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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Com R$ 1,8 milhão, Lorena 
retoma Auxílio Emergencial
Cidade registra aumento de 1.029 famílias carentes em menos de um ano com
o reflexo da pandemia; nova versão garante de benefício três parcelas de R$ 100

A Prefeitura de Lorena re-
tomou o programa de Auxílio 
Emergencial Temporário para 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social. A nova edição 
contará com um investimento 
superior a R$ 1,8 milhão distri-
buído em três parcelas. Mais de 
seis mil famílias serão benefi-

ciadas. Anunciado pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), durante 
a última sessão de Câmara, 
realizada na segunda-feira (12), 
e reafirmado em entrevista ao 
Atos no Rádio no dia seguin-
te, o programa deve atender 
1.029 famílias a mais do que 
em seu lançamento em 2020. 

Iniciado em maio do ano passa-
do na gestão de Fábio Marcon-
des (sem partido), o programa, 
pioneiro na região repassou 
três parcelas de R$ 122,44 e 
uma de R$300 a 5.132 famí-
lias. Com o impacto econômico 
e social devido a pandemia da 
Covid-19, atualmente 6.161 

famílias cadastradas no Ca-
dÚnico serão atendidas com 
a nova versão de três parcelas 
de R$ 100 a partir do próximo 
dia 15. Para a dona de casa, 
Beatriz Auxiliadora, de 33 anos, 
o auxílio tem um grande peso 
na renda familiar. Beatriz mora 
no bairro Ponte Nova com seu 

companheiro, afastado do 
trabalho devido a pandemia, e 
três filhos, um de dez, outro de 
sete anos e um bebê de 21 dias. 
Desempregada, Beatriz frisou 
que o valor deve ser investido 
para alimentar as crianças.
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Câmara aprova projeto 
que põe fim a reeleição
à presidência em Guará

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, na última terça-fei-
ra, o fim da reeleição para a 
presidência da Casa dentro 
de uma mesma legislatura. 
A proposta teve parecer fa-
vorável da mesa diretora e 
recebeu o sim de 9 dos 11 
vereadores. O projeto já en-
trou em debate em novembro 
de 2020. Neste ano voltou à 
discussão, após solicitação 
dos vereadores Nei Carteiro 
(MDB), Fabrício da Aeronáu-
tica (MDB), Marcelo da Santa 
Casa (PSD) e Márcio Almeida 

(PSC). Além dos autores, vota-
ram pela proposta Alexandra 
Andrade (PL), Dani Dias (PSC), 
Pedro Sannini (PSC), Vantuir 
Faria (MDB) e Arilson San-
tos (PSC). Os votos contra o 
fim da reeleição foram de 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(MDB) e Rosa Filippo (PSD). 
Contrário ao projeto, Celão, 
que foi presidente da Câmara 
por três biênios consecutivos 
(2015/2016, 2017/2018 e 
2019/2020), não escondeu 
a rejeição à medida.
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Fotos: Leandro Oliveira e Rafaela Lourenço

O ex e o atual presidente da Câmara de Guaratinguetá; Celão coleciona três mandatos e Arilson Santos cumpre única gestão com alteração

PF investiga 
licitações de 
Piquete do 
último ano

Apurando um esquema de 
lavagem de dinheiro e de 
fraudes em licitações na área 
da Saúde, a Polícia Federal 
deflagrou uma operação em 
quatro cidades da região. O 
trabalho é um desdobramen-
to de uma ação realizada no 
ano passado que investigou o 
desvio de verbas públicas em 
Piquete. De acordo com a PF de 
Cruzeiro, a operação, batizada 
de ‘Quid Pro Quo’, cumpriu 12 
mandados de busca e apreen-
são pela região.

A Rua Principal do Centro de Lorena; Estado anuncia fase de transição e amplia flexibilização de atividades

Fotos:  Marcelo A. dos Santos

Estado libera comércio 
e cultos em fase após 
queda de ocupação de 
leitos de UTI Covid-19

Em uma coletiva de im-
prensa realizada nesta sex-
ta-feira (16) no Palácio dos 
Bandeirantes, o Governo do 
Estado de São Paulo anun-
ciou a reabertura de comér-
cio e a realização de cultos 
(com restrições) a partir 
deste domingo (18). Deno-
minada “fase de transição", a 
medida flexibiliza atividades 
comerciais e religiosas a 
partir deste domingo (18).

Na primeira semana, entre 
os dias 18 e 23, o comércio, 
incluindo lojas de shopping, 

estará apto a funcionar das 
11h às 19h. Na sequência, de 
24 a 30 de abril, será a vez 
do setor de serviços como 
restaurantes e similares 
(lanchonetes, casas de sucos, 
bares com função de restau-
rante), salões de beleza e bar-
bearias, atividades culturais, 
parques, clubes e academias. 
O horário de funcionamento 
será das 11h às 19h, com 
exceção das academias, que 
poderão abrir das 7h às 11h 
e das 15h às 19h.

Cidades do Litoral são denunciadas 
ao MP por desrespeito ao Plano SP

Os municípios do Litoral 
Norte passam por momento 
controverso após a implanta-
ção da nova fase do Plano São 
Paulo. Contrariando as reco-
mendações estaduais contra 
o novo coronavírus, três das 
quatro cidades da sub-região 

flexibilizaram no início desta 
semana o funcionamento do 
comércio e liberaram cele-
brações religiosas. Somente 
Ubatuba mantinha, até esta 
sexta-feira (16), as restrições 
impostas pelo Estado.

Cachoeira e 
Cruzeiro ação 
reabilitação 
pós-Covid-19

As cidades de Cruzeiro e Ca-
choeira Paulista implantaram 
atendimento gratuito para re-
abilitação de pacientes que fo-
ram internados com Covid-19 
e já receberam alta. O projeto 
consiste em uma assistência 
humanizada multidisciplinar 
com psicólogos, fisioterapeutas 
e fonoaudiólogos. A secretaria 
de Saúde de Cachoeira infor-
mou que todos os pacientes 
que apresentarem sequelas 
pós Covid-19 terão direito ao 
tratamento oferecido.

Lorena assina 
acordo de vagas 
para Residência 
Inclusiva

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
de Lorena assinou na última 
segunda-feira (12) um con-
vênio com a Prefeitura para 
aquisição de cinco vagas da 
Residência Inclusiva.
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Política a conta-gotas...
O retorno

De repente a sorte acenou para o 
Vale com a posse do suplente Padre 
Afonso Lobato (PV) na Assembleia 
Legislativa - ainda que para um perí-
odo de seis meses. Agora deputado, 
Padre Afonso já foi na 'jugular' do 
governo do Estado para 'desen-
gessar' a inauguração do AME de 
Taubaté, como resposta a melhoria 
do atendimento de saúde. Lobato 
tem agenda ainda esta semana com 
o vice-governador Rodrigo Garcia 
para tratar deste e outros assuntos 
de interesse da região.

Contra o tempo
Se a sorte acenou para região 

com a volta do deputado Afonso Lo-
bato e seu trabalho principalmente 
no setor de saúde, acenou também 
para o próprio parlamentar, que 
deverá correr contra o tempo para 
convencer eleitores e lideranças 
que sua ausência nos últimos dois 
anos fez falta.

O que muitos querem saber
O tucano Rafael Goffi, refugia-

do no Palácio de João Doria desde 
os últimos resultados das urnas 
de Pinda, retorna como candidato 
na campanha do ano que vem ou 
apenas para pedir votos para alguns 
notáveis do PSDB?

Mudança de comando
Para escapar do crivo do Tri-

bunal de Contas - que proíbe con-
tratação direta de profissionais da 
saúde com pagamentos por RPA - o 
prefeito Marcus Soliva priorizou a 
Santa Casa para o gerenciamento 
do Samu em Guaratinguetá. O 
convênio referência no transporte 
emergencial de pessoas para aten-
dimento de saúde passa agora para 
responsabilidade da diretoria do 
hospital, com apoio operacional do 
Corpo de Bombeiros.

Mudanças
Enquanto muitas Câmaras Muni-

cipais da região estudam estabelecer 
reeleição para presidência da mesa 
administrativa, em Guaratinguetá 
os vereadores colocaram um ponto 
final nesta possibilidade. Por nove 
votos favoráveis e dois contrários, 
Arilson Santos fica restrito ao co-
mando do Legislativo em apenas 
um biênio, enquanto Marcelo Cou-
tinho - o Celão, entra para os anais 
da Casa como o único presidente 
a cumprir três mandatos consecu-
tivos...

Big Brother
Em tempo de Big Brother, a 

Prefeitura de Guará adota monito-
ramento por câmeras para o setor 
de licitações. A ideia é filmar todos 
os certames licitatórios para evitar 
mal entendido e sirva para diluir 
dúvidas até da oposição que procura 
'pelo em ovos' para atacar o prefeito 
Marcus Soliva. A pergunta que não 
quer calar: quem é que entra nesse 
paredão???

Força conjunta
Ao que tudo indica, o Legis-

lativo de Pinda tem compactuado 
com a preocupação do prefeito 
Isael Domingues quanto às neces-
sidades com a saúde do município. 
Na última semana, vereadores e 
representantes do Executivo esti-
veram reunidos na Prefeitura para 
acertar e destinar todas emendas 
impositivas para o setor da saúde, 
cerca de R$ 2,6 milhões. Na reunião 
foram mencionadas as emendas dos 
vereadores da legislatura passada já 
direcionadas neste mesmo sentido, 
que contribuíram para melhorar o 
atendimento neste ano.

Pré-requisito
Participantes da Amiga - As-

sociação dos Militares Inativos de 
Guaratinguetá pensam em plebiscito 
para definir apoio às candidaturas 
em 2024. Pelo que se ouviu nas 
rodas do pessoal da farda, a prefe-
rência talvez seria para os deputados 
que buscam a reeleição, uma vez que 
a quantidade de votos necessários 
para eleger um federal seria uma 
utopia na realidade da cidade. Parece 
que jogaram uma pá de cal na inten-
são do vereador local, que discursa 
sua candidatura à Câmara Federal...

Sputnik V
A população de Cruzeiro em-

placou na torcida para o prefeito 
Thales Gabriel conseguir comprar 
as 100 mil doses da vacina Sputnik 
do governo russo. A ideia é imunizar 
toda a população acima de 18 anos. 
Disseram que o único movimento 
contrário na cidade é o da oposição, 
é claro...

Nenhum de nós
Circula de forma velada pelos 

'corredores' da Câmara de Cruzeiro 
que numa análise sobre o potencial 
de votos de alguns figurões do pe-
daço que falam em ser candidatos 
a deputado, melhor seria 'chá de 
simancol' ou um choque de realida-
de. De acordo com os numerólogos 
da política local, nenhum tem bala, 
quer dizer, votos para chegar sequer 
na suplência da Assembleia Legisla-
tiva. Melhor a fazer é não atrapalhar 
o prefeito na captação de recursos 
que vem pelos deputados com 'bala 
na agulha'.

Nova safra
Ouve-se pelas principais rodas de 

especuladores e esquinas do Bairro 
da Cruz, de Lorena, que entre os 
atuais vereadores desta temporada, 
Adilson Sampaio já tem discurso 
para 2024, e pelo tom das conversas 
e mobilidade política, não será para 
permanecer na Câmara. Ao que tudo 
indica, Sampaio deverá ser um dos 
três que disputam hoje espaço no 
Legislativo com vistas a Prefeitura 
dos irmãos Ballerini's...

Alguém responde
Onde o ex-vereador 'enTão' do 

Vaguinho, agora 'autossuficiente' 
secretário de Serviços Municipais de 
Lorena, 'enfiou' a frota de caminhões 
e máquinas que o ex-prefeito Fabio 
Marcondes deixou na Prefeitura 
quando passou o mandato?

Perguntar não ofende
Qual o tempero que o enTão 

ex-vereador, hoje negociante na 
garagem da Prefeitura, vai querer 
para 'engolir' o inventário - com todo 
histórico e acervo de 'sua secreta-
ria' - que o ex-prefeito fez quando 
entregou a administração aos irmãos 
Ballerini’s? Tem gente apostando 
nisso quando Fábio Marcondes 
encontrar os irmão do Vaguinho...

Indefinido
Quem ouviu ou tomou conheci-

mento do pronunciamento do vere-
ador Herivelton Vela (PT) na sessão 
desta semana, tentando disfarçar com 
uma 'meia culpa' um eventual apoio 
ao prefeito Isael Domingues, perce-
beu sua indefinição na vida pública. 
Disseram que quando mencionou 
autonomia em ser oposição ou não, 
limitando seu compromisso apenas à 
quantidade de eleitores que teve em 
Pinda, imaginem as dúvidas da po-
pulação em futuras eleições, quando 
seu nome for uma das opções...

Formação de...?
 E por falar em Câmara de Pin-

da, rola pelas bancas do mercadão 
a suspeita que alguns vereadores, 
ao que tudo indica, estão 'comendo 
na mão' do suposto conspirador do 
próprio Legislativo. Falam ainda 
que o cabresto - ou 'as verdades se-
cretas' - chegam ao ponto de impor 
votos e desconsiderar alianças de 
palanque eleitorais, principalmente 
quando se trata de assuntos ligados 
ao Executivo. Durmam com este 
barulho...

Influência
Ainda sobre a Câmara de Pinda, 

com o plenário praticamente divi-
dido em cinco a cinco - por obra e 
graça da oposição - o prefeito Isael 
Domingues, quando o assunto é Le-
gislativo, busca 'fazer omelete sem 
quebrar os ovos, para não perder o 
voto de desempate do presidente 
José Carlos Gomes - o Cal. Pergun-
tem ao Norbertinho!!!

Bola de cristal
Um vidente do Judiciário soltou 

uma previsão bombástica sobre a 
Câmara de Cachoeira Paulista, dias 
atrás, que está preocupando muita 
gente que mantém ou manteve negó-
cios com o pessoal que ocupa a tri-
buna. Prever que os dois falastrões 
Piscina e Maximiano não devem 
concluir seus respectivos mandatos, 
é moleza; mas apostar que outros 
dois vereadores, provavelmente 
darão lugar aos seus suplentes, re-
almente é de assustar!

"Tô fora!!!"
O 'terremoto' provocado pela 

operação da Polícia Federal esta 
semana em cima das supostas irre-
gularidades em licitações na compra 
de medicamentos - com o epicentro  
em Piquete, levou o prefeito Rômu-
lo Kazinierz, o Rominho, a gritar: 
"tô fora!" Ou melhor, "não pertence 
ao meu período". Resta saber se o 
vereador da oposição Matheus do 
Claudinei escutou lá da Câmara...

Guaratinguetá - que recebeu essa 
semana a boa notícia que o Governo 
do Estado autorizou a abertura de lici-
tação para concessão dos serviços de 
operação e adaptação da infraestru-
tura aeroportuária. O aeroporto Edu 
Chaves, o único do Vale do Paraíba, 
está inserido entre os 22 da rede es-
tadual dos blocos Noroeste e Sudeste 
aprovados para o plano de outorga e 
regulamentação. A Admninistração 
Marcus Soliva comemorou a decisão 
do governador João Dória, porque 
abre a cidade para o fluxo da aviação 
comercial, fomentando o turismo e 
a capacidade comercial, primordial 
para a retomada do município neste 
pós pandemia.   

Hospital Regional - O assunto 
que movimenta cidades como Cru-
zeiro e Lorena em torno no tema e 
que o Governo do Estado procrastina 
uma decisão: se há interesse ou não 
em construir uma nova unidade de 
saúde para atender o Médio Vale 
e Vale Histórico; e, se o plano for 
utilizar estruturas como as Santas 
Casas dos municípios envolvidos, 
o por quê o silêncio do Estado? En-
quanto os prefeitos Thales Gabriel e 
Sylvio Ballerini se mobilizam para 
ganhar a preferência do projeto, o 
governador João Doria, que poderia 
terminar a polêmica com um simples 
telefonema, segue com seu olhar fito 
na Presidência da República.

100 dias de mandato
Realidades diferentes com objetivos semelhantes, 100 dias de governo acompanhados de 

uma pandemia que tem levado prefeitos a se reinventarem em seus desafios, frustrações e  fatos 
supreendentes; cinco cidades da região em pauta no Atos no Rádio desta semana. 

Thales Gabriel Erica Soler Antonio Mineiro Sylvio Ballerini Marcus Soliva
"ampliei a capacidade de 
atendimento na saúde e 
auxiliamos as famílias através 
de ações sociais..."

"temos 70% da população de 
Potim com renda comprometida 
e estamos formando parcerias 
para retomada econômica..." 

"estou montando uma 
atendimento de saúde que 
Cachoeira nunca teve, pelo 
menos nos ultimos anos..."

"retomei o auxílio 
emergencial em três parcelas 
e estou estudando a criação 
de uma frente de trabalho..."

"montamos a maior 
estrutura de saúde da região 
e temos projetos para 
desenvolver a economia..."

*Liliana Corrêa Leite – Advogada, Mestre em Direito, Professora de 
Graduação e Pós Graduação em Direito do Trabalho

e Processo do Trabalho. E-mail: lilianacorrealeite@hotmail.com 
Celular/Whatsapp: (12) 9 97717670.

Redes Sociais e os benefícios 
por Incapacidade

opiniãoopinião

Dra. Liliana Corrêa Leite*

Desde 2016 o INSS (Institu-
to Nacional do Seguro Social) 
iniciou a realização do chamado 
“pente fino” em suas agências. 
Trata-se de uma operação da 
Autarquia para atualizar infor-
mações sobre o auxílio-doença 
(benefício por incapacidade 
provisória) e a aposentadoria por 
invalidez (benefício por incapa-
cidade permanente) concedidas 
aos seus segurados.

Em que pese a suspensão de 
perícias provenientes da pande-
mia do coronavírus, é certo que 
essas avaliações serão retomadas 
assim que possível pelo Instituto.

O que talvez nem todos sai-
bam é que as redes sociais, há 
algum tempo, vêm sendo utili-
zadas como meio de prova em 
demandas judiciais de diversas 
naturezas e também na análise 
de benefícios por incapacidade 
realizadas pelo INSS. A própria 
ANASPS (Associação Nacional 
de Servidores Públicos, da Previ-
dência e da Seguridade Social) já 
se manifestou sobre a possibili-
dade de inspeção nas publicações 
realizadas pelos beneficiários em 
seus perfis, tais como Facebook, 
Instagram e outros.

A ideia sustentada é de que 
a perícia da autarquia vai além 
dos exames físicos do segurado. 
Ela busca a avaliação de todo o 
contexto vivenciado por este, 
se utilizando de todos os dados 
disponíveis para entender a sua 
situação verídica.

Assim, se temos um afasta-
mento por problemas ortopédi-
cos de um determinado cidadão, 
e em suas redes sociais temos 

publicações rotineiras de suas 
participações em jogos de fu-
tebol, como justificar que esse 
trabalhador deverá se manter 
afastado do exercício de seu 
trabalho?

De igual forma, se as redes 
sociais nos contam que a vida 
do segurado é regada a festas 
e viagens durante todo o ano, 
enquanto este apresenta como 
motivo do afastamento laboral 
a depressão profunda, é possível 
que a continuidade na percepção 
do benefício previdenciário seja 
prejudicada.

Evidentemente, cada caso 
deverá ser analisado dentro de 
suas peculiaridades e na hipótese 
de abuso por parte da Autarquia 
no cancelamento de benefícios, 
o Judiciário deverá ser acionado 
para reverter essa situação.

Não se pode supor, na linha 
dos exemplos acima mencio-
nados, que uma simples foto 
sorrindo em uma rede social 
desconfigure uma possível de-
pressão. Todavia, inegável que a 
exposição midiática que carac-
teriza nossas relações sociais na 
atualidade passaram a contribuir 
de forma ostensiva para suposi-
ções mínimas acerca da saúde 
daqueles que manuseiam seus 
perfis.

Se de um lado, temos no ór-
gão previdenciário uma máquina 
injusta de negar direitos a quem 
de fato os tem, por outro temos 
o abuso de segurados que se uti-
lizam de benefícios devidos em 
razão de afastamentos que não 
se justificam, onerando, assim, 
todo o sistema
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Lorena retoma Auxílio Emergencial 
com investimento de R$ 1,8 milhão
Cidade registra aumento de 1.029 famílias carentes em menos de um ano, com
o reflexo da pandemia; nova versão garante benefício com três parcelas de R$100

A Prefeitura de Lorena 
retomou o programa de Au-
xílio Emergencial Temporário 
para famílias em situação 
de vulnerabilidade social. 
A nova edição contará com 
um investimento superior a 
R$1,8 milhão distribuído em 
três parcelas. Mais de seis mil 
famílias serão beneficiadas.

Anunciado pelo prefeito Syl-
vio Ballerini (PSDB) durante a 
última sessão de Câmara, rea-
lizada na segunda-feira (12), e 
reafirmado em entrevista ao 
Atos no Rádio no dia seguin-
te, o programa deve atender 
1.029 famílias a mais do que 
em seu lançamento em 2020.

Iniciado em maio do ano 
passado, na gestão de Fábio 
Marcondes (sem partido), o 
programa, pioneiro na região 
repassou três parcelas de 
R$122,44 e uma de R$300 a 
5.132 famílias. Com o impac-

Rafaela Lourenço
Lorena

to econômico e social, devido 
a pandemia da Covid-19, atu-
almente 6.161 famílias ca-
dastradas no CadÚnico serão 
atendidas com a nova versão 
de três parcelas de R$ 100, a 
partir do próximo dia 15.

Para a dona de casa Beatriz 
Auxiliadora, de 33 anos, o au-
xílio tem um grande peso na 
renda familiar. Beatriz mora 
no bairro Ponte Nova com 
seu companheiro, afastado do 
trabalho devido a pandemia, e 
três filhos, um de dez, outro de 
sete anos e um bebê de 21 dias. 
Desempregada, Beatriz frisou 
que o valor deve ser investido 
na alimentação das crianças. 
“Por causa que agora tá difícil 
né, todas crianças dentro de 
casa, é almoço e janta todos 
os dias. Fora as verduras que a 
gente tem que estar comprando 
toda semana para não deixar as 
crianças sem. Está me ajudando 
bastante”. Até o momento, eles 
não recebem auxílio de outros 
programas sociais como Bolsa 
Família ou cestas básicas.

Segundo o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), o projeto é 
fruto de conversas com os 
vereadores e a população 
que pediam pela retomada, 
com o secretariado e um 
amplo estudo orçamentário. 
“Acho que é o momento que 
você tem que dar uma aten-
ção a população. Quem já fez 
a gente tem que parabenizar, 
e a gente não pode também 
deixar de fazer isso. É uma 
ajuda significativa”.

Segundo a Sads (Secre-
taria de Assistência e De-
senvolvimento Social), os 
beneficiários receberão os 
pagamentos nos dias 15 
de maio, junho e julho pelo 
mesmo cartão alimentação 
Alelo utilizado na primeira 
versão.

Os cadastrados que perde-
ram o cartão devem solicitar 
a segunda via na sede da 
secretaria antes da data de 
depósito. Os atendimentos 
são realizados de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h. Os 
novos incluídos no programa 
receberão os cartões antes 
da data prevista para o início 
do auxílio

A secretaria ressaltou ain-
da que o projeto já passou 
pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, e até o 
fechamento desta matéria 
estava com o departamento 
jurídico da Prefeitura para 
ser encaminhado para a 
votação na Câmara.O prefeito Sylvio Ballerini, que anunciou três novas parcelas do auxílio emergencial a famílias carentes

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos: Leandro Oliveira

O ex e o atual presidente da Câmara de Guaratinguetá; Celão coleciona três mandatos e Arilson Santos cumpre única gestão com alteração

Desdobramento de apuração apresenta 
indícios de manipulação; mandados 
passam por Aparecida, Guará e Potim

Câmara aprova projeto que põe fim 
a reeleição à presidência em Guará
Alteração da lei impossibilita também que outros cargos da mesa diretora se 
mantenham nos próximos anos; Celão e Arilson divergem sobre mudança

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, na última terça-fei-
ra, o fim da reeleição para a 
presidência da Casa dentro 
de uma mesma legislatura. 
A proposta teve parecer fa-
vorável da mesa diretora e 
recebeu o sim de 9 dos 11 
vereadores.

O projeto entrou em debate 
em novembro de 2020. Neste 
ano voltou à discussão, após 
solicitação dos vereadores 
Nei Carteiro (MDB), Fabrício 
da Aeronáutica (MDB), Mar-

celo da Santa Casa (PSD) e 
Márcio Almeida (PSC).

Além dos autores, votaram 
pela proposta Alexandra An-
drade (PL), Dani Dias (PSC), 
Pedro Sannini (PSC), Vantuir 
Faria (MDB), e Arilson Santos 
(PSC). Os votos contra o fim 
da reeleição foram de Marce-
lo Coutinho, o Celão (MDB) e 
Rosa Filippo (PSD).

Contrário ao projeto, Celão, 
que foi presidente da Câmara 
por três biênios consecutivos 
(2015/2016, 2017/2018 e 
2019/2020), não escondeu 
a rejeição à medida. “Eu 
acredito que nós temos hoje 
o que é mais viável para não 

haver uma reeleição, que é o 
voto. Se nós vereadores não 
quisermos reeleger ninguém 
dentro da Câmara, temos essa 
prerrogativa através do voto”, 
destacou durante a votação. 
“Eu tenho outro ponto de 
vista. Acho que é um projeto 
antidemocrático”, frisou.

Com a aprovação, a chance 
de um presidente da Casa se 
reeleger (o que havia sido 
aprovado em 2016) se torna 
barrada. Além do presidente, 
está proibida também a re-
eleição de qualquer um dos 
membros da mesa diretora 
para o mesmo cargo.

“Eu não seria hipócrita, de-

magogo, em momento algum, 
de votar contra um projeto do 
qual eu fiz uso da prerroga-
tiva”, completou Celão, ainda 
na tribuna.

O atual presidente da Câ-
mara de Guaratinguetá, 
Arilson Santos, que foi favo-
rável ao projeto, contrariou 
o antecessor e destacou 
que acredita que a vota-
ção mostra a democracia 
dentro do Legislativo “Um 
grande passo foi dado, isso 
demonstrou a pluralidade. 
A votação favorável teve 
votos dos quatro partidos, 
o que mostra que foi o que 
a maioria queria”, exaltou.

PF apura fraudes em 
licitações da Saúde e 
aponta esquema em 
Piquete no último ano

Lucas Barbosa
RMVale

Apurando um esquema 
de lavagem de dinheiro e 
de fraudes em licitações na 
área da Saúde, a PF (Polícia 
Federal) deflagrou uma ope-
ração na manhã da última 
quinta-feira (15) em quatro 
cidades da região. O traba-
lho é o desdobramento de 
uma ação realizada no ano 
passado que investigou o 
desvio de verbas públicas 
em Piquete.

De acordo com a PF de 
Cruzeiro, a operação, ba-
tizada de ‘Quid Pro Quo’ 
(expressão em latim que sig-
nifica “tomar uma coisa por 
outra”), cumpriu 12 manda-
dos de busca e apreensão 
em casas de empresários e 
funcionários públicos em 
Aparecida, Guaratinguetá, 
Potim, Taubaté e na capital 
paulista. 

Apesar de afirmar que 
não pode revelar quais 
prefeituras têm contratos 
sob suspeita e servidores 
municipais investigados, a 
delegada da PF de Cruzeiro, 
Luciana Gebrim, informou 
que nove profissionais fo-
ram afastados de suas fun-
ções públicas.  

Além dos membros do 
Executivo, um grupo de em-
presários sofreu o bloqueio 
de suas contas bancárias e 
sequestro de bens. 

Segundo a delegada, os 
integrantes da quadrilha são 
investigados desde a opera-
ção “Phármaco”, deflagrada 
em 15 de maio de 2020 em 
Piquete. Na ocasião, os poli-
ciais apuraram fraudes em 
licitações, desvio de verba da 
Saúde e superfaturamento 
no preço de medicamentos 
e insumos médico-hospitala-
res fornecidos à Prefeitura. 
Um servidor municipal, 

que até hoje não teve sua 
identidade divulgada à mídia, 
foi afastado do cargo por 
envolvimento no caso. “Os 
materiais apreendidos na 
ação de Piquete revelaram 
a associação criminosa de 
um grupo de empresários 
responsáveis por fraudes 
em licitações em diversas 
prefeituras do Vale e outras 
regiões, sendo que um deles 
teve seu recolhimento domi-
ciliar decretado na operação 
desta última quinta-feira”, 
explicou Luciana. 

A delegada informou ain-
da que a próxima etapa do 
trabalho será a análise dos 
novos documentos e mate-
riais apreendidos nas casas 
dos investigados. 

Em nota oficial, a PF deta-
lhou que o esquema consistia 
na “manipulação de orçamen-
tos estimativos e na monta-
gem de editais, com a entrega 
de produtos superfaturados, 
em quantidade inferior à do 
contrato. De antemão, já se 
sabia quem seria o vencedor, 
tendo em vista ajuste prévio 
realizado com servidores 
municipais que em troca rece-
biam vantagens econômicas 
(trecho do documento)”.

Caso sejam comprovadas 
suas participações no esque-
ma fraudulento, os envolvidos 
responderão por associação 
criminosa, corrupção ativa ou 
passiva, fraude em licitações 
e lavagem de dinheiro. Eles 
podem ser condenados até 
29 anos de prisão.

Como a primeira operação 
da PF apurou fraudes no 
setor da Saúde da Prefeitu-
ra de Piquete em 2020, a 
reportagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamento 
da ex-prefeita, Ana Maria de 
Gouvêa, a Teca (PSB), mas 
ela preferiu não se manifes-
tar, afirmando que não está 
ciente do atual andamento 
das investigações.
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Cruzeiro e Cachoeira Paulista implantam 
atendimento para reabilitação pós-Covid-19
Pacientes que receberam alta têm direito a consultas com psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos

As cidades de Cruzeiro e Ca-
choeira Paulista implantaram 
atendimento gratuito para re-
abilitação de pacientes que fo-
ram internados com Covid-19 
e já receberam alta. O projeto 
consiste em uma assistência 
humanizada multidisciplinar 
com psicólogos, fisioterapeutas 
e fonoaudiólogos.

A secretaria de Saúde de 
Cachoeira informou que todos 
os pacientes que apresentarem 
sequelas pós Covid-19 terão di-
reito ao tratamento oferecido. 
O encaminhamento deve ser 
realizado através dos médicos 
das ESFs (Estratégia de Saúde 
da Família). 

São tratadas implicações 
motoras, respiratórias e emo-
cionais como fadiga crônica, 

Thales Siqueira
RMVale

perda de massa muscular ou 
atrofia muscular devido à inter-
nação hospitalar, sequelas na 
voz, dificuldade de respiração, 
depressão e ansiedade.

Em Cruzeiro, após receber 
alta hospitalar, o paciente 
recebe uma ligação via celu-
lar da secretaria. A psicóloga 
responsável realiza a avaliação 
inicial e a coleta de informa-
ções em relação ao bem-estar 
e dificuldades que o paciente 
possa estar apresentando após 
a internação, seja em clínica ou 
em UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e define o plano de 
reabilitação.

“O nosso projeto nasceu com 
o intuito de podermos acom-
panhar um pouco mais os pa-
cientes regressos de internação 
no Cisa (Centro Integrado de 
Saúde), que é nosso hospital de 
campanha, na UTI e na Santa 
Casa. A gente liga para todos os 

pacientes regressos para saber 
como eles estão e fazemos uma 
triagem. Os principais relatos 
têm sido de cansaço, ansiedade, 
medo por conta de tudo o que 
aconteceu e dificuldade na 
respiração. Com base no que 
cada paciente traz pra gente, 
nós o encaminhamos”, frisou 
a psicóloga responsável pelo 
atendimento, Bruna Fiuza.

O projeto de reabilitação é 
feito por teleatendimento e 
cartilha de exercícios instruída 
pelos profissionais. As ativida-
des podem ser realizadas em 
casa e aceleram o processo 
de reabilitação e retorno às 
atividades. As cartilhas tam-
bém apresentam diversas 
informações necessárias para 
melhorar o ambiente, trazendo 
dicas comportamentais que 
permitirão que as pessoas 
melhorem tanto física quanto 
psicologicamente.

Acesso principal à Santa Casa de Cruzeiro; ao lado de Cachoeira, cidade atende pacientes após alta

Centro Comunitário do Campinas, que está cada vez mais próximo de ser entregue; R$ 700 mil investidos

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Reprodução PMP

Com investimento de R$ 700 mil, obras do Centro 
Comunitário das Campinas entram na fase final
Ação é aguardada há anos pelos moradores do bairro; expectativa é para entrega até junho deste ano

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Perto de atender um velho 
pedido dos moradores do 
bairro das Campinas, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
anunciou que as obras do 
Centro Comunitário local 
estão próximas de ser fina-
lizadas. A previsão é que o 
espaço seja entregue até o 
fim do primeiro semestre 
de 2021.

De acordo com a Prefei-
tura, mais 70% dos serviços 

já foram concluídos. O novo 
espaço recebe os acabamen-
tos como reboco nas pare-
des internas e revestimento 
nos banheiros e cozinha. O 
próximo passo é a pintura 
do Centro Comunitário e 
implantação de jardinagem. 

Com investimento de 
R$735 mil, a construção 
conta com área de 400m² 
e é realizada pela empresa 
Marcondes Lima, vencedora 
de processo licitatório. A 
verba foi viabilizada através 
de emendas impositivas en-
caminhadas pelos antigos 

vereadores de Pindamonhan-
gaba, Oswaldo Negrão (PL) e 
Toninho da Farmácia (PV).

Segundo a Associação de 
Moradores, este é “um sonho 
antigo de toda a população 
local”. A expectativa é que, 
em breve, haja um espaço 
adequado para que eles 
possam se reunir. “Essa obra 
vai ser importante para in-
crementar as atividades de 
convívio social, e com certeza 
com o final desta pandemia 
os moradores terão um agra-
dável ponto de encontro”, 
comentou a secretária de 
Obras e Planejamento, Mar-
cela Franco.

O Centro Comunitário está 
sendo construído ao lado do 
Ceap (Centro Educacional 
Avançado de Pindamonhan-
gaba), escola de tempo inte-
gral das Campinas.
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Lorena assina convênio com Apae para 
ter cinco vagas no Residência Inclusiva
Unidade garante acolhimento a pessoas com deficiência intelectual sob dependência; investimento de R$ 157,5 mil

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

A Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Lorena assinou na 
última segunda-feira (12) 
um convênio com a Prefei-
tura para aquisição de cinco 
vagas da Residência Inclu-
siva. Instalado no centro da 
cidade, o serviço garante 
assistência de saúde e física 
a pessoas com síndromes de 
transtornos cognitivos.

Com recursos próprios, o 
Executivo deve desembolsar 
até R$ 157,5 mil durante 
o ano de 2021. A unidade 
é um local de acolhimento 
institucional para jovens 
e adultos, a partir dos 18 
anos, com deficiência inte-
lectual em situação de de-
pendência. O espaço contará 
com profissionais da saúde 
24 horas.

De acordo com a presiden-
te da Apae, Sayma Pimentel 
Zeraik Viduedo, o município 
é o segundo da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a oferecer esse tipo 
de serviço. Apenas Taubaté 
tem esse serviço.

“Nesta casa a gente pode 
acolher até dez pacientes, e 
fechamos com a Prefeitura 
de Lorena cinco vagas, pois 
no Vale do Paraíba tem 
muito mais pacientes que 
precisam de acolhimento”, 
explicou Sayma.

Ainda segundo a presi-
dente, as outras cinco va-
gas serão destinadas para 
outros municípios, e alguns 
já entram em contato como 
Caçapava e Taubaté, mas 
nenhum acordo celebrado 
ainda.

“É um lar digno e respeito-
so, onde eles vão ter comida, 
vão ter respeito e vão ter 
uma moradia digna com 
respeito, como todo o ser 
humano merece”, finalizou 
Sayma.

Para o secretário de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Cláudio Luiz de Frei-
tas, o projeto vai atender 

a demanda no município, 
que vem sendo cobrado 
há três anos. “Nós estamos 
contratando até cinco vagas 
com a Apae e vamos pagar 
em regime per capita, ou 
seja, se ela tiver cinco va-

gas ocupadas por Lorena a 
gente vai pagar por cinco, 
e se tiver uma ocupação de 
uma vamos pagar a propor-
ção dessa vaga”, explicou o 
secretário.

Ainda segundo o secretá-

rio, cada paciente terá um 
custo médio de R$ 3,5 mil 
por mês. Os trabalhos come-
çam com o atendimento de 
três pacientes na próxima 
segunda-feira.

No país – Segundo o Censo 

Demográfico 2010, do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), 45,6 
milhões de brasileiros, ou 
23,9% da população total, 
têm algum tipo de deficiên-
cia (visual, auditiva, física 

ou intelectual); 25,8 milhões 
(26,5%) são mulheres, 19,8 
milhões (21,2%) são ho-
mens. Do total, 38,4 milhões 
de pessoas vivem em áreas 
urbanas e 7,1 milhões em 
áreas rurais.

Da Redação
São Sebastião

Para ajudar contribuintes 
em meio à crise ampliada 
pela Covid-19, São Sebastião 
prorrogou o prazo para o pa-
gamento parcelado do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e ISS (Imposto Sobre 
Serviços). A medida visa co-
laborar com os comerciantes 
e minimizar os impactos 
econômicos causados pela 
pandemia, aliviando taxas 
e licenças para ambulantes, 
artesãos e taxistas.

Anunciada no final de mar-
ço, a nova regra tem validade 
até junho. “Estamos tentando, 
dessa forma, aliviar o dia a 
dia da cidade. Nós não po-
demos cancelar o IPTU e ISS, 
por se tratarem de impostos 
constitucionais. (...) Com isso, 
discutindo com os vereado-
res, articulando com a socie-
dade civil, a gente pretende 
auxiliar nesse momento tão 
difícil da pandemia”, explicou 
o prefeito Felipe Augusto 
(PSDB).

Informações sobre os im-
postos municipais e emissão 
de carnês podem ser feitos 
por meio do site da Prefei-
tura, saosebastiao.sp.gov.br.

São Sebastião 
prorroga até 
junho prazo 
para impostos
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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.

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2320 – Thiago Faria Alves Cesar e Vanessa Freire Guerino. Ele, nacionalidade 
brasileira, funcionário público estadual, solteiro, nascido no dia 18 de novembro 
de 1987, residente e domiciliado na Rua Ignacio Bustamante, 45, Jardim São 
Paulo, Aparecida/SP, filho deRenato de Oliveira Cesar e Maria de Fátima 
Alves. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 31 
de julho de 1990, residente e domiciliado na Rua Pedro Macedo, 130, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filha de Valdemir Guerino e Rosemira Freira Guerino. 
2321 – Arthur Oliveira de Meireles e Miceli Cassiane Silvestre Ferreira. Ele, 
nacionalidade brasileira, motorista carreteiro, solteiro, nascido no dia 02 de maio 
de 1988, residente e domiciliado na Rua Jorge Ramos Nogueira, 28- fundos, 
São Sebastião, Aparecida/SP, filho de Antônio Reinaldo Carlos Meireles e Maria 
Diva Oliveira Rocha. Ela, nacionalidade brasileira, atendente de farmácia, 
solteira, nascida no dia 18 de janeiro de 1990, residente e domiciliado na Rua 
Jorge Ramos Nogueira, 28- fundos, São Sebastião, Aparecida/SP, filha de Jose 
Marcos Ferreira e Eliana Benedita Silvestre Ferreira. 
2322 – Rodrigo Côrrea de Oliveira e Alice de Castro Sales. Ele, nacionalidade 
brasileira, policial militar, divorciado, nascido no dia 10 de janeiro de 1980, 
residente e domiciliado na Rua Paulo Chad, 26, apto-4, Santa Rita, Aparecida/
SP, filho de Marco Antônio Seabra de Oliveira e Izabel Corrêa de Oliveira. Ela, 
nacionalidade brasileira, auxiliar de cadastro, solteira, nascida no dia 22 de 
janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua Paulo Chad, 26, apto-4, Santa Rita, 
Aparecida/SP, filha de Dario Pereira Sales e Rita de Cassia de Castro Sales. 
2323 – Fernando Augusto Rocha de Souza e Jhenifer Camile Ribeiro Gonçalves 
de Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, vigilante, solteiro, nascido no dia 08 
de agosto de 1999, residente e domiciliado na Rua Nenzinho Macedo, 108 
fundos, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Fernando Rocha Valerio de Souza 
e Moisiane Rodrigues de Almeida Souza. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida no dia 31 de outubro de 2001, residente e domiciliado Rua 
Nenzinho Macedo, 108 fundos, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Flavio Augusto 
Gonçalves de Oliveira e Glauce Helena Ribeiro. 
2324 – Michel Walisson Faria e Karem Taís de Oliveira Ele, nacionalidade 
brasileira, vendedor, divorciado, nascido no dia 10 de agosto de 1986, residente 
e domiciliado na Avenida Padroeira do Brasil, 355, Aroeira, Aparecida/SP, 
filho de Mister Faria e Senhorinha Ribeiro de Souza Faria. Ela, nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida no dia 10 de setembro 
de 1980, residente e domiciliado Avenida Padroeira do Brasil, 355, Aroeira, 
Aparecida/SP, filha de Edison Bittencourt de Oliveira e Rita de Cássia Oliveira. 
2325 – Fernando Henrique Rufino Resende e Fernanda Lima dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, solteiro, nascido no dia 16 de 
abril de 1990, residente e domiciliado na Rua Michel Calfat, 51, Vila Brasil, 
Cruzeiro/SP, filho de Fernando de Almeida Resende e Silvia Marli Rufino 
Resende. Ela, nacionalidade brasileira, administradora, solteira, nascida no 
dia 03 de outubro de 1991, residente e domiciliado Avenida Itaguaçu, 3194, 
São Geraldo, Aparecida/SP, filha de Jarbas Rangel dos Santos e Maria Nadege 
de Lima Santos. 
2326 – Carlos Alberto da Silva e Janice Pereira de Castro Rangel. Ele, 
nacionalidade brasileira, consultor de vendas, divorciado, nascido no dia 08 
de agosto de 1966, residente e domiciliado na Rua Totó Barbosa, 118, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filho de Bonfim da Silva e Olympia Pereira da Silva. Ela, 
nacionalidade brasileira, motorista autônoma, divorciada, nascida no dia 30 
de maio de 1973, residente e domiciliado Rua Totó Barbosa, 118, Ponte Alta, 
Aparecida/SP, filha de Jair Francisco de Castro Rangel e Maria Dirce Pereira 
de Castro Rangel. 
2327 – Tiago Augusto Vieira Leite e Andréa Souza da Cruz. Ele, nacionalidade 
brasileira, corretor de imóveis, solteiro, nascido no dia 17 de outubro de 1986, 
residente e domiciliado na Alameda Moisés de Lima Maciel, 83, Santa Rita, 
Aparecida/SP, filho de Edson Pereira Leite e Rosemary Messias Vieira Pereira 
Leite. Ela, nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida no dia 06 de 
outubro de 1994, residente e domiciliado Alameda Moisés de Lima Maciel, 83, 
Santa Rita, Aparecida/SP, filha de Nelson Lisboa da Cruz e Silvia Margarete 
Souza da Cruz.

Vamos pensar juntos? Você exige aos gritos que seu filho 
diminua o som da própria voz? Você pede a ele calma 
enquanto frequentemente age de modo impaciente?
Bom, acho que o seu comportamento tem comunicado uma 
mensagem diferente do seu discurso. O seu comportamento 
revela o que o discurso esconde. O comportamento que 
exige tem sido desafio também a você.
Então onde seu filho encontrará um modelo a seguir? 
Modelos importam, você educa muito mais com o que faz 
do que com o que diz. Se tem encontrado dificuldade em 
ser modelo de cumprimento das próprias exigências, faz 
mesmo sentido esperar que seu filho tenha mais sucesso 
nisso que você?
Você é para o seu filho sua principal referência de conduta. 
Sabe aquelas discussões infantis em que muitos argumentos 
terminam em: “minha mãe disse” ou “meu pai também faz”?
Elas falam de um lugar de autoridade, um lugar de 
segurança. Seu filho confia em seu modo de resolver 
problemas e a tentativa será sempre de reproduzir o 
comportamento daquele que tem como modelo, ou seja, 
você. Então te sugiro cuidado. Avalie se a intenção da sua 
mensagem está alinhada com a sua atitude. No fim das 
contas nenhum discurso falará mais alto que a mensagem 
do seu comportamento.
O que o seu comportamento fala de você?
Difícil né? Difícil porque temos também que mediar barulhos 
internos, temos conflitos individuais que interferem no nosso 
modo de educar.
Mas esse não é um caminho só de retas, é também de 
curvas, então seja paciente durante o seu percurso, faça 
pausas, refaça rotas, respire, mas não pare. O princípio 
da mudança é o movimento, não desista de encontrar um 
modo de comunicar em comportamento o que comunica 
em discurso. Persista em sua melhor versão, e se preciso 
for, conte comigo!

Márcia Freire
CRP: 100/286

(12) 99124-4834

O seu comportamento 
é um bom modelo de 
conduta para o seu filho?
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Governo do Estado libera comércio e cultos 
religiosos em nova fase do Plano São Paulo
Com redução no número de internações e queda 
na ocupação de leitos, governo Doria avança para 
liberação gradual e segura de serviços não essenciais

Em uma coletiva de im-
prensa realizada nesta sex-
ta-feira (16) no Palácio dos 
Bandeirantes, o Governo do 
Estado de São Paulo anun-
ciou a reabertura de comér-
cio e a realização de cultos 
(com restrições) a partir 
deste domingo (18). Deno-
minada “fase de transição", a 
medida flexibiliza atividades 
comerciais e religiosas a 
partir deste domingo (18).

Na primeira semana, entre 
os dias 18 e 23, o comércio, 
incluindo lojas de shopping, 
estará apto a funcionar das 
11h às 19h. Na sequência, de 
24 a 30 de abril, será a vez 
do setor de serviços como 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

restaurantes e similares 
(lanchonetes, casas de sucos, 
bares com função de restau-
rante), salões de beleza e bar-
bearias, atividades culturais, 
parques, clubes e academias. 
O horário de funcionamento 
será das 11h às 19h, com 
exceção das academias, que 
poderão abrir das 7h às 11h 
e das 15h às 19h.

Ainda segundo o Estado, a 
capacidade de ocupação foi 
limitada em 25% da capaci-
dade do local. No entanto, o 
toque de recolher das 20h 
às 5h e o teletrabalho para 
atividades administrativas 
foram mantidas na nova 
etapa.

Segundo o vice-governa-
dor e secretário de governo, 
Rodrigo Garcia, a fase de 
transição permite que o Es-

tado siga com a flexibilização 
sem riscos de retroceder no 
enfrentamento da pandemia. 
“A fase de transição é neces-
sária para que possamos 
dar passos seguros adiante, 
sem o risco de retroceder. 
O apoio da população nesse 
novo momento da pandemia 
continua sendo fundamental, 
não é hora de baixarmos a 
guarda”, afirmou.

Covid – A RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) re-
gistrou, até esta sexta-feira, 
161,9 mil casos de Covid-19 
e mais de três mil mortes 
pela doença. Além disso, 
apresenta uma taxa de 85% 
de ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo) e 66% de ocupação 
de enfermaria. A Rua Principal do Centro de Lorena; Estado anuncia fase de transição e amplia flexibilização de atividades

Fotos:  Marcelo A. dos Santos

Três cidades do Litoral são denunciadas ao MP 
por desrespeito às determinações de João Doria 
Estado teme avanço da pandemia após flexibilização municipal; região litorânea registra 542 mortes 

Os municípios do Litoral 
Norte passam por momento 
controverso após a implan-
tação da nova fase do Plano 
São Paulo. Contrariando as 
recomendações estaduais de 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus, três das 
quatro cidades da sub-região 
flexibilizaram no início desta 
semana o funcionamento do 
comércio e liberaram celebra-
ções religiosas. Descontente 
com o ato, o Estado denunciou 
ao MP-SP (Ministério Público 
do Estado de São Paulo) as 
prefeituras de Caraguatatu-
ba, Ilhabela e São Sebastião. 
Somente Ubatuba mantinham, 
até esta sexta-feira (16), as res-
trições impostas pelo governo 
Doria.

Apesar das mais de quinhen-
tas mortes e o aumento de 
infectados pela Covid-19 no 
Litoral Norte, os três municí-
pios decidiram ignorar parte 
das normas de prevenção ao 
contágio da doença estabele-
cidas pela fase vermelha do 
Plano SP.  Anunciado pelo 
governador João Doria (PSDB), 
no último dia 9 e em vigor 
desde a última segunda-feira 
(12), o avanço na reclassifi-
cação do plano, válido para 
o todo o estado, cobra que as 

Da Redação
RMVale

GCM’s orientando banhistas em praia de São Sebastião; cidade está entre as que descumpriram o Plano SP

cidades permitam apenas o 
funcionamento de estabeleci-
mentos que prestam serviços 
essenciais.

A determinação foi alterada 
por novo posicionamento 
do Plano SP, com a “fase de 
transição”, anunciada nesta 
sexta-feira.

Gerando descontentamento 
ao Estado, o prefeito de Ca-
raguatatuba, Aguilar Junior 
(MDB), baixou um decreto 
no último dia 9 autorizando, 
além dos estabelecimentos 
liberados pelo Plano SP, o fun-

cionamento de diversos outros 
tipos de empreendimentos. 
Desde então, podem operar 
com 40% de sua capacidade 
imobiliárias, concessionárias, 
lojas de comércio em ge-
ral, escritórios, restaurantes, 
quiosques e salões de beleza. 
Os negócios liberados para 
atender até 25% da capacida-
de de clientes são academias, 
estúdios de personal training, 
hotéis e marinas náuticas.

Aguilar autorizou ainda a re-
alização de eventos religiosos, 
possibilitando que os templos 

recebam até 25% da capaci-
dade de fiéis.  Assim como os 
estabelecimentos comerciais, 
os frequentadores das igrejas 
devem utilizar máscaras e 
manter uma distância segura 
dos demais. 

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Caraguatatuba informou 
que as ações “visam o fim do 
desequilíbrio econômico, uma 
vez que cidades vizinhas ado-
taram tais medidas” (trecho do 
documento). 

Em São Sebastião, o prefeito 
Felipe Augusto (PSDB) liberou 

no último dia 9 as atuações de 
restaurantes, salões de beleza 
e lojas de comércio em geral 
com 50% de suas capacidades. 
Além do acesso às praias, foi 
também autorizada celebra-
ções religiosas, sendo que o 
decreto não estabelece o limite 
de fiéis que podem permane-
cer no interior dos templos.

Primeiro prefeito do Litoral 
a descumprir Doria, Antônio 
Colucci (PL), de Ilhabela, bai-
xou um decreto no último dia 
7 dando aval para que estabe-
lecimentos comerciais operem 
com 35% de sua capacidade 
de atendimento. Desde então, 
além de serviços essenciais, 
seguem abertas barbearias, 
salões de beleza, restaurantes, 
áreas comuns de hotéis e lojas 
de comércio em geral. 

Na contramão dos coman-
dantes das cidades vizinhas, 
a prefeita de Ubatuba, Flavia 
Pascoal (PL), optou por aten-
der integralmente às regras 
da fase vermelha do Plano SP.

Preocupado que a postura 
dos três prefeitos resulte num 
aumento de infectados na 
região, o secretário estadual 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, revelou à 
imprensa que notificou os Mu-
nicípios pelo descumprimento 
do Plano SP e que encaminhou 
o caso ao Ministério Público. O 
MP informou que encaminhou 
a denúncia à Procuradoria-

-Geral da Justiça, que deverá 
emitir em breve um parecer se 
emitirá ou não ações diretas de 
inconstitucionalidade contra 
os prefeitos. 

Outro lado – Em nota ofi-
cial à imprensa nacional, as 
Prefeituras de Caraguatatuba, 
Ilhabela e São Sebastião jus-
tificaram que a flexibilização 
comercial e a liberação de ce-
lebrações religiosas foram de-
finidas após estudos de dados 
referentes a atual situação da 
pandemia, que demonstraram 
um aumento na oferta de leitos 
hospitalares no Litoral Norte.

As gestões municipais des-
tacaram que estão mantendo, 
constantemente, fiscalizações 
nos estabelecimentos comer-
ciais, promovendo investi-
mentos no setor da Saúde e 
mantendo campanhas de 
conscientização popular sobre 
a importância da prevenção do 
contágio. Informaram ainda 
que já encaminharam suas 
justificativas ao Ministério 
Público. 

Juntas, as quatro cidades 
praianas, até esta sexta-feira 
(16), registravam 542 mortes 
causadas pela Covid-19. 

Com 295 casos, Caraguata-
tuba lidera o número de óbitos. 
Na sequência, aparecem Uba-
tuba (95), São Sebastião (120) 
e Ilhabela (32). 

Principal unidade de aten-
dimento do Litoral, o Hospital 
Regional de Caraguatatuba 
está com 37 pacientes na UTI 
e apenas três leitos vagos, 
correspondendo a uma taxa de 
ocupação de 92%. O setor de 
enfermaria, que tem capacida-
de para receber 60 pacientes, 
abriga 31, representando um 
índice de ocupação de 51%.

RMVale tem primeira semana de imunização contra o Influenza
Vacinação tem duração até julho, para inibir avanço da gripe H1N1; grupos prioritários devem estar atentos à programação

Bruna Silva
RMVale

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) deram 
início a mais uma campanha 
de vacinação contra o vírus 
Influenza, em ação que tenta 
garantir a proteção dos gru-
pos prioritários. O cronogra-
ma de imunização começou 
na última segunda-feira (12).

Conforme a programação 
estadual, a primeira fase, 
que vai até o dia 5 de maio, 
contempla mulheres que 
deram à luz recentemente, 
indígenas, trabalhadores da 
saúde, crianças de seis meses 
até seis anos. O calendário vai 
até 9 de julho e conta com a 
proteção de professores, ido-
sos acima de sessenta anos, 

caminhoneiros, trabalhado-
res do setor de transporte, 
policiais, seguranças, forças 
armadas, funcionários do 
sistema prisional, internos 
de sistema prisional ou re-
educação social, além de 
pessoas com comorbidades 
e deficiências permanentes.

Como a vacinação é reali-
zada simultaneamente com a 
campanha contra a Covid-19, 
a orientação dos especialistas 
é para a espera de ao menos 
14 dias entre o recebimento 
de um imunizante e outro.

Em Pindamonhangaba a 
meta é vacinar mais de 66 
mil pessoas. As doses serão 
aplicadas em 16 unidades 
de saúde em bairros como 
Centro, Bem Viver e Santa 
Cecília, de segunda a sexta-
-feira das 8h às 11h30 e das 
13h às 16h. A secretaria de 

Saúde espera, ainda, fazer 
um atendimento em sistema 
drive thru (no carro) na se-
gunda etapa da campanha, 
no Parque da Cidade.

Em Lorena, a vacina contra 
a gripe é aplicada nas UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) 
e nos postos ESFs (Estratégias 
Saúde da Família), durante o 
período regular das unidades. 
Assim como em Aparecida, to-
dos as ESFs estão habilitadas 
para vacinação, além da Saú-
de da Mulher, Sagrada Face 
e Cemof (Centro de Especiali-
dades Médicas Odontológicas 
e Fisioterapêuticas). Durante 
a manhã, das 8h às 12h, o 
horário estará reservado 
para crianças, e à tarde, das 
13h às 17h, para os adultos. 
Somente o segundo grupo 
poderá receber a vacina na 
unidade de Saúde da Mulher.

Em Cruzeiro, todas as uni-
dades de saúde poderão 
aplicar as doses. Somente nos 
primeiros dias de campanha, 
a secretaria de Saúde estima 
que 2,4 mil doses já foram 
aplicadas no público-alvo.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura de 
Guaratinguetá não detalhou 
a estratégia para imunização 
contra a HIN1.

Litoral Norte – Ubatuba 
conta com mais de vinte 
postos de vacinação. Para 
consultar o mais próximo, 
basta acessar o site oficial do 
município (ubatuba.sp.gov.
br). Em São Sebastião, o Mu-
nicípio visa utilizar todas as 
unidades que possuem sala 
de vacinação.

Em Caraguatatuba, o pri-
meiro grupo a ser imuniza-
do foram os trabalhadores 

da saúde, que receberam 
as doses em seus locais de 
trabalho. No próximo dia 
17, nas UBS’s (com exclusão 
à unidade do Tabatinga), as 
doses começarão a ser aplica-

das em gestantes, puérperas 
(mulheres que deram à luz 
recentemente), crianças entre 
seis meses e seis anos, além 
de trabalhadores de saúde de 
clínicas e consultórios.

Fotos:  Reprodução PMSS
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Felicidade é o nome que posso dar 
para esse momento que vejo tantas 
pessoas queridas da educação sen-
do vacinadas!! Tomara que chegue 
para todos logo!!

#BrasilVacinado

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

Lorena tem um lu-
gar incrível que pre-
cisa de mais desta-
que ainda... Criatix, 
que fica na Rua Go-
doy Neto, 392. É um 
espaço colaborativo, 
gente. Você encontra 
várias opções num 
só lugar! Não é o 
máximo? E tem mais: 
tem delivery! Vale 
muito a pena mesmo 
conferir!

Já pensou num lu-
gar cuidadosamente 
pensado para se des-
conectar do estresse 
da rotina diária e 
fazer uma conexão 
com você mesmo?? 
Então, só buscar pela 
Clinica Ikigai, em 
Lorena! Siga no Ins-
tagram. Seja uma 
nova pessoa!

Quer dar um pre-
sente diferente e 
fazer alguém feliz? 
Saboaria SSartes 
faz sabonetes das 
formas mais incríveis 
que você pode ima-
ginar! Confira. Faça 
sua encomenda. Ano-
te ai: 12.997993930 
e fale com a Sandra 
Sales.

Deu vontade de 
comer uma tapioca 
deliciosa? Então é só 
pedir no Rei da Ta-
pioca Lorena. Tem 
para todos os gos-
tos: doces, salgadas 
e fitness. Aproveita 
e encomenda hoje 
mesmo. Contato: 
12.992414840.

Quer fazer um pla-
no de saúde, consór-
cio ou seguros? En-
tão o lugar certo é o 
Godoy & Bitencourt 
Seguros. Não fique 
em dúvida. Consulte 
e veja o melhor plano 
para você!

Quer fazer uma su-
presa para alguém 
que você admira 
muito ou, quem sabe, 
para você mesmo? 
Que tal uma jóia? 
Alianças em ouro, 
prata, relógios e ain-
da ótica. Só procurar 
pela Ouroval Bu-
riti, no Buriti Sho-
pping Guaratingue-
tá. Contato direto? 
12.982881222!

Queijos, doces, cre-
melino, pão de queijo 
e bom atendimento 
por Luiz Quintas? 
É só procurar pela 
Queijaria Cozinha 
do Chef!. É de dar 
água na boca de tan-
ta gostosura junto! 
(12.988107645)

Dica da Semana: 
Já fez seu pedido 
essa semana?? Com-
prou um lanche, um 
livro, um óculos... 
Seja o que for, invista 
no comercio de sua 
cidade, combinado?? 

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Sávio Fortes é o 
diretor do Arnolfo Aze-
vedo que vem fazendo 
uma nova história na 
educação dessa escola. 
E como ele é sempre 
exemplo, nada melhor 
que mostrar esse mo-
mento tão especial e 
único: sendo vacinado! 
Ele e muitos de nós 
acreditamos da ciên-
cia. Que venham dias 
melhores!

 Quer ver a linda 
Angelah Marques 
feliz? É só deixá-la 
rodeada de toda a fa-
mília! Parece sempre 
dia de festa quando 
estão reunidos. Gos-
toso de se ver, não é 
mesmo??  

Difícil resistir a alegria da 
família Brussolo, de Piquete. 
Eles estão sempre espalhando 
risadas e bons momentos para 
todos que os conhecem. Um 
brinde a vocês! Através de Ma-
riazinha Brussolo, um abraço 
à toda família!  

 Esse casal é muito especial. 

Décio e Patrícia Pratta são 

unidos pelo amor e pela educa-

ção há tantos anos que quase 

são um só! São super queridos, 

animados e também dedicados 

em tudo que fazem. Lindos!

 A gatíssima Lucinéia Gomes, de Taubaté, é uma daquelas pessoas marcan-tes, que só traz alegria para vida de quem a conhece. Felicidades, linda, por mais um ciclo de vida que se inicia! Loveu!

“Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver.”

Gloria Hurtado

 Evanda Santos é uma 

daquelas pessoas incríveis 

que a vida nos apresenta. 

Sempre rindo, linda e de 

bem com a vida! Você é um 

luxo, queridona!

   É impossível não olhar para o casal Suel-
len Fernandes e Bruno José Coutinho e não 
se encantar! É muito amor e cumplicidade 
entre eles. Pessoas do bem e abençoadas! 
Um abraço de admiração para vocês!

A lindíssima Dafne Tor-res, nossa famosa tarólo-ga, completou mais um ano de vida ao lado de seus pais Fatima e Maciel e dos irmãos Darla e Fí-dias. Muita luz para você, amada! Continue seguindo os passos de querida Vó Lica! Beijoss

Muito digno e importante ver nosso 

estimado Daniel Munduruku, escritor, 

professor e vencedor de prêmios como o 

Jabuti, será um dos convidados no especial 

“Falas da Terra”, na Rede Globo, que irá 

mostrar a riqueza cultural dos indígenas 

no Brasil. Que sensacional!
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