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O governador João Doria (centro), que teve semana marcada por pedidos de revisão do destino do Hospital Regional; Mineiro, Soliva, Thales e Sylvinho esperam decisão

Pressão, reuniões, lamentos; a 
definição do Hospital Regional
Anúncio de destino do HR em Cruzeiro coloca fim a disputa por estrutura com investimento de 
R$ 100 milhões; governador deve lançar projeto Viva o Vale, com série de anúncios para a região

Prefeitos da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
aguardam o anúncio do go-
vernador João Doria (PSDB) 
sobre o novo hospital regio-
nal, neste sábado (22), em 
Cruzeiro. Além de revelar a 
sede da unidade, o tucano 
deve lançar o programa “Viva 
o Vale”, com investimentos 
milionários para a região. 
Após o adiamento do evento, 
que seria realizado no último 
sábado (15), devido ao agrava-
mento no quadro de saúde do 
prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB), falecido no dia 
seguinte (16), o governo Doria 
teve agenda apertada durante 
a semana, com uma série de 
pedidos e reuniões com foco 
em investimentos para a 
região e novas tentativas de 
alterar a destinação da sede 
do hospital.

Segunda maior estação do Estado de São Paulo, prédio histórico espera por restauração em Cachoeira

Moradores conferem novo espaço entregue em Potim; Raspadão teve mais R$ 1 milhão em obras

Fotos: Arquivo Atos

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) embarcou 
para Brasília, na última ter-
ça-feira (18), para cumprir 
diversas agendas de interesse 
do município nos ministérios. 
Entre os temas, o restauro da 
Estação Ferroviária e do Teatro 
Municipal, liberação da área 
do Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais) para pro-
gramas em prol da população e 
a recuperação da saúde pública 
da cidade entraram em pauta.

O chefe do Executivo foi 
acompanhado pelos secretá-
rios Dr. Antônio Carlos Amaral 
(Negócios Jurídicos), Major 
Carlos Lescura (Segurança, 
Trânsito e Transportes), Luiz 

Carlos Pugialli (Desenvolvimen-
to Econômico) e Dra. Polyana 
Paiva (Planejamento). A agenda 
teve início no Ministério da 
Saúde, onde Mineiro foi rece-
bido pelo secretário nacional, 
Dr. Leonardo Soares, em nome 
do ministro Marcelo Queiroga. 
Foram apresentados projetos 
para a recuperação da saúde 
pública de Cachoeira Paulista, 
entre eles o projeto de reestru-
turação da unidade de saúde 
do centro da cidade transfor-
mando-a em uma policlínica, 
e a recuperação das ESF’s 
(Estratégia Saúde da Família) 
da área rural, em bairros como 
Embaú, Quilombo e São Miguel.

Entre reuniões em Brasília, 
Mineiro e Iphan debatem 
planejamento para Estação
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Com R$ 1,1 milhão, Potim ganha 
nova área de lazer no Raspadão

A Prefeitura de Potim inau-
gurou na última quarta-feira 
(19) o parque Francisco de As-
sis Galvão, no antigo Raspadão, 
que fica na entrada da cidade. 
A obra, que teve início em 20 
de julho de 2020, obteve um 
investimento de R$ 1,1 milhão, 
com repasse de royalties do 
pré-sal. Com o novo espaço, o 
município passa a ter área de 
lazer completa, com campo de 
futebol society, lago artificial, 
playground (parque infantil), 
estacionamento para carros, 

banheiros, área para cami-
nhada e corrida, academias 
funcional e para terceira idade. 
A cidade conta ainda com um 
parque de iluminação para o 
uso noturno do local.

Para a prefeita Erica Soler 
(PL), o espaço garante entre-
tenimento, esporte, cultura e 
lazer. “Neste parque, a nossa 
intenção foi trazer um espaço 
de lazer para a população, um 
espaço onde ela possa vir a 
interagir”, destacou 

Câmara recebe 
direção da 
Codesg para 
esclarecimento

Diretores da Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá) prestaram 
esclarecimentos sobre as 
ações da empresa antes do 
início das sessões da Câmara, 
na última terça-feira (18). 
A apresentação abordou 
temas como a história da 
companhia, obras e finanças. 
O pedido para os esclareci-
mentos foi feito pelos ve-
readores Marcelo da Santa 
Casa (PSD) e Fabrício da 
Aeronáutica (MDB).

Após roubo de 
cabos, Pinda e 
EFCJ lançam van 
para zona rural

Após o roubo dos cabos 
da estrada de ferro que liga 
a região rural ao Centro, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a EFCJ 
(Estrada de Ferro Campos do 
Jordão), retomou o transporte 
de passageiros, como serviço 
emergencial. O custo do servi-
ço, realizado por uma van, será 
semelhante ao do “bondinho”. 
Os horários seguem mantidos, 
conforme o ofertado pela Es-
trada de Ferro; assim como a 
tarifa, de R$ 3,50.

Fotos: Marcelo A dos Santos
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Fabrício Dias

Marcus Soliva

Isael Domingues

Política a conta-gotas...
‘Bala’ perdida

O período de pré-campanha traz 
de tudo aos municípios, até depu-
tados de outras freguesias que, às 
vezes, parecem mais perdidos que 
‘cego em tiroteio’. Exemplo de um 
deputado que peregrinou na última 
semana pelas prefeituras da região 
acompanhado por uma ‘dupla parda 
do pedaço’ – que por onde passa, 
nem capim nasce mais. Se a ideia do 
nobre parlamentar foi ter a compa-
nhia dos ‘fichas sujas’ para indicar 
o caminho e apresentar pessoas, a 
“bala foi perdida”...

Na dúvida...
Os tucanos de Guará estão em 

dúvidas se promovem uma festa de 
despedida ou de comemoração, caso 
aquele ‘figurão que já prefeiturou 
na cidade’ cumpra sua promessa 
de pedir a desfiliação do partido, 
caso o ex-governador Geraldo Al-
ckmin deixe o PSDB em função da 
próxima eleição. Sugestões com o 
Amâncio, no Ponto Chique!!!

Namoro ou casamento?
Pelos últimos acontecimentos, o 

grupo de apoio ao prefeito Marcus 
Soliva comemora o fato de sua filia-
ção no PSDB não ter dado certo na 
eleição passada. Na teoria dos mais 
experientes, em termos de política 
partidária com o Estado, é melhor 

namorar do que 
casar. Exemplo: 
Soliva ficou só 

no ‘namoro’ com 
Doria e Guará re-
cebeu vultuosos 
recursos e convênios do governo 
paulista; já o prefeito Sylvio Bal-
lerini foi ‘logo casando’ com os 
tucanos, e até o momento, Lorena 
não recebeu nada de relevante ou 
extraordinário ao ponto de extrair 
um suspiro de admiração da popula-
ção. Dizem ‘as más ou boas línguas’ 
que se não fossem os deputados 
amigos e alguns vereadores, Syl-
vinho só ficaria com os 'souvenirs' 
do Estado! Em resumo: em caso de 
namoro, trata-se bem; do contrário, 
já casou mesmo...

Codesg na Câmara
Como previsto e programado, a 

Companhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá – Codesg, ou melhor, 
sua diretoria, prestou contas ao 
Legislativo esta semana. Assuntos 
como receita, despesas, dívidas e 
créditos foram ingredientes espe-
ciais da explanação, além é claro, 
da capacidade técnica da equipe 
administrativa e funcional da autar-
quia, que os vereadores de oposição 
insistem em nominar como ‘cargos 
políticos’.

Codesg II
Quem esperava que a prestação 

de contas da Codesg à Câmara de 
Guará se traduzisse num ‘ringue de 
MMA’, a julgar pelos ‘discursos’ 

da oposição, 
em especial do 
Aeronáut ica , 
ficou frustrado. 
Disseram que 
Marcelinho e 
Fabrício pare-
ciam ‘garrafa de 
cidra de arma-
zém’, só pres-

são. Criaram a maior expectativa 
prévia, mas a hora que a diretoria da 
autarquia soltou o verbo na tribuna 
da Casa, a bola da dupla baixou, 
principalmente após as considera-
ções de Lincoln Galvão, que ‘botou 
os pingos nos Is’. Ah! Disseram que 

Ana Alice

Há muito tempo os prefeitos e 
demais representantes da nossa região 
colocam em discussão diante do go-
verno estadual sobre a necessidade um 
hospital regional próximo, apto a aten-
der as demandas dos nossos pacientes.

A necessidade é real e não é atual. 
A exemplo disso, hoje, os pacientes 
em tratamento oncológico precisam 
se deslocar até a cidade de Guarulhos 
para atendimento. 

Além da questão de custos para 
família e acompanhantes, o tratamento 
em si se mostra mais desgastante e ar-
riscado ao paciente uma vez que, via de 
regra, demanda mais de um atendimen-
to semanal, e em caso de emergência, 

uma viagem de 3 horas compromete o 
próprio paciente. 

Como tudo pode piorar, o que era 
crítico se agravou, pois em razão da 
pandemia outros atendimentos estão 
prejudicados, e com isso o clamor por 
um Hospital Regional ganhou mais ên-
fase. Ciente disso, uma das promessas 
do então governador era atender tal 
necessidade.

Mas como tudo no Brasil é muito 
burocrático até que os interesses se-
jam mais altos, com a proximidade 
das eleições, parece que as promessas 
começam a sair do papel, ainda que de 
forma fracionada.

Pelas informações recentes teremos 
um Hospital Fracionado, atendimento 
dividido entre Cruzeiro, Lorena e 
Guaratinguetá.

No município de Cruzeiro ficarão 
os atendimentos de maior complexida-
de, já em Lorena e Guaratinguetá, os de 
média e baixa complexidade. 

É nefasto saber que as necessidades 
de toda a nossa região ficam submeti-
das a intenções eleitoreiras. Isso por-
que longe dos sentimentos inerentes 
a épocas natalinas que inspiram boas 
intenções, o que se vê é a nítida aspi-
ração política de um governador com 

ambições maiores.
Para alcançar uma meta política 

pessoal e extremamente lucrativa, toda 
desgraça é bem-vinda. Desde a pan-
demia, com decretação de lockdown, 
aumento vertiginoso de empresas que 
estão em crescente falência, discursos 
demagógicos sobre vacinas, manipu-
lação e exploração sobre o número 
de mortos que ganham uma tônica 
mais forte quando convém, longe de 
qualquer negacionismo, até porque a 
situação brasileira sempre foi crítica e 
a situação da pandemia no nosso país 
superou todas as previsões trágicas que 
antecederam março do ano passado.

No Brasil toda desgraça, seja local 

ou mundial, se associa à corrupção e 
falta de ética, desvio de dinheiro pú-
blico, farra com recursos, aumento de 
impostos com aumento de crise social.

Sem pessoas com compromisso ou 
histórico de seriedade, a impressão que 
se tem é de estar o navio desgovernado 
com orientação de rota somente quando é 
conveniente. Com isso o brasileiro sente 
o descrédito de tudo, afinal, no mês das 
últimas eleições, todas as regiões tiveram 
progresso em relação a pandemia, para 
que todos os eleitores pudessem compa-
recer em comícios e urnas.

É irrefutável que o Estado de São 
Paulo precisa de um gestor que faça 
mais que transferir responsabilidades, 
que fuja da velha receita de tributar o 
falido e que tenha credibilidade. Mas 
para mudar rumos, é necessário ter 
coragem de direcionar sua escolha fora 
dos velhos covis de raposas; talvez, 
um progresso cidadão muito grande, 
quando muitos prefeitos locais também 
estão interessados nas propostas.

Sem romantismo ideológico, a con-
cretização do Hospital Regional para 
nós não é milagre, não é progresso, 
muito menos um ato de integridade, 
simplesmente uma moeda de interesse 
eleitoral.

O poder milagroso das intenções

editorialeditorial

"Mas para mudar rumos, é necessário 
ter coragem de direcionar sua escolha 

fora dos velhos covis de raposas"

O perigo ao lado.

opiniãoopinião
No mês de combate ao abuso 

sexual de crianças e adolescentes, 
maio laranja, a conscientização sobre 
a necessidade é uma das formas mais 
práticas de enfrentamento.

Ao contrário do que se acredita, o 
abusador não é um psicopata, segundo 
pesquisas com base nas denúncias, 
segundo o governo federal, de 85% 
a 90% desses agressores sexuais são 
pessoas CONHECIDAS. Infelizmente 
boa porcentagem são pais, e o restante 
conhecidos da vítima e de sua família. 

Acreditar que o abusador inexora-
velmente é um psicopata talvez seja 
uma forma de justificar o comporta-
mento nefasto de quem depende ou 
confiou naquela pessoa, mas a bem 
da verdade, na maioria das vezes se 
trata de uma pessoa com discerni-
mento que realmente sabe o que está 
fazendo. Infelizmente, segundo dados 
do governo federal somente 10% (isso 
mesmo DEZ POR CENTO) dos casos 
são denunciados.

É importante considerarmos aqui 
os dados oficiais do governo. No ano 
de 2020, somente o  canal de denúncia 
do Disque 100 recebeu 95.247 casos de 
abuso sexual de crianças e adolescen-
tes. Somados todos os meios de denún-
cia, chegamos ao número assustador 
de 368.333. Mas como já é ponderado 
por todos os profissionais, a estimativa 
é que somente 10 por cento dos casos 
chegam a denunciar.

A impunidade é um dos grandes 
combustíveis para a continuidade dos 
abusos. Ao dominar a vítima, que por 
vezes sequer entende o que está aconte-
cendo com ela, o abusador denunciado 
comumente é absolvido por insuficiên-
cia de provas. E isso não acontece por 
falta de uma legislação apropriada, 
mas pela ineficácia do Estado em pro-
porcionar a vítima os meios de provas 

e assistência necessária. 
Ainda que seja um crime às escuras, 

a avaliação da criança e identificação 
precoce são primordiais. Com isso, 
necessário conscientizar as famílias 
que é possível identificar e combater 
dentro de casa, e que o tempo, por si 
só, não cura a vítima do trauma. Buscar 
atendimento terapêutico é necessário.

Ora, segundo os dados oficiais do 
Brasil e de outros países o crime não 
acontece somente uma vez, na maio-
ria dos casos perdura por meses e até 
anos. E por isso a interrupção do ciclo 
de abusos é fundamental no combate.

A criança e o adolescente fatalmen-
te têm alguma mudança de comporta-
mento, não é frescura, nem é invenção. 
Dos casos denunciados, apurou-se que 
em mais de 92% dos casos as vítimas 
não estavam mentindo. 

Se não mentiram, porque tantas 
absolvições? Infelizmente o tempo, a 
dificuldade das provas , falta de apa-
relhamento do Estado acaba por favo-
recer quem não deveria. Entretanto, a 
investigação e processo criminal são 
necessários, já que a vítima também 
deve ter acesso à Justiça! 

O combate vem com informação, 
instruir a criança e adolescente, for-
necer meios de denúncia. Hoje, além 
do Disque 100, os atendimentos de 
CREAS/CRAS e Ministério Público 
têm aplicativos de celular que possibi-
litam à vítima ou a pessoa que tomou 
conhecimento do abuso uma forma 
de denunciar. De qualquer dispositivo 
móvel, se digitar PROJETA BRASIL, 
surgirá aplicativos de denúncia tanto 
para defesa de crianças como de mu-
lheres que são submetidas à violência. 

É importante lembrar sempre que o 
silêncio ou a omissão neste caso só traz 
consequências desastrosas para todos. 
É possível romper o ciclo, combatendo.

se o Celão estivesse no plenário, 
o tom dos diálogos seriam bem 
diferentes. Perguntem ao Lelé do 
Gabinete!!!

 
Não convidem para...

...o mesmo velório o vereador 
Beto Pereira e os proprietários de 
funerárias que agenciam planos mú-
tuos em Lorena, principalmente se o 
assunto for a nova lei do município 
que amplia o translado de funeral, e 
o churrasqueiro seja o ‘Papa Defun-
to’ da esquina da Santa Casa.

Os números revelam
Enquete recente entre os forma-

dores de opinião de Pindamonhan-
gaba mostrou aos cientistas políticos 
que o único nome que poderia conter 

uma eventual vo-
tação do candi-
dato a deputado 
estadual da cida-
de vizinha – que 
vem para ‘aboca-
nhar’ os votos na 
terra de Geraldo 
Alckmin – seria 
o próprio prefei-

to Isael Domingues. Caso contrário, a 
menos que surja uma outra expressão 
eleitoral na cidade, além de Ortiz 
Junior, até o Goffi que desfilará a 
tiracolo com ele, vão se sentir como 
‘pinto no lixo’... 

Reforço de caixa
A Câmara de Pinda demonstrou 

parceira com o Executivo no cuida-
do com a população esta semana, 
aprovando crédito adicional de 
R$2,6 milhões para suprir várias 
secretarias municipais, todas ligadas 
ao atendimento público. A justifica-
tiva do prefeito Isael Domingues foi 
a necessidade de investimento frente 
a crise do coronavírus que ainda 
persiste no município. A postura do 
Legislativo – embora os três gritões 
na tribuna – marcou ponto positivo 
junto aos eleitores. Perguntem ao 
João Bosco Ribeiro!!!

Kamikaze 
Por pouco a oposição em Ca-

choeira Paulista consegue eliminar 
oito secretários do prefeito Antônio 
Mineiro em ‘uma tacada só’. Tra-
ta-se do projeto de Leo Fênix, que 
passaria exigir formação acadêmica 
nas respectivas funções para ocupar 
o cargo na administração. Disseram 
que dois riscos foram avaliados pe-
los vereadores – inclusive para os 
‘governistas’ que ajudaram aprovar 
o projeto de lei: de serem enquadra-
dos em crime de improbidade e de 
ganharem oito inimigos contumazes 
para as eleições futuras. Aí, optaram 
pela coerência, votar a favor do veto 
do Executivo.

Cereja do bolo
Comenta-se pela cidades da re-

gião que o prefeito Thales Gabriel 
está vivendo o paralelo entre o sonho 
da confirmação do Hospital Regio-
nal em Cruzei-
ro e o pesadelo 
da concorrência 
querendo literal-
mente tirar a ‘ce-
reja de seu bolo’. 
Ventos dos cor-
redores do Palá-
cio 'Doriano' dão 
conta que todos 
os dias chega na mesa do secretário 
Marco Vinholi uma proposta de 
novo endereço para o hospital, quer 
pelas mãos de prefeitos, deputados 
ou assédio e gritaria dos preteridos.

Olha quem chegou...
...’de repente’... Quando todos 

pensavam que terminariam a sema-
na com a definição 100% do Hos-
pital Regional na cidade de Thales 
Gabriel, entrou em cena o deputado 
federal Carlos Sampaio – tucano 

das antigas – para ‘dividir o bolo e 
a cereja’ com Sylvio Ballerini. Se 
não surgir mais nenhuma ‘surpresa’ 
até o discurso de Doria no encontro 
regional deste sábado – se é que ele 
vem, ao que tudo indica Cruzeiro 
vai ter a construção do espaço físico 
para atender a alta complexidade, 
enquanto Lorena vai receber a mé-
dia e baixa complexidade.

Duas realidades
Enquanto o pessoal da política 

do ‘andar de cima’ (com acesso ao 
gabinete de Doria) se posicionam 
no ‘cabo de guerra’ para puxar o Re-
gional para o seu lado, a patuleia do 
‘baixo clero’, em Cruzeiro, atribui a 
vitória às suas moções e requerimen-
tos, que um dia podem ter chegado 
na caixa postal do Palácio dos Ban-
deirantes. Ah! Os mais realistas da 
Praça Antero Neves Arantes – leia-se 
Câmara Municipal, já esboçam seus 
futuros pedidos de informações sobre 
o início das obras do Hospital em 
solo cruzeirense pós promessa...

Não convidem para...
...a mesma churrascada a pre-

sidente da Câmara de Aparecida, 
Ana Alice Vieira e os 70 comis-
sionados exonerados da Prefeitura 
do Piriquito, principalmente se o 
churrasqueiro for o ex-vereador 
Dudu – derrotado nas urnas. 

Ossos do ofício 
E por falar em Câmara de Apa-

recida, escolaridade, ou melhor, a 
falta dela, eliminou cerca de setenta 
servidores em cargo de comissão 
da Prefeitura na semana passada. 
Por ironia do destino, o vereador 

Dudu – prota-
gonista da ação 
legislativa que 
provocou a de-
missão em mas-
sa – não sobre-
viveu às urnas 
para contemplar 
no cargo o es-
trago neste pe-

ríodo de crise, mas a presidente do 
Legislativo, Ana Alice Vieira, sim. 
Durmam com este barulho... 

Radioterapia “já”
O deputado Padre Afonso Lo-

bato conseguiu garantir junto ao 
governo do Estado o tratamento de 
radioterapia em Guaratinguetá. De 
acordo Lobato, após sensibilizar 
o pessoal da saúde estadual, o go-

vernador decidiu 
retomar chama-
mento público 
– paralisado há 
anos – com a Ra-
dimagem empre-
sa privada do se-
tor, para retomar 
o atendimento 
em 30 dias, ao 

custo de R$ 140 mil mensais.

Perguntar não ofende
O adjetivo metrossexual atribuí-

do a um político seria pejorativo ao 
ponto de deflagrar uma animosidade 
entre autoridades eletivas na Terra 
de Frei Galvão?

Não convidem para...
...o mesmo centro de estética o 

vereador Fabrício da Aeronáutica 
e o prefeito Marcus Soliva, princi-
palmente se a esteticista for ‘aquela’ 
promessa eleitoral em 2024 para 
Guaratinguetá!!!

Rádio Peão!!!
Rola pelas esquinas de Lorena, 

que Doria nem bem anunciou a 
partilha do Hospital Regional – 
com uma 'rebarba' para Lorena – e 
'aquela coisa volumosa' da Praça de 
cima já está articulando para ser o 
chefe das especialidades na Praça 
de baixo...

Sylvinho

Thales Gabriel

Padre Afonso
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Sábado decisivo de Doria marca últimos 
apelos de prefeitos pelo Hospital Regional
Anúncio de destino do HR em Cruzeiro coloca fim a disputa por estrutura com investimento de 
R$ 100 milhões; governador deve lançar projeto Viva o Vale, com série de anúncios para a região

Da Redação
RMVale

Prefeitos da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
aguardam o anúncio do go-
vernador João Doria (PSDB) 
sobre o novo hospital regio-
nal, neste sábado (22), em 
Cruzeiro. Além de revelar a 
sede da unidade, o tucano 
deve lançar o programa “Viva 
o Vale”, com investimentos 
milionários para a região. A 
expectativa nos municípios 
é para atendimento geral, 
após semana marcada por 
disputas até o último capitulo 
da entrega do HR.

O governador João Doria (centro), que teve semana marcada por pedidos de revisão do destino do Hospital Regional; Mineiro, Soliva, Thales e Sylvinho esperam decisão

Apresentação de dados e informações da Codesg para os vereadores de Guaratinguetá; esclarecimentos duraram quatro horas

Após o adiamento do even-
to, que seria realizado no 
último sábado (15), devido 
ao agravamento no quadro 
de saúde do prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB), 
falecido no dia seguinte (16), 
o governo Doria teve agenda 
apertada durante a semana, 
com uma série de pedidos e 
reuniões com foco em investi-
mentos para a região e novas 
tentativas de alterar a desti-
nação da sede do hospital.

Apesar do lançamento do 
projeto Viva o Vale, que deve 
repassar R$ 1 milhão por ci-
dade, investimentos em estra-
das vicinais, UBS’s (Unidade 
Básica de Saúde), entrega de 
ambulâncias, Poupatempo 

e Bom Prato, a expectativa 
maior é pelo HR.

Disputado por Cachoeira 
Paulista, Guaratinguetá e 
Lorena, além da própria 
Cruzeiro, o novo complexo 
hospitalar deve atender a 
demanda do Vale Histórico, 
desafogando os atendimentos 
em Taubaté e São José dos 
Campos. Segundo o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
os índices de atendimento de 
saúde do Vale Histórico são 
os piores do Estado, o que 
reforça o apelo ao Regional 
na cidade mais próxima dessa 
região deficitária.

O complexo hospitalar deve 
ser construído na área do 
Recinto de Exposições, que 

pertence ao Estado, com a 
possibilidade de obras por 
36 meses e um investimento 
de aproximadamente R$ 100 
milhões, além dos R$ 30 
milhões em equipamentos 
específicos para atendimento 
a rede pública. 

O projeto de Fonseca tem 
o apoio das sete cidades do 
Vale Histórico: Lavrinhas, 
Silveiras, Queluz, Bananal, 
Arapeí, São José do Barreiro 
e Areias. 

O anúncio oficial será reali-
zado por Doria, neste sábado 
(22), às 9h30 no Museu Ma-
jor Novaes.

Disputa – O prefeito de Lo-
rena, Sylvio Ballerini (PSDB), 
eleito com a promessa de 

campanha pelo HR, deve per-
der a disputa para Fonseca, 
que possui área regularizada 
e apoio regional.

Ballerini teria ganhado re-
forço nas últimas tentativas 
junto a Doria, após união do 
governador com o deputa-
do federal Carlos Sampaio 
(PSDB), em que o parlamentar 
teria colocado a necessidade 
de Lorena receber o empre-
endimento.

Entre as sinalizações, o che-
fe do Executivo de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos Mi-
neiro, conta com um aporte 
de R$ 10 milhões da CCR 
Nova Dutra, além do apoio 
do Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais) com 

a doação de área. Acusado 
por apoiar, com assinatura, 
o primeiro projeto de Thales 
Gabriel, o prefeito cachoei-
rense destacou que a atitude 
focava a primeira versão da 
proposta, que era de adaptar 
a Santa Casa para receber o 
HR. “Quando o Thales (Ga-
briel) manifestou a vontade 
de ter o hospital, fui o primei-
ro a assinar o manifesto de 
apoio, mas não se falava em 
construir o Hospital Regional, 
mas sim em aproveitar os 
prédios. Depois se falou em 
construção, então apresen-
tei o meu projeto”, destacou 
Mineiro.

Nos últimos dias, o prefei-
to de Guaratinguetá, Mar-
cus Soliva (PSC), entregou 
um projeto de intenção ao 
hospital para o Governo do 
Estado, frisando a necessi-
dade de outros reforços na 
saúde como as especialidade 
e ações sociais como o Bom 
Prato (programa que garan-
te alimentação com preços 
simbólicos à população mais 
carente).

Apesar de estudos técnicos, 
doação de área e contra-
partidas, Cruzeiro é cotada 
para receber o investimento 
estadual para atender o Vale 
Histórico e o Vale da Fé. “No 
sábado ‘bate o martelo’ do 
Hospital de Regional. Isso 
já está decidido, pelo o que 
nós tivemos de sentimento 
e afirmações do Governo 
do Estado. (...) Estamos, sim, 
otimistas que consigamos 
trazer esse equipamento tão 
importante para a cidade de 
Cruzeiro”, exaltou Fonseca, na 
última semana em entrevista 
ao Atos no Rádio.

Codesg presta esclarecimentos à Câmara de Guará
Diretores da companhia apresentaram histórico de obras e finanças da empresa, questionado pela oposição

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Diretores da Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá) presta-
ram esclarecimentos sobre 
as ações da empresa antes 
do início das sessões da 
Câmara, na última terça-
-feira (18). A apresentação 
abordou temas como a his-
tória da companhia, obras 
e finanças.

O pedido para os escla-
recimentos foi feito pe-
los vereadores Marcelo da 
Santa Casa (PSD) e Fabrício 
da Aeronáutica (MDB). A 
explanação, que durou cer-
ca de quatro horas, contou 
com falas do presidente da 
companhia, João Batista 
Coelho de Oliveira; do di-
retor técnico, José Antônio 
Rodrigues Alves; do diretor 
financeiro, Edson Rubens 
Salla e do diretor adminis-
trativo, Lincoln Galvão.

Durante a apresentação 
foi retratada a história da 
Codesg, desde sua criação, 
citando a desapropriação 
da fazenda onde foram 
construídos loteamentos, o 
acordo com a família Byin-
gton, proprietária do local, 
as obras realizadas, como 
a construção da Unidade 
de Pronto Atendimento na 
cidade, que atualmente é 
utilizada como hospital de 
campanha no combate à 
Covid-19.

A atual gestão, que ini-
ciou os trabalhos no ano de 
2017, detalhou a situação 
financeira da empresa, onde 
foram mostrados números 
de funcionários, salários, 

repasses de verbas para 
obras e dívidas. “O balanço 
de 2016 da Codesg estava 
totalmente corrompido, não 
eram feitas conciliações, 
não tinham auditorias e a 
gente não tinha confian-
ça nenhuma nos números 
apresentados. Tanto é que 
passamos todo o ano de 
2017 fazendo uma auditoria 
dos últimos quatros anos, 
para poder ter as contas 
confiáveis. Nesse processo 
encontramos um ajuste 
que tivemos que fazer so-
bre os lucros de 2016, de 
R$3.079.000”, explicou 
Salla.

Fabrício da Aeronáutica 
salientou que, apesar dos 
benefícios sociais ao mu-
nicípio, e das explicações 
na Câmara, as cobranças 
devem continuar. “Nós não 
podemos deixar de aplicar 
o princípio da legalidade. A 
Codesg não é uma empresa 
‘vai com as outras’, ela é 
pública, deve satisfações à 
população. As falhas nes-
se sentido também têm 
proporcionado esse déficit 
financeiro. Existem cargos 
políticos na Codesg, pessoas 
desqualificadas ganhando 
salários de pessoas que po-
deriam estar dando soluções 
ali dentro”, frisou.

As dívidas registradas 
pela Codesg somam, atu-
almente, cerca de R$ 8,5 
milhões.

Segundo Salla, os princi-
pais credores são fornecedo-
res, tributários, dívidas com 
INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), parcelamen-
to fiscal de dívidas herdadas 
e os repasses para a família 
Byington.
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Com investimento de R$ 1,1 milhão, Potim 
entrega área de lazer no antigo Raspadão
Local passa a oferecer atividades esportivas com campo de futebol society, lago artificial e playground

Marcelo Augusto dos Santos
Potim

A Prefeitura de Potim inau-
gurou na última quarta-feira 
(19) o parque Francisco de As-
sis Galvão, no antigo Raspadão, 
que fica na entrada da cidade. 
A obra, que teve início em 20 
de julho de 2020, obteve um 
investimento de R$ 1,1 milhão 
com repasse de royalties do 
pré-sal.

O valor arrecadado veio do 
leilão realizado pelo Governo 
Federal no dia 6 de novem-
bro de 2019. Na época, a 
expectativa do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) era 
de que R$ 106 bilhões fossem 
arrecadados, mas o leilão ga-
rantiu cerca de R$ 70 bilhões, 
o que derrubou o repasse dos 
royalties do pré-sal de R$ 21,9 
bilhões para R$ 10,58 bilhões, 
com R$ 5,3 bilhões para as 

cidades e R$5,3 bilhões para 
os estados. A União ficou com 
um saldo de R$ 23,7 bilhões.

Com o novo espaço, o mu-
nicípio passa a ter área de 
lazer completa, com campo de 
futebol society, lago artificial, 
playground (parque infantil), 
estacionamento para carros, 
banheiros, área para cami-
nhada e corrida,  academias 
funcional e para terceira idade. 
A cidade conta ainda com um 
parque de iluminação para o 
uso noturno do local.

Para a prefeita Erica Soler 
(PL), o espaço garante entre-
tenimento, esporte, cultura e 
lazer. “Neste parque, a nossa 
intenção foi trazer um espaço 
de lazer para a população, 
um espaço onde ela possa vir 
a interagir. Neste momento 
de pandemia, a gente pede 
sempre para que as pessoas 
venham sempre de máscara e 
sem aglomerações”, destacou 

a prefeita.
Audinéia dos Santos vive na 

cidade há 40 anos e lembrou 
que o local era um ponto 
abandonado pelo poder pú-
blico. “Quando a gente olhava 
antes, isso daqui (Raspadão) 
não tinha nada e era só mato, 
terra, entulho, agora você pode 
olhar ver que coisa mais linda 
e trouxe aquela alegria para o 
Potim”, comentou a moradora.

O novo parque também agra-
dou o jovem Leandro Oliveira 
Andrade, de 26 anos, que mora 
na cidade desde criança e utili-
za o espaço ainda nos tempos 
de “Raspadão”.

“Aqui neste mesmo espaço 
nós vínhamos jogar bola e 
colocávamos a bicicleta para 
fazer ‘golzinhos’ (sic), soltava 
pipa e corríamos, mas agora 
melhorou porque agora tem 
a quadra (campo de futebol 
society) e uma área de lazer 
para a criançada”, contou.Moradores conferem novo espaço entregue em Potim; Raspadão teve mais R$ 1 milhão em obras

Vereadora de Potim pede por redução de cadeiras
Proposta de Maria Tanaka é chegar a nove parlamentares; projeto conta com apoio popular e argumento de economia

Bruna Silva
Potim

Apontando economicidade 
e melhor aproveitamento de 
recursos públicos, a vereadora 
Maria Enegidia Tanaka (MDB) 
protocolou o pedido de redu-
ção das cadeiras na Câmara 
de Potim. A ação conta com o 
apoio do presidente da Casa, 
Márcio Raimundo (PCdoB).

O anteprojeto da emenda 
à lei municipal é uma pro-
messa de campanha que os 
parlamentares pretendem 
empreender ainda neste ano. 
A proposta consiste em reduzir 
de 11 para 9 cadeiras na Casa, 
mas a medida só passaria 
a valer a partir da próxima 

legislatura, em 2025. 
De acordo com um vídeo 

publicado nas redes sociais, 
Maria Enegidia apontou que 
a ação geraria economia de 
R$60 mil por ano, gerando 
economicidade de R$ 240 mil 
em quatro anos. Ela apontou 
que estes recursos poderiam 
ser destinados à saúde de 
Potim, que, segundo ela, está 
precária. O presidente lem-
brou que Potim é uma cidade 
pequena, carente e que “não 
necessita de 11 cadeiras”. Ele 
fez ainda um comparativo com 
a cidade vizinha de Aparecida, 
que possui maior número po-
pulacional e conta com menos 
cadeiras legislativas.

Potim possui cerca de 25,1 
mil habitantes, enquanto Gua-

ratinguetá com mais de 122 
mil e Pindamonhangaba com 
mais de 170 mil, possuem 
respectivamente 13 e 11 
vereadores.

Para que o projeto entre 
na pauta de discussão da 
próxima sessão de Câmara, 
é necessário conquistar mais 
duas assinaturas. Até o fe-
chamento desta matéria, não 
havia posicionamentos sobre 
mais parlamentares aderindo 
à proposta. A ausência de 
assinaturas inviabiliza a possi-
bilidade de debate da redução 
no Legislativo. 

Em entrevista ao Jornal 
Atos, Enegídia destacou que 
deve avaliar a situação do 
anteprojeto com o presidente 
da Casa.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Fotos: Marcelo A. dos Santos

A vereadora Maria Tanaka, autora da proposta de redução de cadeiras no Legislativo; em busca de apoio
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Entre reuniões em Brasília, Mineiro e Iphan 
debatem investimento para Estação Ferroviária
Agenda nos ministérios tem busca de recursos para prédios e anúncio de verbas para ações de infraestrutura

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) embarcou 
para Brasília, na última ter-
ça-feira (18), para cumprir 
diversas agendas de interesse 
do município nos ministérios. 
Entre os temas, o restauro da 
Estação Ferroviária e do Teatro 
Municipal, liberação da área 
do Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais) para pro-
gramas em prol da população e 
a recuperação da saúde pública 
da cidade entraram em pauta.

O chefe do Executivo foi 
acompanhado pelos secretá-
rios Dr. Antônio Carlos Amaral 
(Negócios Jurídicos), Major 
Carlos Lescura (Segurança, 
Trânsito e Transportes), Luiz 
Carlos Pugialli (Desenvolvimen-
to Econômico) e Dra. Polyana 
Paiva (Planejamento).

A agenda teve início no Mi-
nistério da Saúde, onde Mineiro 
foi recebido pelo secretário 
nacional, Dr. Leonardo Soares, 
em nome do ministro Marcelo 
Queiroga. Foram apresentados 
projetos para a recuperação 
da saúde pública de Cachoeira 
Paulista, entre eles o projeto 
de reestruturação da unidade 
de saúde do centro da cidade 
transformando-a em uma 
policlínica e a recuperação 
das ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família) da área rural, em bair-
ros como Embaú, Quilombo e 
São Miguel. A solicitação vai 
ser analisada pelo Ministério 
para possível liberação de 
verba federal.

No período da tarde do mes-
mo dia, o gestor municipal 
participou de uma reunião no 
Ministério do Turismo onde 
apresentou três propostas para 
a cidade: a rota do peregrino, 
a rota do turismo rural e uma 
sinalização turística, com o 
objetivo de fomentar o turismo 
religioso e ecológico.

Em uma reunião no Minis-
tério de Ciência, Tecnologia 
e Inovações, com o ministro 
Marcos Pontes, foi discutida a 
liberação da área do Inpe para 
a implementação de políticas 
públicas na cidade. A área foi 
pautada como possível loca-
ção para a construção de um 
hospital regional (que deve 
ser anunciado neste sábado 
para Cruzeiro). Agora, existe a 

Segunda maior estação do Estado de São Paulo, prédio histórico espera por restauração em Cachoeira

Fotos: Arquivo Atos

possibilidade de aparelhar um 
núcleo social e a introdução de 
um centro de formação tecno-
lógica em prol da população 
cachoeirense e das cidades 
vizinhas.

Na quarta-feira (19), no en-
contro com membros do Iphan 
(Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional) foi de-
batido o projeto de restauro da 
Estação Ferroviária, construída 
em 1855, que está em ruínas 
e é ocupada por dependentes 
químicos e pessoas em situação 
de rua. Segundo Pugialli, os 
recursos para as obras devem 
ser liberados até junho. “Feita 
a recuperação arquitetônica, 
podemos implementar um se-
tor cultural e um setor turístico 
para atender a população e 
fazer a instalação do gabinete 
da Prefeitura para que os 
munícipes também possam 
ter acesso a essa reforma, ao 
aparelho turístico e cultural 
da cidade, que passará a ter 
utilidade e deixará de ser uma 
grande ruína”, ressaltou o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico.

A condição da Estação Ferro-
viária de Cachoeira Paulista é 
tema de discussões e projetos 
há décadas, período em que o 
prédio histórico sofre com o 
abandono. Em 2020, morado-
res da região assinaram uma 
petição para que o local seja 
restaurado e transformado em 
um centro de multiuso.

A construção, de 1855 e 
tombada pelo Condephaat 
(Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico) em 1982, 
foi administrada por anos pela 
empresa MRS Logística, que 
detém a concessão sobre a 
ferrovia que corta o município. 
Depois de uma série de ações, 
a Prefeitura conseguiu, ao final 
de 2010, a posse do local.

Um projeto de 2013 para a 
restauração do prédio continua 
parado. A ideia era transformar 
a estação em um museu. A 
recuperação do local foi or-
çada, naquele ano, em R$ 30 
milhões.

Quem passa pelo local en-
contra mato alto, lixo e sinais 
da ocupação de dependentes 
químicos na segunda maior 
estação do estado de São Pau-
lo (depois apenas da Estação 
da Luz, na Capital). No prédio 

não há mais vidros, portas e 
janelas. Boa parte do material 
foi roubado.

Teatro – Na viagem foi obtida 
ainda uma emenda parlamen-
tar do deputado federal Carlos 
Zarattini (PT), no valor de 
R$300 mil, para a reforma do 
Teatro Municipal, inaugurado 
em 1895.

Investimentos – O prefeito 
conseguiu diversos recur-
sos para a cidade por meio 
do deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), entre eles 
R$ 500 mil para a compra 
de um caminhão e uma má-
quina retroescavadeira para 
a manutenção das estradas 
vicinais, R$ 350 mil para a 
Apae (Associação de Pais e 
Amigos Excepcionais), R$120 
mil para a aquisição de dois 
carros para a assistência 
social, um carro novo para o 
Conselho Tutelar, R$ 300 mil 
de investimentos no Centro 
de Saúde Padre Pio, R$ 250 
mil destinados à Educação 
R$ 200 mil para a secretaria 
municipal de Saúde, totali-
zando quase R$ 2 milhões em 
recursos para o município.

Sabesp investe cerca
de R$ 26,3 milhões na
água de Caraguatatuba

Em sequência ao calendário 
de obras, a Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) iniciou, nesta 
semana, as obras do “Programa 
Corporativo de Redução de Per-
da”, com foco na adequação e 
melhorias nos setores de abas-
tecimento de água. A iniciativa 
conta com o financiamento da 
Agência Japonesa de Coopera-
ção Internacional, orçado em 
R$ 23,6 milhões.

As obras consistem na troca 
de tubulações e equipamentos, 
além da construção de uma 
nova EEAT (Estação Elevatória 
de Água Tratada), na Estação 
de Tratamento de Água Porto 
Novo. O objetivo é obter maior 
capacidade de distribuição, 
garantindo segurança e con-
fiabilidade no abastecimento. 
De acordo com a companhia, o 
planejamento prevê adequação 
de seis estações elevatórias de 
água tratada e implantação 
de outras duas, haverá ainda 
a substituição de 15 quilôme-
tros de redes de distribuição 
de água e implantação de um 

Bruna Silva
RMVale

novo trecho de 5,3 quilôme-
tros. O projeto conta também 
com melhorias no sistema 
Palmeiras Norte, na entrada 
da cidade, implantação de oito 
pontos de monitoramento do 
abastecimento e substituição 
de mais de 1,5 mil ramais de 
água em residências.

Ao todo, as ações da Sabesp 
devem beneficiar cerca de 
185 mil pessoas, incluindo 
os turistas que frequentam a 
cidade na alta temporada. “Os 
investimentos na melhoria e 
ampliação da rede de abaste-
cimento de água irão ajudar a 
resolver um problema antigo, o 
abastecimento regular durante 
a temporada de verão. Todos 
os anos nossa cidade sofre 
em função alta demanda de 
turistas, que chega a triplicar o 
número de pessoas no municí-
pio, no período de festas de fim 
de ano e carnaval”, comentou o 
prefeito Aguilar Junior (MDB).

As atividades começaram nos 
bairros Travessão, Perequê-Mi-
rim, Porto Novo e deve ainda 
chegar em regiões como Ben-
fica, Jardim Miramar, Jardim 
dos Sindicatos, Barranco Alto, 
Jardim das Flecheiras e Pontal 
Santa Marina.
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Prefeitura de Cruzeiro 
altera feira de hortifrúti 
para prédio reformado

Obra para construção de área de lazer na região central de Cruzeiro

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DECRETO Nº. 7.621/2021. DISPÕE SOBRE EXTENSÃO DAS MEDIDAS DE 
QUARENTENA E DA FASE TRANSITÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO DO 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE 19 DE MAIO DE 2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 026/2021
CONVITE Nº 05/2021
CONTRATO Nº 09/2021
OBJETO: 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.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: CCB4 CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI EPP. CNPJ nº 
13.383.051/0001-91. Valor: R$ 320.964,00 (trezentos e vinte mil, novecentos e sessenta 
e quatro reais). Data da Assinatura: 17/05/2021. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.
Silveiras, 21 de maio de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

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:
LUCAS RODRIGUES PROLUNGATI, de nacionalidade brasileira, profissão frentista,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de julho de 1994, residente e domiciliado Avenida Jardim, nº 575, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO AUGUSTO PROLUNGATI e CRISTIANE
RODRIGUES DA SILVA PROLUNGATI.
RAFAELA FERRARI DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente
de auto escola, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de junho de 1997, residente e domiciliada Avenida Jardim, nº 575,
Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de GIOVANI MONTEIRO DE CAMPOS e
MARIANGELA FERRARI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EZIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado civil
divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP, no dia 15 de outubro de
1965, residente e domiciliado Rua Cachoeira Paulista, nº 205, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DA CONCEIÇÃO e CONCEIÇÃO CORREA.
MARIA IZABEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Lagoinha-SP, no dia 10 de agosto de
1969, residente e domiciliada Rua Cachoeira Paulista, nº 205, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM ANACLETO DA SILVA e TEREZA ESTEVAM
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, 14 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS CESAR ROQUE DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil divorciado, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 15 de julho de 1979, residente e domiciliado Estrada Municipal Manoel Fernandes
de Queiroz, nº 218, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de ESMERINDO
ROQUE DE JESUS e MARIA NAZARÉ DE JESUS.
CINTIA MARIA DE MORAIS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 26 de junho de 1982, residente e domiciliada Estrada Municipal Manoel Fernandes
de Queiroz, nº 218, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de SALVADOR DE
MORAIS e MARIA DAS DORES LEITE DE MORAIS. 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, 14 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDA RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de setembro de 1993, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 240,
bloco 9A, apto 201, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ARMANDO
DOS SANTOS e MARIA APARECIDA RAMOS PEREIRA.
ANDREZA DE OLIVEIRA FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de dezembro de 1996, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes,
nº 240, bloco 9A, apto 201, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de
EDSON APARECIDO DE FREITAS e HELENICE DE OLIVEIRA 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, 17 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALDIR LEITE ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
empilhadeira, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de setembro de 1995, residente e domiciliado Rua Marino Teixeira, nº 43,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANDERSON MENDES ANTUNES e SELMA
APARECIDA LEITE ANTUNES.
JENIFER CRISTINA SILVA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de vendas, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de maio de 1998, residente e domiciliada Rua Marino Teixeira, nº 43,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON MAURILIO DE JESUS e ELAINE
CRISTINA 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, 17 de maio

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
21 de novembro de 1992, residente e domiciliado Rua Comendador Augusto Marcondes
Salgado, nº 54, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de EDMUNDO
CARLOS DE JESUS e MARIA APARECIDA CARVALHO DE JESUS.
VALÉRIA SANTOS DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
janeiro de 1996, residente e domiciliada Rua Comendador Augusto Marcondes Salgado,
nº 54, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de ADILSON REIS DE LIMA
e ROSANGELA MARIA MOREIRA 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, 17 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO ANTONIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico de
manutenção, estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de julho de 1979, residente e domiciliado Rua Doutor Álvaro Leme
Celidônio, nº 195, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO
DOS SANTOS e LUZIA PEREIRA DOS SANTOS.
ELAINE CRISTINA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços
gerais, estado civil divorciada, de 38 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 29 de outubro de 1982, residente e domiciliada Rua Jaboticabeira, nº 89,
Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO ROBERTO MOREIRA e
HORTENCIA DONIZETI DOS SANTOS MOREIRA. 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, 18 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:
NÍCOLAS MATHEUS RODRIGUES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de outubro de 1998, residente e domiciliado Rua Angélica Samahá de
Faria, nº 170, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de GEOVANE RODRIGUES
MOREIRA e IRACI DE FATIMA PAULO.
IASMIN PRUDENTE DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
dezembro de 1999, residente e domiciliada Rua Aristóteles Fernandes de Oliveira, nº
205, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARIO CESAR DE MELO e
ELISÂNGELA BORGES PRUDENTE DE MELO. 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, 18 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO ANTUNES DA MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 02 de
julho de 1988, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº
462, bloco 19, apto 201, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO AGENOR
DA MOTA e DULCE BALLICO DA MOTA.
CAMILA NUNES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 02 de julho de
1993, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 462,
bloco 19, apto 201, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de JOSE ROBERTO
FRANCISCO DE SOUZA e MARIA DE FATIMA NUNES 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, 18 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VANDELINO CRISTO AMORIM, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Afonso Cláudio-ES, no dia 22 de
dezembro de 1955, residente e domiciliado Avenida Dois, nº 440, Cerejeira, Bloco 7A,
apto 103, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de JULIO PEREIRA DE AMORIM
e JOSEFINA CRISTO.
SIDNEYA SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 69 anos de idade, nascida em Itambé-BA, no dia 04 de janeiro de 1952,
residente e domiciliada Avenida Dois, nº 440, Cerejeira, Bloco 7A, apto 103, Bem
Viver, Pindamonhangaba SP, filha de HENRIQUE JOSÉ SILVA e BENEDITA SOUZA
CHAVES. 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, 19 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão trabalhador rural,
estado civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de junho de 1968, residente e domiciliado Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, nº
108, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de DARCY GUIDO DA SILVA e
GERTRUDES SILVA.
VALDIRENE DE FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil
solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de julho de
1992, residente e domiciliada Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, nº 20, Bom
Sucesso, Pindamonhangaba SP, filha de OTAVIO JOÃO DE FARIA e VERA LUCIA
FARIA. 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, 19 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSNAN NORBERTO QUEIROZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de julho de 1994, residente e domiciliado Rua Manoel Fernandes de
Queiroz, nº 11850, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO ROBERTO
DA SILVA QUEIROZ e CARMEN DE FATIMA NORBERTO.
JADEILDA DOS SANTOS DANTAS, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de RH, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Picuí-PB, no dia 21 de
maio de 1991, residente e domiciliada Rua Waldomiro Marcondes, nº 14, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de JAILSON MENDONÇA DANTAS e ROSA MARTA
DOS SANTOS DANTAS. 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, 20 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROGIERI SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado
civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no dia 03
de junho de 1976, residente e domiciliado Rua Doutor Otávio Marcondes Machado, nº
82, Jardim Santa Luzia, Pindamonhangaba SP, filho de DEMETRIO SILVA SANTOS e
ANA TEREZA SANTOS.
KARLA VIEIRA VILELA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão agente de
organização escolar, estado civil divorciada, de 49 anos de idade, nascida em São
José dos Campos-SP, no dia 10 de novembro de 1971, residente e domiciliada Rua
Doutor Otávio Marcondes Machado, nº 82, Jardim Santa Luzia, Pindamonhangaba
SP, filha de ADILSON CARLOS NOGUEIRA e TERESINHA DE LOURDES VILELA
NOGUEIRA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM DE SOUZA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de maio de 1991, residente e domiciliado Avenida São Paulo, nº 159, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO ROMEU MARTINS e MARIA
APARECIDA DE SOUZA MARTINS.
ANA CAROLINE COSTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
recursos RH, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de setembro de 1996, residente e domiciliada Avenida São Paulo, nº
159, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de ADRIANO DA SILVA FERREIRA
e ROSANA APARECIDA DA SILVA COSTA. 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, 21 de maio de 2021.

A Prefeitura de Cruzeiro deu 
início as obras do Projeto Vias 
(Via de Atividade Saudável), 
que vai criar um parque linear 
com aproximadamente 2,5 
mil m², com previsão de ser 
concluído em noventa dias.

A intervenção urbanística 
tem comprimento maior que a 
largura, formando uma “linha” 
de área verde, o que leva à 
redução das ilhas de calor e 

Após quase quatro meses 
revitalizando o prédio que 
antigamente abrigava a CCC 
(Companhia, Comércio e Cons-
truções), a Prefeitura de Cru-
zeiro anunciou que o espaço 
começará a receber a tradicio-
nal feira popular de hortifrúti.. 
Localizada na região central 
do município, a estrutura de 
10 mil m² sofria depredações 
e invasões.

Segundo o Executivo, o pré-
dio, que fica na rua Engenheiro 
Antônio Penido, mais conhe-
cida como Rua 2, recebeu 
diversas melhorias para que 
pudesse oferecer uma estru-
tura adequada para a atuação 
dos feirantes. Anteriormente, 
os trabalhadores expunham 
suas mercadorias em barracas 

Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

Da Redação
Cruzeiro

maior permeabilidade do solo.
De acordo com o Poder Exe-

cutivo, os trabalhos tiveram 
início no último dia 11, na 
rua João Silvano de Mesqui-
ta, entre a rua Engenheiro 
Antônio Penido (Rua 2), até à 
Joaquim do Prado (Rua 10), 
margeando a linha férrea. 
Além disso, o local terá uma 
pista de caminhada e corrida 
com 800 m².

Segundo o secretário de 
Obras e Serviços Públicos, 
Paulo Cézar Félix Júnior, o 
novo espaço vai contar com 

distribuídas pelas calçadas 
da Rua 2 e também na aveni-
da Vereador João Silvano de 
Mesquita.

Além da feira de hortifrúti 
aos sábados, o antigo prédio 
da CCC passará a abrigar, às 
sextas-feiras, o tradicional co-
mércio de roupas que ocorria 
também na Rua 2.

A Prefeitura de Cruzeiro não 
revelou o valor investido na 
revitalização do imóvel, mas 
garantiu que, além de oferecer 
mais comodidade aos feirantes 
e clientes, a medida buscou 
dar uma melhor ocupação ao 
espaço “que estava abandona-
do, gerando vários problemas 
sociais, principalmente ligados 
à segurança pública (trecho 
da nota)”.

Sob concessão municipal, o 
prédio pertence à Superinten-
dência do Patrimônio da União.

o plantio de cem árvores na-
tivas da Mata Atlântica, como 
o Pau-Brasil. “Nós orçamos a 
obra. Ela foi licitada e a em-
presa que executará ganhou a 
licitação com um valor aproxi-
madamente de R$ 240 mil. A 
empresa iniciou nesta semana 
(terça-feira, 11), então, aproxi-
madamente noventa dias nós 
teremos aí o nosso parque 
linear totalmente pronto e 
entregue para a população”, 
informou o secretário Paulo 
Cézar Félix Júnior.

Ainda segundo Junior, a 

segunda etapa será feita na 
avenida Minas Gerais, no 2º 
Retiro da Mantiqueira, e tam-
bém na avenida José Novaes 
Sobrinho, percorrendo o bair-
ro da Vila Romana. “Teremos 
uma pista bem grande, com 
estacionamento, iluminação, 
bancos e academias ao ar-li-
vre para a gente ter aí um 
espaço bastante importante 
para prática de atividade 
física, visando a saúde de 
todos moradores e visitantes 
de nossa cidade”, finalizou o 
secretário.

Cruzeiro inicia obras do Projeto 
Vias para novo parque linear
Intervenção urbanística promete área de lazer e com pista de caminhada e corrida

Fotos: Reprodução PMC



22 DE MAIO DE 2021 7

Estado prorroga prazo 
de restrições na Ilha 
das Couves,em Ubatuba

Da Redação
Ubatuba

A Fundação Florestal, vin-
culada ao Governo do Es-
tado, confirmou na última 
terça-feira (18) a extensão 
das normas restritivas de 
acesso à Ilha das Couves, 
em Ubatuba. A medida busca 
continuar evitando danos 
ambientais e a superlota-
ção de visitantes no ponto 
turístico.

Divulgado no site oficial 
da secretaria estadual de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente, o anúncio da Fun-
dação Florestal revela que 
as atuais condições para 
visitação do atrativo natural, 
estabelecidas pela primeira 
vez em 4 de janeiro de 2020, 
serão estendidas até 31 de 
março de 2022. Assim, o 
acesso ao local segue limi-
tado a 177 pessoas por vez, 
em faixas de horário (das 
8h às 12h, das 12h às 15h 
e das 15h às 18h), totalizan-
do 531 visitantes por dia. 
Cada grupo de turistas pode 
permanecer por três horas 
no ponto.

Seguem também as regras 
de transporte de visitantes à 
ilha, que é dividido em três 
faixas de horários. Das 8h 
às 12h, é permitida apenas 
a atuação de barqueiros da 
comunidade da Picinguaba. 
No período das 12h às 15h, 
o serviço poderá, além dos 
barqueiros da Picinguaba, 
ser realizado por escunas 
de empresas turísticas dos 
bairros do Centro e Itaguá. 
Das 15h às 18h, também es-
tão autorizadas as atuações 
dos barqueiros das comuni-
dades do Almada, Estaleiro, 
Picinguaba e Ubatumirim.

Além da Fundação Flores-
tal, as ações de fiscalização 
seguirão sendo realizadas 

pelas equipes da Marinha, 
Polícia Militar Ambiental 
e da secretaria de Meio 
Ambiente de Ubatuba. 

Histórico – Inserida na 
área de proteção ambien-
tal da Marinha do Litoral 
Norte, a Ilha das Couves 
começou a receber, a par-
tir de 2017, um alto fluxo 
turístico após influencia-
dores digitais publicarem 
fotos do local nas redes 
sociais. Desde então, o 
ponto passou a registrar 
superlotações, principal-
mente durante o Verão.

Depois de denúncias so-
bre degradação ambiental, 
provocada principalmente 
pelo lixo deixado pelos vi-
sitantes, o MPF (Ministério 
Público Federal) abriu uma 
investigação em junho de 
2019. Na sequência, os 
técnicos do órgão consta-
taram no local, além da 
falta de controle sobre o 
número de embarcações 
que transportavam turis-
tas, danos provocados na 
vegetação e no equilíbrio 
do ecossistema marinho.

Buscando reverter o ce-
nário, o MPF cobrou que o 
Estado adotasse medidas 
de restrição. Já em dezem-
bro de 2019, a Fundação 
Florestal ordenou que a 
Prefeitura de Ubatuba alte-
rasse as normas de acesso 
ao ponto.

Após reuniões com a 
comunidade caiçara do 
Picinguaba, que fica pró-
xima à Ilha das Couves, o 
Executivo anunciou uma 
série de regras de visita-
ção à Ilha. Colocadas em 
prática pela primeira vez 
entre 4 de janeiro e 31 de 
março de 2020, as normas 
entraram novamente em 
vigor em 9 de outubro do 
ano passado com validade 
até 31 de março de 2022.

Vacinação de motoristas do transporte 
coletivo contra Covid tem falha em Cruzeiro
Com o avanço da distribuição do imunizante, categoria tem dificuldade para se imunizar na cidade

Com o novo cronograma 
de vacinação do estado de 
São Paulo, as cidades da 
região iniciaram a distribui-
ção de doses do imunizante 
contra a Covid-19 para os 
motoristas de transporte 
coletivo. O anúncio das pre-
feituras, na última semana, 
foi acompanhado de recla-

Thamiris Silva 
RMVale

mações da população quanto 
a falhas no site de cadastro 
e  de informações por parte 
da secretaria de Saúde mu-
nicipal.

Com início na quarta-feira 
(19), a campanha em Cru-
zeiro foi alvo de críticas nas 
redes sociais, após a publica-
ção, no dia anterior, da libe-
ração para motoristas, que 
já poderiam receber a vacina 
somente após cadastro no 
site oficial. A informação foi 

Ônibus da ABC na região central de Cruzeiro; cidade é criticada por falha no sistema de cadastramento para vacinação de profissionais da categoria

A Estação Central de Pindamonhangaba, localizada no trajeto retomado por van que atende bairros Cerâmica e Bonsucesso, na região central

Fotos: Arquivo Atos

apontada como contradição 
ao divulgado pelo portal 
do Estado de São Paulo, 
que apenas recomenda o 
cadastro.

“Informamos que para 
se vacinar é fundamental 
efetuar um cadastro no site 
Vacina Já, vacisetrans.sp.gov.
br, para análise das secreta-
rias Estadual de Logística, 
Transporte e Desenvolvi-
mento Regional...”, destacou 
a publicação cruzeirense.

Já a Saúde do Estado enfa-
tizou que “... para se imuni-
zar é preciso apresentar um 
documento de identificação 
(preferencialmente CPF) e 
um documento comprovan-
te de vínculo empregatício, 
como crachá ou holerite. A 
SMS (secretaria Municipal de 
Saúde) recomenda que a ida 
aos locais de vacinação acon-
teça de maneira gradual, 
evitando aglomerações nos 
postos, e com o pré-cadastro 

no site 'Vacina Já’”.
A categoria (motoristas) 

entrou em contato com a 
secretaria de Saúde de Cru-
zeiro, que apontou como 
motivação do problema a 
falta de cadastro que te-
ria de ser realizada pela 
empresa contratante, res-
ponsável pelo cadastro dos 
funcionários. As reclamações 
continuaram, com cobrança 
pela falta de divulgação nos 
meios de comunicação da 
Prefeitura. “Acho que esse 
problema na vacinação é até 
uma falta de respeito, eles 
não deram muita atenção. 
Acredito que deveria ter feio 
um teste no site antes de pu-
blicar, foi somente no dia da 
vacinação que descobrimos 
que a empresa tinha que 
cadastrar, problema na falta 
de comunicação”, relatou um 
morador da cidade, que não 
quis se identificar.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a 
Prefeitura, que informou que 
os cadastros dos motoristas 
e cobradores de ônibus são 
feitos em um site elaborado 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo. “Em Cruzeiro, 
alguns profissionais não 
conseguiram realizar o pro-
cedimento, mas tão logo 
procuraram auxílio, tiveram 
o problema resolvido. Até 
último levantamento, 11 
profissionais já haviam sido 
vacinados. A pasta (secre-
taria de Saúde) lembra que 
em caso de erro no cadastro, 
o próprio site sugere que 

o profissional procure a 
gerência da empresa para 
que o problema possa ser 
resolvido junto a Secretaria 
de Estado de Transportes”.

Outra cidade que registrou 
dificuldades para iniciar 
a imunização no setor é 
Guaratingueta. A Prefeitura 
anunciou, nesta quinta-feira 
(20), que recebeu apenas cin-
quenta doses para repassar 
à categoria, sendo utilizada 
todas no primeiro dia de 
campanha, e que aguarda 
mais lotes do imunizante.

Veterinários – Com o novo 
cronograma de vacinação 
contra a Covid-19 do Estado 
de São Paulo, a cidade de 
Cruzeiro anunciou nesta 
sexta-feira (21) o início da 
vacinação para os profis-
sionais que atuam como 
veterinário, no sábado (22), 
das 8h às 13h. 

A secretaria de Saúde in-
formou que para a categoria 
receber a dose do imuni-
zante será necessário estar 
com documento com foto, 
comprovante de residência 
e atuação de trabalho no 
município.

O local de vacinação será 
no ARE (Ambulatório Regio-
nal de Especialidades) que 
fica na avenida Minas Gerais, 
nº 500, no bairro Segundo 
Retiro da Mantiqueira.

Para os profissionais que 
não conseguirem ir ao sába-
do receber o imunizante, a 
clínica também funciona de 
segunda-feira a sexta-feira 
das 8h às 15h.

Após roubo de cabos, Pinda e EFCJ 
disponibilizam van para zona rural
Serviço emergencial deve atender demanda de passageiros do Cerâmica e 
Bonsucesso até o restabelecimento do atendimento no transporte público

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após o roubo dos cabos 
da estrada de ferro que liga 
a região rural ao Centro, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com a EFCJ 
(Estrada de Ferro Campos 
do Jordão), retomou, nesta 
quarta-feira (19) o transporte 
de passageiros, como servi-
ço emergencial. O custo do 
serviço, realizado por uma 
van, será semelhante ao do 
“bondinho”.

A ação visa normalizar o 
atendimento aos morado-
res dos bairros Cerâmica e 
Bonsucesso, que utilizam o 
Trem de Subúrbio da EFCJ. 
A van fará o trajeto entre a 
Estação Pindamonhangaba, 

no Centro, e os bairros com 
paradas próximas aos locais 
onde serviço ferroviário pas-
sa. Os horários seguem man-
tidos, conforme o ofertado 
pela Estrada de Ferro; assim 
como a tarifa, que segue em 
R$ 3,50.

Município e empresa junta-
ram esforços para dar anda-
mento à esquematização do 
transporte, enquanto as equi-
pes trabalham nos reparos 
da linha férrea. A previsão 
é que as atividades sejam 
concluídas em vinte dias.

Recentemente, a estrada de 
ferro teve aproximadamente 
seiscentos metros dos cabos, 
postes e partes de trilhos 
levados pelos criminosos, o 
que impossibilita a passagem 
dos trens. Uma parte dos mo-
radores locais fazem uso dos 
ônibus, porém os moradores 
de áreas mais afastadas da 
rodovia ficaram sem acesso 
ao transporte.

A EFCJ enfatizou que la-
menta a ação criminosa afete 
a locomoção da população 
que necessita do transporte 

público. O caso segue em in-
vestigação pelas autoridades 
policiais.

Obras rurais – Nesta se-
mana a Gestão Municipal 
anunciou uma série de obras 
de conservação e melhorias 
em estradas rurais. Vias das 
regiões do Ribeirão Grande, 
Buraqueira, Oliveiras, Pinga, 
Rola, e Pouso Frio receberam 
ações de limpeza, roçada, 
remoção e desobstrução 
das tubulações pela equipe 
da secretaria de Governo e 
Serviços Públicos.
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A vida é um constante contrate. 
Dias de luz, dias de nuvens. Dias 
felizes e outros nem tanto. Mas 
isso é vida. E dar valor a ela é o que 
devemos fazer!

#DiasMelhoresHoje

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

Óculos de grau? 
Ou um óculos de 
Sol bem etiloso? 
Seja o que for que 
esteja precisando 
ou procurando, o 
lugar é a Ótica Di-
niz! Tem para to-
dos os gostos, além 
de um atendimento 
maravilhoso!!!

Está com vontade 
de comer um doce 
delicioso, daqueles 
que fazem a gen-
te até sonhar??? 
Brigaderia Gour-
met Café! Anote 
ai o contato, faça 
já a sua encomen-
da e experimen-
te  a  fe l ic idade : 
12.981686688.

Quer passar horas 
deliciosas e rela-
xantes e sair ainda 
mais bonita? Com 
um tratamento fei-
to dos pés a cabe-
ça, para deixar a 
gente do jeito que 
gostamos. É o Es-
paço Adriana Va-
lim. Confira hoje 
mesmo!

Quer uma roupa 
para trabalhar? Ou 
tem uma festa e 
não tem o que ves-
tir?? Ah... o jeito é 
procurar a Márcia 
Marcondes! Rou-
pas incríveis. Um 
atendimento do jei-
to que a gente gos-
ta. Segue nas redes 
e você vai gostar!

Se o assunto é 
decoração, querer 
mudar o visual de 
sua casa, pode pro-
curar Decorações 
Lorena. Piso lami-
nado e vinílico. De-
sign de interiores. 
Excelente!

Roupas de crian-
ça duram tão pou-
co, não é mesmo? 
Por isso temos em 
Lorena uma ótima 
opção: Catavento 
Brechó Infantil. 
Preços excelentes 
e boas opções para 
as crianças. Siga no 
Instagram!!!

Para quem tem 
bom gosto e quer 
peças maravilhosas 
de artesanato na 
decoração de sua 
casa, o lugar é Ar-
tes de Luz, com a 
Kethlen. Só o nome 
já diz tudo, não é 
mesmo? Tudo lin-
do e de muito bom 
gosto!

Dica da Semana: 
Hoje tudo que um 
negócio precisa é 
de uma boa publici-
dade, engajamento 
em redes sociais e 
boas vendas. Con-
trate um bom pro-
fissional. Tatiana 
Lacaz Publicidade, 
em Guaratinguetá, 
é um nome que vale 
conferir! Faça um 
novo momento em 
seu comércio!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 Não parece mesmo a princesa Valente? As-sim foi comemorado os oito anos da linda Lais Helena, filha da Andrea e Marcus Soliva. Tem coisa mais gostosa de ver a felicidade e alegria de um sonho sendo realizado?? Beijinhos, minha pequena.

 Família das mulheres incríveis, lindas e 
poderosas. Assim são as “meninas” da Dona 
Fátima! Em seu aniversário, fizeram ques-
tão de dar aquele abraço especial nessa 
mãezona tão querida!!! Que Deus abençoe 
todas vocês, minhas lindas!

“Estas são as mudanças da alma. Eu não acredito em envelhecimento. 
Eu acredito em alterar para sempre o aspecto de alguém para a luz. 
Eis meu otimismo.” 

Virginia Woolf

Gente do céu...é impossível entrar na Padaria Princesa e comprar só um “pãozinho”! Patrícia Martins e seu irmão Adilson Carlos arrasam nas novidades e atendimento. Tudo maravilhoso!!! Vocês são demais! Sou fã mesmo!

 Por falar em beleza e aniver-
sário, impossível não destacar 
a charmosa e adorável Fabiola 
Longanezi.  Mais um ciclo de 
vida que se inicia, e com certe-
za, com muitas boas energias, 
alegrias e emoções! Aquele 
abraço, bonita!

Bonito, charmoso, educado, inteligente e 
super dedicado. Sim, Luiz Marcelo Ferrei-
ra é tudo isso e muito mais. Da simplicidade 
de Lorena ao destaque na Áustria. Um 
orgulho na engenharia e na vida de muita 
gente! Você é show, meu querido!

Quem “quarentou” 

e nem parece, foi 

a linda e eficiente 

advogada Daniele 

Euzébio! Ao lado de 

sua linda família, co-

memorou essa data 

especial e espalhou 

sua alegria e sorriso 

para todos!! Para-

béns, lindona!!!    

Essa é a equipe nota 10 das mulheres educadoras da EI 
Ferreira Pedro. Elas arrasam na competência, eficiência 
e na simpatia!!! Não é a-toa que essa escola está entre as 
melhores da região! Vocês são exemplos na educação! 
Sucesso para todas!

Sabe quem mais completou 

mais um ano de vida, cheia de 

muita alegria e felicidade? Foi a 

linda Rebeca Miranda, filha do 

adorável casal Roseli e do José 

Ricardo. Muitas e muitas con-

quistas nesse novo ciclo de vida!

O que vale nessa vida é mesmo 

comemorar o dom da vida. Assim 

fez a bela educadora, dono do 

riso mais cativante desse mundo, 

Roseli Martins. Feliz aniversário, 

amiga!!!


