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Condição de Covas adia 
anúncio do Hospital
Regional para Cruzeiro
Evento remarcado deve concretizar escolha do Estado; prefeituras de 
Lorena e Cachoeira Paulista também negociavam unidade hospitalar

O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
deve anunciar, no próximo 
dia 22, o destino do Hospital 
Regional. A expectativa era 
para o evento neste sábado 
(15), mas foi adiado pela notícia 
sobre o agravamento da saúde 
do prefeito de São Paulo, Bruno 

Covas (PSDB). O prefeito Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), espera que seja “batido 
o martelo” sobre a estrutura.  
Disputado por Cachoeira Pau-
lista e Lorena, além da própria 
Cruzeiro, o novo complexo hos-
pitalar deve atender a demanda 
da Vale Histórico, desafogando 

O prefeito Thales Gabriel e o governador João Doria; anúncio, esperado para o próximo sábado; evento que define destino do Hospital Regional

os atendimentos em Taubaté e 
São José dos Campos. O anún-
cio do adiamento do evento 
ocorreu por volta das 22h30 
da sexta-feira. Licenciado para 
o tratamento de um cancêr 
no sistema digestivo com me-
tástase nos ossos e no fígado,  
Bruno Covas (PSDB) apresen-

tou agravamento do estado de 
saúde e teve quadro de saúde 
considerado irreversível, após 
ser sedado. Ele está internado 
desde o último dia 2. A notícia 
levou o Estado a anunciar o 
adiamento, confirmado pela 
Prefeitura de Cruzeiro.

O 1º Distrito Policial, no bairro Vila Geny, que passará por reforma; Cachoeira e Roseira são atendidas

Fotos: Arquivo Atos

Depois de série de cobranças, 
Estado anuncia reforma da 
Delegacia e Cadeia de Lorena

Atendendo um antigo pedido da Polícia Civil, o Gover-
no do Estado confirmou na última quinta-feira (13) que 
reformará o prédio que abriga a Delegacia e a Cadeia 
Pública de Lorena. A corporação aguarda também o iní-
cio das obras de recuperação das delegacias de Roseira 
e Cachoeira Paulista. Pág. 7

Cachoeira Paulista anuncia 
sistema de monitoramento
COI tem início com câmeras no Centro

Prefeitura de São 
José do Barreiro 
adia IPTU por 
atraso da gráfica

Sem assinaturas, Câmara de 
Pinda barra CEI da Covid-19

A Câmara de Pindamo-
nhangaba arquivou, na úl-
tima segunda-feira (10), o 
pedido de abertura da CEI 
(Comissão Especial de In-
quérito) sobre a Covid-19. 
A comissão não foi acatada 
por falta de assinaturas ne-
cessárias, como pede o Regi-
mento da Casa. O pedido de 
abertura foi elaborado pelo 
vereador Herivelto Vela (PT), 
que destacou que o foco esta-
ria na apuração e utilização 
dos recursos enviados pelo 
Estado e Governo Federal, 
além do tesouro municipal, 
para o enfrentamento ao 

coronavírus. A ação teve de 
ser arquivada por falta de 
assinaturas, eram necessá-
rios que ao menos quatro 
parlamentares assinassem 
para a instauração da CEI. 
Apenas Vela, Magrão (PL) e 
Norbertinho (PP) apoiaram a 
iniciativa. Vela afirmou que 
a CEI teria como objetivo 
apurar os gastos feitos para o 
combate ao vírus. Ele chegou 
a mencionar as mais de 270 
mortes causadas pela Co-
vid-19, além da alta ocupação 
dos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva.

Debate da Lei de 
Uso e Ocupação 
de Solo começa 
em Guará

A Câmara de Guaratinguetá 
iniciou, nesta sexta-feira (14), 
a série de audiências públicas 
sobre o projeto de lei que altera 
a regulamentação do uso e 
ocupação de solo. A emenda, 
apresentada em março deste 
ano, é do ex-presidente da Casa 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), atualmente afastado. 
Municípios que possuem a Lei 
de Uso e Ocupação de Solo, que 
regulamenta os perímetros 
urbano e rural, podem con-
trolar a utilização do espaço 
e definir quais atividades são 
permitidas.

Pinda aprova 
desembarque 
fora dos pontos 
para deficientes

Ubatuba amplia prazo para 
intervenção na Santa Casa

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou, na última terça-
-feira (11), a prorrogação da 
intervenção municipal sob a 
administração da Santa Casa 
de Misericórdia. O Executivo 
promoveu também a substi-
tuição do provedor interino 
do hospital. Baixado pela 
prefeita Flávia Pascoal (PL), o 
decreto municipal estabelece 
que o Executivo permanecerá 

por mais um ano no comando 
administrativo da Santa Casa, 
que está sob intervenção des-
de 9 de maio de 2018. Na épo-
ca, o então prefeito Délcio Sato 
(PSD) justificou que a medida 
foi motivada pelos resultados 
de auditorias que atestaram a 
situação de calamidade finan-
ceira e estrutural enfrentada 
pela unidade.

Fotos:  Reprodução PMU

O PS de Ubatuba; intervenção municipal segue depois de três anos
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Política a conta-gotas...
Plano de voo 

Pelo andar da carruagem, o pre-
feito Marcus Soliva pretende deixar 
Guaratinguetá com um representante 
na Assembleia Legislativa (leia-se 
Regis Yasumura) e uma ‘dupla’ de 
sucessores na futura Prefeitura para 
dar continuidade em seus projetos de 
expansão da cidade. Além de Regis 
como nome já pré-estabelecido para 
2022, outros nomes em evidência 
configuram na linha sucessória para 
2024. Entre alguns nomes que se 
articulam no momento como apostas 
majoritária, com raríssimas exceções 
são assustadores. Segundo os mais 
otimistas, até a próxima temporada de 
caça aos votos municipais Soliva deve 
tirar um nome da ‘cartola... 

Expectativa & suspense
E por falar em candidaturas, quan-

do o assunto nas rodas políticas foca 
eleição 2024 em Guaratinguetá, o 
ex-prefeito Junior Filippo só observa. 
É voz corrente pelos cafezinhos mais 
politizados da cidade que além dos 
mais conhecidos como o próprio Ju-
nior, Francisco Carlos e Argus Ranie-
ri, nomes como de Marcia Amoroso, 
Rony da Imobiliária, Dani Dias e até 
o teimoso Fabrício aeronáutico já 
fazem parte da aritmética do mercado 
político em eventuais pesquisas. 

Câmara diz não a Vela!
Em resposta a tentativa frustrada 

do vereador Herivelto Vela (PT) em 
tentar instaurar uma CEI na Câmara 
de Pinda com o pretexto de investigar 

os gastos de Isael 
Domingues no 
enfrentamento da 
Covid-19, provo-
cou duas reações 
na cidade: a mi-
noria que comun-
ga a ideologia do 
grito com rumo-
res de ‘omissão’ 

do Legislativo em investigar. Em 
contraste a essa patuleia, uma parcela 
significativa que sabe fazer contas 
e observa a quantidade enorme de 
atendimentos para recursos escassos. 
Tem gente achando que o vereador 
pensa estar lidando com o governo 
passado, que nadou de braçadas no 
tesouro nacional... 

Perguntar não ofende
Qual o vereador de Lorena que 

esta semana anda ‘esfregando as 
mãos’ num gesto de satisfação pelo 
‘bombardeio’ que o Sylvio Ballerini 
vem recebendo nas redes sociais por 
ter perdido o Hospital Regional para 
o colega de Cruzeiro, somado as ma-
nifestações de insatisfação de vários 
segmentos da cidade?

Perguntar não ofende II
Já que o assunto é Câmara de Lo-

rena, procede que um entre os parla-
mentares recebeu um ‘agradinho’ para 
se manifestar contrário ou contrária a 
um posicionamento da maioria? Ah! 
E que no momento de afundar com 
seu mentor intelectual, fez gesto de 
clemência para tentar escapar das 
sanções anti-rebelião???

A partilha: um por quatro...
Prefeitos da região devem se aco-

tovelar no próximo dia 22 no encontro 
reagendado pelo estafe do Palácio dos 
Bandeirantes, em Cruzeiro. Até dias 
atrás, o evento estava agendado para 
Lorena, mas esta semana ‘resolveram’ 
transferi-lo, para lamentação dos 
tucanos lorenenses. O alvoroço pela 
passagem do governador é motivado 
pelos mais de R$ 100 milhões em 
recursos que serão distribuídos entre 
os municípios da região e ‘prêmios de 
consolação’ aos gestores que disputa-
vam a conquista do Hospital Regional 
para seus territórios. Como se trata de 
um só hospital para quatro cidades, 
e que Cruzeiro – em detrimento de 
Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira – 

No canto sombrio de muitas casas, 
crianças e adolescentes vivenciam o 
maior terror de suas vidas, o abuso se-
xual. O local que deveria ser o lar, um 
pouso de descanso e segurança, se torna 
uma prisão do terror, onde crianças e 
adolescentes são violados, carregando 
consigo a dor, medo e muitas vezes a 
solidão desse trauma.

Essa lamentável realidade não está 
afeta apenas a uma classe social e não 
é um problema atual. O abuso sexual se 
alastra pela sociedade e deixa suas mar-
cas. A dor da vítima, na maioria das vezes, 
não é menor que a vergonha, o sentimento 
de culpa e o peso de ser questionada.

Ao quebrar o silêncio e pedir socorro, 
não é incomum que o “adulto de confian-
ça” venha duvidar do ocorrido, ou prefira 
ignorar para evitar problemas. Com isso, 
a vítima piora, pois realmente está fadada 
ao terror e se sente traída novamente.

Numa sociedade que tem o costume 
de culpar a vítima do estupro, também 
existe o preconceito, o que inibe a vítima 
de falar, denunciar. E com isso, o abusa-
dor segue vitimizando novas pessoas, em 
novos ataques.

Ao estudar o perfil do abusador, na 
maioria das vezes é uma pessoa acima de 
qualquer suspeita, do convívio da casa da 
vítima. E por ter essas características, a 
vítima receia quebrar o silêncio e não ser 
ouvida, porque o adulto responsável não 
iria acreditar ou nada iria fazer.

É preciso mudar essa postura, e não 
falo disso a respeito da criança que, por 
vezes, nem entende porque aquilo está 
acontecendo com ela. É necessário pon-
derar que a criança ouve várias ameaças, 
sendo coagida ao terror, pelo abusador. 
O terrorismo não é apenas físico, mas 
emocional.

A postura deve ser alterada por toda a 
sociedade, é necessário trazer a conscien-
tização da gravidade, pois um mal só será 
combatido se enfrentado. A conscientiza-
ção da criança sobre o que não pode ser 
feito com ela, ensinar sobre os meios de 
pedido de socorro e denúncia, que estão 
disponíveis até nas redes sociais, são tão 
importantes como afastar o agressor e 
punir de forma rápida.

É necessário lembrar que a omissão 
de quem sabe de um crime de abuso 
sexual e se cala, para evitar problemas, é 

tão criminosa quanto a atitude do agres-
sor. É necessário mudar nossa postura 
enquanto sociedade, é necessário acolher 
e defender a vítima e não mais justificar 
o agressor.

O Brasil mergulhou em grande po-
lêmica, quando uma menina de 10 anos 
ficou grávida depois de anos de reiterados 
abusos pelo tio. A criança chegou a ser 
alvo de pesada crítica, até com sugestão 
de que ela já tinha uma vida comum com 
o agressor, por ter permitido anos de 
abusos. Tal absurdo tinha vários adeptos, 
que sem qualquer empatia ou pudor se 
posicionavam severamente nas redes 
sociais gritando tal despautério, como 
se uma criança ou adolescente tivesse 
qualquer controle sobre uma situação de 
terror como essa.

O que não podemos ignorar é que as 
marcas do abuso não são apagadas e jo-
gadas pra debaixo do tapete, não são curá-
veis. E os resultados diversos se refletem 
na vida da vítima e de toda a sociedade. 
Quantos suicídios, depressão, síndromes 
poderiam ser evitadas? Quantos homi-
cídios foram cometidos para “queimar” 
provas de um crime tão nefasto?

Quantas pessoas que sofreram esse 
terror se calam até hoje e suportam 
consequências que refletem em toda sua 
vida. Muitas vítimas que superaram a 
dor, transformaram seu trauma em luta 
e ajuda, relatam que só o conseguiram 
com apoio!

Em 18 de maio temos o dia de com-
bate ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes e também 30 anos 
do Estatuto da Criança e Adolescente. 

É importante lembrar que havendo 
alguma suspeita, é possível fazer a de-
núncia por meio do canal Disque 100. 
Até mesmo a criança ou a vítima pode 
pedir socorro!

A ligação é gratuita, funciona todos 
os dias da semana, por 24h, inclusive 
sábados, domingos e feriados. A denúncia 
pode ser feita também na Polícia Militar, 
pelo número 190, ou Polícia Rodoviária 
Federal, pelo 191. O sigilo é garantido, e 
as ligações podem ser feitas por aparelhos 
fixos ou móvel. 

Fica o pedido de uma sociedade: Não 
se cale, proteja e defenda! Porque o refú-
gio de terror de uma criança se perpetua 
com a impunidade do agressor!

Refúgio do Terror

editorialeditorial

A primeira-dama de São Sebastião, Michelli Veneziani, segue agre-
gando parceiros ao seu projeto Casa PodeRosa – que foca políticas vol-
tadas ao acolhimento e cuidado às mulheres vítimas de violência. Nesta 
semana, seu encontro foi com o ex-governador Geraldo Alckmin, que 
também compactua da visão que um projeto dessa importância, tem de 
sair da realidade de apenas um município para ser amparado pelo Estado. 
Michelli defende que a expansão da 'Casa PodeRosa' para outras regiões 
será uma grande conquista para as mulheres.

Casa PodeRosa

Os irmãos Michelli e Matheus Veneziani em com versa com o ex-governador Geraldo 
Alckmin sobre a expansão para todo Estado do projeto idealizado pela primeira-dama

Um herói para chamar de meu
opiniãoopinião

A força do povo brasileiro é inegável, 
de crise em crise ele segue, nem sabe 
quando termina um problema ou quando 
começa o outro, mesmo com todos as di-
ficuldades não foge a uma oportunidade 
de comemoração. Acho particularmente 
que a aglomeração está na alma do brasi-
leiro, assim como o abraço, a intimidade 
sem amizade, a disponibilidade em aju-
dar o outro. O brasileiro tem que se virar, 
porque não pode esperar do governo, não 
pode contar com a estabilidade financeira 
que nunca teve e muitos sequer tem ga-
rantia ou estabilidade de emprego. Salvo 
raras exceções de uma seleta sociedade, 
o brasileiro sempre tem no mínimo um 
parcelamento a pagar e um crediário em 
loja. Difícil a casa que não tem uma série 
de boletos em sua caixa de correios e que 
sabe que o prazo fatal para pagar a luz 
ocorre em 30 dias.

A Educação Financeira do brasileiro 
é trabalhar para sobreviver, se tiver um 
troco para ir até à praia, pronto, tudo 
resolvido!

Sim, sabemos quando o tomate tá 
muito caro, todos assustamos com a 
inflação e o preço do arroz, mas a venda 
da cerveja não diminuiu. O brasileiro 
é único país onde judeus e árabes são 
vizinhos e não tem nenhum problema 
com isso. Enfrentamos também proble-
mas de racismo, preconceito como todos 
os demais países, mas aqui já estamos 
acostumados com a mistura, a farofa de 
etnias, o que se reflete até na culinária.

E na esperança insistente de que as 
coisas podem melhorar, o Brasileiro 
desenvolveu a busca desenfreada de 
defender políticos e romantizá-los como 
se fossem heróis. Nisso o país se pola-
riza e ao invés de cobrar uma postura e 
compromisso, transforma homens em 
heróis particulares.

Sabedor da fé brasileira, o político 
ilude, canta e mesmo sem um currí-
culo digno, sai na disputa, afinal, ele é 
idealizado na cabeça de tantas pessoas. 

Precisamos despertar para o fato de que a 
corrupção mata, afunda o país e emperra 
tudo. Temos que ter para a nação o mes-
mo critério que teríamos para nossa vida.

Ninguém dá a senha e a conta ban-
cária pessoal para um gerente corrupto. 
Aliás nenhuma agência bancária contra-
taria um funcionário com antecedentes 
criminais, ainda mais em furto ou qual-
quer outro crime contra o patrimônio.

O brasileiro precisa amadurecer no 
quesito democracia e aprender que o can-
didato eleito não lhe faz favor, mas deve 
prestar serviço a todos. Integridade não é 
qualidade de herói, é obrigação e caráter.

Os países que tem menos problemas 
com corrupção são aqueles que tem a 
legislação mais rígidas e a certeza da 
punição. O que não acontece por aqui, 
onde tudo é flexibilizado, desde as leis 
até os julgamentos.

O Brasileiro não precisa esperar que 
o STJ faça justiça, quando a verdadeira 
justiça está na sua decisão enquanto elei-
tor. O Brasileiro não precisa que ninguém 
cobre respostas, porque o exercício de ci-
dadania está em suas mãos. O que o povo 
brasileiro precisa é deixar de romantizar 
políticos como se heróis fossem e cobrar 
qualquer um que venha assumir a direção 
da nação, estado ou município.

Em quem você votou como deputado 
ou senador na última eleição? O que fez 
o candidato da sua região, que chegou 
a ser eleito?

Tenha certeza de que o povo precisa 
do SUS, mas o corrupto que desviou 
dinheiro, certamente vai se tratar nos 
melhores hospitais particulares. O povo 
sabe o quanto lhe custa o aumento do 
combustível, do pedágio e de tantas 
tarifas, o corrupto viaja às custas da 
nação. A família sabe quanto custa sua 
vida mensal, o corrupto vota emendas 
para aumentar as gratificações do seu 
gabinete.

Enfim, um herói pode custar muito 
caro e a conta vai pra nossa mesa.

ganhou a parada – ‘made-in-Thales 
Gabriel’, a especulação política aguar-
da pelo discurso final do governador...

Pacotão do Doria
Corre na boca pequena que os 

incentivos deste ‘pacotão do governa-
dor’ para as cidades do Vale, anuncia-
dos em Cruzeiro, deverão ser o ponto 
de partida para fidelizar os prefeitos e 
neutralizar ‘alguns tucanos’ avessos 
que ainda resistem à nova composição 
para o próximo governo do Estado 
com Rodrigo Garcia de ‘ponta de 
lança’. Afinal, qual prefeito pode re-
sistir R$ 1 milhão para infraestrutura 
no caixa municipal, pavimentação de 
estradas vicinais, Bom Prato, Poupa-
tempo, Unidades de Saúde e ‘otras 
cositas más’ e ‘muito mais’ neste 
pré-anúncio de temporada eleitoral?

E por falar em eleição
Com a probabilidade de João 

Doria partir em peregrinação rumo à 
presidência da República, logo após 
‘laçar’ Rodrigo Garcia no PSDB para 
sucessão no governo do Estado – 
numa tentativa de confinar Alckmin 
numa campanha ao Senado – nomes 
dos secretários Marco Vinholi e Fer-
nando Marangoni, do subsecretário 
Junior Ortiz, devem ser enfatizados 
com o timbre discreto do Palácio para 
as candidaturas a vice-governador e 
deputados estaduais e federal.

Prestação de serviços
A secretária de Obras e Plane-

jamento de Pinda, Marcela Franco, 
aproveitou a visita dos deputados 
Marcio Alvino e André do Prado, 
ao prefeito Isael Domingues, para 
solicitar a intervenção junto ao Fun-

do Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, a liberação dos recursos 
referentes aos convênios em exe-
cução. Segundo Marcela, obras das 
creches do Crispm, Arco Íris e Parque 
das Palmeiras podem ser paralisadas 
caso o desembolso do Ministério da 
Educação não ocorra em tempo hábil. 
Durante o encontro, Isael alinhou 
várias demandas de pavimentação 
e infraestrutura com os deputados 
parceiros da administração.

Em dose tripla
O ex-prefeito de Cachoeira Pau-

lista Edson Mota, acompanhado do 
seu ex-vice Domingos Geraldo e 
também de sua ex-secretária jurídica, 
Gisely Fernandes foram premiados 

Herivelto Vela

André do Prado, Isael e Marcio Alvino

esta semana com mais uma ação 
de improbidade – patrocinada pelo 
Ministério Público. Desta vez, a mo-
tivação foi o pagamento, ou melhor, 
recebimento de suas respectivas férias 
em ‘dinheiro’ e de forma irregular. 
Disseram que se juntar todos proces-
sos e ações que Mota responde, dá 
para formar um ‘rosário duplo’. ‘Eita 
homi’ religioso!!!

Recursos & verbas
E por falar em Cachoeira, os elei-

tores nunca tiveram notícias de tantas 
verbas e recursos que a Prefeitura vem 
recebendo dos governos federal e es-
tadual, como nestes dias de Antônio 
Mineiro no comando do Executivo. 
Ou anteriormente não eram divul-
gados – por conta do sumidouro de 
dinheiro público – ou por falta de 
credibilidade ‘do piloto’. Ah! E por 
falar em credibilidade, o prefeito de-
verá ser recebido em audiência nesta 
semana pelo presidente da República. 
Mineiro leva em pasta assuntos rela-
cionados à expansão da cidade, saúde 
e investimentos diferenciados para 
tratar diretamente com Jair Bolsonaro.

Barulho de CEI
Numa Câmara 100% comprome-

tida com o governo Thales Gabriel, 
o secretário de Cultura, Esporte e 
Lazer, Zé Rogério, pode quebrar a 
hegemonia, se prevalecer a tentativa 
do vereador Paulo Felipe em instaurar 
uma CEI para fiscalizar as contrata-
ções dos artistas no projeto Caravana 
Cultural – através da Lei Aldyr Blanc, 
em Cruzeiro. Quem viver, verá...

Lembrete
Em meio as movimentações da 

passagem do govenador João Doria 
pela região, com escala em Cruzeiro, 
o vereador Diego Miranda (PSD) 
relembrou o mercado político que a 
construção de um Hospital Regional 
no pedaço foi assunto de um de seus 
requerimentos quando assumiu a 
Câmara pela primeira vez. Para um 
bom entendedor, um pingo é letra!!!

Quem se cala, não pede!!!
O prefeito Marcus Soliva chegou 

ser criticado na Praça por ter oficiali-
zado a intenção de receber o Hospital 
Regional em Guaratinguetá, no apa-
gar das luzes da definição de Doria. 
Em contrapartida, Soliva apresentou 
outras reivindicações, entre elas a 
pavimentação das vicinais dos Pilões 
e Pedrinhas – que potencializará o 
turístico e a agricultura, estas sim com 
grandes possibilidades. Disseram que 
a motivação principal para a oficiali-
zação do Hospital seria para que na 
partilha das especialidades do Regio-
nal nas Santas Casas da região (até 
que o prédio seja construído), Guará 
seja contemplada com uma delas.
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Condição irreversível de Covas adia anúncio 
da construção Hospital Regional em Cruzeiro
Evento remarcado deve concretizar escolha do Estado; Lorena e Cachoeira também negociavam unidade

O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
deve anunciar, no próximo 
dia 22, o destino do Hospital 
Regional. A expectativa era 
para o evento neste sábado 
(15), mas o agravamento 
da saúde do prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB) 
adiou. O prefeito Cruzeiro, 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
espera que seja “batido o 
martelo” sobre a estrutura. 

Disputado por Cachoeira 
Paulista e Lorena, além da 
própria Cruzeiro, o novo 
complexo hospitalar deve 
atender a demanda da Vale 
Histórico, desafogando os 
atendimentos em Taubaté e 
São José dos Campos.

O anúncio do adiamento 
do evento ocorreu por volta 
das 22h30 da sexta-feira. 
Licenciado para o tratamen-
to de um cancêr no sistema 
digestivo com metástase 
nos ossos e no fígado, Bruno 

Bruna Silva
Cruzeiro

Covas (PSDB) apresentou 
agravamento do estado de 
saúde e teve quadro de saú-
de considerado irreversível, 
apos ser sedado. Ele está in-
ternado desde o último dia 2.

A notícia levou o Gover-
no do Estado a anunciar o 
adiamento, confirmado pela 
Prefeitura de Cruzeiro. 

É esperado que para a cons-
trução do Hospital Regional 
sejam investidos cerca de 
R$ 100 milhões, além R$ 30 
milhões em equipamentos 
especiais para o atendimen-
to de saúde. A ação conta 
com apoio de prefeituras, 
como Guaratinguetá, além 
de outras sete cidades do 
Vale Histórico: Lavrinhas, 
Silveiras, Queluz, Bananal, 
Arapeí, São José do Barreiro 
e Areias.

O complexo hospitalar 
deve ser construído na região 
do Recinto de Exposições, 
que pertence ao Estado. Ain-
da não há uma determinação 
de conclusão das obras, mas 
há a possibilidade de duração 
de 36 meses.

Anteriormente, houve a 
sinalização das prefeituras de 
Lorena e Cachoeira Paulista 
para angariação do hospi-
tal. O chefe do Executivo de 

Fotos: Reprodução GESP

O governador João Doria, esperado para o próximo sábado; evento que define destino do Hospital Regional

Ubatuba amplia prazo de intervenção na Santa Casa
Medida busca evitar retrocesso administrativo no hospital; unidade é comandada pela Prefeitura desde 2018  

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou, na última terça-
-feira (11), a prorrogação da 
intervenção municipal sob a 
administração da Santa Casa 
de Misericórdia. O Executivo 
promoveu também a substi-
tuição do provedor interino 
do hospital.

Baixado pela prefeita Flávia 
Pascoal (PL), o decreto munici-
pal estabelece que o Executivo 
permanecerá por mais um ano 
no comando administrativo 
da Santa Casa, que está sob 
intervenção desde 9 de maio 
de 2018. Na época, o então 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
justificou que a medida foi 

Lucas Barbosa
Ubatuba

motivada pelos resultados de 
auditorias que atestaram a 
situação de calamidade finan-
ceira e estrutural enfrentada 
pela unidade.

A princípio, a interferência 
duraria até 9 de maio de 2019, 
mas dois decretos posteriores 
de Sato a prorrogaram para 
até 9 de maio de 2021. 

Único hospital na cidade 
litorânea, a Santa Casa é res-
ponsável pelo atendimento de 
casos de urgência e emergên-
cia. Desde 2018, a unidade 
recebe obras de melhorias e 
compra de equipamentos de 
Saúde. 

Em seu decreto, a nova 
gestão municipal informa que 
a ampliação da intervenção 
tem como objetivo garantir 
a manutenção das “diversas 

medidas administrativas e 
financeiras adotadas, refor-
mas estruturais já efetuadas 
que carecem de mecanis-
mos gestores a fim de serem 
implementados e que não 
sofram retrocesso (trecho do 
documento)”. 

Outro fato apontado como 
justificativa para a ação é 
que o bom funcionamento 
do hospital é fundamental 
para que a cidade conte com 
uma estrutura adequada de 
Saúde em meio à pandemia 
(de Covid-19).

O documento estabeleceu 
ainda a troca do provedor 
interino da Santa Casa. Assim, 
assume a função o secretário 
de Governo, Joaquim Vidal, no 
lugar da secretária de Saúde, 
Sheila Barbosa.

Fotos:  Reprodução PMU

Entrada do Pronto Socorro de Ubatuba; intervenção municipal segue no hospital, depois de três anos

Primeira audiência pública realizada na Câmara de Guaratinguetá para debater uso e ocupação de solo

Audiência em Guará debate
Lei de Uso e Ocupação de Solo
Evento na Câmara recebe lideranças para abordar diretrizes 
de nova proposta de lei sobre perímetros urbano e rural

A Câmara de Guaratinguetá 
iniciou, nesta sexta-feira (14), 
a série de audiências públicas 
sobre o projeto de lei que altera 
a regulamentação do uso e 
ocupação de solo.

A mudança tem como objeti-
vo dar nova redação ao Quadro 
1 da Lei Municipal nº 1.925, 
de 22 de outubro de 1986. A 
emenda, apresentada em mar-
ço deste ano, é do ex-presidente 
da Casa Marcelo Coutinho, 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

o Celão (PSD), atualmente 
afastado.

Municípios que possuem a 
Lei de Uso e Ocupação de Solo, 
que regulamenta os perímetros 
urbano e rural, podem con-
trolar a utilização do espaço e 
definir quais atividades são per-
mitidas. Em discussões sobre o 
tema, a CCJ (Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação) fica 
responsável por conduzir as 
audiências públicas.

Em Guaratinguetá a CCJ é 
presidida pelo vereador Marcio 
Almeida (PSC), e conta também 

com os vereadores Fabrício da 
Aeronáutica (MDB) e Pedro 
Sannini (PSC). “O autor dessa 
emenda solicita que se faça 
uma inclusão no que a lei cha-
ma de corredor comercial tipo 
G. Ele pede para incluir o uso de 
Comércio e Serviços Geradores 
de Tráfego, traduzindo, pede 
para incluir nesse corredor 
comercial mais essa atividade”, 
explicou o presidente da CCJ.

A previsão é que a segunda 
e última audiência sobre o 
tema seja realizada no próxi-
mo dia 21.

Fotos:  Fabiana Cugolo

Pinda aprova embarque e desembarque fora 
dos pontos para pessoas com deficiência

Da Redação
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima semana, o projeto de 
lei nº68/2021, de autoria 
do vereador, Herivelto Vela 
(PT), que assegura o direito 
de embarque e desem-
barque fora dos pontos, 
conforme a necessidade de 
pessoas com deficiência. O 
projeto foi aprovado por 
unanimidade. 

Com a aprovação, fica 
assegurado aos usuários 
do transporte público mu-
nicipal com deficiência 
ou mobilidade reduzida 
o direito de embarque e 
desembarque entre os pon-
tos de ônibus, desde que 
respeitado o Código de 
Trânsito Brasileiro.

São consideradas pessoas 
com mobilidade reduzida 
todas aquelas que tenham, 
por qualquer motivo, difi-
culdade de movimentação 
permanente ou temporária, 
incluindo gestantes, lactan-
tes, pessoa com criança e 
também obesos.

O projeto prevê ainda 
que em caso de impossi-
bilidade de parada para 
desembarque no local soli-
citado, deverá ser indicado 
pelo condutor um local 
mais próximo. “Sabemos 

da grande dificuldade que 
as pessoas portadoras de 
deficiências possuem para se 
locomoverem. Esse projeto 
visa amenizar e dar digni-
dade, dando a essas parcelas 

da sociedade a possibilidade 
de pararem onde desejam 
e precisam, com respeito 
ao itinerário da linha e as 
normas Código Trânsito 
Brasileiro”, comentou Vela.

Cachoeira Paulista, Antônio 
Carlos Mineiro (MDB), con-
tava com o aporte de R$ 10 
milhões da CCR Nova Dutra, 
além do apoio do Inpe (Ins-

tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais).

Sylvio Ballerini (PSDB) tam-
bém encaminhou projetos 
para o HR em Lorena, mas o 

projeto cruzeirense promete 
andamento encaminhado 
para a confirmação. “No sá-
bado ‘bate o martelo’ do 
Hospital de Regional. Isso já 
está decidido pelo o que nós 
tivemos de sentimento e afir-
mações do Governo do Estado. 
(...) Estamos, sim, otimistas 
que consigamos trazer esse 
equipamento tão importante 
para a cidade de Cruzeiro”, 
exaltou Thales.

Investimentos – Além do 
Hospital Regional, João Doria 
deverá anunciar a implanta-
ção do programa “Novo Vale”, 
que promete trazer uma série 
de investimentos para a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Ainda não há detalhes 
do Governo do Estado sobre 
como funcionará o projeto de 
desenvolvimento econômico.

Em participação no Atos no 
Rádio desta quinta-feira (13), 
Thales Gabriel destacou que 
devem ser repassados cerca 
de R$ 1 milhão para cada 
município beneficiado, além 
da construção de UBS’s.



15 DE MAIO DE 20214

Sem assinaturas, Câmara de 
Pinda arquiva CEI da Covid
Pedido de petista para que a comissão fosse aberta não garantiu 
apoio necessário para investigação sobre investimentos na pandemia

A Câmara de Pindamo-
nhangaba arquivou, na úl-
tima segunda-feira (10), o 
pedido de abertura da CEI 
(Comissão Especial de In-
quérito) sobre a Covid-19. A 
comissão não foi acatada por 
falta de assinaturas necessá-
rias, como pede o Regimento 
da Casa.

O pedido de abertura foi 
elaborado pelo vereador 
Herivelto Vela (PT), que 
destacou que o foco estaria 
na apuração e utilização 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

dos recursos enviados pelo 
Estado e Governo Federal, 
além do tesouro municipal, 
para o enfrentamento ao 
coronavírus. A ação teve de 
ser arquivada por falta de 
assinaturas, eram necessá-
rios que ao menos quatro 
parlamentares assinassem 
para a instauração da CEI. 
Apenas Vela, Magrão (PL) e 
Norbertinho (PP) apoiaram 
a iniciativa.

Vela afirmou que a CEI te-
ria como objetivo apurar os 
gastos feitos para o combate 
ao vírus. Ele chegou a men-
cionar as mais de 270 mortes 
causadas pela Covid-19, além 

da alta ocupação dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva. “São nomes, são 
pessoas próximas que têm 
perdido a vida, e foi recebido 
R$ 30 milhões. Tentamos aí 
fazer a abertura de uma CEI”, 
enfatizou Vela, instantes an-
tes de rasgar o documento 
ainda no plenário.

Ao Jornal Atos, o vereador 
Norbertinho comentou que 
está buscando “levantar as 
notas fiscais” para análise. 
Ele enfatizou também o 
fechamento de duas UPA’s 
(Unidades de Pronto Aten-
dimento), que passaram 
a atender exclusivamente Herivelto Vela, que tentou abertura de CEI, engavetada na Câmara

Fotos:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Após polêmica com vereador, Prefeitura de Pinda divulga 
resultados do atendimento a pessoas em situação de rua
Mais de cem abordagens foram realizadas em março; ação tem alojamento emergencial criado em 2020 por atendimento

Após o polêmico pedido 
de um vereador de Pinda-
monhangaba para uma ação 
mais efetiva quanto a presen-
ça de pessoas em situação de 
rua, a Prefeitura ressaltou as 
abordagens e atendimentos 
sociais feitos realizados nas 
últimas semanas. A intensi-
ficação da fiscalização, em 
trabalho da GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) na região 
central, dividiu opiniões.

Segundo o Município, as 
abordagens feitas pela se-
cretaria de Assistência Social 
seguem de maneira regular. 
Somente em março, 105 
abordagens foram feitas para 
a população de rua na cidade. 
Durante o atendimento são 
realizadas orientações de 
prevenção à Covid-19 e en-
caminhamento ao alojamento 
emergencial municipal, na 
Quadra Coberta. O espaço 
foi criado ainda em março do 
ano passado, com o objetivo 
de tratar dignamente esses 
moradores. O abrigo conta 
com camas, alimentação di-
ária e roupas. Atualmente 
são atendidos 15 homens. 
Há ainda mais 15 vagas em 
parceria com o SOS (Serviço 
de Obras Sociais).

Há três anos, Pindamonhan-
gaba realiza o “Programa Ron-
da Noturna”, que busca inten-
sificar as abordagens durando 
o período mais frio do ano. O 
foco é reduzir o risco social. 
“Essas pessoas merecem todo 
nosso carinho e atenção, pois 
tratam-se de seres humanos 
e nosso objetivo principal 
é reinseri-las na sociedade, 
bem como encaminhá-las aos 
programas sociais ofertados 
no município”, comentou 
a secretaria de Assistência 
Social de Pindamonhangaba, 
Ana Paula Miranda.

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Apesar dos esforços, há 
uma parcela de pessoas em 
situação de rua que resiste a 
deixar a situação de vulnera-
bilidade. A Prefeitura frisou 
que isso não diminui o foco 
dos trabalhos. “Pelo contrário. 
Nós continuamos insistindo, 
ofertando, sendo presente 
na vida dessas pessoas. As 
causas são diversas: ausência 
de vínculos familiares, perda 
de algum ente querido, de-
semprego, violência, perda da 
autoestima, alcoolismo, uso de 
drogas e transtornos mentais”.

Pindamonhangaba oferta 
programas sociais como Bol-
sa Família, Pead (Programa 
Emergencial de Auxílio ao 
Desempregado), capacitação 
profissional, fortalecimento 
de vínculos e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos).

Histórico – Recentemente, 
um pedido do vereador Fran-
cisco Norberto Silva Rocha, 
o Norbertinho (PP), dividiu 
opiniões dos moradores de 
Pindamonhangaba. Nele, 
o parlamentar solicitava à 
Prefeitura fiscalizações da 
GCM na praça dos pontos de 
ônibus do município devido 
ao “excesso de andarilhos”. Ele 
apontou que a medida visava 
apoio aos comerciantes locais, 
que reclamam de agressões e 
também de pessoas fazendo 
uso de entorpecentes.

Apesar de apoiada por uma 
parcela dos moradores, a ação 
gerou também indignação. 
Uma nota de repúdio foi lan-
çada pela Comissão de Direi-
tos Humanos da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). Há 
ainda uma movimentação 
sobre o tema no Ministério 
Público.

Questionado pelo Jornal 
Atos sobre uma possível Co-
missão de Ética instaurada 
na Câmara, o presidente da 
Casa, José Carlos Gomes, o 
Cal (PRB), destacou que não 
há pedido para tal ação.

pacientes contaminados 
pelo Sars-Cov2, o que teria 
causado sobrecarga no aten-
dimento no Pronto Socorro 
Municipal. A reportagem 
buscou ainda um posicio-
namento do vereador Ma-
grão, mas ele preferiu não 
comentar, limitando-se ao 
agradecimento do contato.

Contaminação – De acordo 
com o último boletim epide-
miológico, Pindamonhanga-
ba registrou 12,3 mil casos 
confirmados de Covid-19 e 
275 mortes. Cerca de 3,8 mil 
moradores ainda aguardam 
o resultado dos testes para 
a doença.



15 DE MAIO DE 2021 5

Estrutura para atendimento de fisioterapia focado em pacientes na recuperação pós novo coronavírusDemonstração de serviços disponíveis em estrutura contra a Covid-19

Fotos:  Marcelo A dos Santos

Santa Casa cria Ambulatório pós-Covid para 
tratar pacientes com sequelas em Lorena
Novo espaço foca trabalho de auxílio pela recuperação dos pacientes internados em UTI e enfermaria; 
dificuldade com locomoção está entre os principais problemas causados pela contágio pelo coronavírus

A Santa Casa de Lorena 
implantou na última segun-
da-feira (10) o protocolo de 
tratamento pós-Covid-19 de 
fisioterapia respiratória e 
motora, com foco na recupe-
ração completa dos pacientes 
que ficaram internados em 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) e enfermaria.

O vírus, que já infectou mais 
de três milhões de brasileiros, 
leva, em casos mais graves, os 
pacientes a serem intubados 
por causa da Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave, quando 
o pulmão não consegue oxi-
genar o sangue e os órgãos.

Pessoas nestas condições 
podem ficar sem locomoção 
motora, o que acarreta a per-
da de massa muscular e peso 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

corporal levando a outras 
patologias. De acordo com 
os médicos Dr. José Antônio 
de Castro Paixão Junior (fi-
sioterapeuta) e a Dra. Mônica 
França Horta (nutricionista), 
responsáveis pelo Ambulatório 
Pós-Covid, com três dias de 
internação o enfermo perde 
5% do peso corpóreo. “Quan-
do o paciente fica internado 
na UTI, automaticamente ele 
está se movimentando menos, 
então automaticamente terão 
perdas tanto na parte motora 
no que diz respeito a massa 
muscular e automaticamente 
na parte respiratória”, explicou 
Paixão Junior.

Pensando nisso, os dois 
especialistas criaram um pro-
tocolo, onde o atendimento vai 
começar desde da internação 
até as sessões de fisioterapias e 
acompanhamento nutricional, 
que podem ser de 5 a 20 con-

sultas, dependendo do grau de 
fragilidade do paciente.

Após 48 horas da alta do 
paciente, os médicos, juntos a 
outros profissionais que reali-
zaram o atendimento durante 
a internação, farão uma avalia-
ção para identificar o melhor 
tratamento no ambulatório. “O 
paciente, quando tiver alta, vai 
receber um material impresso 
com dicas gerais orientando o 
que fazer em casa com essas di-
ficuldades, que é a questão da 
falta de ar, questão da fadiga, 
como uma recomendação teó-
rica”, informou a Dra. Mônica. 

Os atendimentos são reali-
zados na própria Santa Casa, 
que separou duas salas com 
instrumentos como bicicleta 
ergométrica, tubos elásticos 
para exercício, estimulador 
neuromuscular, bola para 
exercícios e ultrassom para 
fisioterapia. O paciente só 
será recebido mediante a um 
teste negativo de PCR, mais 
conhecido com Swap.

Os espaços também estão 
abertos para pacientes que 
ficaram internados em outros 
hospitais. Para o atendimento 
é necessário um agendamento 
pelo telefone (12) 3159-3349, 
ramal 216 ou diretamente no 
Centro Médico da Santa Casa, 
que fica na rua Dom Bosco, nº 
562, no Centro.

O serviço é ofertado a todas 
as pessoas que tenham convê-
nios médicos que são aceitos 
pela Santa Casa e particular. 
O hospital informou que está 
estudando uma forma de 
oferecer pelo sistema SUS 
(Sistema Único de Saúde) o 
tratamento.

Fotos:  Marcelo A dos Santos
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São José do Barreiro adia primeira 
parcela do IPTU por atraso da gráfica

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 n° 004/2021 - Edital nº 04/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 072/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 31 de maio de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 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. e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

Tomada de Preço n° 01/2021 - Proc. Nº 101/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA DE 
PREÇO 01/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETA - ESTRADA DE 
ACESSO A ANTIGA COMIL - Lorena, SP, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos documentos 
apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, 
decide que as empresas RT TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
EIRELI EPP, CONSTERPAVI – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, J B 
DO NASCIMENTO GUARATINGUETA, TITANIO SOLUÇÕES LTDA EPP e LUQUIP 
TERRAPLENAGEM LTDA foram HABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021 - PROC. Nº 133/2021.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Ata de Registro de Preços 
para Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para 
execução de serviços de reforma e manutenção preventiva e corretiva de instalações 
prediais em próprios municipais, com fornecimento de material, equipamento e mão de 
obra pelo período de 12 (doze) meses, para rerratificação de edital.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 PROC. Nº 56/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de luva de procedimento látex e 
macacão de segurança para a Secretaria de Saúde, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ Nº: 47.063.094/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02.
VALOR TOTAL: R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2021
CONTRATADA: HEALTH CARE & DUBEBE IND, COM, IMPORT, EXPORT DE PROD 
DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ Nº: 18.252.904/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 05,07.
VALOR TOTAL: R$ 208.680,00 (duzentos e oito mil, seiscentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2021
CONTRATADA: KAUE DE MATTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME
CNPJ Nº: 32.713.461/0001-06
VENCEDORA DOS ITENS: 03,04,06,08.
VALOR TOTAL: R$ 301.437,50 (trezentos e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e 
cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 96/20 – PP 27/20 – Processo Licit 146/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: TÉCNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº: 02.513.582/0001-35
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 96/20, decorrente do Processo Licit n° 146/20, PP n° 27/20, 
firmado em 29/06/2020, nos termos previstos em sua cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.1.7 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
`a prorrogação contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 61.365,48 (sessenta 
e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 37/17 – PP 15/17 – Processo Licit 79/17
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 03.188.198/0005-09
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 37/17, decorrente do Processo Licit n° 79/17, PP n° 15/17, firmado 
em 18/05/2017, nos termos previstos em sua cláusula 2.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 18/05/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto na cláusula 2.3 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
`a prorrogação contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 99.960,00 (noventa 
e nove mil, novecentos e sessenta reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04 - Contrato 203/19 – TP 15/19 – Processo Licit 555/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO ME
CNPJ Nº: 21.564.305/0001-04
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 203/19, decorrente do Processo Licit n° 555/19, TP n° 15/19, 
firmado em 09/12/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 02 (dois) meses, a partir de 09/05/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à dotação orçamentaria referente 
ao contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/05/2021

 
 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade com 
o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber, 
que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública para Avaliação 
e Cumprimento das Metas Fiscais relativa ao 1º Quadrimestre de 2021, no 
seguinte local, data e horário: 

 
 

 
Local – Plenário da Câmara Municipal 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02, Centro – Lorena/SP 
Data – 28 de maio de 2021 – Sexta - feira 
Horário – 10 horas 
 
Devido à pandemia da COVID-19 e às medidas de contenção para evitar a disseminação do 
coronavírus, não será audiência pública presencial. 
Esta audiência será transmitida através do canal da Câmara Municipal no Youtube e 
Facebook. 
 

 
Lorena - SP, 14 de maio de 2021 

 
SYLVIO BALLERINI – PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE SILVEIRAS
RESULTADO: FASE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

PROCESSO Nº 012/2021
CONVITE Nº 01/2021
Objeto: Contratação de cessão de uso de software e prestação de serviços 
de implantação, locação e manutenção de Sistema Integrado de Gestão de 
Saúde Pública.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Silveiras-
SP, vem através deste, comunicar a todos os interessados o resultado da 
sessão de abertura dos Envelopes Proposta das empresas habilitadas, 
ocorrida dia 11/05/2021 às 14h, ficando assim classificadas: Em 1º lugar: 
Murollo Comércio d Serviços Ltda, CNPJ nº 09.721.939/0001-10, pelo valor 
global de R$ 63.700,00 (sessenta e três mil e setecentos reais); em 2º lugar: 
MRX Tecnologia Ltda, CNPJ nº 05.754.099/0001-30, pelo valor global de 
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) e, em 3º lugar: DS Tec Comércio e 
Serviços de Informática Ltda, CNPJ nº 10.806.351/0001-48, pelo valor global 
de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). Fica aberto o prazo recursal de 
02 (dois) dias úteis, conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, referente à Fase 
Julgamento das Propostas. Transcorrido o "prazo in albis", o processo será 
encaminhado à apreciação do Senhor Prefeito Municipal para deliberação. Os 
autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Diretoria 
de Compras e Licitações, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, 
Centro, em Silveiras/SP, no horário de expediente.
Silveiras, 14 de maio de 2021.

José Carlos Gomes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 026/2021
CONVITE Nº 05/2021
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado na modalidade 
Convite nº 05/2021, cujo objeto é a "Contratação de empresa para a execução 
de Obra de Contenção em Gabião no Ribeirão Silveiras, a montante e a 
jusante da ponte da Rua João Antunes de Macedo no Centro da cidade", 
considerando a Ata de julgamento da proposta emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto à 
empresa CCB4 CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI EPP, inscrita no 
CNPJ nº 13.383.051/0001-91 pelo valor de R$ 320.964,00 (trezentos e vinte mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais). Fica a empresa vencedora convocada 
para a assinatura do Termo Contratual no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 14 de maio de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Bela Vista deixa ilegalidade e 
agora espera por melhorias
Com apoio da Habitação do Estado, Cruzeiro regulariza condição 
de moradias e estuda possibilidade para outros bairros da cidade

A Prefeitura de Cruzeiro 
iniciou o processo para a le-
galização de moradias para 
a comunidade do Bela Vista. 
O trabalho, que faz parte do 
Programa Estadual de Regu-
larização Fundiária Urbana, 
tenta minimizar o déficit 
habitacional e os problemas 
como saneamento básico e 
segurança no bairro.

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas) o Brasil alcançou, 
no ano de 2020, o índice 
de 9,3% de pessoas que 
não tem uma resistência 
adequada, um recorde. O 
problema intensifica outros, 
como violência urbana, 
poluição, deficiência dos 
serviços públicos.

Pensando nesse contexto, 
o prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD), 
encontrou o secretário exe-
cutivo de Habitação do Esta-
do de São Paulo, Fernando 
Marangoni, para iniciar a 
regularização da ocupação 
dos bairros Bela Vista e Pe-

Thamiris Silva
Cruzeiro 

dro Ina, que já aguardavam 
uma solução para a situação 
de vulnerabilidade.

Com a legalização, mais 
de 550 famílias serão aten-
didas com infraestrutura 
pública de forma gratuita. 
Para avaliar a quantida-
de de pessoas que serão 
atendidas, foi realizado um 
mapeamento dos locais. O 
trabalho pretende, segun-
do o prefeito, continuar na 
região da Lagoa Dourada. 
“Eu acredito que o já em 
andamento (regularização) 
no Pedro Inácio e Bela Vis-
ta, nós consigamos fechar 
esse ano, e já projetan-
do para início de 2022 o 
núcleo da rua Sebastião 
Martins, da região da La-
goa Dourada”, prometeu 
Fonseca.

Região – Cachoeira Pau-
lista e Canas também ini-
ciaram a regularização de 
ocupações de alguns bairros 
da cidade, após a visita do 
secretário, que além de 
legalizar as moradias, tam-
bém monitorou as obras 
do Programa Minha Casa 
Minha Vida.

A Prefeitura de Cachoeira 

Paulista, assinou no último 
dia 7, a ordem de serviço de 
regularização fundiária dos 
bairros Embaú e Embauzi-
nho. De acordo com a verea-
dora Adriana Vieira (PTB), o 
trabalho que será realizado 
nesses bairros é um resgate 

da dignidade da população.
Em Canas, os bairros que 

serão legalizados são Dona 
Ana e Vila Freire, que rece-
beram R$ 50 mil do Progra-
ma Especial de Melhorias 
para o investimento em 
obras de infraestrutura.

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, que assinou regularização

Fotos:  Arquivo Atos

Os moradores de São José 
do Barreiro recebem uma 
boa notícia para regularizar 
os gastos de 2021. A Prefei-
tura postergou a primeira 
parcela do carnê de IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) e a taxa de licença 
de funcionamento, que era 
do dia 30 de abril para o 
dia 30 de maio. O intuito 

Da Redação
São José do Barreiro

é aumentar o prazo de pa-
gamento para a população 
para essa parcela em espe-
cífico. As demais não terão 
adiamento.

A mudança ocorreu, se-
gundo a Prefeitura, devido 
ao problema que a gráfica 
responsável pela emissão 
dos documentos teve para 
a entrega dos carnês. Com 
isso, se decidiu manter o 
intervalo de pagamento, 
adiando a parcela para o 
próximo mês.
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Após anos de cobranças, Estado anuncia 
reforma da Delegacia e Cadeia de Lorena
Investimento ultrapassa R$ 3 milhões; unidades de Cachoeira e Roseira devem também ser contempladas

Atendendo um antigo pe-
dido da Polícia Civil, o Go-
verno do Estado confirmou 
na última quinta-feira (13) 
que reformará o prédio que 
abriga a Delegacia e a Cadeia 
Pública de Lorena. A corpora-
ção aguarda também o início 
das obras de recuperação 
das delegacias de Roseira e 
Cachoeira Paulista. 

Em nota oficial, a secretaria 
estadual de Segurança Pública 
informou que o projeto de 
reforma do 1º DP (Distrito 
Policial), que fica no bairro 
Vila Geny, já foi aprovado pela 
equipe técnica de engenharia 
do Estado e autorizado pela 
DGP (Delegacia Geral de Po-
lícia). A expectativa da pasta 
é que o processo licitatório 
para a contratação da empre-
sa que será responsável pela 
obra seja concluído até o fim 
de junho. A previsão é que 
os reparos sejam finalizados 
num prazo de dez meses. 

Durante entrevista ao 
Jornal Atos, o delegado da 
Seccional de Guaratinguetá, 
Márcio Ramalho, responsável 
pelo comando da Polícia Civil 
em oito cidades da região, 
informou que o investimento 
estadual que será aplicado na 
reforma é de cerca de R$ 3,2 
milhões. “A obra consistirá 
principalmente em melhorias 
nas partes elétrica e hidráu-

Lucas Barbosa
Lorena

lica do prédio. Essa reforma 
é uma antiga necessidade, já 
que o imóvel não se encontra 
em condições adequadas para 
o trabalho dos policiais. É 
importante destacar que já 
solicitei à Prefeitura a dispo-

nibilização, temporária, de 
algum imóvel que possa abri-
gar nossa equipe e trabalhos 
enquanto ocorra a reforma”.

Além de comentar as futuras 
recuperações das delegacias 
de Roseira e Cachoeira, o dele-

O 1º Distrito Policial, no bairro Vila Geny, que passará por reforma anunciada na quarta-feira; além de Lorena, Cachoeira e Roseira são atendidas

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Arquivo Atos

gado apresentou panorama da 
situação das unidades da re-
gião. “Ainda não temos muitos 
detalhes sobre prazos, porém 
a reforma das delegacias de 
Roseira é orçada em cerca de 
R$ 160 mil e a de Cachoeira 

deverá ter um investimento 
um pouco superior. Estas duas 
e a de Lorena são as que neces-
sitam mais urgentemente de 
melhorias em comparação às 
demais da nossa região, como 
Guará e Piquete”. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Lorena informou na 
tarde desta sexta-feira (14) 
que iniciou um estudo para 
selecionar o imóvel público 
que será cedido para a atua-
ção da Polícia Civil durante a 
reforma do 1ºDP. O prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), e 
o secretário de Segurança 
Alfredo Pereira participaram 
de uma reunião com Rama-
lho sobre o tema na última 
quarta-feira (12) no Paço 
Municipal. 

Cadeia – Além da delegacia, 
o investimento estadual recu-
perará também a estrutura da 
Cadeia Pública de Lorena, que 
segundo Ramalho até a última 
quinta-feira mantinha apenas 
três presos que aguardavam 
transferência.

Em dezembro de 2019, o 
Atos publicou uma matéria 
sobre o pedido do Ministério 
Público para a interdição da 
unidade devido a deterioração 
do prédio, evidenciada por 
falhas na rede de esgoto e 
infiltrações e rachaduras nas 
paredes.

Na ocasião, uma comitiva 
formada por representantes 
da Prefeitura, Polícia Civil 
e Promotoria de Justiça se 
reuniram com autoridades 
estaduais em São Paulo para 
cobrar a reforma do prédio do 
1° DP, temendo o fechamento 
da cadeia. 

Apesar do pedido do MP, 
a interdição da cadeia foi 
negada pela Justiça na época.

Cachoeira Paulista anuncia sistema de monitoramento
Implantação de câmeras 24 horas do COI promete fortalecer combate à criminalidade; projeto começa por praça central

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cacho-
eira Paulista anunciou, na 
última quarta-feira (12), 
a implantação de sistema 
de monitoramento com 
câmeras de alta resolução 
na praça Prado Filho, no 
Centro. O projeto funcio-
nará como uma espécie de 
“laboratório” para a futura 
instalação do COI (Centro 
de Operações Integradas) 
que irá monitorar diversos 
pontos do município 24 
horas por dia.

O secretário de Seguran-
ça, Trânsito e Transportes, 
Carlos Lescura, esteve no 
local com técnicos para de-
finir pontos estratégicos de 
interesse para a instalação 
dos aparelhos. Ainda não há 
uma estimativa do valor que 
será gasto para a execução 
do projeto, mas, a princípio, 
serão instaladas três ou 
quatro câmeras para cobrir 
a região da Praça.

“Eu acho que para iniciar 
um processo de monitora-
mento da cidade, a Praça 
seria importante até mesmo 

servindo como laboratório”, 
frisou Lescura.

O sistema que será utiliza-
do já é um sistema pensando 
na futura implantação do 
COI. O objetivo é que essas 
câmeras iniciais sejam agre-
gadas ao COI, para não ha-
ver perda de investimento.

Será feita também uma 
parceria com os empresá-
rios. Os comerciantes serão 
orientados a instalar os 
equipamentos no mesmo pa-
drão compatível com o COI, 
e serão situadas de maneira 
que fiquem voltadas para a 
via pública. Mas, antes dis-
so, um projeto de lei deve 
ser aprovado na Câmara 
autorizando a coparticipa-
ção dos proprietários de 
comércio.

A expectativa para a im-
plantação do COI no mu-
nicípio é alta e já existe 
uma sinalização positiva 
do Executivo. Desde o plano 
de governo elaborado para 
as eleições municipais de 
2020, o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB) já 
colocava o COI como uma 
de suas prioridades, caso 
fosse eleito. “Vou trabalhar 
para instalar o COI com 

câmeras de segurança para 
monitorar todas as entra-
das e saídas do município, 
gerando mais segurança e 
tranquilidade para os mu-
nícipes e turistas”, ressaltou 
Mineiro, à época.

A expectativa é de que até 
o final de maio o projeto 
possa ser finalizado, em ten-
tativa de conter o aumento 
da violência e controlar 
possíveis aglomerações 
em meio à pandemia da 
Covid-19. “O sistema de mo-
nitoramento em gestão pú-
blica de segurança é o ‘carro 
chefe’. Esse investimento em 
tecnologia de informação 
traz mais segurança para a 
gente. Nós temos várias ci-
dades que são monitoradas 
aqui no ‘Vale da Fé’ e dão 
certo, inclusive em Lorena 
fui eu quem instalei. A gente 
sabe que realmente os in-
dicadores acabam caindo”, 
destacou o secretário. “A 
gente consegue observar a 
cidade inteira e consegue 
auxiliar inclusive as forças 
de segurança naquilo que 
eles necessitam, a Polícia 
Militar para o planejamento 
operacional e a Polícia Civil 
em futuras investigações”.

Prefeituras de Cruzeiro e Canas alertam população 
sobre falsa operação em nome da Vigilância Sanitária
Golpistas abordam comerciantes para cobrar por fiscalização; vítimas devem buscar apoio do Procon

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Cruzeiro 
publicou um alerta para 
comerciantes contra a ação 
de golpistas que estão se 
passando por fiscais para 
tirar dinheiro de micro e 
pequenos empresários. 
Outra cidade que divulgou 

recado contra fraudes pa-
recido foi Canas.

Nas ruas da região central 
de Cruzeiro, os criminosos se 
passam por agentes da Vigi-
lância Sanitária ou até mesmo 
por funcionário do Procon 
(Programa de Proteção e 
Defesa ao Consumidor). Na 
abordagem falam sobre uma 
operação que estaria passan-
do pelos estabelecimentos 

comerciais e pedem dinheiro.
No último dia 7, a Prefeitura 

de Canas também publicou um 
alerta para a população sobre 
uma tentativa de golpe pareci-
da. Os golpistas entravam em 
contato por e-mail ou telefone, 
diziam ser da Vigilância Sani-
tária e que uma megaopera-
ção aconteceria na cidade e 
para realização desse serviço 
pediam dinheiro. Em nota, o 

Município pediu que, em caso 
de abordagem, seja feito um 
boletim de ocorrência.

De acordo com as duas pre-
feituras, operações de cumpri-
mento de decretos municipais 
e estaduais, só ocorrem com 
a presença de fiscais creden-
ciados com a participação de 
agentes da Vigilância Sanitária 
ou do Procon, devidamente 
uniformizados, com crachá de 

identificação. Eles não podem 
cobrar pelo serviço.

Os municípios destacam 
ainda que as ações contam 
com a colaboração das po-
lícias Militar e Municipal. 
A fiscalização tributária e o 
Procon orientam os comer-
ciantes para que procurem 
o setor responsável a fim de 
esclarecer dúvidas, e acionem 
a polícia em caso de golpe.

A praça Prado Filho, que deve receber a instalação de câmeras para iniciar o projeto de videomonitoramento
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Dias de alegrias, outros nem tan-
to. Mas isso se chama vida, não é 
mesmo? Isso nos fortalece e ainda 
nos ajuda a valorizar cada momento 
que vivemos! 

#ValoraVida

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

Moda Plus em Lo-
rena? Claro que tem! 
Cláudia Moda Plus! 
Cada modelo mais 
lindo que outro! 
Além da simpatia 
da Cláudia, claro. 
Não perca tempo... 
fique linda, chic e na 
moda hoje mesmo!

Quem não gosta 
de uma linda e di-
ferente bijou? Faz 
toda a diferença na 
composição de um 
lindo look para o dia 
a dia. Quer uma dica 
excelente? Fly Biju,  
na Criatix. Siga nas 
redes sociais!

Hoje é importante 
demais cuidar do 
ar que respiramos. 
Saúde sempre é pri-
mordial. Para ajudar, 
fale com o Raphi-
nha Motta, da Ozô-
nio. Inativação de 
bactérias, odores e 
micro-organismos 
por meio do ozô-
nio. Anote o contato: 
12.992425555.

Hoje fazer uma 
make perfeita é o 
que todos nós busca-
mos, não é verdade? 
Se quer aprender 
mais, arrasar no vi-
sual, entre em con-
tato com a Morucci 
Store. Tudo em be-
leza em um só Insta! 
Ela promove cursos 
e produtos de bele-
za. É demais!!!

Quer um brinde 
personalizado para 
a sua empresa, fes-
ta ou até mesmo 
aquele presente es-
pecial para alguém 
que você tanto gos-
ta? Temos um lu-
gar certo: Destak 
Personalizados. 
Anote o contato: 
12.982936093.

Unhas bem trata-
das, lindas e perso-
nalizadas? Marque 
seu horário com a 
Taciele Ayres. Você 
terá um tratamento 
maravilhoso e vai ar-
rasar, além de ficar 
com a autoestima 
muito elevada!!

Homens chics e 
bem estilosos? Tem 
um lugar incrível 
para vocês: Seven 
Men Guaratingue-
tá. São looks inteiros 
para todos os tipos 
de homens. Fica lá 
no Buriti Shopping 
Guará.  Contato : 
12.982138180

Dica da Semana: 
Novamente venho 
destacar um aplicati-
vo muito importante 
para ajudar pessoas 
em serviços gerais, 
como cabelereiras, 
clubes e pets. Uma 
super agenda, com 
planilhas, controle 
geral de tudo que 
você tem. Anote ai: 
LEP app. Baixe hoje 
mesmo o aplicativo e 
comprove!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Fala sério: não parece mesmo uma rainha? Quem não se encanta com essa mulher guerreira, que vence qualquer obstáculo da vida, com charme e elegância? Dona Sueli, a senhora é o máximo!

  Comemoração dupla essa 
semana. As lindas e charmo-
sas Gislene e Gislaine, filhas 
do nosso querido radialista 
Dorotea . Parabéns! Vocês 
continuam doces e especiais!!!

 Cláudio e Lissandra Gemelli completaram 30 anos de união! Não é maravilhoso? Muito amor, compa-nheirismo, amizade e respeito. Feliz Bodas de Pérolas!

 Nesses tempos difíceis é muito importante cuidar de nossa saúde mental. Amanda Perterson,  de volta À nossa terra, veio com toda sua competência e sabedoria para cuidar da gente. Não é sensacional? Sucesso, minha linda! E gratidão!

“As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso 
que elas permanecem.”

Lilian Tonet

 É incrível ver a vida passando e lindas famílias se formando. Semana do Dia das Mães, muitos encontros lindos. Olha só que família maravilhosa da Adriana Cristina Guimaraes! Parabéns!!!

  Dizem que é professora de 
Arte, mas ela é mesmo uma 
artista em pessoa! Mércia Seve-
rino encanta todo mundo com 
sua sensibilidade, suas lutas, seu 
conhecimento. Rir faz parte dela, 
sempre! Abraços, amada!

Sempre é tempo de comemorar a 
vida. Regina Rodrigues fez ques-
tão de deixar registrado um abraço 
especial de aniversário para a sua 
linda nora Ana Vírginia! Parabéns, 
lindona!!

Quem anda rindo à toa, e 

com toda razão é nossa edu-

cadora, a baiana queridíssi-

ma Célia Pires, que agora 

é vovó! Não é mesmo uma 

princesa sua netinha! Deus 

abençoe sua princesa!!!

Olha que arraso 
essa linda famí-
lia da Cachoeira 
Paulista. O clã dos 
Buzzato. Gente 
bonita, adorável e 
muito querida! Pa-
rabéns pela linda 
família Mariléia 
de Castro Buz-

 Um jovem casal, lindo de 

viver: Alexandre Sandim e Vír-

ginia Motta. É muito amor en-

volvido e muita alegria. Vocês 

são um encanto de casal, viu? 

Beijos carinhosos para vocês!

 Ah... Preciso mostrar essa imagem 

que diz muita coisa nos dias de hoje. 

Para mim, uma palavra: esperança! É 

preciso acreditar na ciência, que tudo 

isso vai passar e que logo teremos de 

volta a nossa vida! Vacina sim!


