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O governador João Doria e os prefeitos Sylvio Ballerini (Lorena), Thales Gabriel (Cruzeiro) e Antônio Mineiro (Cachoeira); luta pelo Hospital Regional

Vacinação de funcionária da Educação de Guaratinguetá; cidade garante participação em compra de novos imunizantes após aval do Legislativo

Fotos: Reprodução GESP/Arquivo Atos

Fura fila? Mineiro entra na 
luta por Hospital Regional
Prefeito de Cachoeira Paulista tem apoio da Dutra, Inpe e Governo Federal; Lorena 
e Cruzeiro já encaminharam projetos de implantação para o Governo de São Paulo

O debate sobre a proposta 
de um novo hospital regional 
para a região teve um capí-
tulo surpresa nesta semana, 
que promete alterar a rota da 
atenção do governo de João 
Doria (PSDB), antes entre 
Cruzeiro e Lorena, e agora 
com projeto de Cachoeira 
Paulista. O prefeito cachoei-
rense, Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), participou, na última 
segunda-feira (3), de um en-
contro da Codivap (Associa-
ção dos Municípios do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
para debater a instalação da 
nova unidade na região do 
Vale Histórico.

Com uma proposta batizada 
no cenário político de “fura 
fila”, Mineiro propôs que o 
empreendimento seja insta-
lado no município, em um 
local estratégico: às margens 
da Rodovia Presidente Dutra.

Os prefeitos de Lorena, 
Sylvio Ballerini (PSDB), e Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), já haviam apresentado 
projetos técnicos ao governa-
dor e também estão na busca 
pelo atendimento regionali-
zado. Fonseca conta com o 
apoio de outras sete cidades 
do Vale Histórico, Lavrinhas, 
Silveiras, Queluz, Bananal, 
Arapeí, São José do Barreiro 
e Areias.

Câmara de Guaratinguetá 
aprova participação em 
consórcio de aquisição de 
vacinas contra Covid-19 

Durante sessão ordinária da 
última terça-feira (4), a Câmara 
de Guaratinguetá, aprovou por 
unanimidade, o projeto de lei 
que autoriza a participação 
da cidade no Conectar (Con-
sórcio Nacional de Vacinas 
das Cidades Brasileiras). Com 
essa aprovação, o município 
se une a outras cidades para a 
compra de vacinas da Covid-19, 
insumos, medicamentos e equi-
pamentos para a área da saúde.

Para garantir presença no 
consórcio, as cidades, além de 
manifestar interesse, devem 
aprovar a participação por 
meio de uma lei municipal, 

como pede a legislação bra-
sileira.  Na iniciativa, municí-
pios que fazem parte podem 
negociar com o mercado in-
ternacional, farmacêuticas e 
fornecedoras de insumos.

Desenvolvido em parceria 
com a Frente Nacional dos 
Prefeitos (FNP), o Conectar foi 
oficializado após decisão no 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), em fevereiro deste ano, e 
na sequência pelo Congresso 
Nacional, que autorizou esta-
dos e municípios a adquirirem 
imunizantes no combate à 
pandemia.

Ubatuba cadastra pacientes 
para reorganizar vacinação

Após o Estado anunciar a 
ampliação do grupo prioritá-
rio para a vacinação contra a 
Covid-19, Ubatuba iniciou o 

cadastro de moradores diag-
nosticados com comorbidades 
e deficiências.

Cruzeiro confirma variante 
de Manaus em dois pacientes

A Vigilância Epidemiológica 
do Estado notificou Cruzeiro, 
após identificar a variante P1 
da Covid-19, mais conhecida 

como “Variante de Manaus”. 
Os casos são de dois homens, 
de 88 e 35 anos.

Últimos dias para inscrições ao 
Conselho da Mulher em Guará

Após um mês da inaugura-
ção da Assessoria da Mulher e 
Cidadania em Guaratinguetá, 
a Prefeitura abriu edital de 

convocação para compor o 
Conselho Municipal de Direitos 
da Mulher.

Denúncias de 
sexo, drogas e 
más condições 
em parques 

Com a fase de transição 
prorrogada pelo governo do 
Estado no último dia 28 (até 
o próximo dia 9), permitindo 
a flexibilização de atividades e 
serviços, os parques voltaram 
a ser atrativos para as famílias 
durante a pandemia. Mas os 
cuidados com os espaços já 
estão no foco de reclamações. 
Em Lorena, não são poucas 
as denúncias sobre a falta de 
manutenção e fiscalização. Os 
três principais parques (Água 
do Barão, Parque Ecológico 
Mondesir e Taboão) têm re-
gistrado aumento na procura 
de quem busca uma opção de 
lazer. Mas problemas como 
más condições das áreas e a 
presença de usuários de drogas 
têm inibido a utilização do local 
pelos moradores.
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Em Brasília, 
Isael articula 
respiradores 
para Pinda

Na semana em que Pinda-
voltou a ultrapassar 100% da 
ocupação de leitos intensivos 
para a Covid-19, o prefeito 
Isael Domingues (PL) esteve 
em Brasília para articular o 
envio de mais respiradores 
e recursos para a saúde. Do-
mingues participou de uma 
reunião com o Ministério da 
Saúde, acompanhado pelo 
deputado federal Márcio 
Alvino.
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Política a conta-gotas...

Nelson Mathídios, Chico Hair, Filippo e Soliva

Fura-fila
Enquanto o governador pensava 

que conseguiria acalmar os discur-
sos dos prefeitos Thales Gabriel – 
Cruzeiro, Sylvio Ballerini – Lorena 
e Marcus Soliva – Guará, sobre o 
Hospital Regional, justificando que 
para a implantação da unidade no 
Vale Histórico não seria possível 
nos hospitais já existentes e que, o 
viável para o Estado, seria acertar 
uma área para construir, eis que 
aparece o prefeito Antônio Mineiro 
dizendo que Cachoeira Paulista se 
torna a ‘bola da vez’. Ele declarou 
em alto e bom tom, na reunião do 
Codivap na última segunda-feira, 
que sua cidade tem a melhor área 
a oferecer para a implantação da 
sede do futuro hospital, às margens 
da Dutra e com aporte de R$ 10 
milhões – recurso da Nova Dutra 
– para ajudar no projeto. Ninguém 
contava com essa astúcia...

Saia justa
Se a ideia do Palácio do Governo 

em antecipar a má notícia de que o 
Estado não liberaria a partilha das 
especialidades do Hospital Regional 
entre as três cidades pretendentes, 
através do subsecretário do Interior 
Ortiz Junior, numa reunião prévia 
do Codivap ocorrida essa semana, 
acabou atirando no próprio pé. Nin-
guém da cúpula estadual contaria 
que o prefeito Antônio Mineiro ‘ti-
raria o coelho da cartola’ e ‘trucasse’ 
em cima de Ortiz Junior na frente 
de Thales Gabriel & Cia Ltda. Ao 
que tudo indica, Doria vai ter de 
encarar a campanha eleitoral que 
se aproxima justificando ou dando 
explicações sobre o tal Regional...

Assunto de ordem federal
Enquanto a população de Ca-

choeira se mobiliza para criar uma 
frente de apoio pelo Hospital Regio-
nal na cidade, vazou do gabinete do 
Executivo que o prefeito Antônio 
Mineiro tem um audiência marcada 
com o presidente Jair Bolsonaro, 
em Brasília, no próximo dia 18. 
Além do retorno de 400 hectares do 
INPE ao município, assuntos como 
um investimento federal vultuoso 
em Cachoeira consta na pauta do 
encontro.

Alternância de poder
É voz corrente em Guaratingue-

tá, que dos últimos três prefeitos, 
nenhum teve êxito em eleger suces-
sores. Ou seja: Nelson Mathídios 
não conseguiu eleger Zé Romão; 
Francisco Carlos se reelegeu mas 
não emplacou Marcelo Meirelles; 

o mesmo ocorreu com Junior Filip-
po, que fez dois mandatos, porém, 
não garantiu Miguel Sampaio na 
alternância, e Francisco Carlos, que 
conseguiu voltar para seu terceiro 
mandato, mas afundou na tentativa 
de nova reeleição. Para os cientistas 
da Praça, fica claro e evidente que 
alternância de poder faz parte do 
perfil dos eleitores da terra de Frei 
Galvão. Agora, o prefeito Marcus 
Soliva tem o desafio de quebrar este 
paradigma ou ‘naufragar’ em 2024 
com seu indicado a sucessão.

Rádio Peão
Como dizem os experientes: “em 

política, segredo de dois só matando 
um”! Chegou no conhecimento da 
turma Praça que um dos vereadores 
do PSD de Guará está querendo vi-
rar tucano a todo custo. Pelo ‘zum 
zum zum’, a hora que abrir a janela 
eleitoral ele deverá ser o primeiro 
a pular. Perguntem ao Amâncio!!!

Sylvio Ballerini

Cara ou coroa?
De acordo com o pessoal da 

cervejinha gelada no Mercadão, 
tem gente jogando 10 contra 1 que 
na hora de homologar a candida-
tura, ‘aquele’ propenso candidato 
a deputado de Pinda pula fora da 
disputa. Disseram que ele é muito 
esperto para ‘queimar largada’ em 
2022 ficando inviabilizado para 
2024. Façam suas apostas...

Falou o que quis...
Parece que o vereador Norberto 

Moraes – o Norbertinho (PP) está 
encontrando sérias dificuldades para 
conter os ânimos da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB de Pin-
da, depois que pediu na tribuna da 

Câmara o rigor 
da Guarda Mu-
nicipal contra 
os “andarilhos” 
– sic que fre-
quentam a Pra-
ça central da ci-
dade. A falácia 
do parlamentar, 
que repercutiu 

de forma negativa entre os eleitores, 
ficou pior quando tentou se justi-
ficar nos meios de comunicação. 
Disseram que até a Comissão de 
Igualdade Social da Ordem dos Ad-
vogados entrou na parada pedindo 
providências da Comissão de Ética 
do Legislativo contra o nobre edil... 
Com a palavra, o presidente José 
Carlos, o Cal!!!

‘Presente de grego’
Período eleitoral é semelhante ao 

Natal na casa de pobre: poucos pre-
sentes, assim mesmo condicionando 
às crianças aos deveres de casa. 
Segundo a turma da Praça, o Go-
verno do Estado fez o mesmo com 
Lorena. Anunciou vários ‘presentes’ 
ao prefeito Sylvio Ballerini, porém, 
todos condicionados: R$ 600 mil 
para construção da ESF do Bairro da 
Cruz, mas somente se tiver uma área 
legalizada de 900 metros quadrados; 
instalação do Poupatempo, se con-
seguir um espaço adequado e dentro 
das normas; uma Fatec – Faculdade 
de Tecnologia, isso se houver um 
prédio com seis ou doze salas na 
cidade. Ah! Anunciaram também 
uma ambulância, o único ‘presente’ 
que não foi exigida a apresentação 
dos pacientes...

De Bolsonaro a Doria em...
...apenas um voo!!! A semana 

foi corrida para o prefeito Sylvio 
Ballerini, que iniciou ‘apagando 
incêndio’ entre vereadores na se-
gunda-feira, cumprindo agenda na 

terça-feira em 
Brasília com au-
diência no Mi-
nistério da Ci-
dadania e retor-
nando à Lorena 
com promessas 
de recursos – 
dos deputados 
Roberto Alves 

(Republicanos), Carlos Sampaio 
(PSDB) e Marco Bertaiolli (PSD).

E por falar em incêndio...
...a sessão de Câmara de Lorena 

da última segunda-feira fez jus a 
expectativas do mercado político, 
‘estrelando’ Elcinho versus Lon-
guinho no episódio ‘Projeto do 
Fundeb’. Após uma queda de braço 
de mais de uma semana entre as 
duas lideranças – o vereador em 
questão tentando atropelar a pauta 
de votação e o presidente garantindo 
a ordem do regimento da Casa – a 
sessão terminou com um debate ju-
rídico. Elcio Vieira no ataque, Mar-
celinho Alvarenga na defesa e Fábio 
Longuinho com o veredito – manda 
quem sabe fazer e obedece quem 
tumultua e não faz. Nada como ter 
três advogados na vereança...

A pergunta que não...
...quer calar A periferia política 

de Lorena quer saber: passados qua-
se 120 dias de governo, o prefeito 
Sylvio Ballerini já estaria convenci-
do que parte de seu estafe necessita 
ser substituído, ou as justificativas 
de inoperância ainda alimentam 
esperanças de melhores resultados?

Mudança geral
O prefeito Thales Gabriel foi 

assunto de ‘prós e contras’ nas rodas 
políticas de Cruzeiro esta semana, 
provocado pela iniciativa da junção 
das duas tradicionais feiras de horti-
frúti – que atendem a população aos 
sábados – em uma só e com espaço 
mais amplo, no prédio até então 
abandonado da CCC. A oposição, 
é claro, valorizou a distância e a 
quebra da tradição amplificada pelo 
‘lata vazia’; já os que pensam no 
local como um futuro centro comer-
cial com capacidade de atrair mais 
opções de negócios e oportunidades, 
elogiaram a iniciativa.

Não convidem para...
...a mesma picanha o presidente 

da Câmara de Potim, Marcinho e 
o vereador Luiz Roberto Thomaz, 
principalmente se o churrasqueiro 
for o Mateuzão da Erica!!!

E por falar em Potim...
...a prefeita Erica Soler ganhou 

as alturas esta semana até a Capital 
Federal atrás de incentivos e recur-
sos para cidade. Assuntos como 
escola de tempo integral, creche em 
novo padrão, verbas para investi-
mento no esporte e outros projetos 
estiveram em pauta durante sua 
peregrinação pelos ministérios, em 
especial o da Educação.

Pacote de obras
A Prefeitura de Piquete está fina-

lizando os projetos que permitirão 
receber do governo do Estado 10 
quilômetros de pavimentação em 
estrada vicinal, a construção da Casa 
da Juventude com investimento de 
R$ 700 mil – ao lado do Destaca-
mento da Polícia e, completando 
este primeiro pacote de recursos, 
R$ 300 mil para reformulação do 
Mercado Municipal em um espaço 
diferenciado e com arquitetura mo-
derna que seguirá como um centro 
comercial dedicado aos trabalhos 
artesanais e produtos estritamente 
de produção local. E para completar 
os primeiros 120 dias de governo, 
o prefeito Rominho está comemo-
rando a inauguração de um novo 
supermercado – o Dia, na cidade, 
com a geração de mais de 20 postos 
de trabalho. 

O Caso Dr. Coragem
O triste episódio do assédio mo-

ral e desrespeito ao Dr. Coragem 
da Santa de Casa de Cachoeira 
Paulista, praticado pelos vereado-
res Maximiliano Barros – o Max 
e Felipe Piscina há pouco mais de 
um mês, teve novo desdobramento 

esta semana. Além do processo de 
investigação aberto na Câmara, que 
se encontra em estado de lentidão e 
da suspensão da dupla do partido, 
segundo comentários nas principais 
rodas políticas da cidade, o Max 
está trabalhando a ‘consciência’ 
dos demais vereadores a puní-lo 
com apenas uma advertência, e para 
evitar a gritaria da opinião pública, 
cassar somente o Piscina! Pergun-
tem ao Léo Fênix... 

Norberto Moraes

Filipe Piscina e Maximiano - o Max

Em tempos de divulgação e de-
fesa dos direitos humanos, quando 
a tônica dos esforços coletivos está 
no amparo social, é espantoso ouvir 
um representante popular exigindo 
medidas da Guarda Municipal con-
tra pessoas em situação de rua que 
buscam abrigo nos pontos de ônibus.

Não é para menos que a falta de 
empatia e sororidade do vereador 
Norberto, na tribuna da Casa de Leis 
de Pindamonhangaba, já suscitou 

reação da Comissão de Direitos Hu-
manos da OAB que se manifestou 
em Nota de Repúdio. 

Infelizmente a postura foi tão 
lamentável quanto a fala, deixando 
claro que os menos favorecidos e 
a política social não parecem ser a 
preocupação do vereador. 

De fato, deve ser difícil o exer-
cício da empatia para quem nunca 
soube o que é procurar um local 
seguro para dormir, a fim de salvar a 
própria vida. Talvez seja exigir mui-
to de quem tem altos vencimentos 
e sempre teve fartura em sua casa, 
imaginar a condição da fome de 
quem busca esmolas e às vezes não 
tem uma refeição no dia. 

Infelizmente essa crise sanitária 
e econômica avassaladora tem joga-
do muitas famílias para a miséria e 
fatalmente o número de pessoas em 
condições de risco tende a aumentar. 

Entretanto, mesmo sem condi-
ções mínimas de sobrevivência, es-
ses "andarilhos", que tanto incomo-
dam o vereador, são seres humanos 

que poderiam ter suas condições de 
vida alteradas se alguém com poder 
e representatividade tivesse um pro-
jeto de efeitos reais.

Acobertado pela imunidade 
funcional da tribuna,  o vereador 
teve a oportunidade e a liberdade 
de demonstrar a que veio, como 
também o grupo seleto e soberbo 
que representa.

Espera-se ao menos que a hu-
manidade que faltou ao exigir a 

fiscalização, possa vir de algum 
membro do plenário com propostas 
de melhorias e acolhimento dos 
sem teto.

Afinal o problema social não 
se resolve tirando os moradores de 
rua do campo de visão da pretensa 
nobreza; e não se trata de uma ques-
tão alheia, o agravamento social é 
problema de todos os cidadãos cons-
cientes que esperam ou trabalham 
em meios de superação da crise.

Aguardamos sinceramente que 
a postura soberba, preconceituosa 
e digna de repúdio com relação aos 
sem teto possa ser discutida pela 
Comissão de Ética, e que o respeito 
e projetos para ressocialização e am-
paro dos desfavorecidos possam vir 
à tribuna por quem tem inteligência 
estratégica de liderança política e 
visão além da caixinha. 

Afinal, a caneta não está na 
mão apenas para politicagem. Para 
ser oposição, centro ou situação, o 
vereador tem muito mais funções e 
trabalhos que exigir “fiscalização”. 

Um caso
de Vergonha alheia 

editorialeditorial

E lá vem a Revoada .... de abutres

opiniãoopinião
Nem os ventos tristes do luto 

coletivo da pandemia aplacaram a 
ânsia pela caçada a votos. Ávidos 
pelos lucrativos postos, cientes do 
vasto campo de possibilidade de 
adeptos, dos quais destacamos cabos 
eleitorais com maiores necessida-
des, já visualizamos alguns ilustres 
visitantes sazonais.

Como tudo na pandemia está 
confuso, feriados que são alterados, 
comércio que fecha e abre, pessoas 
apavoradas tentando convencer o 
mundo de que seu trabalho é es-
sencial, parece que eles chegaram 

mais cedo.
É melhor segurar as carteiras e os 

títulos de eleitor, porque apesar das 
restrições da pandemia, dos protoco-
los, eles estão de volta a todo vapor, 
dispostos a uma aglomeração básica 
para um abraço sorrateiro, e assim, 
um ponto positivo na urna. 

Sim, aqueles ilustres pré-candi-
datos que só vemos de tempos em 
tempos, que chegam com sorrisos 
simpáticos, fixam suas placas, dis-
tribuem seus sorrisos. Não temos 
melhor comparação que não seja 
a do abutre, afinal não aparecem 
para trazer informação de traba-
lho, mas para politizar a desgraça, 
alimentando-se de lixo, morte e 
desgraça, o que não falta nesses 
últimos tempos.

É triste porque dentro do confor-
to de seu poder financeiro muitos 
terão promessas afinadas com o 
público afinal. Existe até treinamen-
to para falar o que o outro precisa 

ouvir, ou quer ouvir.
Mas assim, como os tempos 

mudaram, devemos usar as circuns-
tâncias desfavoráveis para aprender, 
melhorar como cidadãos e cobrar 
dos abutres dos votos, que vêm 
àcaça na nossa região, onde estão 
os projetos e os benefícios? 

Melhor é questionar, cobrar, 
pesquisar o que foi feito, mas infe-
lizmente a leitura que se faz é que o 
brasileiro mais vulnerável por tudo 
o que enfrenta, caia nos discursos 
desses camaleões ideológicos, de 
bom papo, que em nada trabalharam 

ou ofereceram para região. 
Infelizmente, sem ser pessimis-

ta, mas a revoada não vai acabar. 
Afinal, a possibilidade de mudança 
dos caminhos políticos da nação 
está vinculada a mudança do eleitor. 
Político sério, vocacionado, não 
aparece só de quatro em quatro anos.

Postura que não é muito ani-
madora, já que muitos brasileiros 
sequer lembram em quem votaram 
nas últimas eleições, ou sabem a 
função de cada cargo político, muito 
menos entendem o complexo siste-
ma eleitoral.

Mas em tempos de tantas tur-
bulências, não podemos baixar a 
guarda, nos resta seguir alertando, 
informando e esperando que a boa 
informação, possa gerar transfor-
mação. 

O vírus da corrupção é a pande-
mia secular no país, e a vacina está 
nas mãos de cada um que resolva 
não se render a esses abutres.

"Não temos melhor comparação que não 
seja a do abutre, afinal não aparecem 

para trazer informação de trabalho, mas 
para politizar a desgraça"

"Talvez seja exigir muito de quem tem 
altos vencimentos e sempre teve fartura"
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Com apoio do Inpe, Dutra e Governo Federal, 
Mineiro anuncia projeto de hospital regional
Prefeitos de Lorena e Cruzeiro já encaminharam projetos para o Governo de São Paulo em 2021; 
verba de R$ 10 milhões para adequação de área e interesse do Estado são armas do cachoeirense

O debate sobre a proposta 
de um novo hospital regional 
para a região teve um capítulo 
surpresa nesta semana, que 
promete alterar a rota da 
atenção do governo de João 
Doria (PSDB), antes entre Cru-
zeiro e Lorena, e agora com 
projeto de Cachoeira Paulista. 
O prefeito cachoeirense, An-
tônio Carlos Mineiro (MDB), 
participou, na última segun-
da-feira (3), de um encontro 
da Codivap (Associação dos 
Municípios do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) para debater 
a instalação da nova unidade 
na região do Vale Histórico.

Com uma proposta batizada 
no cenário político de “fura 
fila”, Mineiro propôs que o 
empreendimento seja insta-
lado no município, em um 
local estratégico: às margens 
da Rodovia Presidente Dutra.

Os prefeitos de Lorena, 
Sylvio Ballerini (PSDB), e Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), já haviam apresentado 
projetos técnicos ao governa-
dor e também estão na busca 
pelo atendimento regionali-
zado. Fonseca conta com o 
apoio de outras sete cidades 
do Vale Histórico, Lavrinhas, 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Silveiras, Queluz, Bananal, 
Arapeí, São José do Barreiro 
e Areias. Até mesmo a própria 
Cachoeira Paulista figurou 
apoio à ação, encabeçada pelo 
prefeito cruzeirense.

Mas durante entrevista ao 
programa Atos no Rádio, dia 
4 de maio, Mineiro destacou 
que já havia solicitado ao 
ministro da Ciência, Tecno-

logia e Inovações, Marcos 
Pontes, a cessão de área do 
Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), pensan-
do em investimentos para a 
cidade. A proposta do gestor 
ganhou força após a decisão 
do Governo do Estado de não 
readaptar nenhum prédio 
existente para receber o Hos-
pital Regional, e sim a criação 

O prefeito de Cachoeira, Antônio Mineiro (centro), em reunião que debateu a proposta do Hospital Regional
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Aplicação de vacina contra a Covid-19 em Guará; cidade oficializa participação em consórcio por doses
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de um novo espaço.
“O foco do governo não é 

desmanchar Santa Casa e 
fazer hospital, o foco do go-
verno é agregar e fazer um 
hospital regional de alta mé-
dia complexidade. As Santas 
Casas dos municípios (Cru-
zeiro e Lorena) continuarão 
funcionando. Vai ser escolhida 
uma área para construir o 

hospital e eu tenho o melhor 
lugar para ser construído 
que é na beira da Rodovia 
Presidente Dutra, de fácil 
acesso”, frisou. “Acho que o 
melhor lugar é em Cachoeira 
Paulista, não estou querendo 
fazer ‘queda de braço’, o que 
eu quero é que funcione e 
no melhor lugar para todo 
mundo”, argumentou Mineiro.

O chefe do Executivo afir-
mou que recebeu um aporte 
econômico da CCR Nova 
Dutra de R$ 10 milhões. Ele 
lembrou um hospital regional 
que atende na região de Volta 
Redonda-RJ, que fica às mar-
gens da Via Dutra e que conta 
com aporte financeiro da CCR 
Nova Dutra. “Vamos buscar 
com a Nova Dutra um valor 
bem bacana para agregar 
na construção do hospital”, 
reforçou.

Ainda não há uma data 
marcada para a resposta do 
Estado sobre a tramitação 
e a definição da cidade que 
abrigará o hospital regional. 
Independentemente da esco-
lha do local, a implementação 
do atendimento em alta e 
média complexidade promete 
resultar numa melhoria para 
a população de toda a região.

Projetos paralelos – Em 
fevereiro, o prefeito Sylvio 
Ballerini revelou, em sua 

página oficial no Facebook, 
que solicitou a implantação 
do aparelho público para 
Lorena, após uma reunião 
com o secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, e o subsecretário da 
pasta, Ortiz Júnior (PSDB). A 
justificativa apontada pelo es-
tudo técnico foi que a cidade 
possui uma consolidada es-
trutura de Saúde, pois abriga 
o AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades) e o CER 
(Centro de Especialidades e 
Reabilitação).

Thales Gabriel demonstrou 
confiança pela escolha do 
Estado por Cruzeiro, que 
tem o apoio dos prefeitos das 
cidades do Vale Histórico, na 
sub-região 5 da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

Além de São José dos Cam-
pos, apenas Taubaté e Ca-
raguatatuba contam com 
hospitais regionais na região. 
A unidade da cidade no Litoral 
Norte foi entregue em março 
de 2020, após investimento 
de R$ 188 milhões, mas com 
apenas 40% da estrutura de 
atendimento, totalmente dire-
cionada para os cuidados aos 
pacientes contaminados com 
o novo coronavírus. Foram 
18 meses de atrasos para a 
inauguração do prédio.

Câmara de Guaratinguetá aprova participação em 
consórcio de aquisição de vacinas contra Covid-19 
Votação formaliza presença no Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, por Astrazeneca e Coronavac

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Durante sessão ordinária da 
última terça-feira (4), a Câmara 
de Guaratinguetá, aprovou por 
unanimidade, o projeto de lei 
que autoriza a participação 
da cidade no Conectar (Con-
sórcio Nacional de Vacinas 
das Cidades Brasileiras). Com 
essa aprovação, o município 
se une a outras cidades para a 
compra de vacinas da Covid-19, 
insumos, medicamentos e equi-
pamentos para a área da saúde.

Para garantir presença no 
consórcio, as cidades, além de 
manifestar interesse, devem 
aprovar a participação por 

meio de uma lei municipal, 
como pede a legislação bra-
sileira.  Na iniciativa, municí-
pios que fazem parte podem 
negociar com o mercado in-
ternacional, farmacêuticas e 
fornecedoras de insumos.

Desenvolvido em parceria 
com a Frente Nacional dos 
Prefeitos (FNP), o Conectar foi 
oficializado após decisão no 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral), em fevereiro deste ano, e 
na sequência pelo Congresso 
Nacional, que autorizou esta-
dos e municípios a adquirirem 
imunizantes no combate à 
pandemia.

Segundo a assessoria de 
comunicação da Prefeitura de 
Guaratinguetá, os próximos 

trâmites, e quais as vacinas 
serão adquiridas, competem 
à direção e representantes do 
consórcio. Com isso a cidade 
aguarda novas orientações.

A vacinação em Guaratingue-
tá imunizou nesta semana pro-
fissionais de saúde, educação, 
e idosos de 60 anos. Segundo 
o último balanço, publicado 
pela Prefeitura no dia 4 de 
maio, a cidade aplicou 32.924 
doses dos imunizantes contra 
Covid-19 até o final do mês de 
abril. Um total de 21.692 de 
primeira dose e 11.232 de se-
gunda dose. As vacinas variam 
entre Oxford-Astrazeneca e 
Coronavac. A previsão é que 
na segunda-feira (10), a cidade 
receba novos lotes de vacina.

Ubatuba cadastra pacientes para reorganizar vacinação
Governo do Estado amplia público-alvo da imunização contra a Covid-19; mudança contempla quatro grupos prioritários

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após o Governo do Estado 
anunciar, na manhã da última 
quarta-feira (5), a ampliação 
do grupo prioritário para a 
vacinação contra a Covid-19, 
a Prefeitura de Ubatuba ini-
ciou a atualização do cadastro 
de moradores diagnosticados 
com comorbidades e deficiên-
cia permanente. A extensão 
do público preferencial de 
imunização contempla tam-
bém portadoras de doenças 
crônicas que estão grávidas 
ou deram à luz recentemente.  

Durante pronunciamento 
no Palácio dos Bandeirantes, 
o governador João Doria 
(PSDB) explicou que a medida 
busca conter o aumento de 
mortes e internações em UTI 

(Unidade de Terapia Inten-
siva) motivadas pelo novo 
coronavírus.

Segundo estimativa da se-
cretaria estadual de Saúde, 
os quatro novos grupos inse-
ridos como prioritários são 
formados por cerca 1,030 
milhão de paulistas.

Além de pessoas com defici-
ência física ou mental perma-
nente, que tenham entre 55 e 
59 anos, estão liberadas para 
serem vacinadas no próximo 
dia 11, grávidas e puérperas 
(mães que deram à luz há até 
45 dias) que tenham mais de 
18 anos e sofram de comor-
bidades.

Já no próximo dia 12, serão 
imunizados homens e mu-
lheres, de 55 e 59 anos, com 
doenças preexistentes. Além 
de insuficiência cardíaca e 
hipertensão pulmonar, os 

pacientes que se encaixam 
neste grupo deverão com-
provar, por meio de exames 
e atestados médicos, que 
sofrem de enfermidades como 
anemia falciforme, arritmia 
cardíaca, cardiopatia hiper-
tensiva ou congênita, cirrose 
hepática, diabetes, doença 
cerebrovascular, doença re-
nal crônica, doença da Aorta, 
hipertensão arterial, HIV, 
imunossuprimidos (câncer), 
miocardiopatias, obesidade 
mórbida, pericardopatias, 
pneumopatias crônicas gra-
ves, síndrome coronariana e 
valvopatias.

Ubatuba - Para facilitar 
a organização da vacinação 
da próxima semana em Uba-
tuba, a Prefeitura iniciou na 
tarde da última quarta-feira 
o processo de atualização 
do cadastro dos moradores 
com deficiência permanente, 
transplantados e diagnosti-
cados com doenças renais 
em processo de hemodiálise. 

Segundo a secretaria de 

Saúde, é necessário que o in-
teressado, ou seu responsável 
legal, compareça à ESF (Estra-
tégia de Saúde da Família) ou 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de) de seu bairro e apresente 
um comprovante de endereço, 
cópia de documento médico 
atestando sua condição de 
saúde e um documento com 
foto. 

De acordo com um relatório 
disponibilizado no site oficial 
da Prefeitura, ubatuba.sp.gov.
br, a cidade litorânea recebeu 
22.186 doses da vacina con-
tra o novo coronavírus, sendo 
que 18.252 já foram aplica-
das na população até o fim 
da tarde desta quarta-feira. 

Segundo a ferramenta dis-
ponível no site do Governo 
do Estado, denominada “vaci-
nômetro”, até o fim da tarde 
desta quarta-feira já foram 
aplicadas 11.999.471 doses 
da vacina contra a Covid-19 
em São Paulo, sendo que 
4.429.769 moradores já re-
ceberam as duas doses.Idoso vacinado em Ubatuba; cidade tem novo cronograma contra Covid
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Cruzeiro confirma variante 
de Manaus em dois pacientes

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:
ALEX SANDRO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado
civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Frei Inocêncio-MG, no dia 07 de
setembro de 1981, residente e domiciliado Rua Moacir Margarido Lacerda, nº 319,
Jardim Novo Horizonte, Lorena SP, filho de MARIA APARECIDA PEREIRA.
ANDRÉIA CRISTINA CÂNDIDO DA MÓTA, de nacionalidade brasileira, profissão
funcionária pública, estado civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de junho de 1976, residente e domiciliada Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, bloco 28, apto 202, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de DAISA CANDIDO DA MÓTA. 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, 03 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FLAVIO MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
escriturário, estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de abril de 1981, residente e domiciliado Rua Alvaro Teixeira de Souza,
nº 13, Vila Suiça, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO MARCOS RIBEIRO e
BENEDITA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO.
MARILANE BRITO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Itapetinga-BA, no dia 28 de
fevereiro de 1985, residente e domiciliada Rua Álvaro Teixeira de Souza, nº 13, Vila
Suiça, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LEÔNIDAS DIAS DOS SANTOS e
MARIA EUNICE BRITO 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, 03 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL DA SILVA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de pedreiro,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Caraguatatuba-SP, no dia 24 de
outubro de 1993, residente e domiciliado Avenida dos Cedros, nº 2089, Goiabal,
Pindamonhangaba SP, filho de VERANI INACIO LOPES e MARIA JOSÉ DA SILVA.
CINTIA CRISTINA SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia 23
de setembro de 1996, residente e domiciliada Avenida dos Cedros, nº 2089, Goiabal,
Pindamonhangaba SP, filha de RUI ALVES SILVA e MARIA APARECIDA SOUZA DE
JESUS. 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, 03 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador
multifuncional, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 06 de maio de 1997, residente e domiciliado Rua Padre Luiz Garcia de
Oliveira, nº 177, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA DOS
SANTOS e MARIA VANDALICIA DA SILVA DOS SANTOS.
MICHELE CRISTINA CASTOR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora F, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de março de 2000, residente e domiciliada Rua Sargento Virgílio Simões
Filho, nº 24, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MESSIAS CASTOR DOS
SANTOS e CLÁUDIA APARECIDA 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, 03 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AMAURI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de trabalho social,
estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 04 de
janeiro de 1977, residente e domiciliado Estrada Municipal Alcides Soares de Oliveira,
nº 790, Delta, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA DAS MERCES SILVA.
VIVIANE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em São Bernardo do Campo-SP, no dia 27
de outubro de 1977, residente e domiciliada Estrada Municipal Alcides Soares de
Oliveira, nº 790, Delta, Pindamonhangaba SP, filha de ARLIETE MOREIRA DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILBERTO MARCONDES NETO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
sistemas, estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de setembro de 1983, residente e domiciliado Rua Glorita Homem de
Mello, nº 155, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de GILBERTO MARCONDES
JUNIOR e JACQUELINE SANTOS LIMA MARCONDES.
ELAINE CRISTINA SOARES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
24 de abril de 1988, residente e domiciliada Rua Glorita Homem de Mello, nº 155, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de AMANCIO FERREIRA FILHO e ELENIL DA COSTA
SOARES FERREIRA. 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, 04 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO SANTOS DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil viúvo, de 79 anos de idade, nascido em Muriaé-MG, no dia 14 de
novembro de 1941, residente e domiciliado Rua Alceu Carvalho de Faria, nº 325,
Nova Esperança, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA DE ALMEIDA e
ANTONIETA RODRIGUES SILVA.
MIRIAM GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentada,
estado civil solteira, de 67 anos de idade, nascida em Sertanópolis-PR, no dia 19 de
maio de 1953, residente e domiciliada Rua Alceu Carvalho de Faria, nº 325, Nova
Esperança, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA e
TEREZINHA GONÇALVES DE OLIVEIRA. 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, 04 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERIVELTON ALVES DE JESUS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista entregador, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em São
Bernardo do Campo-SP, no dia 10 de fevereiro de 1992, residente e domiciliado Rua
Professora Idalina César, nº 138, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON
DE JESUS SANTOS e EDILAINE APARECIDA ALVES DE JESUS SANTOS.
ELIZABETH CRISTINA ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de agosto de 1995, residente e domiciliada Rua Professora Idalina César, nº 138,
Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO HENRIQUE ALVARENGA e VERA
LUCIA CUBA ALVARENGA. 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, 05 de maio de 2021.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIANO CESAR DE CASTRO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
mecânico, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-
SP, no dia 10 de abril de 1979, residente e domiciliado Avenida Sargento José
Joaquim dos Santos Sobrinho, nº 8, Andrada, Pindamonhangaba SP, filho de SILAS
CLAUDIO DA SILVA FILHO e SUELY APARECIDA DE CASTRO SILVA.
ROSEMEIRE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
cozinheira, estado civil divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de fevereiro de 1973, residente e domiciliada Avenida Sargento José
Joaquim dos Santos Sobrinho, nº 8, Andrada, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
MIGUEL MARCONDES DOS SANTOS e IRENE JULIA MARCONDES 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, 05 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO APARECIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Biritiba-Mirim-SP, no dia 25
de março de 1972, residente e domiciliado Rua Benedito de Almeida, nº 277, Nova
Esperança, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ORLANDO DE LIMA SILVA e
MARIA DORALICE ALVES DA SILVA.
ESTER DOS SANTOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 12 de dezembro de 1989, residente e domiciliada Rua Benedito de Almeida, nº
277, Nova Esperança, Pindamonhangaba SP, filha de RAQUEL DOS SANTOS
OLIVEIRA. 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, 06 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS LIMA FERREIRA DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, profissão fotógrafo,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de julho de 1991, residente e domiciliado Avenida Doutor Antonio Pinheiro Junior,
nº 1444, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de JARBAS FERREIRA DE
MATTOS FILHO e MARIA HELENA DE LIMA MATTOS.
LETÍCIA MARQUES ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de
agosto de 1993, residente e domiciliada Avenida Doutor Antonio Pinheiro Junior, nº
1444, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FERNANDO ALVES e
CLAUDIA DE LIMA MARQUES 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 maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AUGUSTO LOPES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP,
no dia 01 de outubro de 1991, residente e domiciliado Rua Capitão Vitório Basso, nº
1338, Parque São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de JOSE CLAUDIO DOS
SANTOS e JULIANA GONÇALVES LOPES DOS SANTOS.
HELEN SANTOS DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de marketing, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de setembro de 1998, residente e domiciliada Rua
Capitão Vitório Basso, nº 1338, Parque São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSIAS DA CONCEIÇÃO e ELAINE SANTOS DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO.
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 maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADRIANO FEITOSA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Acopiara-CE, no dia 29 de julho de 1984,
residente e domiciliado Rua João Esaú Bicudo, nº 217, Cidade Jardim, Pindamonhangaba
SP, filho de SEVERINO MOREIRA CAMPOS e ANTONIA FEITOSA CAMPOS.
LUZIA OLIVEIRA FEITOSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 32 anos de idade, nascida em Quixelô-CE, no dia 11 de junho de 1988,
residente e domiciliada Rua João Esaú Bicudo, nº 217, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO CAMPOS FEITOSA e JOSEFA TAVARES
OLIVEIRA FEITOSA. 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 maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GISLEI MATHEUS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de março de 1986, residente e domiciliado Rua Treze de Maio, nº 555, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO DE JESUS e NILZA
MATEUS DE JESUS.
ADRIÉLEN ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 27 de julho de 1997, residente e domiciliada Rua Treze de Maio, nº 555,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de RAIMUNDO ANGELO DA SILVA
e ROSEMARY GALVÃO ALVES DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ DE SOUZA E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado
civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
março de 1987, residente e domiciliado Rua Ignácio Henrique Romeiro, nº 54, apto
35, Edificio Milano, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de SIDNEY
MOREIRA DA SILVA e ISABEL CRISTINA DE SOUZA E SILVA.
GABRIELA DE ALMEIDA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de março de 1986, residente e domiciliada Rua Ignácio Henrique Romeiro, nº 54,
apto 35, Edificio Milano, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de JAN
CARLO RODRIGUES e ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA 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, 07 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS GABRIEL DA COSTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de caixa, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de março de 1997, residente e domiciliado Rua
Francisco Olegário da Silva, nº 126, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS
CARLOS FERREIRA JUNIOR e GILSEMARA VIRI DA COSTA.
BRUNA GABRIELE MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 2000, residente e domiciliada Rua Francisco Olegário da Silva, nº 126,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS ANTONIO MOREIRA e DEBORA
CRISTINA 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, 07 de maio de 2021.

Município atinge 96% dos leitos de UTI ocupados e 82% de enfermaria
Da Redação
Cruzeiro

A Vigilância Epidemiológica 
do Estado de São Paulo notifi-
cou Cruzeiro, após identificar 
a presenta da variante P1 da 
Covid-19, mais conhecida como 
“Variante de Manaus”. Os casos 
são de dois homens, de 88 e 
35 anos.

De acordo com a Prefeitura, 

a constatação se deu por meio 
de amostras coletadas no início 
de abril, mas a Prefeitura não 
informou se os infectados es-
tão hospitalizados ou se estão 
curados da doença.

Um estudo publicado na 
revista Science, considerada 
umas das mais importantes no 
mundo acadêmico, informou 
que a variante de Manaus 
(P.1) do coronavírus é de 1,7 a 
2,4 mais transmissíveis. Entre 

as 17 mutações identificadas 
pelos pesquisadores, três estão 
relacionadas com a maior capa-
cidade do vírus de contaminar 
células humanas.

Ainda segundo a análise feita 
por 74 pesquisadores em con-
junto a universidades de todo 
Brasil, as infecções levavam à 
morte de 1,2 a 1,9 vezes mais.

Além de Cruzeiro, a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) re-

gistrou variantes em Ilhabela e 
Jacareí e São José dos Campos.

De acordo com o último bole-
tim epidemiológico divulgado 
nesta sexta-feira (7), Cruzeiro 
tem 5.098 casos confirmados, 
182 suspeitos, 157 óbitos e 
outros 18 aguardam resultados 
de exames.

A ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
está com 96% dos leitos ocupa-
dos e 82% de enfermaria.

Senac Guaratinguetá disponibiliza bolsas 
de estudo para cursos de curta duração

Da Redação
Guaratinguetá

O Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial) 
de Guaratinguetá oferece, du-
rante os meses de maio e junho, 
oitenta bolsas de estudos para 

cursos livres e técnicos. O bene-
fício será realizado por meio do 
Programa Senac Gratuidade.

Os candidatos à bolsa podem 
escolher os cursos nas áreas de 
gestão e negócios, eventos e la-
zer, tecnologia da informação, 
saúde e bem-estar, educação, 
beleza e estética, comunicação 

e artes, meio ambiente, segu-
rança e saúde no trabalho.

Para garantir o benefício, os 
interessados devem acessar o 
link sp.senac.br/bolsas-de-es-
tudo, onde responderão um 
questionário com os requisitos 
necessários para obter a bolsa 
disponível, até vinte dias antes 

do início das aulas. As vagas são 
limitadas.

O Senac destacou que os 
cursos técnicos oferecem a 
oportunidade do participante 
se formar em menos tempo 
que uma graduação. “Nesse 
modelo de ensino, a teoria e a 
prática caminham juntos. Os 
cursos livres são de menor du-
ração e tem o intuito revisitar 
conteúdos, promover a atuali-
zação profissional ou oferecer 
novos conhecimentos”.
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Últimos dias para inscrições a 
Conselho da Mulher em Guará

Da Redação
Cruzeiro

Após um mês da inaugura-
ção da Assessoria da Mulher e 
Cidadania em Guaratinguetá, a 
Prefeitura abriu edital de con-
vocação para compor o Con-
selho Municipal de Direitos da 
Mulher. O prazo de inscrições 
segue até este domingo (9).

O edital aberto na última 
terça-feira (4) oferece a oportu-
nidade de organizações ligadas 
a defesa feminina. São 16 vagas 
para conselheiras, sendo oito 
titulares e oito suplentes “cor-
respondentes a sociedade civil, 
que serão disputadas entre as 
inscritas, por voto secreto”, 
trecho da nota. O mandato do 
Conselho terá duração de 2021 
a 2023.  

A entidades interessadas 

Qualifica Guará abre inscrições para 
13 cursos de qualificação profissional
Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10 para participação de aulas online

Da Redação
Guaratinguetá

O Qualifica Guará está com 
inscrições abertas para 13 
cursos online do segundo 
módulo. O programa de quali-
ficação profissional de Guara-
tinguetá, que atende pessoas a 
partir dos 16 anos, conta com 
parceria com o Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial) e tenta ampliar 
as condições de quem luta 
por um lugar no mercado de 
trabalho.

Com o atual nível de com-
petitividade, a qualificação 
profissional cobra uma atua-

podem se inscrever pelo e-mail 
cmdmguaratingueta@gmail.
com ou presencialmente na 
sede da Assessoria da Mulher, 
localizada à rua 7 de Setembro, 
nº 69 no Centro, das 9h às 13h. 

De acordo com a Prefeitura, 
é necessário apresentar um 
ofício endereçado a Comissão 
Eleitoral, em papel timbrado 
da entidade ou movimento, 
constando a identificação do re-
presentante legal como nome, 
RG, CPF, o cargo e os dados da 
indicada para conselheira. So-
bre a indicada devem constar 
informações como nome, RG, 
CPF, endereço, e-mail, telefone 
e um resumo das atividades 
realizadas pela entidade nos 
últimos dois anos. 

A eleição será realizada no 
próximo dia 17 e o edital com-
pleto está disponível no site 
guaratingueta.sp.gov.br.

lização de currículos de quem 
sonha com um novo emprego, 
ou ainda voltar a ter uma nova 
oportunidade de contratação.

É com foco neste grupo 
que a Prefeitura abriu novos 
módulos do programa, que 
disponibilizou formações de 
programador de produção, 
inglês técnico básico, técnicas 
de recepção e secretariado, 
eletricista instalador, micro-
soft office, informática (siste-
mas operacionais, hardware, 
segurança da informação, 
redes e internet), assistente 
técnico de vendas, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
logística, libras básico, assis-
tente de recursos humanos, 

organização de eventos em-
presariais (garçom) e inspetor 
de qualidade. Cada turma terá 
quarenta alunos.

As inscrições podem ser 
feitas por meio do site gg.gg/
qualificaguara, com apresen-
tação de documentos como 
RG, CPF e comprovante de 
escolaridade (fundamental 
completo). A matrícula segue 
até as 18h do próximo dia 10.  

Devido à pandemia de Co-
vid, os cursos serão ministra-
dos de forma online e terão 
uma carga horária de 160 
horas, com início previsto 
para a próxima segunda-fei-
ra (10), às 19h. As aulas não 
ficarão gravadas.

O prefeito Isael Domingues (à dir), durante reunião em Brasília para debater demandas de Pindamonhangaba

Acesso online ao Qualifica Guará

Em Brasília, Isael Domingues 
articula respiradores para Pinda
Cidade atinge 118% de ocupação de UTI's; mais de 1,8 mil casos são identificados em abril

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Na semana em que a cidade 
voltou a ultrapassar 100% da 
ocupação de leitos intensivos 
para a Covid-19, o prefeito 
Isael Domingues (PL) esteve 
em Brasília para articular o 
envio de mais respiradores e 
novos recursos para custeio 
da saúde.

Domingues participou, 
no último dia 28, de uma 
reunião com o Ministério da 
Saúde, acompanhado pelo 
deputado federal Márcio 
Alvino (PL). No encontro, 

o prefeito solicitou o envio 
de mais respiradores, equi-
pamento fundamental para 
pacientes que apresentam 
complicações nos casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus. Ele aproveitou 
ainda para angariar recursos 
para a saúde.

Em abril, Pindamonhanga-
ba registrou 1.866 casos por 
coronavírus e 59 mortes. A 
taxa das UTIs (Unidades de 
Terapia Intensiva) pública 
voltou a superar a casa dos 
100%, chegando a 118%, uma 
das mais elevadas desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020. Isso significa que 

além dos 22 leitos disponíveis 
para o tratamento intensi-
vo da doença, mais quatro 
leitos de enfermaria foram 
ocupados por pacientes que 
tiveram a necessidade de ser 
intubados e passaram a ser 
atendidos como tratamento 
intensivo.

Mais de oitenta pessoas 
estão hospitalizadas no mu-
nicípio, entre casos suspeitos 
e confirmados. Segundo o úl-
timo boletim epidemiológico 
divulgado, mais de 11,3 mil 
moradores foram contamina-
dos pela doença. Ao menos, 
3,6 mil aguardam a confir-
mação da infecção, através de 
exames. A Covid-19 vitimou 
235 pessoas.

O prefeito reconheceu a im-
portância de uma articulação 
política para o município, em 
Brasília, através do deputado. 
“Pindamonhangaba tem um 
grande amigo em Brasília que 
vem lutando incansavelmente 
junto às demandas que apre-
sentamos”, comentou.
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Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 

Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 

Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários f lexíveis. 
Valor: R$ 110,00. Te-
lefone: 99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empre s a  de  en -
tregas rápidas em 
áreas restritas a ca-
minhões em SP e 
grande SP. Telefone: 
(11) 95143-4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar! O chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
prococa a sensação 
de um sabor incrível 
e único. Valor: R$ 
19.99 200gr. Telefo-
ne: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 
(61) 9355-3511

Guaratinguetá: Ser-
viços elétr icos ao 
menor custo bene-
fício. Solicite um or-
çamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civil 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-
liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 
Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de inter-
fones, iluminação. 
Instalação de chu-
veiros e ventilado-
res. Instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 
50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de esteira 
ergométrica! Somos 
uma empresa com-
p romissada c om 
nossos clientes, es-
tamos oferecendo 
serviços de Manu-
tenção em Elíptico, 
Estação de Muscu-
lação, Bike e esteira 
ergomética a mais de 
12 anos no mercado. 
Telefone: (12) 99703-
5309

Guaratinguetá: Vai 
reformar ou cons-
truir? Engenheiro 
Civil registrado no 
CREA-SP e CREA-
-RJ, desenvolve pro-
jetos e acompanha 
execução de obras 
e reformas em geral. 
Valor: R$ 10.000,00. 
Telefone: (21) 98845-
7132

Pindamonhangaba: 
Gesso Por to Se -

Prefeitura de Piquete

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-

nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 029/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de "Kit Merenda Escolar" para 
atendimento a Secretaria Municipal de Educação no período da Pandemia da 
COVID-19, conforme descrições constantes do Termo de Referência-Anexo I. 
DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, 
DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
20/05/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de 
Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados 
em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, 
no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia e horário 
aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA 
DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 07 de maio de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva-
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 006/2021 - Edital nº 06/2021 – Proc. Adm. Mun. 
n° 076/2021  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21 de maio de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do 
credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 
92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010 
 
 

 

LEILÃO (VENDA JUDICIAL)  
 GALERIA PEREIRA  

Recebimento de Propostas: 08/06/2021, 
até às 14h00min.  

 

1) Imóvel c/ 4 edificações 
(comercial/residencial): R.  Dr. Eynaldo Ramos, 
nº 69 e R. Francisco Lessa Júnior, nº 475, 
Pindamonhangaba - SP. Área t.: 1.179,12 
m²/construída: aprox. 1.051,81m2. M. 27.478 do 
RGI de Pindamonhangaba – SP. Proc. 0202300-
14.2009.5.15.0059 – VT Pindamonhangaba. Aval.:  
R$ 1.500.000,00. V.M: R$ 1.000.050,00. 
- Pagamento Facilitado: 25% de sinal e o restante 
em parcelas mensais, à critério do juízo.  
- A alienação será no dia 08/06/2021, até às 
14h00min (catorze horas), impreterivelmente 
(horário de Brasília), e as propostas deverão ser 
encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, 
através do e-mail 
contato@galeriapereira.com.br, sob pena de 
não serem conhecidas.  

Não haverá encerramento presencial. 
- A alienação será formalizada por termo nos 
autos da execução. A comissão devida (5% do 
valor da venda) fica a cargo do proponente. 
- Responsável: Adílio Gregório Pereira. Profissional 
Liberal. CRECI: 65.564-F/19.922-J 
- Mais informações e edital completo em: 
www.galeriapereira.com.br / 19-9-9631-1050 
(claro) / e-mail: contato@galeriapereira.com.br.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LORENA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições faz 
saber que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LORENA 
realizará Audiência Pública no plenário da Câmara Municipal 
de Lorena, no próximo dia 27 de maio de 2021, às 10h00 para 
prestação de contas dos serviços prestados na Saúde do 1º 
Quadrimestre de 2021 (janeiro, fevereiro, março e abril), em 
conformidade com a Lei nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

ANTÔNIO CARLOS RECHDAN FABRETI
Secretário Municipal de Saúde
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População denuncia uso de drogas, sexo 
e más condições em parques de Lorena
Espaços sofrem com invasões e falta de preservação em estrutura reinaugurada há menos de dois anos

Com a fase de transição 
prorrogada pelo governo do 
Estado no último dia 28 (até 
o próximo dia 9), permitindo 
a flexibilização de atividades e 
serviços, os parques voltaram 
a ser atrativos para as famílias 
durante a pandemia. Mas os 
cuidados com os espaços já 
estão no foco de reclamações. 
Em Lorena, não são poucas 
as denúncias sobre a falta de 
manutenção e fiscalização.

Os três principais parques 
(Água do Barão, Parque Eco-
lógico Mondesir e Taboão) 
têm registrado aumento na 
procura de quem busca uma 
opção de lazer. Mas problemas 
como más condições das áreas 
e a presença de usuários de 
drogas tem inibido a utilização 
do local pelos moradores.

Entregue em 2019, após 
oito anos fechado, o Parque 
do Mondesir é um dos pontos 
das reclamações que che-
garam à redação do Atos. A 
reabertura do espaço público 
era uma antiga reivindicação 
da população, que sofria com 
a falta de opções gratuitas 
de lazer no município e via a 
área degradada por anos de 
fechamento.

Com investimento de R$ 248 

Thamiris Silva
Lorena

mil, sendo R$ 150 mil do Esta-
do e R$ 98 mil do município, o 
local recebeu melhorias como 
as construções de um esta-
cionamento de 922 m², dois 
banheiros, calçamento exter-
no, guarita, portal de entrada 
e uma pista de caminhada de 
mais de 900 m². Além destas 
modernizações, também foi 
implantado um sistema de 
iluminação que conta com 54 
postes.

Um ano e oito meses depois, 
a condição do espaço já recebe 
críticas de frequentadores. A 
utilização indevida, com con-
sumo drogas e prática sexual 
entre invasores são problemas 
antigos já denunciados à Pre-
feitura.

Além do problema com o 
mau uso, moradores relatam 
que o parque não recebe, des-
de janeiro, manutenções como 
o corte da grama no interior 
e exterior do local, poda das 
árvores e troca das lâmpadas 
danificadas.

Com 932m² de extensão, o 
local conta com apenas um 
funcionário para a manu-
tenção diária do local, o que 
prejudica a excelência do ser-
viço. Entre as atividades que 
o servidor consegue realizar 
estão a varredura e a limpeza 
dos banheiros.

Sobre a estrutura de segu-
rança, o parque conta com 

videomonitoramento instalado 
pela associação de moradores. 
A vigilância do local é feita pelo 
COE (Centro Operação Espe-
cializadas), que possui sistema 
interligado à secretaria de 
Segurança Pública, o que não 
impede situações como a de-
mora de quase duas semanas 
para a troca de lâmpadas que 
apresentaram falhas, de acor-
do com relato de moradores 
próximos ao parque.

Mato alto é uma das reclamações cotidianas no Parque Mondesir; moradores cobram maior atenção

Fotos:  Thamiris Silva

Creche entregue no Alto das Almas, em Guaratinguetá; investimento municipal atingiu R$ 1,276 milhão

Fotos:  Reprodução PMG

Moradora do bairro há mais 
de um ano, Carina da Silva, 
36 anos, protestou contra o 
que chamou de abandono do 
parque. “Está abandonado 
desde a nova gestão. O parque 
está sujo, com o mato grande, 
está com mato nas laterais. O 
rapaz (servidor) está sempre 
varrendo, mas quando está 
aberto o parque, o funcionário 
não dá conta”.

Carina apontou ainda a 

necessidade de melhor organi-
zação sobre o cronograma de 
funcionamento. “No domingo, 
teve muita gente aqui e o par-
que estava fechado. Achei uma 
sacanagem, porque às vezes a 
pessoa vem de longe. Hoje, eu 
poderia estar com minhas fi-
lhas lá dentro para elas usarem 
o espaço, mas está fechado”.

Segundo moradores, a Pre-
feitura foi informada pela as-
sociação do bairro sobre a ne-

cessidade de limpeza do local. 
A administração municipal deu 
o prazo de uma semana para 
realizar a atividade (ação que 
não havia sido cumprida até 
o fechamento desta matéria).

Invasão – Famílias da Vila 
Hepacaré, vizinhas do Água 
do Barão, reclamam de fre-
quentadores que utilizam o 
espaço para consumir drogas. 
Segundo relatos, eles chegam 
a pular a grade que cerca o 
parque para o uso indevido do 
lugar, até mesmo no período 
que está fechado.

“Fui uma vez no parque com 
meu filho e irmão. Próximo à 
fonte, no fundo da Água do 
Barão, vimos pessoas usando 
drogas, fiquei com medo do 
meu filho ver. Ele tem apenas 
quatro anos, depois disso de-
cidi não voltar mais”, afirmou 
uma moradora do bairro, que 
não quis se identificar por 
medo de represálias.

Responsável pela adminis-
tração dos parques, a Prefeitu-
ra contratou duas pessoas que 
ficariam a cargo dos cuidados, 
além de abrir e fechar o local. 
A manutenção da Águas do 
Barão é realizada diariamente. 

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a Prefeitura 
para buscar informações so-
bre os parques, mas não teve 
respostas até o fechamento 
desta edição.

Com investimento superior a R$ 1,2 milhão, 
Guará inaugura a creche no Alto das Almas
Unidade é uma das seis construídas pela atual gestão; outras três devem ser concluídas em 2021

Lucas Barbosa
Guaratinguetá

Atendendo uma antiga 
reivindicação das famílias 
do bairro Alto das Almas, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
inaugurou uma creche no fim 
da tarde da última sexta-feira 
(30). Com um investimento 
municipal de R$ 1,276 mi-
lhão, a unidade educacional 
atenderá 55 crianças. 

Contando com as presen-
ças do prefeito Marcus So-
liva (PSC) e seu vice, Regis 
Yasumura (PL), a cerimônia 
de entrega da creche Adel-
son José de Oliveira Rocha 
reuniu um pequeno grupo 
de convidados devido aos 
protocolos de prevenção ao 

contágio de Covid-19. 
A unidade receberá alunos 

da faixa etária de 4 meses até 
3 anos, divididos em classes 
berçário e maternal. Além 
de três salas de aula, o novo 
prédio conta com brinque-
doteca, cozinha, refeitório, 
12 sanitários, espaço de 
recreação, playground e 
uma quadra esportiva que 
será aberta para todos os 
moradores do bairro aos 
finais de semana.

Iniciada no fim do primeiro 
semestre do ano passado, 
a obra foi realizada pela 
empresa Engeply Serviços 
e Suprimentos Ltda ME, 
vencedora de um processo 
licitatório.

Para Soliva, a inauguração 
da unidade no Alto das Almas 

representa um importante 
reforço no setor da educação 
infantil. “Esta obra foi feita 
com todo o carinho e sua es-
trutura é de primeiro mundo. 
A creche Adelson José será 
um legado para os morado-
res do Alto das Almas, que 
merecem uma creche tão 
moderna e bem estruturada. 
Agradeço também o apoio 
do vereador Pedro Sannini 
(PSC), que se engajou conos-
co neste projeto”.

Pacote - Desde 2019, a 
gestão municipal inaugurou, 
contando com a unidade do 
Alto das Almas, seis novas 
creches, distribuídas pelos 
bairros do Centro, Cohab, 
Engenheiro Neiva e Village 
Santana.

Atualmente, o Executivo 
atua na construção de três 
unidades nos bairros Jardim 
Primavera, Parque do Sol 
e Parque Santa Clara, que 
deverão ser concluídas até 
o fim de 2021. Ao todo, as 
novas nove creches devem 
gerar cerca de setecentas 
vagas para as crianças de 
Guaratinguetá.

Estado anuncia parceria com 
atacadistas para cinquenta 
mil cartões de alimentação
Distribuição visa combater fome e atender exclusivamente 
famílias em situação de vulnerabilidade social na pandemia

Bruna Silva
RMVale

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, nesta 
semana, mais uma medida 
para tentar minimizar os 
impactos da pandemia. Um 
cartão com o valor de R$100 
será disponibilizado para 
famílias em vulnerabilidade 
social. A ação é feita através 
de uma parceria com a Apas 
(Associação Paulista de Su-
permercados).

Segundo o governador João 
Doria (PSDB), serão 50 mil 
cartões com crédito de R$ 
100. Com a colaboração da 
Associação, o Estado deve 

desembolsar R$ 1 milhão. 
“Pessoas com vulnerabili-
dade poderão comprar os 
seus alimentos nos mercados 
mais próximos de suas casas”, 
enfatizou.

A distribuição já começou 
na Zona Norte de São Paulo. 
Cerca de três mil tíquetes 
foram entregues. Para o 
restante do estado, a entrega 
será feita pelo Fundo Social 
do Estado de São Paulo junto 
aos fundos sociais municipais 
e entidades sociais. A expec-
tativa é que cerca de dez 
mil cartões sejam entregues 
imediatamente.

A atividade conta com o 
apoio da Ação Cidadania e do 
Centro de Excelência Contra a 

Fome do Programa Mundial 
de Alimentos da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas) e 
da Abia (Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos).

O valor creditado nos car-
tões será destinado à compra 
de alimentação e itens es-
senciais em supermercados 
diferentes até que o valor 
seja esgotado. Está descar-
tada a possibilidade de aqui-
sição de bebidas alcóolicas 
e cigarros. Os critérios para 
a seleção das famílias bene-
ficiadas contam com grau de 
vulnerabilidade, como meio 
de complementar outras 
políticas públicas do Plano 
de Segurança Alimentar do 
Governo do Estado.

Ei, quanto de força há em seu maternar? Você consegue medir a intensidade do seu cuidar? 
Hoje estou aqui com propósito de resgate, quero te trazer para um ponto de luz, quero te oferecer 
visão, quero que veja grandeza, a SUA grandeza! A grandeza engolida pelo cotidiano, sim, a 
repetição diária de tarefas faz o excepcional parecer trivial, comum. Afinal cuidar da casa, da 
louça, do almoço, da roupa e dos filhos é coisa de mãe, a tão sobrecarregada mãe! Aquela que 
por muitas vezes chora por cansaço, incompreensão, medo, culpa. Aquela que em hipótese 
alguma descansa no conforto de argumentos que justifique suas faltas. Ela encontra atalhos que 
de algum modo a leve ao mesmo lugar. 
Você se reconhece aqui? Sim, muito provavelmente falo de você! Você que não consegue dar 
ao seu filho tudo aquilo que deseja mas está sempre encontrando alternativas que o faça sorrir. 
Você que tem sempre disponível um colinho, uma escuta, um abraço. Você que se tornou expert 
em gestão de tempo e sempre encontra um modo de fazer todas as coisas. E sim, ao final de 
muitos dias você os conclui se achando pouco. Mas hoje quero que encontre sua imensidão, 
essa que cotidianamente se perde em valor. 
Hoje quero te dizer mãe, você é absurdamente incrível e não, acúmulo de funções não é trivial. O 
que você faz é grande e não importa a medida que o outro dê aos seus feitos, o que você faz é 
incontestavelmente grande, você é grande! Que você celebre a sua grandeza, e quando houver 
recaída, quando supor não ser merecedora de tanto valor, te sugiro olhar nos olhinhos dos que 
te chamam de mãe, você vai ver, não há ninguém no mundo maior que você!

Márcia Freire
CRP: 100/286
(12) 99124-4834

Mãe: não há ninguém
no mundo maior que você!
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Comemorar o Dia das Mães não 
é esperar um dia... É acordar todos 
os dias e agradecer a benção de ser 
filha e de ser mãe.

#Mãesqueamamos

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

Quem não sonha 
em ter um dia espe-
cial para cuidar de 
si mesmo? Se você 
quer esse cuidado 
especial, procure 
pela Kelly Mello, 
Estética Facial e 
Corporal. Você vai 
arrasar!!

Quer marcar um 
momento de forma 
especial e com um 
cardápio três  ve-
zes chic? A pedida, 
com certeza, é o Don 
Martins. Cozinha 
Mediterrânea, lo-
calizado no térreo 
do Olympia Hotel. 
Reserve logo seu 
lugar!

Cuidar do corpo 
é importante, mas 
lembrar que o emo-
cional é o que nos 
faz fortes é neces-
sário. Faça terapia. 
Quer uma ótima pro-
fissional? Sabrina 
Tainá. Atende online 
também. Não é ma-
ravilhoso?

Quem disse que 
crochê é algo do pas-
sado?? É só conhe-
cer o Nóós Crochê e 
ver tantas e incríveis 
opções para seu dia 
a dia, além de pre-
sente diferenciados. 
Vale conferir!!

Mora em Ubatu-
ba? Quer um coach 
incrível? Flávia e 
Rogério Fortes, da 
Surfigth. Eles têm 
um canal no Youtu-
be que pode te aju-
dar muito. JiuJitsu 
e Defesa Pessoal. O 
momento é agora. 
Não perca tempo!

Comidinha saudá-
vel? Congelados? 
Se busca por opções 
especiais para seu 
dia a dia, está na 
hora de conhecer o 
Feijão com Farofa. 
Eles são de Guaratin-
guetá, mas atendem 
várias cidades da 
região. Faça conta-
to e comprove as 
delícias!

Se você está que-
rendo entrar no mer-
cado de trabalho e 
quer se sentir pre-
parado a dica é ter 
uma especialista no 
assunto que é incrí-
vel Karla Clarinda. 
Empreendedora, tem 
como especialidade 
preparar estratégias 
para recolocação 
profissional. Bom, 
não é? Essencial!

Dica da Semana: 
Quer dar um pre-
sente para sua mãe e 
ainda não comprou? 
O comércio de sua 
cidade tem opções 
maravilhosas e que 
podem entregar di-
reto para a pessoa 
que você tanto ad-
mira: sua mãe e tor-
nar o dia dela mais 
especial ainda! Não 
perca tempo!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  É tão emocionante ver esse amor de mãe e filha... Dona Neuza e Marci-nha Carvalho. Elas são artistas, boas de cozinha, alegres e de bem com a vida. Lindas de viver!!!

  A gente pisca e a vida muda... 
É maravilhoso ver a bela Juliana 
Seba se transformando nessa 
mulher admirável, uma doce 
mãe, uma profissional dedicada 
e continuar com o olhar de me-
nina. Lindo demais!

  Mulheres fortes e destemidas. Que enfrentam a vida com valentia e com o melhor dos sorrisos no rosto. Assim são Ariadne e Ione Horta¸dignas de admiração e respeito!

  Sabe aquelas mulheres que são exemplos em tudo? Mãe, es-posa, profissional, amiga... Assim é a Evelise Castro. Mãezona de quatro lindos filhos. Por isso vive sorrindo!!!

“O amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. 
Ele não obedece lei ou piedade, ele ousa todas as coisas e extermina sem 
remorso tudo o que ficar em seu caminho.” 

Agatha Christie

  Como disse a linda Ana Rangel, nada como um momento que retrata a felicidade e alegria dessa musa de muitas vidas, Amy Rangel. Linda, maravilhosa, incrível! Uma é luz e a outra, o arco íris... Perfeito, não? 

  Ser mãe já é bom, mas ser avó, 
é uma bênção!!! Vilma Bernade-
te é só emoção ao lado da linda 
filha Vanessa e as netas. Tanta 
emoção no ar.. Que maravilha!

  Essa mulher é amada por muita 
gente, pode acreditar. Mas é como mãe 
que faz seu melhor papel. Luciana 
Marcilia, você é especial e iluminada. 
Continue sendo exemplo, amada!

  Soraya Cabral de Souza herdou de sua mãe a cora-gem de ser forte, firme e destemida. Ao lado de sua bela filha Rafaela, transfor-mam dias normais em belas histórias de vida!

  Essa mulher 
é de fazer inveja 
pelo seu otimismo, 
determinação e 
por tanto amor 
que consegue dis-
tribuir por onde 
passa. Alessandra 
Longanezi é um 
exemplo de mu-
lher!

Pensa que é só na Educação 

que essa mulher arrasa??? 

Ione Gomes é maravilhosa 

em tudo!! Pessoa incrível 

e especial. Daquelas que a 

gente quer levar para a vida! 

  Orgulho de uma mãe é ver a alegria e 

o crescimento de seus filhos. Terezinha 

Salomão é só alegria ao ver tamanho 

empenho e sucesso dos filhos Julie e 

Felipe¸ no novo empreendimento JL 

Salomão. Amiga, sua família é show!


