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Aparecida abre 
contratação 
de estagiários 
para o Saae

Reeleição na Câmara garante 
planos para reestruturação
Proposta de Longuinho para criar praça dos três poderes é destaque da legislatura

Depois de um período de 
conversas de bastidores, a 
Câmara reelegeu a atual mesa 
administrativa para o biênio 
2023/2024. Com as mudan-

ças no regimento interno e na 
Lei Orgânica, a reeleição foi 
autorizada com chapa única 
pela condução dos trabalhos 
no Legislativo. Realizada na  

segunda-feira (5), a eleição con-
tou com as ausências de Elcio 
Vieira Junior, o Elcinho (PSB) e 
Wander da Silva, o Wandinho 
(PSDB). Já os 15 presentes 

aprovaram por unanimidade a 
reeleição do presidente Fábio 
Longuinho (PSD), vice-pre-
sidente Beto Pereira (DEM), 
primeira secretária Wanessa 

Andrea (Cidadania) e segundo 
secretário Adilson Sampaio 
(Podemos) até o término desta 
legislatura.

As prefeituras de Cachoei-
ra Paulista e Guaratinguetá 
estão com inscrições abertas 
para workshops gratuitos de 
ações de desenvolvimento do 
turismo. O evento faz parte de 
uma parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), 
que aborda necessidades, 
planejamento e diretrizes do 
setor.

Cachoeira e 
Guará têm
workshops
de turismo

A Casa de Frei Galvão, no Centro de Guaratinguetá; cidade recebe ações para fomentar negócios do turismo em parceria com Sebrae

Lorena aguarda escrituras do 
Parque das Rodovias e inclui 
Otto Ude no Cidade Legal

Os trabalhos para a regula-
rização total da área ocupada 
no Parque das Rodovias, em 
Lorena, têm avançado. Esta-
do, Município e Sabesp reu-
niram-se nesta semana para 
debater o saneamento básico 
e outras demandas, como a 
inclusão de um novo núcleo 
ao programa Cidade Legal. A 
reunião, realizada na última 

terça-feira (6), na Prefeitura, 
contou com a presença do 
assessor especial de Infraes-
trutura e Meio Ambiente do 
Estado, Carlos Lothar, que 
confirmou a inclusão do lo-
teamento Otto Ude, próximo 
a rodoviária, ao cronograma 
de regularizações fundiárias.
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A Delegacia Seccional da 
Polícia Civil de Guaratinguetá 
passou a ter um novo delega-
do responsável. O comando, 
que por sete anos foi de Már-
cio Marques Ramalho, agora 
é de Marcelo Cavalcante. No 
período em que Ramalho este-
ve à frente da Seccional, entre 
os trabalhos de destaque está 
a criação do Seccold (Setor 
Especializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de Di-
nheiro), o primeiro do estado 
de São Paulo.

Novo seccional 
foca combate 
à violência
contra mulher

Após liberação do Governo 
do Estado para instalação de 
uma unidade do Poupatem-
po, Ubatuba iniciou nesta 
segunda-feira (5) tratativas 
para receber o equipamen-
to. O anúncio aconteceu 

Estado anuncia Poupatempo 
com R$ 160 mil, em Ubatuba

no último dia 28, durante 
uma cerimônia no Palácio 
dos Bandeirantes. O posto 
de Ubatuba promete ser 
um dos mais tecnológicos 
da região.

Cunha oferece 
até 100% de 
descontos a 
inadimplentes

A dificuldade em manter a 
saúde econômica em meio à 
pandemia de Covid-19 moti-
vou as prefeituras da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a buscar facilidades 
para impulsionar a arrecada-
ção, como a renegociação de 
dívidas públicas e anistia de 
multas e juros. Em Cunha, na 
última semana, a administra-
ção anunciou que estão com 
descontos de até 100% nas 
taxas geradas pelos atrasos 
das parcelas. O benefício é 
direcionado aos moradores 
que estão inadimplentes nas 
parcelas de impostos como 
IPTU, licenças e contribuições 
de expedientes.
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Ilhabela recebe concentradores 
de oxigênio contra coronavírus

A secretaria de Saúde de 
Ilhabela recebeu cinco con-
centradores de oxigênio 
para o Programa de Oxige-
noterapia Domiciliar Muni-
cipal, focado para auxílio no 
pós-Covid. Funcionários do 

Hospital Mário Covas Junior 
informam que o programa 
ganha força com o envio do 
equipamento, pois são mais 
práticos para utilizar e tam-
bém de locomoção.

Litoral antecipa 
Estado para 
vacinação total 
contra gripe

Antes mesmo do Governo 
do Estado anunciar a medi-
da, ao menos três cidades 
do Litoral Norte abriram 
a vacinação contra a gripe 
(influenza) para toda a popu-
lação. A medida foi liberada 
pelo Ministério da Saúde no 
último sábado (3) e permane-
ceria até o fim desta semana, 
quando termina a Campanha 
Nacional de Imunização, mas 
será prorrogada após a deci-
são do governo Doria de tam-
bém ampliar a imunização.
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Ricardo Piorino

Fabrício Dias

Thales Gabriel

Política a conta-gotas...

Bruno Ribeiro

Cólica intestinal
Quem acompanhou a sessão de 

Câmara de Lorena, esta semana, 
teve a impressão que de fato o man-
dato do vereador Bruninho Ribeiro 

é novo, mas a 
disenteria que 
aparentemente 
sofre sempre na 
hora das vota-
ções é antiga, 
ou melhor, des-
de a legislatura 
passada. Nesta 
segunda-feira, 

por exemplo, seus sumiços no mo-
mento dos votos foram constantes. 
Disseram quem nem o presidente 
chamando e convocando nominal-
mente ele saía do banheiro. Bah 
tchê! Haja papel higiênico...

Grampo
Parece que pelo menos dois ve-

readores de Cachoeira Paulista vão 
ter dificuldades em explicar à Justi-
ça e aos eleitores a suposta venda de 
influência a ‘empresas ávidas’ por 
negociarem na cidade. Pior é vender 
o que não tem e nem pode entregar. 
Disseram que a ‘bomba-relógio’ já 
foi acionada...

Não sabe nada...
A Câmara de Cachoeira por pou-

co não foi confundida com a ‘esco-
linha do professor Raimundo’ essa 
semana. Começou na sessão extra-
ordinária da última segunda-feira, 
quando o vereador Maximiando 
Barros – o Max, não sabia nem o 
percentual de gastos obrigatórios 
com a Saúde, muito menos com a 
Educação pela administração. Ah! 
Além de criticar sem conhecimento 
de causa, o homem se revelou como 
o ‘profeta’ da Casa, prevendo contra 
Antonio Mineiro. Já na ordinária 
de terça-feira, a ‘Bruxa do 71’ por 
pouco não deu aula sobre como, em 
quem e quando se deve vacinar, e 
trouxe para responsabilidade do mu-
nicípio o problema que é nacional.

À prova das urnas
A disputa pela preferência dos 

eleitores de Pinda pode levar o 
maior número de vereadores da 
história da Câmara a concorrer às 
eleições do ano que vem, para fa-

zer ‘graça’ em 
2024. Unidos 
agora na opo-
sição, porém, 
separados no 
período eleito-
ral, Herivelton 
Vela, Norber-
tinho Moraes, 
Julinho Car e 

Magrão estarão correndo atrás dos 
votos em raias separadas. Segundo 
os cientistas do mercado eleitoral, 
a realidade destes vereadores em 
se tornarem de fato candidatos, está 
resumida a um detalhe: “arrumar 

REFORMA OU CONFISCO?
Trata-se da reforma tributária 

encaminhada ao parlamento para 
análise.

A reforma tributária é um desejo 
da sociedade, empresários, inves-
tidores, aguardada desde a década 
de 1960.

O que uma sociedade espera 
é que seus impostos revertam em 
benefícios sociais. 

O Brasil tem a maior carga tri-
butária entre as maiores economias 
do mundo e péssimos benefícios de 
retorno para a sociedade.

Na década de 1970, Edmar Ba-
cha, membro da equipe do Plano 
Real e, posteriormente, presidente 
do BNDES, cunhou a expressão Be-
líndia, um país fictício, uma fusão 
de Bélgica e Índia. 

Uma metáfora inteligente!

Bélgica, pelos impostos e leis 
tributárias, um país pequeno e rico.

Índia, um país gigante, pobre, 
com uma realidade social sofrível.

A ideia era fazer uma crítica 
à política econômica do regime 
militar.

Neste período, dizia-se que o 
país vivia um milagre econômico, 
crescia como a China atualmente, 
nos finais dos de 1960 e 1970.

De 1950 até 1980 o Brasil foi o 
país que mais cresceu no mundo.

O futuro tinha chegado!
Entretanto, esse crescimento, 

nos estupendos índices do PIB, 
mascarava um fato inconteste: a 
desigualdade econômica e social 
de renda.

As políticas de contenção da 
inflação com medidas de controle 
de preços e arrocho salarial desgas-
tando o salário-mínimo.

A crítica feita tinha o objetivo 
de mostrar a sociedade que os indi-
cadores de crescimento do país não 
eram transparentes e que a riqueza 
era mal distribuída na sociedade e os 
impactos sociais nefastos causados 
pela concentração de renda. 

Entre 1964 e 1967 o salário-mí-
nimo perdeu 35% do seu valor.

De lá para cá, os governos 
propõem a necessária reforma tri-
butária 

para simplificar o caótico sis-
tema de impostos que chegou, aos 
dias de hoje, para mais de 41 mil 
páginas de regras que transforma-
da em papel ofício, um sobre o 
outro, ao impossível volume de 10 
toneladas; que custa ao empresário 
2.600 horas de trabalho para pagar 

os impostos; caríssimas assessorias 
jurídicas para entender o sistema 
e se precaver de possíveis multas, 
e uma baixa credibilidade para os 
investidores.

Inexplicável, que as duas pro-
postas, já existentes no parlamento, 
estudadas e analisadas por econo-
mistas e tributaristas competentes,

tenha que confrontar com a es-
perada proposta do governo: a pior!

Uma proposta que foge aos an-
seios da sociedade, com aspectos 
populistas aumentando o limite 
de isenção do tributo para pessoas 
físicas e redução gradativa para as 
empresas. 

Por outro lado, tributa lucros e 
dividendos acima de 20 mil reais.

A tributação de dividendos asso-
ciadas a tributos já existentes pode 
chegar a 49% o índice pago pelas 

empresas e empreendedores. 
Um confisco!
A pergunta: se o governo quer 

reduzir os impostos da classe mé-
dia porque não reforma a tabela 
de retenção do imposto de renda, 
imutável há muitos anos com altas 
inflações e perda do valor de compra 
com a desvalorização do real?

A reforma não trata da desburo-
cratização para pagar os impostos e 
muito menos de medidas para a dimi-
nuição do custo da máquina pública, 
leia-se, reforma administrativa.

A ideia de fusão do PIS e CO-
FINS, em um novo imposto: Contri-
buição sobre Bens e Serviços (CBS) 
para um setor, o de serviços, que 
contribui fortemente para o PIB e o 
mercado de trabalho.

Agora, cabe ao Congresso Na-
cional realizar os ajustes para me-
lhorar a proposta visando manter 
e acelerar a velocidade dos inves-
timentos. 

Manter as empresas nacionais 
no país que geram empregos, a es-
tabilidade do dólar e coibir a fuga 
de capitais e que sirva de base para 
um amplo programa de integração 
do Brasil ao mundo.

A redução do custo-Brasil e nas 
concessões de infraestrutura, acor-
dos comerciais, redução da proteção 
propiciadas pelas medidas protecio-
nistas, assegurar que a exportação 
e importação cresçam fortemente 
em paralelo vencendo a baixa pro-
dutividade, o baixo crescimento 
da nossa economia, a inflação e a 
deplorável concentração de renda.

Com a palavra o Congresso Na-
cional: reforma ou confisco?

 Com a palavra 
o Congresso Nacional: 
reforma ou confisco?

“O Brasil tem a mais 
absurda carga de 

impostos entre as maiores economias 
e serviços de terceira categoria.”

Murilo Aragão

quem coloque grana na campanha” 
para não fazer feio na abertura das 
urnas, porque apenas a pseuda po-
pularidade do Legislativo não paga 
placê...

Base de lançamento
O visível projeto político de 

Marcus Soliva para 'Guaratinguetá 
2020-2024' está ganhando forças 
na cidade e principalmente na pe-
riferia. Pelo que se ouviu, enquanto 
a administração operaciona obras 
simultaneamente em vários bairros, 
Regis Yasumura segue na vistoria 
com a programação 'vice-prefeito 
nas ruas'. Como a quantidade de tra-
balhos que vem sendo realizado pela 
Prefeitura é grande e incontestável, 
disseram que as críticas da oposição 
e de uma eventual concorrência 
não está passando das 'rodinhas 
das viúvas' na Praça. Perguntem ao 
Martins...

Balão de ensaio
Corre na boca pequena de Guará 

que agora que o vereador Fabrício 
da Aeronáutica teve uma ‘mãozinha’ 
do destino em se tornar a ‘bola da 

vez’ no MDB 
para as próxi-
mas e le ições 
– 2022 e 2024. 
Pelos cálculos 
da patuleia, sua 
meta agora é eli-
minar mais um 
dos principais 
concorrentes, 

‘homem forte’ do Tamandaré. Tal-
vez isto explique a procrastinação da 
tal Comissão de Ética na Câmara, os 
‘paladinos da seriedade’ atuam com 
aquela conversa mole, numa tenta-
tiva de desidratar o Celão perante o 
eleitorado.

Jogando para o futuro
É voz corrente pelos balcões de 

Potim que o ex-vereador e propenso 
candidato a prefeito Emerson Ta-
naka está com estratégia nova para 
disputar a Prefeitura em 2024. Deve 
apoiar bons nomes para deputados e 
aproveitando o diálogo aberto com 
os eleitores – nesta temporada de 
caça aos votos – mostrando o quanto 
pode ser feito na cidade em termos 
de social, infraestrutura, educação, 
economia e assuntos que massa-
geiam os ouvidos de quem decide 
ou decidirá o próximo prefeito. No 
caso, ele, é claro...

Três perguntas que...
...não querem calar: O quinteto 

da Câmara de Guará que levou o 
empresário das emissoras de rádio 
ao constrangimento vai aguentar 
o tranco dos microfones até as 
eleições futuras? O Fabrício da 
Aeronáutica vai conseguir manter 
a hegemonia do MDB e o apoio 

dos partidos que estiveram com o 
sempre saudoso Argus Ranieri? O 
suplente Orville Teixeira sobrevive 
no cargo de vereador até o final do 
segundo semestre?

Mensagem cifrada
Político que oferece benefícios 

futuros para se beneficiar no presen-
te e não cumpre, fica negativado no 
mercado político. A prova disso é 
‘persona’ que perdeu espaço, apoio 
e credibilidade no cenário de hoje 
em Lorena...

Quanto mais, melhor
Ventos dos corredores da Prefei-

tura de Pindamonhangaba dão conta 
que o vice-prefeito Ricardo Piorino 
anda animado com a possibilidade 
de disputar a sucessão de Isael 
Domingues, a 
exatamente 41 
meses. Disse-
ram também 
que a quanti-
dade crescente 
de pré-candi-
datos interes-
sados na 'ca-
deira' que ele 
pretende ocu-
par não lhe assusta por um simples, 
porém, importante fato: "todos vão 
ter que chegar aos eleitores falando 
o que pretendem fazer pela cidade 
– verbo futuro – falar, todos falam; 
ele, portanto, vai mostrar o que fez 
e o que vem fazendo com o prefeito 
pelo município – verbo passado e 
presente. Aí, bingo... quem compa-
ra, vota...

É mistério...
Como diz o profeta: "é misté-

rio!!!" Os eleitores de Cruzeiro estão 
indo até a videntes para prever o 
que deverá acontecer nas eleições 
de 2024 com relação à sucessão de 
Thales Gabriel. Com o Scamilla 
fora da jogada, 
a especulação 
política acha 
que vai faltar 
oratória ao di-
retor do SAAE, 
José Kleber, 
no palanque 
da campanha; 
Diego Miran-
da, que acumula certa experiência, 
– e também um percentual de rejei-
ção – não joga com a possibilidade 
de compor como vice numa eventual 
indicação de Thales. Por outro lado, 
quer dizer, da oposição, ouvem-se 
que Juarez Juvêncio poderá errar 
novamente na formação do grupo 
e na escolha do vice. Comenta-se 
pelos cafezinhos da cidade que a 
falta de opções está tão evidente que 
até o ex-vereador Paulo Vieira está 
pensando em concorrer à Prefeitura. 
Façam suas apostas...

Força conjunta
Reeleito presidente da Câmara 

de Lorena até dezembro de 2024, 
Fábio Longuinho declarou que 
pretende continuar a manutenção 
e investimento na estrutura para 
que todos os vereadores tenham 
condições de trabalho. Como meta 
interna no Legislativo, o presi-
dente deixou claro seu empenho 
da elaboração de uma reforma 
administrativa para melhorar a 
realidade dos servidores concur-
sados da Casa de Leis. Longuinho 
adiantou que com seu período 
ampliado, deverá apoiar mais de 
perto o prefeito Sylvio Ballerini 
nas questões importantes da cida-
de, como também focar no projeto 
e construção da Praça dos Três 
Poderes, ou seja, a construção das 
novas sedes da Câmara, Prefeitura 
e Vara do Trabalho.

Missão possível
Com aprovação absoluta de 

seu trabalho no primeiro semestre 
frente à presidência da Câmara 
de Lorena, nenhum político da 
atualidade duvida que se Fábio 
Longuinho falou, ou se comprome-
teu que vai fazer, com certeza vai 
acontecer. E vale também o con-
trário: “se ele – Longuinho – está 

falando que jamais vai trabalhar 
uma eventual desestabilização do 
governo municipal, é porque se 
depender dele, Sylvio Ballerini 
continuará prefeito até o final de 
seu mandato”, declarou. Isso põe 
fim numa repente especulação 
que o presidente do Legislativo 
usurparia de seu cargo para virar 
prefeito sem passar pelas urnas.

Prefeito Sylvio Ballerini e presidente do Legislativo Fábio Longuinho durante 
participação no Atos no Rádio, onde falaram sobre governabilidade e ações conjuntas

Norberto Moraes
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Márcio Marques Ramalho deu lugar ao guaratinguetaense Marcelo Cavalcante; 
sucessão aposta na manutenção da política de estruturar atuação policial na região

A Delegacia Seccional da 
Polícia Civil de Guaratinguetá 
passou a ter um novo delegado 
responsável. O comando, que 
por sete anos foi de Márcio 
Marques Ramalho, agora é de 
Marcelo Cavalcante. No perí-
odo em que Ramalho esteve 
à frente da Seccional, entre 
os trabalhos de destaque está 
a criação do Seccold (Setor 
Especializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de Di-
nheiro), o primeiro do estado 
de São Paulo.

A Seccional abrange outras 
oito cidades do Vale Histórico 
e Vale da Fé como Lorena, 
Aparecida, Cachoeira Paulis-
ta, Cunha, Piquete, Roseira, 
Canas e Potim, totalizando 21 
unidades de atuação policial. 
Após o longo período de Ra-
malho à frente da regional, o 
delegado passa a ser o titular 
da Seccional de Taubaté.

“Nesses sete anos eu con-
segui fomentar e valorizar o 
policial dentro do possível, unir 
a equipe e focar no trabalho 
de investigação. O trabalho 
primordial da Polícia Civil é 
colher indícios e provas, então 
eu tentei equilibrar e fortalecer 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

Novo comando da seccional destaca 
atuação regional e projeta ações de 
combate à violência contra mulher

as unidades para entregarmos 
inquéritos policiais bem feitos 
e com qualidade ao Judiciário”, 
destacou Ramalho.

Trabalho de relevância, não 
só para região, mas como 
para todo estado, a criação do 
Seccold, idealizada em 2015, é 
apontada pelo delegado como 
sinal de respaldo ao trabalho 
realizado na região. “Percebi 
que a Polícia Civil estava dei-
xando a desejar nas grandes 
investigações dos crimes de 
colarinho branco, de crimes 
da administração pública, de 
crimes contra a administração 
pública e em participação com 
administração pública, então, 
surgiu a ideia, porque até en-
tão a Polícia do Estado de São 
Paulo não tinha um setor para 
esse tipo de investigação”.

A primeira investigação do 
Seccold levou ao afastamento 
do ex-prefeito de Potim, Edno 
Félix, o Nenê, e de secretários 
da Gestão, envolvidos em 
irregularidades na compra 
de remédios e execução de 
obras. Após a criação do setor 
especializado, o governador 
João Doria (PSDB), ao assumir 
o cargo, criou por decreto 
outros dez setores da mesma 
categoria no estado, tendo 
como exemplo a unidade de 
Guaratinguetá.

No último dia 28 foi realiza-

da a posse do novo titular da 
Seccional. Marcelo Cavalcante 
é natural de Guaratinguetá e 
acumula 23 anos de trabalho 
como delegado de polícia. Na 
maior parte desse período 
atuou nesta mesma unidade 
Seccional, com passagens bre-
ves por Santa Isabel, Jacareí, 
Potim, Roseira, Cunha e Lorena. 
Em Guaratinguetá, no ano de 
2014, assumiu a titularidade 
do 2º Distrito Policial, locali-
zado na Vila Paraíba. À época 
aceitou também o cargo de 
coordenador da unidade de 
Ensino da Polícia Civil do Vale 
do Paraíba. “Para mim é um 
desafio assumir a Seccional de 
Guaratinguetá. Por ser nascido 
aqui, existem mais cobranças, 
mas ao mesmo tempo é bom 
porque já conheço toda a es-
trutura das nove cidades que a 
compõe, conheço os desafios, as 
dificuldades de cada unidade”, 
destacou Cavalcante. “Minha 
função é gerenciar essas nove 
cidades e conseguir dar para 
os delegados e servidores a 
estrutura para que eles possam 
fazer uma atividade de ponta, 
apurar os crimes e indicar res-
ponsáveis para que possam ser 
processados”, explicou.

De acordo com o novo titu-
lar, uma das principais dificul-
dades é a pouca quantidade 
de servidores. As cidades que 

preocupam a polícia na região 
nesse aspecto são Aparecida e 
Potim. Em Cunha, a atenção é 
devido ao aumento no número 
de ocorrências. Outro ponto 
de atenção é Lorena, que tem 
histórico de alto número de ho-
micídios. Em maio, atendendo 
um antigo pedido da Polícia 
Civil, o Estado confirmou que 
reformará o prédio que abriga 
a Delegacia e a Cadeia Pública 
da cidade. O projeto de refor-
ma do 1º DP (Distrito Policial), 
que fica no bairro Vila Geny, 
pretende garantir nova estru-
tura e condições de atuação 
no espaço, com orçamento em 
cerca de R$ 3,2 milhões.

Sobre os trabalhos do dia 
a dia, uma das áreas que Ca-
valcante pretende focar é o 
combate à violência contra 
mulher. “Me preocupa muito 
esse alto índice de violência 
contra mulher. (...) Estamos pre-
ocupados também em manter 
as DDM (Delegacias de Defesa 
da Mulher) com bastante estru-
tura para que elas possam fazer 
esse combate da defesa da mu-
lher, com medidas protetivas, 
e também que as prefeituras 
tentem criar as chamadas casas 
para receber a mulher vítima 
de violência, pois em muitas 
vezes essas mulheres não de-
nunciam porque não têm lugar 
pra onde ir”, enfatizou.

Reunião no gabinete de Marcus Soliva; em pauta, troca do comando da seccional de Guaratingutá, que ganhou destaque estadual com Ramalho

Com mesa diretora reeleita, Longuinho 
projeta ações para estruturar Câmara
Vereadores seguem com os trabalhos nos respectivos cargos até a conclusão desta legislatura, em 2024

Depois de um período de 
conversas de bastidores, 
a Câmara reelegeu a atual 
mesa administrativa para 
o biênio 2023/2024. Com 
as mudanças no regimento 
interno e na Lei Orgânica, a 
reeleição foi autorizada na 
cidade, que teve chapa única 
na disputa pela condução 
dos trabalhos no Legislativo.

Realizada na última segun-
da-feira (5), a eleição contou 
com duas ausências: dos ve-
readores Elcio Vieira Junior, 
o Elcinho (PSB) e Wander da 
Silva, o Wandinho (PSDB). Já 
os 15 presentes aprovaram 
por unanimidade a reeleição 
do presidente Fábio Longui-
nho (PSD), vice-presidente 
Beto Pereira (DEM), primeira 
secretária Wanessa Andrea 
(Cidadania) e segundo se-
cretário Adilson Sampaio 

Rafaela Lourenço
Lorena

(Podemos) até o término 
desta legislatura.

Após a aprovação unâni-
me em primeira e segunda 
discussão, a Lei Orgânica 
do Município foi alterada 
no último dia 25. Como novo 
regimento também havia 
passado pelos vereadores, a 
mesa convocou esta eleição 
de imediato.

Segundo Longuinho, que 
seguia confiante com o plei-
to, todo o procedimento foi 
mais uma vez democrático, 
plural pela representativi-
dade de diferentes partidos 
e uma forma de atender o 
pedido dos próprios vere-
adores. “Acredito que foi 
coroação de um trabalho 
desta mesa administrativa, 
que consegue hoje, dentro 
do parlamento municipal, 
dar condições de trabalho, 
não só para os próprios 
vereadores, mas a todos os 
servidores influenciando 
diretamente na harmonia 

hoje vivida e experimentada 
entre os poderes Legislativo 
e Executivo”, destacou.

Durante a participação 
no Atos no Rádio da última 
terça-feira (6), o parlamentar 
frisou a necessidade de se 
priorizar a saúde pública 
neste momento pandêmico 
e de que os vereadores po-
dem auxiliar os trabalhos 
da Prefeitura, inclusive no 
social. “O Poder Legislativo 
precisa dar equilíbrio na 
política municipal para que 
aquele que tem o poder de 
executar, que no caso é o 
prefeito, possa executar po-
líticas que vão de encontro 
a essa população”.

Outro destaque dos planos 
de Longuinho é a viabiliza-
ção do espaço para a cria-
ção de uma “praça dos três 
poderes, com a implantação 
de novas sedes da Câmara, 
Prefeitura e Justiça do Tra-
balho, próximas ao prédio 
do Forum. O presidente da Câmara, Fábio Longuinho, durante participação no Atos no Rádio; planejamento para Câmara

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos: Reprodução 

Da Redação
Ubatuba

Após liberação do Governo 
do Estado para instalação de 
uma unidade do Poupatem-
po, Ubatuba iniciou nesta 
segunda-feira (5), tratativas 
para receber o equipamen-
to. O anúncio aconteceu no 
último dia 28, durante uma 
cerimônia no Palácio dos 
Bandeirantes.

O posto de Ubatuba prome-
te ser um dos mais tecnoló-
gicos da região, com serviços 
de totem que permitem a 
realização do autoatendi-
mento. Com investimento de 
R$ 160 mil, a expectativa da 
Prefeitura é que a inaugura-
ção aconteça em outubro, no 
mês em que é comemorado 
o aniversário da cidade. Na 
unidade serão disponibiliza-
dos serviços como emissão de 
CNH, RG, questões referentes 
a IPTU e Banco do Povo.

O novo formato conta 
com sistema de Balcão 
Único, com atendentes 
multitarefas, que inclui 
serviços municipais. O 
projeto piloto foi testado 
e aprovado nas cidades de 
Aguaí e Lençóis Paulista.

Novos postos – Em um 
evento realizado no dia 
22 de maio, em Cruzeiro, 
o governador João Doria 
(PSDB) anunciou o pro-
grama de desenvolvimento 
Viva o Vale, que tem como 
objetivo trazer crescimen-
to econômico e geração 
de empregos. Na mesma 
ocasião, ele anunciou duas 
unidades do Poupatempo, 
uma em Lorena e outra 
em Cruzeiro, que deve 
beneficiar mais de 170 mil 
pessoas. Cachoeira Paulis-
ta busca uma área para a 
implantação da unidade.

Em dezembro, Piquete 
deu início ao atendimento 
de uma unidade do serviço. 

Estado anuncia unidade 
do Poupatempo orçado 
em R$ 160 mil para 
serviços em Ubatuba
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Ilhabela recebe novos 
concentradores de 
oxigênio liberados pelo 
Ministério da Saúde

Saae abre processo seletivo 
para contratação de 
estagiários em Aparecida

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 

Início em
1° DE JULHO

DE 2021

Primeiros
30 dias

10% DE 
DESCONTO
NA ADESÃO

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias

Até
90 dias}

VEJA AS PRINCIPAIS VANTAGENS
NA PARCERIA OAB E CAS DE LORENA

Até os primeiros 90 dias de

parceria será permitida a 

inclusão de pais com até 64 anos.
DEPENDENTES

Desconto de 10% nos valores

das mensalidades do Plano de

Saúde CAS.
PROMOÇÃO

O Plano de Saúde CAS tem a 

melhor infraestrutura e Rede

Própria de atendimento.
ESTRUTURA

Desconto de 10% na taxa de

adesão para aquisiçao nos

primeiros 30 dias da promoção.
DESCONTO

PLANO COM
COBERTURA
COMPLETA

* FAIXA ETÁRIA DE 0-18
ANOS COM COPARTICIPAÇÃO

POR MÊS99,20

12 3301.1418
12 9 9148.2196
12 3301.1418

SAIBA+SAIBA

Rua São Benedito, 06 | Centro

WWW.CASLORENA.COM.BR

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Cunha oferece até 100% de 
descontos em multas e juros 
aos contribuintes em atraso
Cidade renova benefício com anistias em impostos como o IPTU; 
Prefeitura espera atingir até seiscentos acordos até 20 de agosto

A dificuldade em manter a 
saúde econômica em meio à 
pandemia de Covid-19 moti-
vou as prefeituras da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) a buscar facilidades 
para impulsionar a arrecada-
ção, como a renegociação de 
dívidas públicas e anistia de 
multas e juros. Em Cunha, na 
última semana, a administra-
ção anunciou que estão com 

Da Redação 
Cunha 

descontos de até 100% nas 
taxas geradas pelos atrasos 
das parcelas.  

O benefício é direcionado 
aos moradores que estão 
irregulares nas parcelas de 
impostos como IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano), 
licenças de funcionamento e 
contribuições de expedientes. 

“O prazo é de três meses. A 
gente já começou praticamen-
te há um mês e, até por volta 
do dia 19 ou 20 de agosto, 
finalizaremos o serviço. Nes-
se período em que estamos 
trabalhando, já realizamos 
duzentos acordos e a nossa 
expectativa, até o final do 
prazo, é de conseguir fazer 
mais uns 500 a 600 acordos”, 
comunicou o diretor do Cen-

tro de Assuntos Financeiros, 
Renato Sampaio Fernandes.

Os interessados em reverter 
a condição irregular junto aos 
tributos devem selecionar 
a opção que se enquadra 
melhor a sua receita. São ofe-
recidas até quatro opções: o 
pagamento a vista que ofere-
ce 100% de isenção de multas 
e juros; parcelamento em até 
seis vezes que tem um des-
conto nas taxas de até 75%; o 
fracionamento do valor total 
de 7 a 12 vezes com 50%; e 
com o parcelamento em 24 
vezes tem de 30%.

O serviço é realizando de 
forma presencial e a distân-
cia. Na primeira modalidade, 
não há necessidade de agen-
damento e o atendimento 

é realizado por ordem de 
chegada, já a distância é feito 
pelo e-mail administracao@
cunha.sp.gov.br. “As pessoas 
que optarem pelo atendimento 
presencial têm que procurar 
a Prefeitura, sempre com uso 
de máscara. É necessário estar 
com o carnê dos anos anterio-
res para facilitar a procura da 
dívida e documento particular 
do contribuinte (CPF e RG)”, 
informou.

A isenção de taxas e pro-
gramas de parcelamentos na 
cidade já havia sido realizada 
em outros anos. A alteração 
em 2021 é de que os descon-
tos são maiores, com benefício 
oferecido para dívidas já exe-
cutadas e para renegociação 
de acordos anteriores.

A Prefeitura de Cunha, que abriu sistema para atender contribuintes em atraso com o Município; planejamento projeta até seiscentos acordos

Da Redação
Ilhabela

Da Redação
Aparecida

A secretaria de Saúde 
de Ilhabela recebeu cinco 
concentradores de oxigênio 
para o Programa de Oxige-
noterapia Domiciliar Muni-
cipal, focado para auxílio no 
pós-Covid. Funcionários do 
Hospital Mário Covas Junior 
informam que o programa 
ganha força com o envio 
do equipamento, pois são 
mais práticos para utilizar e 
também de locomoção.

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida abriu no último dia 1 as 
inscrições para o processo 
seletivo de cadastro reserva 
de estagiários de nível técnico 
e superior.

De acordo com a autarquia, 
as oportunidades são para 
administração de empresas, ci-
ência contábeis, comunicação 
social, direito, engenharia am-
biental e sanitária, engenharia 
civil, engenharia do trabalho, 
engenharia química, engenha-
ria de produção, engenharia 
de materiais, engenharia elé-

Ao todo, 18 pacientes 
realizam a oxigenoterapia 
domiciliar, procedimento 
considerado fundamental 
para quem luta contra a 
Covid, que afeta o sistema 
respiratório. A proposta é 
garantir maior qualidade 
de vida após a superação 
do novo coronavírus.

De acordo com o boletim 
epidemiológico publicado 
pela secretaria de Saúde 
na tarde da quarta-feira, 
dia  7, a cidade já registrou 
7.644 contaminações e 41 
óbitos. 

trica, informática e tecnólogo 
em recursos humanos.

Já para o nível técnico são 
técnico em administração, 
química, recursos humanos, 
segurança de trabalho e 
informática.

Ainda segundo o Saae, o 
valor da bolsa auxílio será de 
R$ 440 por jornada de seis 
horas diárias e trinta horas 
semanais, com auxílio trans-
porte de R$ 60. As inscrições 
devem ser feitas pelo site 
ciee.com.br, e seguem abertas 
até dia 20 de julho.

Os interessados podem 
buscar mais informações con-
sultando o edital do processo 
seletivo disponível no portal 
saaeaparecida.sp.gov.br.
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Da Redação
RMVale

As prefeituras de Cachoei-
ra Paulista e Guaratinguetá 
estão com inscrições abertas 
para workshops gratuitos de 
ações de desenvolvimento do 
turismo. O evento faz parte de 
uma parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), 
que aborda necessidades, 
planejamento e diretrizes do 
setor.

De acordo com a adminis-
tração municipal de Cacho-
eira, o encontro na cidade 
será direcionado para pessoas 
físicas, associação do trade 
(negócio), agentes do setor, 
MEI, ME e EPP (Empresa de 
Pequeno Porte) do setor de 
turismo. Com uma carga de 
16 horas, o curso vai abordar 
problemas do setor, constru-
ção de cenários, definição de 
plano de ação e matriz de 
responsabilidade, visando o 
desenvolvimento do destino, 
além da promoção do turismo.

Os interessados em par-
ticipar devem encaminhar 
um e-mail para turismo@
cachoeirapaulista.sp.gov.br 
ou ligar no (12) 3101-3358 
para realizar a inscrição.

As aulas serão presenciais, 
na escola municipal do traba-
lho Eduardo José de Almeida 
(Grupão), localizada na rua 

Doutor Bernardino de Cam-
pos, nº103.

Guará – Além de Sebrae e 
Prefeitura, a ação, em Guara-
tinguetá, conta com a parti-
cipação da Aceg (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) e Comtur 
(Conselho Municipal de Tu-
rismo). O curso ‘Rota de Frei 
Galvão’ será online, com aulas 
ao vivo, e gratuito, o projeto 
tem como temas de aprendi-
zagem: desafios do turismo, 
finanças aplicadas ao turismo, 
marketing aplicado ao turis-
mo, e legislação trabalhista.

O público-alvo são empre-
sários do setor com CNPJ 
nas modalidades MEI (Micro-
empreendedor Individual), 
ME (Microempresa) e EPP 
(Empresa de Pequeno Porte). 
As inscrições podem ser feitas 
por meio deste link: forms.
office.com/r/SHdcT28E4N. As 
vagas são limitadas a apenas 
uma turma. A primeira aula 
será realizada na próxima 
quarta-feira (14) e o curso se 
encerra no dia 3 de agosto.

Programação completa 
– Quarta-feira (14), das 18h 
às 20h, Painel de abertura: 
desafios do turismo; terça e 
quarta-feira, das 18h às 20h - 
Finanças aplicado ao turismo; 
terça e quarta-feira, das 18h às 
20h - Marketing aplicado ao 
turismo; terça-feira, das 18h 
às 20h - Legislação trabalhista 
e encerramento do programa.

Verba de R$ 350 mil garante criação de 
Centro de Esterilização Animal para Guará
Com investimento federal, Meio Ambiente projeta estruturação de atendimento e criação de espaço

O vice-prefeito Régis Ya-
sumura (PL) anunciou, por 
meio das redes sociais, que 
a cidade de Guaratinguetá 
receberá uma emenda de R$ 
350 mil do deputado federal 
Márcio Alvino (PL). O valor 
será destinado à construção 
do Centro de Esterilização 
Animal.

Além de Yasumura, o ví-
deo contou com a partici-
pação da secretária do Meio 
Ambiente, Giani Bresolin, o 
secretário de Esportes, Joel 
Pinho, e a vereadora Alexan-
dra Andrade (PL), que tem 
como principal bandeira a 
causa animal.

Atualmente, o serviço de 
castração de cães e gatos 
é realizado no Centro de 
Controle de Zoonoses, que 
fica na zona rural da cida-
de. Apesar de contar com 
o serviço de Castramóvel, 
que leva e busca pets de 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

quem não têm condições 
de ir até o local, o novo 
Centro tem como objetivo 
facilitar o acesso para todos 
os moradores. O Centro de 
Esterilização ficará ao lado 
do Ginásio de Esportes, no 
bairro do Pedregulho.

Para ser atendido pelo 
serviço de castração no 
futuro local, Giani Bresolin 
destacou que possivelmente 
o padrão seguirá como o 
atual. “Para castrar o animal 
hoje é necessário realizar 
o cadastro na secretaria 
do Meio Ambiente. Para as 
famílias de Cadastro Único 
a castração é gratuita, e 
para os demais moradores 
uma taxa de Ufesp (Unida-
de Fiscal do Estado de São 
Paulo) para animal macho 
de R$ 29, e duas Ufesp, no 
valor de R$ 58 para animal 
fêmea”, explicou.

A secretária contou que 
ao lado do novo Centro 
será construído um parque 
destinado aos animais de 
estimação, obra que será 
financiada pelo tesouro 
do Município e utilizará 
equipamentos de outras 
secretarias. “Ao lado do Cen-
tro de Esterilização Animal 
vamos construir o ParCão. 
Será um local para toda 

família se divertir, além 
de já ter campo de futebol, 
quadra de esportes, parque 
infantil e academia ao ar 
livre, também será possível 
o lazer com os pets naquela 
região. O parque terá vários 
brinquedos para animais 
de estimação. Esse será o 
primeiro do município”, 
comemorou Giani.

Segundo a secretária do 
Meio Ambiente, a verba para 
o Centro de Esterilização 
ainda não está disponível 
para a cidade, mas a pasta 
segue com o andamento do 
projeto em parceria com a 
secretaria de Planejamen-
to. O processo de licitação 
aguarda a liberação da 
emenda para que seja con-
cretizado e a obra iniciada.

Mutirão de Castração – 
Guaratinguetá realiza nos 
próximos dias 16,17 e 18 
um mutirão para a castra-
ção de cães e gatos. A ação 
é realizada no Ginásio de 
Esportes do Pedregulho. 
De acordo com a pasta do 
Meio Ambiente, o objetivo 
da iniciativa é atender uma 
demanda reprimida. A ex-
pectativa é de que cerca de 
seiscentos animais sejam 
atendidos durante os três 
dias de mutirão.

Gatos e cães de rua são foco de Centro de Esterilização Animal de Guará; cidade tem mutirão de castrações

Fotos: Fabiana Cugolo

De olho no pós pandemia, 
Cachoeira Paulista e Guará 
abrem inscrições para 
workshops de turismo

Apresentação de evento do Sebrae, que foca negócios do turismo

Fotos: Fabiana Cugolo
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Ruas do Parque das Rodovias e Aterrado, que fazem parte do plano de ação do Cidade Legal, em Lorena

Fotos: Rafaela Lourenço

Transportadora de GLP 
Contrata: motorista de veículo pesado

Requisitos:
Possuir CNH E
Possuir curso MOPP (válido)
Residir em Guaratinguetá-SP
Experiência no mínimo 6 meses com carretas

Interessados enviar currículos em formato PDF para o 
e-mail: curriculum@ttglog.com.br com a descrição: Motorista 
Guaratinguetá/SP no campo do assunto.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 103/2020 – PP 35/2020 – Processo Licit 228/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS 
LTDA CNPJ: 50.009.935/0001-07
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência e alteração quantitativa do Contrato n° 103/20, decorrente do Processo 
Licitatório n° 228/20, PP n° 35/20, firmado em 08/07/20, nos termos previstos nas 
cláusulas 2.1 e 4.4.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 08 de julho de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na cláusula 2.1.7.
CLÁUSULA QUARTA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na clausula 
4.4 do contrato original, ficam acrescidos aproximadamente 25% (vinte e cinco por 
cento), equivalentes a R$ 118.004,93 (cento e dezoito mil, quatro reais e noventa e três 
centavos) ao valor global do contrato, destinados a alteração quantitativa, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
CLÁUSULA QUINTA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses é de R$ 590.024,93 (quinhentos e 
noventa mil, vinte e quatro reais e noventa e três centavos).
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 PROCESSO 209/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
de fórmula infantil láctea para atender as necessidades do ambulatório de infectologia pelo 
período de 12 (doze) meses, que do dia 08 de julho de 2021 a 26 de julho de 2021 até às 
08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta 
Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 26 de julho de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 26 de julho de 2021 
(Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA

PREFEITURA DE LORENA
ALTERAÇÃO DE DATA

Pregão Eletrônico Nº 09/2021 PROC. Nº 202/2021.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data do edital, cujo objeto é Ata 
de registro de preços para a prestação de serviços de material gráfico para diversas 
secretarias.
Do dia 08 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021 até às 08:00h (Horário de Brasília), 
estaremos recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço 
Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no 
dia 27 de julho de 2021 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 27 de julho de 2021 (Horário de Brasília). 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n. 008/2021. Processo Administrativo nº 012/2021. Dispensa de 
Licitação nº 010/2021. CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
e AUDIPAM – Auditoria e Processamento em Administração Municipal - CNPJ: 
02.774.881/0001-75. OBJETO: Manutenção da compilação digital da legislação 
municipal contemplando os serviços de digitalização de documentação, digitação 
com cessão de portal informatizado junto ao sítio eletrônico da Câmara na 
Internet, para administração do respectivo acervo, pelo período de 06 meses. 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta 
reais). DATA DE ASSINATURA: 08/07/2021 PIQUETE, 08 DE JULHO DE 2021. 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE PIQUETE, VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n. 007/2021. Processo Administrativo nº 008/2021. Dispensa de 
Licitação nº 008/2021. CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
e A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 
31.385.684/0001-10. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DE REDE 
COM GARANTIA DE 15 MESES. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 17.578,00 
(dezessete mil e quinhentos e setenta e oito reais). DATA DE ASSINATURA: 
05/07/2021 PIQUETE, 05 DE JULHO DE 2021. PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE PIQUETE, VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR.

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Comodato de forma gratuita. CONTRATANTES: CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIQUETE e CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES 
LTDA - CNPJ: 18.084.191/0001-82. OBJETO: LICENCIAMENTO DE USO DO 
SISTEMA DE COMPUTADOR DENOMINADO LOGCONSIG PELO PERÍODO 
DE 60 (SESSENTA) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 579 A 585 DO 
CÓDIGO CIVIL E LEI FEDERAL 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 05/07/2021. 
PIQUETE, 05 DE JULHO DE 2021. PRESIDENTE DA CÂMARA DE PIQUETE, 
VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR.

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:
ADILSON MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão inspetor de ultrassom,
estado civil divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 30 de junho de 1972, residente e domiciliado Dr. Antonio Pinheiro Junior, nº 1805,
casa 31, Condominio Jardins, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de OSCAR
MARQUES e BENEDITA MARQUES.
CAMILA CARVALHO E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de abril de 1978, residente e domiciliada Dr. Antonio
Pinheiro Junior, nº 1805, casa 31, Condominio Jardins, Jardim Cristina,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LAERTE DE PAULA E SILVA e GERALDINA DE
CARVALHO E 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, 05 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUAN SANTOS DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de
agosto de 2000, residente e domiciliado Rua Hitler Ribeiro, nº 128, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de JEAN MARCELO SANTOS DE PAULA e NORMA
LUCIA DOS SANTOS.
VANESSA CRISTINA BUENO DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 23 de maio de 2000, residente e domiciliada Rua Hitler Ribeiro, nº 128, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de VALDEMIR BUENO DE MACEDO e ISABEL CRISTINA
LEITE DE MACEDO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSE CARLOS GORGES NOGUEIRA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil divorciado, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de agosto de 1995, residente e domiciliado Rua Augusto Claro de
Alvarenga, nº 63, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS GORGES
NOGUEIRA e FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA.
ROBERTA RIBEIRO SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Varginha-MG, no dia 10 de setembro
de 1990, residente e domiciliada Rua Massami Yonemoto, nº 50, Maria Aurea,
Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO CHAGAS DE SOUZA e ELIANE DE
FÁTIMA RIBEIRO SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON PEREIRA DE SOUZA ATHAIDES, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico de manutenção, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de abril de 2001, residente e domiciliado Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, bloco 8, apto 402, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de RENATO DE SOUZA ATHAIDES e ELAILCE PEREIRA
DE SOUZA ATHAIDES.
JULIA CAROLINA FLORIANO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
de enfermagem, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Campos do
Jordão-SP, no dia 05 de março de 2001, residente e domiciliada Avenida Monsenhor
João José de Azevedo, nº 462, bloco 8, apto 402, Crispim, Pindamonhangaba SP,
filha de THIAGO LEIR DE OLIVEIRA SANTOS e MARIZA APARECIDA FLORIANO
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, 06 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ BENEDITO BERNARDES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 14 de fevereiro de 1966, residente e domiciliado Rua Amador Bueno, nº 94,
Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filho de LAUDELINO BERNARDES e
GERALDA SANTANA BERNARDES.
ELIANE MATEUS DO SACRAMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão cuidadora,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Salvador-BA, no dia 30 de
dezembro de 1983, residente e domiciliada Rua Amador Bueno, nº 94, Jardim Boa
Vista, Pindamonhangaba SP, filha de EDSON MATEUS DO SACRAMENTO e ELIENE
MARIA DA CONCEIÇÃO. 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, 07 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ESTITES MONTEIRO DE BARROS, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro, estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Nova Friburgo-
RJ, no dia 04 de setembro de 1978, residente e domiciliado Rua Engenheiro Januário
Cozzi Neto, nº 441, Residencial Reserva dos Lagos, Pindamonhangaba SP, filho de
CARLOS MARTINS MONTEIRO DE BARROS e MARIA CREUZA ESTITES
MONTEIRO DE BARROS.
CRISTIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 26 anos de idade, nascida em Jacareí-SP, no dia 16 de março de 1995,
residente e domiciliada Rua Engenheiro Januário Cozzi Neto, nº 441, Residencial
Reserva dos Lagos, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
e MARIBEL 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, 07 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO DA SILVA HIDALGO, de nacionalidade brasileira, profissão corretor de
imóveis, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 06
de julho de 1993, residente e domiciliado Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes
Monteiro, nº 286, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de RICARDO DE
OLIVEIRA HIDALGO e ANDRÉA APARECIDA DA SILVA HIDALGO.
ANA RIBEIRO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Avaré-SP, no dia 13 de abril de
1980, residente e domiciliada Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro, nº
286, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALVARO DE MELO e
LECI RIBEIRO 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, 08 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ANTONIO REIS, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado civil
divorciado, de 59 anos de idade, nascido em Campo Belo-MG, no dia 01 de abril de 1962,
residente e domiciliado Rua Juliana Saquetti Pereira, nº 66, Residencial Andrade,
Pindamonhangaba SP, filho de OSVALDO LUIZ DOS REIS e NILZA MONTIJO REIS.
MARIA DO CARMO ALVES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentada,
estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Beberibe-PE, no dia 16 de
julho de 1966, residente e domiciliada Rua Juliana Saquetti Pereira, nº 66, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MARIO SILVA e MARGARIDA ALVES
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, 08 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAICON DOUGLAS GETULIO RANGEL, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de fevereiro de 2003, residente e domiciliado Estrada Municipal do
Delta, nº 776, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de REINALDO GOMES RANGEL
e ROSIBÉL GETULIO RANGEL.
PÂMELA DA CONCEIÇÃO VALENTIM, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Aracruz-ES, no dia 14 de janeiro
de 2003, residente e domiciliada Rua Edson Nobuyuki Ikeda, nº 89, Vitória Vale III,
Pindamonhangaba SP, filha de PATRICIO FERNANDES VALENTIM e CILANDIA
EUDOCIA DA CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.
ALEX SANDRO MOURA DE CAMPOS, brasileiro, solteiro, professor, com 45 anos de
idade, natural de Caieiras SP, residente e domiciliado Rua Santa Catarina, nº 11,
Jardim Esperança, Caieiras SP, filho de OSVALDO BASILIO DE CAMPOS e de
ADENIZE APARECIDA MOURA DE CAMPOS.
HEIDY GONÇALVES TOLENTINO, brasileira, divorciada, cabeleireira, com 39 anos
de idade, natural de Guarulhos SP, residente e domiciliada na Rua Alberto Torres de
Andrade, nº 377, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO CUSTÓDIO
TOLENTINO e de ELIANA GONÇALVES TOLENTINO.
Pindamonhangaba 08 de julho de 2021

Lorena aguarda escrituras do 
Parque das Rodovias e inclui 
Otto Ude no Cidade Legal
Reunião reforça trabalhos para regularização fundiária no município, 
com investimento de R$ 16 mil em obras paliativas em área ocupada

Os trabalhos para a regula-
rização total da área ocupada 
no Parque das Rodovias, em 
Lorena, têm avançado. Estado, 
Município e Sabesp se reuni-
ram nesta semana para debater 
o saneamento básico e outras 
demandas, como a inclusão de 
um novo núcleo ao programa 
Cidade Legal.

A reunião, realizada na últi-
ma terça-feira (6) na Prefeitura, 
contou com a presença do as-
sessor especial de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado, 
Carlos Lothar, que confirmou 
a inclusão do loteamento Otto 
Ude, próximo à rodoviária, ao 
cronograma de regularizações 
fundiárias.

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, há anos, esta 
APP (Área de Preservação 
Permanente) às margens do 
rio Taboão, conhecida como Pé 
Preto, teve famílias realocadas, 
casas demolidas, e cerca de 
quarenta famílias ainda não 
têm a legalidade e as suas 
escrituras dos terrenos. “Por 
conta de ser área de APP nunca 
conseguiram regularizar essas 
casas que existiam há muitos 
anos lá. Foi só aprovado, ago-
ra terá todo aquele trabalho, 
levantamentos (pelo Estado)”.

A área ocupada do Parque 
das Rodovias, dividida em qua-
tro núcleos, que teve as trinta 
primeiras escrituras entregues 
em dezembro de 2020, deve 
receber as cerca de trezentas 
no próximo mês. Segundo a 
Prefeitura, a documentação 
está no cartório para emissão 
das escrituras.

Rosana ressaltou ainda que, 
durante a reunião, o Executivo 
cobrou da Sabesp um estudo 
para a instalação do sanea-
mento básico para as famílias 
dos quatro núcleos do Parque 
das Rodovias. “O Luiz Henrique 
(diretor da Sabesp) falou que já 

Rafaela Lourenço
Lorena

está terminando esse estudo e 
que logo dará uma resposta 
para a Prefeitura sobre quanto 
ficaria para a Sabesp e a parte 
da Prefeitura. Ele falou mais ou 
menos em um mês”.

Por nota, a Sabesp frisou que 
está realizando estudos para 
elaboração do projeto básico 
de implantação de sistema 
de abastecimento de água e 
de esgotamento sanitário no 
bairro. “Conforme solicitado 
pela Prefeitura Municipal, on-
tem (quarta-feira, 6), durante 
reunião sobre a regularização 
da área, o estudo deve ser 
desmembrado em três núcleos 
habitacionais. O prazo para a 
apresentação do estudo preli-
minar, com os valores de inves-
timento, depende da entrega de 
documentação da prefeitura, 
referente à regularização da 

área (trecho da nota)”.
As obras paliativas para 

sanar os problemas de alaga-
mentos da rua 4 seguem com 
os trabalhos da equipe da se-
cretaria de Serviços Municipais 
na galeria de águas pluviais. 
Com um investimento de apro-
ximadamente R$ 16 mil, as 
bocas de lobo já foram feitas e 
em cerca de um mês os serviços 
devem ser concluídos. “A gente 
tinha 80m de manilhas que já 
foram feitos, e agora faltou 110 
m de manilhas que já tínhamos 
uma licitação que a Eskelsen 
ganhou. Estamos aguardando 
a assinatura do contrato para 
poder liberar essas manilhas 
pra gente dar continuidade”, 
explicou Rosana Reis.

Aterrado – Outro bairro que 
sofre com o esgoto a céu aberto 
é o Aterrado, que segundo o 

presidente da Câmara, Fabio 
Longuinho (PSD), que também 
participou da reunião na Pre-
feitura, em até quarenta dias o 
bairro deve contar com a esta-
ção elevatória em funcionamen-
to. “Já foi feito todo o trabalho 
de manilhas para realmente dar 
o tratamento de esgoto. Agora 
precisa implantar essa estação 
elevatória, custo totalmente por 
parte da Sabesp”.

De acordo com a Companhia, 
nesta região, o investimento 
será de R$ 660 mil. “As obras 
da estação elevatória de esgoto, 
em Lorena, estão em fase de 
montagem eletromecânica e 
de ligações elétricas, já solici-
tadas à concessionária EDP. 
De acordo com o cronograma, 
a previsão de conclusão dos 
serviços e início das operações 
é agosto deste ano”.
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Litoral Norte antecipa Estado na abertura da 
vacinação contra gripe para toda população
Medida autorizada pelo Ministério da Saúde tenta impulsionar busca de moradores em meio à crise 
da saúde; cidades se organizam para novo cronograma após registro de baixo índice de imunização

Antes mesmo do Governo 
do Estado anunciar a medi-
da, ao menos três cidades 
do Litoral Norte abriram 
a vacinação contra a gri-
pe (influenza) para toda a 
população. A medida foi 
liberada pelo Ministério da 
Saúde no último sábado (3) 
e permaneceria até o fim 
desta semana, quando ter-
mina a Campanha Nacional 
de Imunização, mas será 
prorrogada após a decisão 
do governo Doria de também 
ampliar a imunização.

Em São Sebastião, os mora-
dores podem se vacinar nas 
Unidades de Saúde da Famí-
lia, de segunda a sexta-feira, 
dentro do horário de aten-
dimento, das 8h às 16h30. 
É preciso levar carteira de 
vacinação e documento com 
foto. Segundo o Município, a 
vacinação contra a gripe é 
um dos métodos de fortale-
cer as defesas do corpo e de 
proteger o sistema respirató-
rio, área afetada tanto pelo 
vírus da Influenza, quanto da 
Covid-19. Com a imunização, 
é reduzida a possibilidade de 
contrair a gripe e necessitar 
de auxílio médico, diminuin-
do também a pressão no 
sistema de saúde.

Com apenas 50% do públi-
co esperado imunizado, Ca-
raguatatuba também abriu 
a imunização contra a gripe 
para toda a população acima 
de seis meses de idade. Os 
responsáveis apontaram que 
a ampliação foi necessária 

Bruna Silva
RMVale

pois a adesão dos grupos de 
risco, para quais as vacinas 
são destinadas, está abaixo 
do estimado. Os interessados 
em receber as doses contra 
a Influenza poderão com-
parecer ao posto de saúde 
mais próximo, das 13h30 
às 15h30, com exceção ao 
posto do Tabatinga.

Ubatuba também segue 
com a ação de imunizar 
pessoas fora dos grupos 
prioritários. A orientação 
dos responsáveis é que as 
pessoas interessadas em 
receber a vacina compare-
ça à unidade de saúde de 
referência.

Apesar da abertura para 
pessoas fora dos grupos de 
risco, as cidades seguem 
imunizando crianças de seis 
meses a menores de seis 
anos, grávidas, puérperas, 
indígenas, trabalhadores 
da saúde, idosos acima de 
sessenta anos, trabalhado-
res da educação, pessoas 
com comorbidades, cami-
nhoneiros, trabalhadores 
portuários e do transporte 
coletivo, além de profissio-
nais das forças armadas, de 
segurança, funcionários do 
sistema prisional e pessoas 
privadas de liberdade.

Como a vacinação da Co-
vid-19 acontece simulta-
neamente à da Influenza, é 
necessário que haja interva-
lo de 15 dias entre o recebi-
mento de uma dose e outra.

Estado – O governo pau-
lista decidiu ampliar cam-
panha de vacinação contra 
a gripe a partir de segunda-
-feira (12). Com término da 
campanha dos grupos prio-

ritários nesta sexta-feira 
(9), as doses remanescentes 
poderão ser aplicadas em 
pessoas de outras faixas 
etárias.

Conforme balanço des-
ta segunda-feira (5), 8,4 
milhões de doses foram 
aplicadas nos públicos-al-
vo, correspondendo a uma 
cobertura vacinal de 45,9%, 
entre um total de 18 milhões 
de pessoas que integram 
as categorias indicadas na 
campanha. Com exceção dos 
indígenas – único grupo a 
atingir 100% de cobertura 
–, todos os demais públicos 
têm coberturas inferiores 
a 65%.

Pinda – Além da mudança 
da faixa etária do público, há 
alteração em alguns locais 
de vacinação em Pinda-
monhangaba. A aplicação 
acontece de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 11h30 e 
das 13 às 16h na UBS Bem 
Viver, UBS Vila São Benedito, 
ESF Feital, ESF Santa Cecília, 
ESF Cidade Jardim, ESF Cas-
tolira, ESF Azeredo, ESF Vale 
das Acácias, ESF Campinas, 
ESF Cruz Grande, ESF Bon-
sucesso, ESF Eloyna, Centro 
Comunitário Ouro Verde, 
quadra de esportes Jardim 
Regina, além do Bosque da 
Princesa.

Para se vacinar é preciso 
levar documento de iden-
tidade e comprovante de 
endereço.

De acordo com dados 
atualizados dia 6 de julho, 
29.527 pessoas se vacina-
ram no município – o que 
corresponde a 43,1% do pú-
blico-alvo (66.184 pessoas).

Preparação de mais uma dose da vacina contra a gripe; índice de imunização continua baixo em todo estado

Aplicação contra a Covid-19, em Caraguá; cidade passa a colocar no fim da fila os "sommeliers de vacina”
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Caraguá aumenta rigor contra “sommeliers de vacina”
Medida anunciada pelo prefeito coloca no fim da fila quem se recusar a tomar a imunizante contra a Covid-19 disponível no dia

O prefeito de Caraguatatuba 
Aguilar Júnior (MDB) anunciou, 
na última segunda-feira (5), 
uma medida para evitar os 
“sommeliers de vacina”, nome 
dado a quem insiste em tentar 
escolher a marca do imunizan-
te no momento da aplicação. Os 
moradores que se recusarem 
a receber a dose terão seu 
cadastro no Vacina Caraguá 
automaticamente cortado e 
retornarão para o fim da fila.

Durante a live, o prefeito 
destacou que “vacina boa 
é vacina no braço”, e ainda 
reforçou para a população a 
necessidade de realizar o ca-
dastro prévio pelo aplicativo 
do 156. A Prefeitura não soube 
informar o número de pessoas 
que tentaram escolher a marca 
da vacina.

“É importante fazer o cadas-
tro no aplicativo, independen-
temente da idade. Não espere 
chegar sua idade para fazê-lo”, 
frisou o chefe do Executivo, que 
lembrou que o cadastro facilita 
na questão logística para o 
envio de doses às UBS.

Caraguatatuba já vacinou 
setenta mil pessoas contra 
Covid-19,  55 mil com primeira 
dose e 15 mil com segunda 
ou dose única. Nessa semana 
o Município está vacinando 
população em geral de 35 a 
39 anos, sem comorbidades, 
com 3.420 doses disponíveis 
para este público. Mesmo 
com os avanços, a vacinação 
para lactantes segue parada. O 
prefeito disse que não recebeu 
doses do governo estadual para 
este público.

Além da medida para conter 
os “sommeliers”, foi anunciada 
uma possibilidade da cidade 
estender o horário de atendi-
mento nas UBS até às 21h, e 
também um possível “Dia D” 
da vacinação contra Covid-19 
para segunda dose no início de 
setembro, para as pessoas que 
iniciaram seu esquema vacinal 
até o dia 12 de junho.

O prefeito ressaltou que Ca-
raguatatuba não aplicou doses 
vencidas e ainda falou sobre 
o resultado da vacinação. “A 
gente vem percebendo que o 
número de internações, casos 
e óbitos no município vem 
diminuindo bruscamente, tudo 
por conta da vacinação”.

Ana Laura Carvalho
Caraguatatuba

Até o momento, a cidade 
tem um total de 17.929 ca-
sos confirmados, com 2.609 
pessoas de outros municípios, 
427 óbitos pela doença, 44% de 
leitos ocupados de UTI e 29% 
de enfermaria.
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Uma semana que pediu cuidados. 
Ainda não estamos livres do Covid. 
Cuidem-se! Estamos de volta!

 
#vacinasparatodos

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

Se o assunto é ar-
rasar nas lingeries, 
a resposta certa é 
a L’Amour Linge-
ries. Uma loja on-
line, de bom gosto, 
tudo muito mara-
vilhoso!! Contato: 
12.982490546

Se você também 
ama e é fã de yakis-
soba e quer receber 
em sua casa bem 
fresquinho e muito 
gostoso é o Yaki 
da Zilda. Pensa em 
algo do outro mun-
do? Então... preci-
sa experimentar: 
12.991074961.

Hoje é tudo tão 
virtual que a Carol 
Convites Anima-
dos criou algo ma-
ravilhoso: convites 
super incríveis, vir-
tuais. Você escolhe 
temas, fotos, idéias 
e ela cria maravi-
lhas. Super diferen-
te!! Ligue e contra-
te: 12976901509.

Se você é daque-
les que é fã de mel, 
agora tem um lugar 
especial para ad-
quirir o seu: Mel 
Sopé da  Bocai -
na. É tudo de boa 
qual idade .  Pode 
ser encontrado na 
Criatix!

Quer fazer uma 
terapia holíst ica 
maravilhosa, com 
massagem ayur-
védica, reiki, tere-
pias integrativas e 
acumputura ayur-
védica? Procure 
logo pela Laura 
Terapeuta Holís-
tica!

Quer escutar uma 
boa música? Ano-
te aí esse nome: 
Hits Style Digital. 
Rádio para quem 
curte os anos '80, 
'90 e 2000. Como 
dizem.. é “sonzeira” 
da hora!

O  A t e l i ê  R i t a 
Hiro faz um traba-
lho maravilhoso, 
com encaderna-
ção personalizada, 
agenda, planner, 
caderneta de vaci-
nação, entre tantas 
outras coisas lin-
díssimas! Entre em 
contato e faça sua 
encomenda!!

Dica da Semana: 
Em tempos tão di-
fíceis, a educação 
pede muito nossa 
atenção. E nada me-
lhor do que contar 
com profissionais 
competentes e de-
dicados. Uma refe-
rência de ensino é a 
querida Regina Al-
ckmin, psicopeda-
doga,que tem uma 
Clínica de Reabi-
litação Integrada, 
em Guaratinguetá., 
especialista em al-
fabetização! Super 
recomendo!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Mãe e filha praticamente co-memorando juntas uma data tão especial como o aniversário: Ana Luiza e Ana Rosa Lando. Vocês são maravilhosas!! Parabéns!
   Por falar em Cachoeira Paulista, quem vem mere-cendo grande destaque é o Secretário da Cultura Adriano Ambrósio Nogueira de Sá. Além de um gentleman, tem buscado dar muito destaque para esse setor tão impor-tante em nossa sociedade! Vêm novidades incríveis por ai, aguardem!! Sucesso, meu querido!

    Essa mulher não para! Quando 
não está recebendo a família em 
casa, com muito capricho, está via-
jando! Assim é a Teresa Molinari, 
proprietária da “Molinari Viagens 
e Turismo”. Você é um exemplo de 
dinamismo!!

"Só julga o próximo quem quer ocultar os próprios defeitos. 
Quem reconhece seus desvios não julga; observa, compreende 
e silencia, pois sabe que também não é perfeito." 

Mônica de Castro

   Flávia Farias é uma daquelas mulheres incríveis de se conhecer. Figura única nas redes sociais. Bem humorada, linda, amável e de muito bom gosto! Sucesso de venda e visu-alizações! Sou fã!! 

A grande rainha, Dona Iracema, com-pletou mais um ano de vida ao lado de sua querida filha Kátia Borges. Uma mulher exemplar, esteio firme de uma grande e bela família. Que Deus lhe abençoe muito!

    Um abraço mais que especial para minha linda e eterna amiga Carla Kátia Thimóteo Villela Papandréia! Muita luz e especiais momentos em seu novo ciclo de vida!! 

Que espetáculo de mulher, 

my God! Gabriela Faustino 

cada dia mais charmosa, 

linda e adorável!! Feliz ani-

versário, querida!!

    Temos uma pequena empreen-

dedora em Lorena que arrasa em 

suas vendas. É a pequena Maria, 

que ajuda nas vendas de sua mãe, 

Bolos da Maria. Ela arrasa. Tem 

dom para o negócio. E é tudo deli-

cioso! Pode conferir!

   Antes da pandemia, era uma das festas mais animadas de Lorena. Nosso querido e famoso Ronaldo Longanezi, o rei da mulheres da família, comemorou mais um dia de muita vida. Que você continue esbanjando saúde, alegrias e muita vida!

   O pequeno e grande talento Car-

los Castanhel promete arrasar no 

1ºFestival de Música Padré Léo, de 

Cachoeira Paulista. Sua tia Andréia 

estava em plena torcida!!Afinal, sua 

música realmente é apaixonante!
    Teve comemoração da princesa Eloá 

também! Essa menina é um charme só, lin-
da de viver. Filha querida do Fabio e Sheila, 
ela está sempre cercada de muito amor e 
mimos! Ela merece! Beijinhos, princesinha!


