Câmara para a mudança das 

Dando oportunidade para 
os estudantes da cidade, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba abriu um processo 
seletivo para contratação 
de estagiários. As inscrições 
devem ser feitas pelo site do 
Ciee (Centro Integração Em-
presa Escola) até o próximo 
dia 13. As oportunidades 
são para ensino médio, téc-
nico e superior.

De acordo com a organi-
zação, é necessário que o 
participante acesse o site do 
Ciee, faça a busca por “pro-
cessos seletivos” e clique 
no logotipo da Prefeitura. 
As inscrições poderão ser 
concluídas até as 12h do 
dia 13. Após a conclusão do 
cadastro, o estudante deve 

datas de pagamentos de taxas 
e tributos. Os carnês do IPTU 
(Imposto Predial Urbano e 
Territorial) terão as parcelas 
de março, abril, maio e junho 
com modificações, nas da-
tas de vencimento, para seis 
meses finais (julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro 
e dezembro de 2021). Outro 
foco do projeto é a mudança 
do ISS (Imposto Sobre Ser-
viços) para comércios, não 
considerados essenciais, para 
o mês de setembro. Os alvarás 

iniciar uma prova online 
com dez questões de múlti-
pla escolha, sendo cinco de 
língua portuguesa e cinco 
de conhecimentos gerais. A 
mesma proposta será feita 
para ensino médio, técnico 
e superior. A estimativa é 
que o candidato tenha dois 
minutos para a resposta de 
cada pergunta.

Para o diretor de Recursos 
Humanos, Thiago Carvalho, 
o período de estágio é uma 
etapa importante no pro-
cesso de desenvolvimento 
e aprendizagem do aluno, 
oportunizando situações 
de vivência na área, além 
da prática de conteúdos 
acadêmicos. Para o ensino 
superior há vagas em admi-
nistração de empresas; bio-
logia; jornalismo; engenha-
ria ambiental; engenharia 
civil, farmácia e pedagogia. 

também terão mudança de 
pagamento com a prorrogarão 
para os meses de setembro a 
dezembro, assim como taxas 
de fiscalização, funcionamento 
ISS fixo e taxa de publicidade. 
Consta ainda nos projetos 
a anistia dos juros e multas 
sobre impostos atrasados para 
todos os moradores.

Para as pessoas que estão 
impedidas de trabalhar devido 
a fase emergencial do Plano 
São Paulo ou que perderam os 
empregos, o Município iniciou 

além de administração, 
nutrição e informática para 
técnico. No nível médio po-
dem participar alunos do 1º 
e 2º anos.

A Prefeitura dispõe de 
uma bolsa auxílio mensal no 
valor de R$ 493,61 para o 
nível superior e R$ 439,26 
para técnico e médio, além 
da concessão do auxílio 
transporte, mensalmente, 
no valor de R$ 96,80. Os 
selecionados pelo processo 
cumprirão 20 horas sema-
nais, não excedendo o perí-
odo de quatro horas diárias.

Ainda entre os itens ne-
cessários para a inscrição, 
o candidato deve ter mais 
de 16 anos, morar em Pin-
damonhangaba e não ter 
cumprido, anteriormente, 
período de estágio equiva-
lente a dois anos na Pre-
feitura.

um processo de aquisição de 
cerca de mil cestas básicas que 
serão entregues pelo Fundo 
Social, além da distribuição de 
kit higienização com esponja, 
máscara de proteção, álcool 
em gel e produtos de limpeza. 
As famílias assistidas pelas 
unidades do CRAS (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) também receberão a 
alimentação. A previsão da 
Prefeitura é iniciar o pregão 
para aquisição de 28,8 mil 
cestas básicas e a compra de 

A Prefeitura de Pinda, que abriu um processo seletivo para estágios

Foto:  Bruna Silva

Bruna Silva
Caraguatatuba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

30 mil kits alimentação para as 
crianças matriculadas da rede 
municipal de ensino.

Linha de crédito – Atual-
mente, o Banco do Povo dispõe 
de R$ 530 mil em créditos 
para os empreendedores. Po-
dem ser atendidos segmentos 
como alimentação (bares e 
restaurantes), além de salões 
de beleza, cultura, turismo, 
academias e economia criativa. 
O limite de empréstimo é de 
R$10 mil, exclusivamente para 
micro e pequenas empresas.

Da Redação
Pindamonhangaba

A secretaria de Habita-
ção de Pindamonhanga-
ba lançou neste mês um 
pré-cadastro habitacional 
para os moradores que têm 
interesse em participar de 
programas sociais como da 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
Urbano).

De acordo com a secre-
tária da pasta, Monique 
Dias, a ação prevê um le-
vantamento de famílias em 
situação de vulnerabilidade 
para compor o planejamen-
to de construções futuras 
de casas e apartamentos.

Os interessados podem 
se cadastrar pelo site pin-
damonhangaba.sp.gov.br 
e responder o formulário 
para gerar um banco de 
dados com o perfil popula-
cional. Dúvidas podem ser 
sanadas pelo Disque Habita-
ção (12) 93500-5005. 

A Prefeitura destacou que 
os últimos 40 apartamentos 
construídos pela CDHU no 
município serão entregues 
nas próximas semanas.

Pinda lança
pré-cadastro 
para planejar 
novo CDHU
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Cidades da RMVale retomam kit merenda
Ação tenta garantir atendimento básico durante a pandemia para famílias em vulnerabilidade social

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Longe de ver o fim da 
pandemia, que ainda causa 
danos sociais, econômicos e à 
saúde, as prefeituras da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) voltaram a entregar 
os kits merendas para os 
alunos da rede pública. A 
expectativa é que a ação 
seja um meio de auxiliar as 
famílias que sofrem com a 
vulnerabilidade social.

Em Guaratinguetá, o pre-
feito Marcus Soliva (PSC) 
liberou, recentemente, uma 
nova remessa de entrega do 
kit. Mais de 11 mil alunos 
serão atendidos. A distri-
buição havia sido suspensa 
pois a Educação estava em 
recesso escolar. De acordo 
com o Município, serão entre-
gues kits integrais e parciais 
que contam com alimentos, 
bebidas, biscoitos, frutas, 
verduras e legumes, confor-
me a modalidade de ensino. 
O procedimento será feito 
diretamente pelas unidades, 
que entrarão em contato com 
as famílias dos alunos.

Em Aparecida, cerca de 
cinco mil alunos de todas as 
escolas da rede municipal fo-
ram beneficiados com a ação 
de entrega recentemente. A 
Prefeitura ressaltou que o kit 
faz parte do Pnae (Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar) e são distribuídos 
aos estudantes matriculados. 
A medida não tem relação 
com as recentes doações de 
alimentos que a cidade tem 
recebido.

Potim também faz a entre-
ga. Ainda nesta semana, o 
Município incluiu no atendi-
mento os alunos do EJA (Edu-
cação de Jovens e Adultos) 
com alimentos como arroz, 
feijão, achocolatado, leite, 
molho de tomate, biscoito, 
macarrão, legumes e frutas.

Pindamonhangaba tam-
bém faz a distribuição dos 
alimentos como frutas, ver-
duras, ovos e bebidas lácteas. 
Escolas da cidade chegaram 
a entregar feijão e macarrão, 
mas esses ingredientes não 
pertencem ao kit. O alimento 
já entregue foi oriundo de 
recursos já estocados. Em 
relação aos produtos de 
hortifruti, que podem sofrer 
alguma perda, a orientação 
da secretaria de Educação 
é que o responsável faça a 
checagem do kit no momento 
da entrega. Caso verifique al-
guma diferença na qualidade 
do produto é possível fazer a 
troca ainda na unidade. Para 
os pais que perceberem a 
diferenciação já em casa, é 
necessário que fotografe as 
condições do alimento e leve 
até a escola de referência 
para a substituição. Cerca de 
10,2 mil crianças recebem o 
kit, que é entregue mediante 
cadastramento.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Lorena destacou que deve 
fazer a entrega dos kits, mas 
que depende da licitação 
para o início desta atividade.

Litoral Norte – Caraguata-
tuba elaborou uma pesquisa 
para levantar informações 
sobre grupos familiares que 
possuem baixo rendimento 
salarial. No momento, os 
gestores estão concluindo as 
tabulações para que seja pos-
sível a organização dos kits 
de alimentação, sem que seja 
necessário o deslocamento 
do aluno até a unidade. A 
cidade também faz um pro-
cesso licitatório para registro 
do preço dos kits.

Em Ubatuba, a Prefeitura 
optou por fazer a distribuição 
de marmitas prontas por 
meio do programa “Pegar e 
Levar”, que atende todas as 
unidades de ensino, totali-
zando aproximadamente 12 
mil alunos.
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Números do Brasil apontam
para a maior necessidade
de investimentos para o setor

Desigualdades 
e o Saneamento

No Brasil, as desigualdades 
sociais e geográficas afetam 
milhares de famílias, entre 
elas, a ausência dos serviços 
de saneamento básico, que 
ocasionam uma série de indi-
cadores negativos. De acordo 
levantamentos realizados 
pelo Instituto Trata Brasil, 
nas 100 maiores cidades 
do país, cerca de 90% dos 
esgotos de áreas irregulares 
não são coletados e nem tra-
tados. Esgotos correndo a céu 
aberto, ligações ilegais e lixo 
jogado em locais inapropria-
dos contribuem tanto para 
a proliferação de doenças 
quanto para a desigualdade 
social.

Um novo fator que está 
diretamente ligado à falta 
de saneamento é a Covid 19. 
Uma pesquisa da Universida-
de Federal de Pelotas (UFP) 
identificou que entre os maio-
res municípios de cada região 
do país, o abastecimento de 
água é precário. Essa carên-
cia impossibilita a higiene 
frequente das mãos, uma das 
medidas mais recomendadas 
pelos médicos na prevenção 
da novo coronavírus

De acordo como diretor da 
Guaratinguetá Saneamento, 
Mateus Banaco, universali-
zar o acesso a serviços de 
água e esgoto é a melhor 
forma de garantir dignidade, 
igualdade de oportunidades 
e qualidade de vida a todos 
os cidadãos. “Com o avanço 
dos projetos de saneamento, 
os indicadores de desenvol-

Da Redação
Guaratinguetá

vimentos tendem a obter 
um ganho exponencial em 
várias esferas, entre elas a 
educação, a saúde, a econo-
mia, o turismo, entre outros”, 
destacou o diretor.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
o principal objetivo do sa-
neamento é a promoção 
da saúde do homem, visto 
que muitas doenças podem 
proliferar devido a ausências 
desse serviço, entre elas, 
a leptospirose, disenteria 
bacteriana, esquistossomose, 
febre tifóide, cólera, parasi-
tóides, além do agravamento 
das epidemias, tais como a 
dengue.

Para que essa realidade 
sofra alguma alteração, é 
preciso que ocorra uma 
grande mobilização entre as 
esferas federais, estaduais 
e municipais. Um pontapé 
inicial nesse avanço é a 
aprovação do Novo Marco 
Regulatório do Saneamento, 
que trabalha para que os ser-
viços de saneamento atinjam 
a universalização até 2033. 
Assim a expectativa é que 
99% da população brasileira 
tenha acesso à água potável 
e 90% ao tratamento e a 
coleta de esgoto. 

“Só venceremos as de-
sigualdades sociais com 
políticas públicas eficazes 
e ativas. A aprovação desse 
novo caminho para o sane-
amento aparece como uma 
oportunidade real para que 
os municípios, que possuem 
recursos tão escassos, pos-
sam seguir em frente em prol 
de sua população”, conclui 
Banaco.

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontra-se em local não  
sabido , convidamos João Henrique Rodrigues  Nunes , portador da CTPS 0018093 
, série 00314, comparecer na empresa G C S Caltabiano Jardinagem ME , CNPJ 
34.364.624/0001-00, Rua Jose Batista Coelho número 512 , Bairro Bom Jardim ll , 
Guaratinguetá , a fim de retornar ao emprego ou justificar as Faltas desde  29 de Março 
2021 , dentro do prazo de 72 horas a  partir desta publicação,  sob pena de ficar rescindido 
, automaticamente,  o contrato de trabalho , nos termos da letra "i" do art.482 .

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:
SIDNEY CORRÊA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão militar aposentado,
estado civil solteiro, de 53 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 05 de outubro
de 1967, residente e domiciliado na Rua dos Flamboyant's nº 130 Parque Lago Azul,
nesta cidade, filho de ADHEMAR CORRÊA LEITE e ARACY DE OLIVEIRA LEITE.
LUCIENE MARGARETE ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem, estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de fevereiro de 1979, residente e domiciliada na Rua dos Flamboyant's
nº 130 Parque Lago Azul, nesta cidade, filha de GERALDO VICENTE ALVES e MARIA
JOSÉ DOS SANTOS ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL ISAC DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
novembro de 1996, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Rodrigo de Araújo nº
247, Araretama, nesta cidade, filho de ANGELA MARIA DAMASCENO.
JOICE RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
abril de 1997, residente e domiciliada na Avenida Antonio Fernandes nº 81, Bem
Viver, Araretama, nesta cidade, filha de ADILSON AFONSO DA SILVA e IZAURA
RODRIGUES 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, 07 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL FABRICIO PORFIRIO, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua José Monteiro Salgado nº
884, Campo Alegre, nesta cidade, filho de LUIZ CARLOS PORFIRIO e MARCIA
REGINA MARQUES PORFIRIO.
MARIA VITÓRIA CARDOSO DOS SANTOS CHAGAS, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de junho de 2000, residente e domiciliada na Rua
José Monteiro Salgado nº 884, Campo Alegre, nesta cidade, filha de JOÃO CLAUDIO
SANTOS CHAGAS e SALETE CARDOSO REZENDE DOS SANTOS CHAGAS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ FABRÍCIO JERONIMO DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de maquinas injetoras, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Taubaté-SP, no dia 16 de novembro de 1990, residente e domiciliado na Rua Capitão
Benedito Corrêa da Silva nº 455, Mombaça, nesta cidade, filho de JOSÉ DOMINGUES
e BENEDITA APARECIDA JERONIMO.
AMANDA DE PAULA COSTA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão corretora de
imóveis, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 04 de dezembro de 1995, residente e domiciliada na Rua Francisco Bicudo de
Melo nº 529, Chácara Galega, nesta cidade, filha de ALAN DE PAULA ALVES e MARIA
DAS DORES COSTA ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AMARAL ANTUNES DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor de
qualidade, estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de outubro de 1979, residente e domiciliado na Rua Alexandre Muassab
nº 395, Bosque, nesta cidade, filho de JOÃO GONÇALVES DE MORAES e LIDIA
ANTUNES DE MORAES.
MIRIAN CLAUDIA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de
RH, estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 14 de agosto de 1981, residente e domiciliada na Rua Alexandre Muassab nº 395,
Bosque, nesta cidade, filha de PAULO RODRIGUES e MAGDA LANE GOUVÊA
RODRIGUES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO ALVES OLIVEIRA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
assistente administrativo, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em
Lorena-SP, no dia 05 de outubro de 1983, residente e domiciliado na Rua Elzo Soares
Nogueira nº 384, Jardim Imperial, nesta cidade, filho de PAULO SERGIO ALVES
OLIVEIRA e JANETE APARECIDA SENE ALVES OLIVEIRA.
CAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 29 de
janeiro de 1986, residente e domiciliada na Avenida Paraná nº 1147, Maricá, nesta
cidade, filha de MARIA GONÇALVES 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, 08 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista rodoviário, estado civil divorciado, de 48 anos de idade, nascido em
Maceió-AL, no dia 02 de junho de 1972, residente e domiciliado na Rua Coronel
Homero da Silveira nº 75, Araretama, nesta cidade, filho de ANTONIO JOSÉ DOS
SANTOS e MARIA SILVA DOS SANTOS.
DENISE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora de idosos, estado
civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
setembro de 1981, residente e domiciliada na Rua Coronel Homero da Silveira nº 75,
Araretama, nesta cidade, filha de RITA LUIZA 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, 08 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELVIS ESTECA CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no dia 27 de outubro
de 1989, residente e domiciliado na Rua Brasil nº 355, Parque das Nações, nesta
cidade, filho de ALTEMAR XAVIER CLEMENTE e ADRIANA ESTECA CLEMENTE.
VALDINEIDE DIAS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Campo Alegre de
Lourdes-BA, no dia 06 de dezembro de 1978, residente e domiciliada na Avenida José
Maria Alves Guimarães nº 150, apto. 404, Bloco 11, Alto do Cardoso, nesta cidade,
filha de AMERINO DIAS FERREIRA e MARIA APARECIDA DIAS FERREIRA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIS FELIPE DE CARVALHO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Picos-PI, no dia 02 de agosto
de 1998, residente e domiciliado na Rua José Moreira Leite César nº 67, Residencial
Andrade, nesta cidade, filho de JORGE ANTÔNIO DA SILVA COSTA e FLÁVIA
CONCEIÇÃO DA SILVA CARVALHO COSTA.
ANA FLÁVIA LEMOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28 de
julho de 1999, residente e domiciliada na Rua José Moreira Leite César nº 67,
Residencial Andrade, nesta cidade, filha de SEBASTIÃO PEREIRA LIMA e ROSEMARA
LEMOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLISSON FRANK MATHIAS ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
tesoureiro, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua Capitão Virgílio
Varella Homem de Mello, nº 231, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
LAERTE ALVES e EDNA APARECIDA MATHIAS ALVES.
ANA PAULA MACHADO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escritório, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-
SP, no dia 09 de junho de 1998, residente e domiciliada na Rua Jacareí, nº 393,
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de JOCELMO MACHADO DA SILVA e ANA
LUCIA DE PAULO SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIANO BATISTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 01
de junho de 1988, residente e domiciliado na Rua José Pereira dos Santos nº 95,
Araretama, nesta cidade, filho de GILBERTO BATISTA DA SILVA e MARIA JOVITA
DOS SANTOS DA SILVA.
ANA LIDIA PEREIRA BORGES DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente de farmácia, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Taubaté-SP, no dia 03 de novembro de 1996, residente e domiciliada na Rua Heitor
Sneider nº 265, Araretama, nesta cidade, filha de ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO
e ADRIANA PEREIRA BORGES DO NASCIMENTO. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2021.

Em que momento seu filho recebe mais de você? Seu 
filho é inquieto? Grita e chora quando contrariado? A 
recorrência do comportamento tem muito a ver com a 
resposta que a ele tem oferecido nessas circunstâncias.
Me conte aqui: quando seu filho age de modo 
impróprio você briga, discursa, se queixa a terceiros, 
reestabelece regras? Mas o que você faz quando ele 
está concentrado, colorindo um desenho ou em silêncio, 
assistindo a TV? Você oferece atenção ou se esquiva 
dela com receio de despertar a temida inquietação?
Se sua resposta foi a segunda, entenda, seu filho tem 
mais de você na inquietação! 
Seu filho é visto, percebido e atendido com maior 
prontidão mediante à inadequação, ou seja, a frequência 
e intensidade se explica pela resposta que oferece ao 
comportamento. Entenda que em circunstâncias de 
descumprimento de regra, seu filho encontra um atalho 
de acesso a você. É no grito e na inquietação que ele 
terá um lugar de atenção privilegiada.
Você provavelmente não adiará as correções ao 
“comportamento problema” quando repercutir de 
modo excessivamente incômodo. Quando os gritos 
intensificarem sua dor de cabeça ou quando as 
peripécias colocarem em risco de estrago os móveis da 
sua sala, você possivelmente atenderá o comportamento 
com maior prontidão.
Mas agora me conte, quantas foram as vezes que adiou 
sua participação a uma brincadeira, sua companhia 
durante uma programação infantil ou sua escuta a 
histórias sem fim?
Seu filho só tem feito uso da comunicação que melhor 
te acessa se o bom comportamento o torna invisível. 
Se opor aos combinados será sempre uma opção para 
obter uma atenção exclusiva. 
Você quer mudar isso? Te sugiro o inverso. Reduza a 
atenção oferecida ao comportamento inadequado e 
aumente consideravelmente a atenção oferecida ao 
comportamento adequado. Ajude-o a encontrar vias 
saudáveis de acesso a você. Ofereça a sua atenção 
também no silêncio da calma. Seu filho merece ser 
visto sem o apelo da má conduta, vocês merecem uma 
comunicação afetiva saudável.
Estarei na torcida para que encontrem o melhor caminho.

Márcia Freire
(12) 99124-4834

Desobediência
e Inquietação:
você pode estar 
contribuindo com isso!
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Prefeitura de Caraguá assume comando 
do transporte público após reclamações
Executivo acusa empresa Praiamar de diversas irregularidades; intervenção é válida por seis meses

Alegando diversas falhas 
cometidas pela empresa de 
ônibus Praiamar, a Prefeitu-
ra de Caraguatatuba assumiu 
na última quinta-feira (9) a 
gestão do transporte público. 
A intervenção ocorrerá até a 
conclusão do processo licita-
tório para a contratação de 
uma nova concessionária.

Baixado pelo prefeito Agui-
lar Junior (MDB), na última 
quarta-feira (7), o decreto 
estabelece que o Executivo 
assumirá a prestação do 
serviço nos próximos 180 
dias, garantindo que os ôni-
bus utilizados pela Praiamar 
até a última terça-feira (6) 
recebam reparos e passem 
a ter melhores condições de 
atender os passageiros.

Em nota oficial, a Prefeitu-

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Ônibus do Praiamar, antiga responsável pelo transporte público em Cargauá; mudanças após denúncias

ra afirmou que a intervenção 
foi motivada pela decadência 
do serviço prestado pela 
terceirizada. A atual gestão 
municipal ressaltou que 
desde 2017 vem notifican-
do e aplicando multas na 
empresa devido ao descum-
primento de obrigações 
firmadas no contrato, como 
por exemplo, não atender 
o número estabelecido de 
paradas em pontos de ônibus 
durante as viagens. Este tipo 
de infração teria sido flagra-
da seis vezes por fiscais, num 
intervalo entre novembro de 
2020 e abril de 2021. Neste 
mesmo período, o Município 
notificou setenta vezes a 
empresa por não manter o 
funcionamento do número 
necessário de linhas. 

Outra acusação do Exe-
cutivo é que a Praiamar 
não vinha atendendo aos 
protocolos sanitários de hi-

gienização dos veículos em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

A nota enfatiza que a “Pre-
feitura realiza essa ação de 
intervenção, com o objetivo 
de oferecer um serviço de 
transporte público de qua-
lidade para a população, 
colocando fim ao descaso 
apresentado pela empresa” 
(trecho do documento). 

Segundo o Município, os 
fiscais da secretaria de Mobi-
lidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão serão responsáveis 
pela operação de horários, 
gestão do serviço e possí-
veis implantações de novas 
linhas e horários de ônibus. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento da empresa Praiamar 
Transportes, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta 
edição.

2º Distrito Policial de Pinda, que investiga homicídio no Jardim Azeredo

Velório é foco de reforma 
com R$ 300 mil em Piquete
Prefeitura garante abertura de licitação em até dez dias; 
projeto também contempla melhorias no cemitério local

Piquete anunciou a refor-
ma do velório municipal, 
após ser contemplada com 
uma verba de R$ 300 mil 
do Governo do Estado de 
São Paulo. O projeto será 
apresentado à secretaria de 
Desenvolvimento Regional 
nesta sexta-feira (9).  

Buscando cumprir as pro-
postas do plano de governo 
e ampliar os investimentos 
na infraestrutura, o prefeito 
Rômulo Kazimierz, o Romi-
nho (PSDB) e sua equipe 
utilizaram as redes sociais 
para divulgar a nova obra 

Rafaela Lourenço
Piquete

da cidade com os recursos 
estaduais.

Segundo o arquiteto e ur-
banista Rodrigo Mota, que 
colabora com o projeto, as 
adequações do espaço con-
templam melhorias como 
a ampliação e instalação 
de climatização no salão 
do velório, reforma dos 
sanitários e construção de 
um sanitário para pessoas 
com necessidades especiais. 
Ainda com o foco na aces-
sibilidade, as entradas de 
acesso ao velório ao cemité-
rio serão readequadas, além 
da ampliação da cozinha.

O local contará também 
com uma área específica 
para o descarte de resíduos 

sólidos provenientes de exu-
mações e na parte estética, 
paisagismo e arquitetura de 
interiores.

Rominho destacou que a 
cidade já foi contemplada, 
mas que para receber este 
aporte é necessária a apre-
sentação do projeto a secre-
taria de Desenvolvimento 
Regional. O envio será rea-
lizado nesta sexta-feira.

“Devido à pandemia, a 
assinatura deve ser feita 
virtualmente também, mas 
acredito que em até dez dias 
consigamos abrir o processo 
licitatório”, salientou o chefe 
do Executivo ao se referir 
ao certame para início das 
obras. O Cemitério Municipal de Piquete, que também deve contar com adequações, em investimento de R$ 300 mil

Fotos: Divulgação PMC

Fotos:  Arquivo Atos

Polícia investiga ligação de assassinato à 
festa clandestina em Pindamonhangaba
Autor de disparos segue sem identificação; família da vítima acredita que denúncia 
sobre evento possa ter motivado crime, que matou rapaz no último final de semana

Um homem de 29 anos foi 
assassinado na madrugada 
do último domingo (4), em 
Pindamonhangaba. O crime 
ocorreu em uma festa clan-
destina, na região próxima 
ao Distrito Industrial, local 
que tem registrado recorren-
tes aglomerações durante a 
pandemia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a irmã da 
vítima havia recebido uma 
ligação, por volta das 4h40, 
informando que havia “acon-
tecido algo”. Ao chegar no 
local, ela encontrou o irmão, 
já sem vida, caído próximo ao 
veículo em que estava com os 
amigos.

Ainda de acordo com as 
investigações, o grupo de 
pessoas estava em um esta-
cionamento no Distrito Indus-
trial quando foi surpreendido 
quando um homem desceu 
de outro carro atirando em 
direção à vítima.

Após os disparos, dois in-
divíduos fugiram dando ti-
ros para o alto. O corpo do 
homem foi encaminhado 
para o IML (Instituto Médico 
Legal) de Taubaté. O autor 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

dos disparos não havia sido 
identificado até o fechamento 
desta matéria.

Fontes ligadas à família da 
vítima acreditam que o crime 
possui ligação com uma festa 
fechada por autoridades mu-
nicipais, no último sábado (3), 
na Estrada do Marçon. A re-
portagem entrou em contato 
com a PM, que afirmou que 
“ainda não há confirmação 
se foi (o crime) em alguma 
festa, pois ele estava em via 
pública”.

No evento, fechado pela 
PM, havia aproximadamente 
trinta jovens que não cum-
priam as regras de contenção 
à Covid-19 como distancia-
mento ou uso de máscaras. 
Havia ainda som alto e bar 
funcionando normalmente. 

Alguns participantes deixa-
ram o local quando notaram a 
presença de policiais. A ação 
ocorreu após o recebimento 
de denúncias por perturbação 
do sossego e aglomerações. A 
locatária do espaço afirmou 
ter alugado para a realização 
de uma festa de aniversário, 
e o bar ficaria aberto durante 
o evento.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado por infração ao 
artigo 268 do CP. A Polícia 
Civil investiga o caso.

Fotos:  Divulgação Gesp

Polícia Militar captura quatro 
foragidos da Justiça em Lorena

Com o objetivo de capturar 
foragidos da Justiça em Lore-
na, uma operação da Polícia 
Militar resultou nas prisões de 
dois homens e nas apreensões 
de dois adolescentes na última 
quinta-feira (8).

Segundo a PM, o primeiro 
mandado de busca e apreen-
são foi cumprido pelas equi-
pes da Força Tática por volta 
das 18h20 na rua Maranhão, 
no bairro Cidade Industrial. Ao 
entrar no imóvel, os policiais 
conseguiram apreender um 
adolescente que era procu-
rado pelo crime de tráfico de 
drogas.

Cerca de uma hora depois, 
os PM’s cumpriram um segun-
do mandado, desta vez numa 
casa na rua Goitacazes, no 
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bairro Vila Hepacaré. Condena-
do pela Justiça à internação na 
Fundação Casa, o adolescente 
também foi apreendido por 
tráfico de drogas.

A terceira captura, concreti-
zada às 21h53, ocorreu na rua 
Hélio Chagas de Macedo, no 
bairro Vila Passos. Na ocasião, 
foi preso no interior de sua resi-
dência, um homem procurado 
por furto.

A última etapa da operação 
foi realizada, por volta das 
22h30 na rua Benedito José 
de Almeida, no bairro Jardim 
Primavera. Condenado por 
tráfico de drogas, o homem 
foi capturado enquanto cami-
nhava pela via. Encaminhados 
à Delegacia de Lorena, os dois 
adultos e os dois adolescentes, 
que não tiveram suas idades 
divulgadas, permanecem à 
disposição da Justiça.
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Ainda gosto de ver sorrisos, abra-
ços e famílias comemorando a vida. 
Ainda é importante dar esse valor a 
cada momento, a cada dia. Sejamos 
gratos sempre!

#vidastemvalor

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

Não sabe onde en-
contrar algo para as 
crianças? Dóri’s é o 
lugar certo para você! 
Tem de tudo! Brinque-
dos, roupas, assessó-
rios de todos os tipos 
que uma criança preci-
sa. Vai amar esse lugar! 
Atendimento incrível!

Acabou de inaugurar 
e já é um sucesso: Mar-
mitex Dalu! Cada op-
ção maravilhosa, para 
todos os paladares. Não 
deixe de fazer seu pe-
dido: 991656963. Vai 
chegar bem gostoso 
em sua casa!

Gosta de açaí? Uma 
ótima opção é pedir no 
TopZera. Simplesmen-
te irresistível e saboro-
so! Várias opções para 
todos os gostos. Não 
perca seu tempo, expe-
rimente logo. Anote aí 
o contato: 996045123. 
Bom proveito!

Uma excelente comi-
da, deliciosa e bem feita 
em Cachoeira Paulis-
ta é no Restaurante 
Forno & Fogão. Um 
cardápio repleto de 
opções para toda a 
família! Peça logo para 
experimentar!

Cuidar da gente não 
tem preço, mas tem 
lugar! Na Clínica São 
Camilo você encon-
tra tudo que procura 
para sua saúde ficar 
em dia, como pilates, 
treinamento funcional, 
estética (corporal e ca-
pilar), terapia holística 
e nutricionista! Não é 
maravilhoso? Agende 
logo uma avaliação e 
torne sua vida mais 
saudável!

Unhas perfeitas com 
os desenhos mais incrí-
veis e únicos é com a 
Máh Sthefanie Nails. 
Se quiser, pode tam-
bém fazer um alonga-
mento com acrílico ou 
curso de alongamen-
to. Não é bom? Veja 
nas redes sociais... vai 
amar!

Se você está procu-
rando um lugar espe-
cial para comprar suas 
bebidas especiais, vem 
aí o JL Salomão, De-
pósito de Bebidas! É 
novo, mas já vem cheio 
de promessas para 
agradar todo mundo! 
Fiquem atentos!!!

Dica da semana: 
Ainda estamos na fase 
vermelha. É difícil, com-
plicado, mas vai passar. 
Então vamos continuar 
a nossa corrente do 
bem pelo comércio de 
nossa cidade. Tem deli-
very, tem drive thru. O 
comércio está fazendo 
o possível para dar o 
melhor atendimento. 
Vamos passar de mãos 
dadas, mesmo que vir-
tuais, combinado?

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Quem completou 
80 anos? O profes-
sor de Português 
mais conhecido e 
respeitado em nossa 
terrinha: Professor 
Wander Pinto de 
Oliveira! Merece 
nossos parabéns e 
o carinho de toda a 
família!

 Saudades desse sorriso lindo 
desse amado Diego Henrique! 
Hoje está na Espanha, mas a gente 
não esquece de você jamais, que-
rido! Feliz niver!!

    Nada melhor do que viver a Páscoa 
em família, não é mesmo? Assim foi na 
casa do querido e especial casal Gláu-
cia e Lamack! Que sempre possam ter 
momentos felizes assim, viu?

 Nessa família teve festa direto 

de Las Vegas! Não é demais? 

Vanessa, filha de nossa querida 

Tatiana Neil Uzendu, comple-

tou 16 anos de vida! A Happy 

Birthday to you! Cheers!

  Com esse casal, o amor sempre está no ar! Alemão e Dora Simões Nunes. São 37 anos de cumplicidade, de ami-zade e muitos risos. Vivendo sempre momentos de alegria e emoção em seus dias! Lin-dos de viver! Felicidades!!!

“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a
caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher.”

Cora Coralina

    Em tempos de pande-

mia, tem bolo de aniversá-

rio? Tem, sim senhor! É só 

ter uma irmã como a Ja-

naina Bueno que faz uma 

linda surpresa para a sua 

amada Bianca Bueno! En-

che o coração de emoção, 

não é? Grande abraço!!!

   Bodas de Jaspe, 47 aos de união do casal 
Vera e Luiz Gustavo (“Crispim”). Bonito 
demais da conta, não? Vitalidade e persis-
tência. Assim são eles. Viveram seu momento 
de família, com muitos risos e abraços de 
carinho e amor! Parabéns!!!

  Olha só quem adora 

fazer uma pose bonita e 

despertar um sorriso em 

todos nós? É a fofa da 

Mariana! A vovó Regina 

não resiste, viu? Beijinhos 

para você, lindinha!

  Imagem única e inesquecível: Dona 
Nina, com seus belos 92 anos, reali-
zou um sonho tão desejado na Páscoa: 
rever nossa cidade e sentir a energia 
boa no sítio da família Carvalho! Ela 
não é mesmo linda demais? Saudades 
de todos!


