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Lorena espera assembleia
para eleição do Conselho
Municipal de Defesa dos
Direitos das Mulheres
Com uma semana polêmica
após a exposição nacional
de um caso de violência
doméstica em Fortaleza, a
discussão sobre os direitos
da mulher foi registrada em
Lorena. A Câmara sediou a
primeira audiência pública
para composição do Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos das Mulheres
(CMDDM). A eleição das
membras tem expectativa
de realização para outubro.
Todas as mulheres da cidade podem se candidatar às

vagas. Realizada na última
quarta-feira (14), a primeira
audiência pública abriu os
trabalhos de discussão de
temas voltados aos direitos
da mulher no município.
Segundo a vereadora Wanessa Andrea (Cidadania), as
audiências foram agendadas
em consenso a movimentos
feministas locais após a criação de uma comissão para
conduzir as discussões até
que a assembleia de eleição
seja realizada.
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Estado repassa R$ 1,7 milhão
para série de obras em Aparecida
Aparecida foi contemplada
com um repasse de R$1,7
milhão em verbas para saúde, infraestrutura e saneamento básico. O anúncio foi
feito pelo subsecretário de
Desenvolvimento Regional,
Ortiz Junior (PSDB), durante
visita à Câmara Municipal, no
último dia 5, em evento que
contou com a presença de vereadores da cidade e de mu-

nicípios vizinhos. De acordo
com o subsecretário, foram
destinados R$ 700 mil para
a construção de uma UBS
(Unidade Básica de Saúde)
no bairro Itaguaçu, R$ 665
mil para uma estação elevatória de esgoto no bairro
Santa Edwiges e R$340 mil
em obras de infraestrutura.
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Turismo do Governo do Estado
anuncia mais de R$ 13,1 milhões
para planejamento na RMVale
Fotos: Ana Laura Carvalho

O movimento da batida de martelo simbólica, que confirmou negócio fechado nesta quinta-feira para a privatização do Aeroporto Edu Chaves

Privatizado, Edu Chaves
pode decolar o turismo

Após leilão na Bolsa de Valores, consórcio e Prefeitura projetam maior
movimento na região; bloco sudeste é arrematado por R$ 14,7 milhões
O Aeroporto Edu Chaves, em
Guaratinguetá, foi leiloado na
última quinta-feira (15) na B3
- Bolsa de Valores de São Paulo.
A cidade faz parte do bloco
sudeste, composto por outros
dez aeroportos do interior de

São Paulo que foram arrematados por R$ 14,7 milhões,
com o prazo de concessão de
trinta anos. Em março deste
ano, o prefeito Marcus Soliva
(PSC) anunciou que a cidade
havia recebido a autorização

do Estado para o processo de
desestatização do local, passo
que permitiu a privatização.
A B3 recebeu propostas das
empresas interessadas até às
14h da quinta-feira (15) e o
leilão foi iniciado às 15h. Além
Fotos: RReprodução PMC

total de R$ 223 milhões. Para
obras no primeiro trimestre
deste ano, a secretaria de Turismo liberou R$ 44 milhões.
O novo investimento da Setur,
no valor de R$ 13,1 milhões,
será destinado para obras e
melhorias de infraestrutura.
Segundo a secretaria, os montantes são também para as
cidades se estruturarem para
voltar a receber turistas.

Cães acolhidos no Cean esperam por novos lares em Cruzeiro; centro segue enfrentando superlotação
Fotos: RReprodução PMC
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Pinda e Guará registram primeiros
casos da variante Delta na RMVale
Pindamonhangaba e Guaratinguetá confirmaram, nesta
quinta-feira (15), casos da
variante Delta, originária na
Índia. Com maior capacidade
de transmissão, os municípios

estão em alerta, pois os pacientes não possuem histórico de
viagens, o que indica contaminação comunitária da variante
do coronavírus.
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Cean enfrenta
superlotação e
busca adoções
em Cruzeiro
Devido a pandemia do novo
coronavírus, o Cean (Centro
de Apoio ao Animal) de Cruzeiro vem registrando uma
queda de 70% nos números de
adoção de animais recolhidos
das ruas. Além do mais, o espaço criado para acolher até
oitenta pets, hoje apresenta
uma superlotação com 145
ocupantes.

Principal acesso para Cunha, cidade que recebeu aporte do Estado

Pensando no pós-pandemia,
a secretaria de Turismo de São
Paulo ampliou o investimento
em 210 cidades turísticas do
estado, sendo setenta estâncias e 140 MIT’s (Município de
Interesse Turístico). Somente
no primeiro semestre, a região
recebeu um montante de
R$13,1 milhões. Em 2020 foi
repassado pelo departamento
de Apoio ao Desenvolvimento
dos Municípios um aporte

do prefeito, acompanharam o
evento o vice-prefeito Régis
Yasumura (PL), o secretário de
Governo, João Vaz, e o secretário de Comércio e Indústria,
Rodrigo Muassab.

Eventos de entrega de quadra na Vila dos Comerciários e academia no Parque Tabatinga na quinta-feira
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Lorena entrega
nova quadra e
duas academias
ao ar livre
A Prefeitura de Lorena
entregou a quadra poliesportiva da escola municipal
Aparecida Machado Guedes,
no Vila dos Comerciários 1.
Além da quadra, a Prefeitura
também inaugurou duas
academias ao ar livre.
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Política a conta-gotas...
“Não é ter um sistema
de poder que beneficie
as elites, mas que beneficie fundamentalmente a ele mesmo”.
Barry Ames

REFORMA POLÍTICA
Na fila das reformas que o país
tem que empreender talvez a política seja a mais importante.
Não é possível o país viver de
impeachments, retrato de um sistema político frágil, mal representado
e a lamentável situação, em pleitos
eleitorais: a sociedade ter que escolher o melhor entre os piores!
O mundo político e a sociedade
percebem claramente a necessidade
de uma reforma política e como
explicar que nunca aconteça!
O país convive com o mundo
da política que favorece a prática
política desconectada da sociedade.
Por outro lado, a sociedade demonstra um profundo e amplo descontentamento social que se torna
perigoso para a própria política e a
democracia.

militares!
Além dos aspectos apontados
para uma urgente reforma política
a sociedade convive, com a baixa
representatividade, a prevalência
do corporativismo e o clientelismo
como características marcantes do
nosso sistema político.
Isto não é um sistema democrático!
E, ainda, a representação política nos cobra caro, somos o país que
tem o maior dispêndio financeiro
para mantê-los: 25 milhões de reais por ano para cada membro do
parlamento.
A mesma métrica para os partidos políticos.
Somos o país, sem concorrente,
com a maior dispersão partidária
do mundo.

...intenção é beneficiar-se e
não beneficiar a sociedade
como um todo!
A explicação mais simples: a
busca de consenso e a aversão de
reformas radicais.
Como a reforma política afetará
interesses, num país onde os partidos políticos são passaporte de
poder a serviço dos políticos, leva
ao desinteresse, a falta da participação ativa da sociedade na discussão
política que resume em omissão dos
brasileiros.
A velha mania de afirmar que
não se deve discutir religião, futebol e política!
A segunda explicação é, ao
mesmo tempo, uma constatação
perceptível sobre a qualidade atual
de quem é político profissional.
A sessão da CPI da Covid mostra claramente este aspecto: um
espetáculo patético pela postura,
educação, o nível intelectual dos
parlamentares - o máximo da república.
Além dos problemas apresentados a dificuldade do desenvolvimento de um diálogo onde não
existe lideranças orientadas para
um debate eleitoral.
Qualquer reforma mantém uma
situação permanente, a busca de
caminhos, torna-se intolerante o
tema quando a busca pelo consenso
é atropelada pelo desinteresse político, a má qualidade das lideranças
e os interesses que serão inevitavelmente afetados por qualquer
reforma.
O nosso sistema político está
desorganizado e precisa de reformas urgentes antes que a situação
política nos empurre para soluções
autoritárias. O leitor não sente este
ambiente? Por exemplo: a volta dos

O cálculo é processado considerando-se os partidos com maior
relevância no parlamento.
O nosso número fica em torno
de dezesseis partidos.
Daí, o custo para manter os partidos, a cada ano recebem em média
perto de 450 milhões de dólares.
O financiamento aos partidos,
é incrivelmente alto, ou seja, 2
bilhões de reais aos partidos seria
para dar maior equidade na disputa.
Uma Justiça Eleitoral com um
orçamento vultuoso.
Entretanto, a sociedade sabe
que os partidos usam de outros
recursos para angariar fundos para
a campanha onde o critério de
equidade no pleito não tem nenhum
sentido.
A reforma política está no parlamento há 25 anos para ser discutida.
Aliás, as reformas necessárias
e urgentes dormitam no congresso
por um tempo não inferior a uma
geração :25 anos!
Todas tiveram sono de um quarto de século: trabalhista, previdência, educação e agora a tributária
A reforma mais discutida e necessária de aprovação é a do voto
distrital, desde 1995.
Trata-se de um sistema de custo
menor para a sua realização, possibilita aos candidatos uma maior
aproximação com seu eleitor, a
formação de uma rede na qual o
eleitor saberá quem o representa e
vice-versa.
O problema é como vamos caminhar com uma reforma política
em um país em que a intenção é
beneficiar-se e não beneficiar a
sociedade como um todo!

Projeto na ‘medida’
Nas idas e vindas do prefeito Rominho ao Palácio dos Bandeirantes,
sempre uma novidade positiva para
Piquete. Esta semana ele finalizou
com o Estado o recurso de R$ 800
mil para construção de uma nova
UBS na cidade para aumentar as
especialidades de atendimento aos
moradores. A tarefa agora é achar
um espaço adequado para encaixar
no projeto que já está pronto e a
grana separada. Em tempo, a cidade
continua no ranking das que mais
vacinaram no Vale.
Roleta ‘russa’
É voz corrente entre os políticos
de Cruzeiro que até setembro a
realidade administrativa da cidade
poderá sofrer uma reviravolta, com
Thales Gabriel se despedindo da
Prefeitura para buscar vaga na Assembleia Legislativa e Jorge Currila
virando prefeito sem passar pelas
urnas, para desespero de Diego
Miranda. Segundo as cabeças pensantes, é difícil, mas pode acontecer;
não custa especular...
Planejando as próximas
E por falar em eleições futuras,
se for pela ordem natural das coisas,
Thales Gabriel termina seu mandato
na Prefeitura de Cruzeiro em 2024,
se prepara para 2026 e pode somar
com Rominho, que deverá estar
cumprindo seu
segundo tempo
em Piquete, para
que a região te-

Thales Gabriel

nha deputados
estadual e federal 100% locais.
De acordo com
Rominho
observadores políticos, a dupla hoje
se destaca em termos de liderança,
articulação, carisma e, em ambas as
cidades base – Cruzeiro e Piquete –
aprovação popular acima da média.
Lembrando que política é a arte de
antecipar resultados...
Reforço de caixa
Quem está comemorando o
pacote de recursos do governo do
Estado desta temporada de pré-campanha é a prefeita Erica Soler.
Somente a reforma geral dos dois
acessos principais de Potim – no
sentido aos presídios de um lado e a
Guará de outro – somam-se próximo
a R$ 15 milhões. A prefeita também
recebeu R$ 1 milhão para infraestrutura, verba para construção da
UBS do Vista Alegre e uma série de
programas ligados ao social. Erica
agora busca firmar um convênio
com o COI para monitorar a cidade.
E se depender do secretário estadual
Marco Vilholi, a cidade terá seu ‘big
brother’ local...
Blackout
O prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro, rompeu o
contrato com a IBC de Sorocaba
– terceirizada para execução das
reformas das escolas da rede municipal de ensino e
distribuição dos
kits merenda.
De acordo com
o prefeito, um
levantamento
realizado pelo
próprio jurídico da Prefeitura
apontou que a
Antonio Mineiro
OS não cumpriu o cronograma de
reformas dos espaços educacionais,
e os alimentos distribuídos estavam
superestimados em seus valores.
Mineiro está intimando e judicializando a empresa pela devolução

parcial da primeira parcela do contrato paga, com pena de bloqueio
judicial nas cidades que prestam
serviços.
Barulho de lata vazia
Prevendo que Mineiro romperia
com OS da Educação, aquele vereador que construiu sua ‘casa de
campo’ antecipou o discurso nas
redes sociais de Cachoeira, criticando exaustivamente os valores
dos alimentos que compunham o kit
merenda distribuídos às crianças –
que não receberam nada no último
ano de Edson Mota na Prefeitura
– dando a entender que ele próprio
havia detectado o disparate dos
preços. Com um vocabulário chulo e
de ‘assassinato’ a língua portuguesa,
o vereador talvez tenha esquecido
de informar que o levantamento de
valores foi de autoria da Prefeitura...
Reversão na Justiça
O ex-prefeito de Lorena, Fabio
Marcondes, ganhou na Justiça
essa semana uma ADIN a favor da
aprovação de suas contas de 2013.
Relembrando,
o Legislativo
aprovou essas
contas em 2016,
mas os vereadores da legislatura passada
reverteram essa
aprovação em
2 0 2 0 , c o m o Fabio Marcondes
efeito da ‘guerra política’ que a cidade vivenciou no último mandado de
Marcondes. Para o mercado político
atual, a vitória de Fabinho sinaliza
mais um passo na possibilidade de
disputar as eleições em 2024.
Efeito Vieira
Com várias tentativas frustradas
de abrir nova CEI na Câmara de
Lorena, desta vez para azucrinar,
quer dizer, investigar a hipótese da
empresa que abandonou a construção do Centro
de Eventos e –
mesmo alertada
pelo ex-prefeito,
conseguiu com
Sylvio Ballerini
iniciar a reforma
da Praça da Matriz – teria ofertado propina ou
Elcio Vieira
concedido ‘vantagens’ para atuar
na cidade, o vereador Elcio Vieira
conseguiu levar o caso à Polícia. O
primeiro a ser intimado foi Fábio
Marcondes, que levantou a possibilidade da oferta de propina durante
entrevista ao Atos no Rádio.
Bloqueio
A última sessão de Câmara em
Lorena, do semestre, fechou em
outra demonstração de comando
de Fabio Longuinho na Casa de
Leis, em resposta ao tom de
ameaça de Elcio
Vieira em busca
dos holofotes
para polêmica
da propina na
Prefeitura. Pelo
presidente, não
existem consisFabio Longuinho
tência para abrir investigação no Legislativo, mesmo com o parlamentar
‘do contra’ tentando intimidar os
vereadores as custas da SECCOLD
– leia-se delegado Sannini...
Desafio & meta
O prefeito Marcus Soliva acompanhou pessoalmente o leilão de
privatização do Aeroporto Edu Chaves – esperança de desenvolvimento
econômico para Guaratinguetá nos
anos vindouros – marca inusitada
de sua administração. O desafio
será provar que turismo religioso
movimenta mais o fluxo aéreo que

a classe executiva, em detrimento do
Aeroporto de São José dos Campos,
praticamente ‘às moscas’. Com
a realidade desse projeto, Soliva
mostra força diante dos adversários
políticos da cidade, prestígio junto
ao Governo do Estado e ‘sinal verde’
aos empresários e investidores do
setor, principalmente ao Consórcio
VOANW / VOASE, que arrematou o bloco sudeste pelo valor de
R$14.737.486,00...
E por falar em...
... Aeroporto – corre na boca
pequena da praça Conselheiro que
faltou ‘alguém’ na comitiva do
prefeito Marcus Soliva durante a
solenidade de leilão de privatização
do "Edu Chaves". Estavam na foto
o vice Regis Yasumura, os secretários municipais João Vaz e Rodrigo
Muassab, menos a considerada
‘arroz de festa’, que ultimamente
está em todas...
Sem ou cem milhões!?!?
Circula pelos corredores dos poderes Executivo e Legislativo, que
o prefeito Marcus Soliva está atrás
de oito votos na Câmara para aprovação do maior
‘pacote de obras’
na história de
Guaratinguetá.
O plano é conseguir a aprovação
dos vereadores
para o financiamento de R$ 50
Marcus Soliva
milhões – a ‘long
play’ – no FINISA, para somar com
R$ 30 milhões de emendas parlamentares e completar com mais
R$20 milhões do tesouro municipal,
totalizando os R$ 100 milhões de
investimentos. Segundo a patuleia, a
princípio ele tem apenas cinco votos
garantidos, porque o do Evantuir
pode babar...
Juntos, porém, separados
A julgar pelos comentários nas
rodas políticas de Pinda, o Podemos
poderá oferecer dois candidatos a
deputado da cidade – o vereador
Julinho Car a estadual e o secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Roderley Miotto, a federal. O que
muitos suspeitam é que mesmo
sendo do partido, ambos vão seguir
em campanhas separadas, Julinho
dobrando com o já federal Cezinha
da Madureira, enquanto Miotto em
parceria com vários estaduais na
região.
Apoio velado
Embora os compromissos com
os deputados do PL sigam em prioridade na agenda eleitoral do prefeito
Isael Domingos, está evidente que
ele tem visto com ‘bons olhos’ as
candidaturas dos parceiros Julinho
Car e Roderley Miotto para 2022.
Pelo que se ouve nos cafezinhos da
cidade, com a habilidade que lhe é
peculiar e com o crédito que tem
junto aos eleitores, Isael deverá
somar a votação dos parceiros e de
forma discreta, desidratar a dupla
de tucanos que pretende ‘levar os
votos’ de Pinda...
Não convidem para...
...a mesma picanha o vice-prefeito de Pinda, Ricardo Piorino e
o vereador Vela do PT, principalmente se o assunto for o assédio aos
‘agrupados’ da última eleição, que
pontuaram boa votação nas urnas!!!
Corrida presidencial
O clima de eleição para presidência da Câmara de Cachoeira já é
notório entre os vereadores. Léo Fenix articula com a oposição, Rogéria
Lucas e Adriana Vieira tentam os
votos femininos da Casa, enquanto
das ruas vem a indicação do nome
de Brejão!!!
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Privatizado, Edu Chaves é aposta para
decolar turismo e economia de Guará
Após leilão na Bolsa de Valores, consórcio NW e Voa SE passam a administrador
11 dos 22 aeroportos negociados; bloco sudeste é arrematado por R$ 14,7 milhões
Foto: Reprodução GESP

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O Aeroporto Edu Chaves,
em Guaratinguetá, foi leiloado
na última quinta-feira (15) na
B3 - Bolsa de Valores de São
Paulo. A cidade faz parte do
bloco sudeste, composto por
outros dez aeroportos do
interior de São Paulo que foram arrematados por R$14,7
milhões, com o prazo de
concessão de trinta anos. Em
março deste ano, o prefeito
Marcus Soliva (PSC) anunciou
que a cidade havia recebido
a autorização do Governo do
Estado para o processo de
desestatização do local, passo
que permitiu a privatização.
A B3 recebeu propostas das
empresas interessadas até

Batida de martelo simbólica feita por representantes do Estado, empresas e o prefeito, Marcus Soliva

Estado faz repasse
R$ 1,7 milhão para
obras em Aparecida
Verbas são direcionadas para saúde,
infraestrutura e saneamento básico;
Prefeitura encaminha projetos para a
Câmara com foco em início de obras
Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Aparecida foi contemplada
com um repasse de R$1,7
milhão em verbas para saúde, infraestrutura e saneamento básico. O anúncio foi
feito pelo subsecretário de
Desenvolvimento Regional,
Ortiz Junior (PSDB), durante
visita à Câmara Municipal,
no último dia 5, em evento
que contou com a presença
de vereadores da cidade e de
municípios vizinhos.
De acordo com o subsecretário, foram destinados
R$700 mil para a construção
de uma UBS (Unidade Básica
de Saúde) no bairro Itaguaçu, R$ 665 mil para uma
estação elevatória de esgoto
no bairro Santa Edwiges e
R$340 mil em obras de infraestrutura.
Em uma live realizada pela
Câmara, Ortiz Junior explicou o motivo do Município
não ter sido contemplado
com obras em estradas vicinais. “Realmente Aparecida
ainda não recebeu nenhuma
licitação, diferentemente de
Potim, que deve duas estradas vicinais licitadas, (...) o
problema do Município é que

a gente (Estado) precisa dos
projetos executivos. A gente
tem condições de destinar
recursos financeiros para
duas estradas vicinais, mas
precisamos que o Município
realize o esforço”, destacou
o subsecretário.
De acordo com o secretário de Obras, Ricardo Alessandro Henrique da Silva,
foi iniciada a elaboração do
projeto para pavimentação
da estrada que liga o bairro
dos Motas ao Bonfim. “A
Prefeitura vai iniciar o trabalho de topografia e esse
trabalho será uma contrapartida para elaboração do
projeto. Nós vamos entrar
em contato com as pessoas
do Codivap (Consórcio de
Desenvolvimento Integrado
do Vale do Paraíba) para poder adquirir horas técnicas,
para que possamos estar
elaborando o projeto e ser
contemplado na próxima
etapa que vai existir aí das
estradas vicinais”.
Questionado sobre as demais obras, Silva informou
que ainda neste ano a Prefeitura iniciará a execução
da elevatória no bairro
Santa Edwiges e pavimentação em outras vias do
município.

às 14h da quinta-feira (15)
e o leilão foi iniciado às 15h.
Além do prefeito, acompanharam o evento o vice-prefeito
Régis Yasumura (PL), o secretário de Governo, João Vaz, e
o secretário de Comércio e
Indústria, Rodrigo Muassab.
O leilão foi transmitido ao
vivo pelas redes sociais do
Governo de São Paulo e da B3.
Durante o evento, a Prefeitura de Guaratinguetá publicou um vídeo destacando
a importância do processo
para a cidade e para a região
do Vale do Paraíba. “É um
momento muito importante para a história do nosso
munícipio. Daqui pra frente,
essa privatização e a criação
do aeroporto, criará um novo
cenário turístico religioso e de
geração de renda para Guara-

3

tinguetá”, frisou o secretário
de Governo, João Vaz.
Ao lado do secretário de
Turismo do Estado, Vinicius
Lummertz, e dos novos gestores do “Edu Chaves”, Soliva
enfatizou que a privatização é
mais um passo para alavancar
a economia. “Quem vem por
via área fica mais de um dia
na região, tem várias oportunidades ali, o Turismo da Fé
como ‘guarda-chuva’ principal, o norte desse turista.
Todas as portas estão abertas,
estamos próximos do litoral e
de cidades como Campos do
Jordão”, salientou.
O Consórcio NW e Voa
SE vai administrar, além de
Guaratinguetá, os aeroportos
de Ribeirão Preto, Bauru-Arealva, Marília, Araraquara,
São Carlos, Sorocaba, Franca,
Avaré-Arandu, Registro e São
Manuel.
Segundo o Estado, a expectativa é de que R$ 266,5
milhões sejam investidos
em todo o bloco ao longo do
contrato, com foco em ampliação de capacidade, melhoria
da operação e adequação
à regulação. Nos primeiros
quatro anos, a previsão é de
os investimentos cheguem a
R$ 75,5 milhões.

Lorena aguarda assembleia para
eleição do Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos das Mulheres
Cidade tem cronograma de audiências públicas, até eleger as 14 conselheiras
titulares e 14 suplentes; vereadora projeta participação com maior pluralidade
Foto: Reprodução GESP

Rafaela Lourenço
Lorena

Com uma semana polêmica
após a exposição nacional
de um caso de violência
doméstica em Fortaleza, a
discussão sobre os direitos
da mulher foi registrada em
Lorena. A Câmara sediou a
primeira audiência pública
para composição do Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos das Mulheres (CMDDM). A eleição das membras
tem expectativa de realização
para outubro. Todas as mulheres da cidade podem se
candidatar às vagas.
Realizada na última quarta-feira (14), a primeira audiência pública abriu os
trabalhos de discussão de
temas voltados aos direitos
da mulher no município.
Segundo a vereadora Wanessa Andrea (Cidadania), as
audiências foram agendadas
em consenso a movimentos
feministas locais após a criação de uma comissão para
conduzir as discussões até
que a assembleia de eleição
seja realizada.
A lei do CMDDM estipula
até maio a eleição das membras, mas com o avanço da
pandemia na região, o evento
não pode ser realizado. “Não
tivemos a autorização do
secretário de Saúde porque
todos os locais que eu apresentava e o número de pessoas não era autorizado, porque
fizemos um levantamento
de 44 instituições, contando

Representantes de debate sobre direitos das mulheres, que ganha força com maior representatividade

também associações de bairros”, explicou Wanessa, ao
citar os protocolos sanitários
de enfrentamento à Covid-19.
O primeiro encontro contou representantes de conselhos e movimentos como
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da Pessoa Idosa e da Juventude
com a abordagem sobre a
importância e as funções dos
conselhos municipais.
Segundo a vereadora, a
próxima audiência está agendada para o dia 18 de agosto
abordando o tema Políticas
Públicas, com a participação
de secretários municipais
como de Saúde, Segurança e

Assistência Social. Já a terceira e última deve ser realizada
no dia 15 de setembro, com
os preparativos para a assembleia de eleição no dia 27 de
outubro. As audiências são
realizadas sempre às 15h e a
eleição prevista para às 19h.
Ao todo, são disponibilizadas 28 vagas distribuídas
entre representantes do
poder público e da sociedade
civil. Destas, 14 conselheiras
serão suplentes, ou seja, sete
de cada setor, e qualquer moradora pode se candidatar.
“Não é necessário ter títulos
para ser conselheira, pode
ser dona de casa, mulher
que trabalha na zona rural.

Não adianta também, como
vou defender os direitos,
fazer propostas, ampliar
essas discussões se eu não
tiver um entendimento, um
envolvimento?”, salientou a
vereadora, que explicou a
preferência por mulheres
engajadas com a causa.
“Queremos garantir vagas
para mulheres negras, trans,
com deficiência, idosas, para
todas elas”.
As interessadas podem se
inscrever na Câmara com as
vereadoras Wanessa Andrea,
Lucia da Saúde (Republicanos) ou com a procuradora
da Casa e presidente da
Comissão, Monica de Luna.

Com anúncio Estado, mais de 40 escolas da
região tornam-se integrais a partir de 2022
Bruna Silva
RMVale

O governador João Doria
(PSDB) anunciou a expansão
do PEI (Programa de Ensino Integral) para mais de setecentas
escolas em todo o estado. Ao
menos 49 delas estão na RMVale (Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte).
O Estado espera chegar a
mais de 1,8 mil escolas in-

tegrais a partir de 2022. No
Litoral Norte, Caraguatatuba
deve receber uma unidade,
assim como São Sebastião, e
no Vale do Paraíba, Cruzeiro
(3), Canas (1), Cunha (6), Areias
(1), Piquete (1), Aparecida (1),
Lorena (1), Guaratinguetá (4),
Cachoeira Paulista (3), Jacareí
(4), Pindamonhangaba (4), São
Bento do Sapucaí (1), São José
dos Campos (4), Taubaté (6),
Caçapava (6) e Jambeiro (1)
ingressarão ao projeto.

A perspectiva é que secretaria estadual de Educação
consiga atender 397,3 mil
alunos de ensino fundamental
e ensino médio integralmente.
Hoje, o Estado atende 437 mil
estudantes em mais de mil
unidades em 309 municípios.
Com a expansão do projeto, o
programa passa a estar presente em 427 cidades.
“Os resultados que alcançamos ao longo de dois anos e
meio nos permitem hoje fazer

esse anúncio de grande importância. Isso é uma vitória da
educação, tempo integral para
tudo: para o aconchego, o ensino, o estudo, a alimentação e
formação de uma nova geração
de brasileiros”, afirmou Doria
durante coletiva de imprensa.
O PEI foi criado há nove anos
para potencializar a aprendizagem unida ao ensino integral. O
programa contempla ações de
desenvolvimento intelectual, físico, socioemocional e cultural.
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Turismo do Governo do Estado anuncia mais de
R$ 13,1 milhões para planejamento na RMVale
Investimento tenta reforçar medidas e planos para atividades com foco na recuperação econômica
Ana Laura Carvalho
RMVale

Pensando no pós-pandemia,
a secretaria de Turismo de
São Paulo ampliou o investimento em 210 cidades
turísticas do estado, sendo
setenta estâncias e 140 MIT’s
(Município de Interesse Turístico). Somente no primeiro semestre, a região recebeu um
montante de R$ 13,1 milhões.
Em 2020 foi repassado
pelo departamento de Apoio
ao Desenvolvimento dos Municípios um aporte total de
R$ 223 milhões. Para obras
no primeiro trimestre deste
ano, a secretaria de Turismo
liberou R$ 44 milhões.
O novo investimento da
Setur, no valor de R$ 13,1
milhões, será destinado para
obras e melhorias de infraestrutura. Segundo a secretaria,
os montantes são também
para as cidades se estruturarem para voltar a receber
turistas. Na região, os municípios contemplados são
Aparecida, Areias, Bananal,
Caraguatatuba, Cruzeiro,
Cunha, Guaratinguetá, São

José do Barreiro, São Sebastião e Ubatuba.
O secretário de Turismo do
Estado, Vinicius Lummertz,
destacou a necessidade dos
repasses. “A manutenção
dos repasses faz com que
as cidades possam concluir
as obras, ação fundamental
para a qualificação da oferta
turística do Estado”.
Visando a retomada econômica, em abril, o Governo
do Estado decretou a Fase
de Transição, que permite o
funcionamento de atividades
comerciais, religiosas e serviços gerais que segue em vigor,
com novas flexibilizações.
Com a pandemia, 16 milhões de viagens domésticas
deixaram de ser realizadas no
ano passado. De acordo com o
secretário, a vacinação, além
de trazer indícios de queda da
doença, traz o fluxo maior de
turistas. “O fluxo de turistas
nas cidades paulistas aumenta na medida em que avança
a vacinação. Os repasses são
essenciais para que os municípios concluam as obras e
qualifiquem a oferta turística”.
Em março deste ano foi
lançado pela pasta um curso

de gestão de crise, que busca
ajudar os municípios na retomada. O objetivo da secretaria
é unir gestores para uma atividade que deve movimentar
10% do PIB (Produto Interno
Bruto), gerar empregos e
impulsionar os indicadores sociais. Para receber os recursos,
as estâncias e MIT’s devem
cumprir diversas exigências.
Lavrinhas promoveu o primeiro Encontro de Turismo
Regional na Mantiqueira,
ação que conta com 14 municípios e durou quatro horas.
A reunião marcou o início
dos trabalhos conjuntos de
regionalização no Vale do
Paraíba e Vale da Fé.
O encontro reuniu representantes de Guaratinguetá,
Cruzeiro, Areias, Arapeí, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Potim, Lorena, Silveiras,
Queluz e Aparecida. Segundo
a secretária de Cultura e Turismo de Lavrinhas, Daniela
Campos, a ideia é fomentar
ainda mais o turismo da cidade e ajudar os “vizinhos”.
“Temos um turismo diário e
de fim de semana que é muito
forte, mas queremos atrair
visitantes para ficarem pelo

menos cinco ou seis dias em
Lavrinhas e nas cidades da
nossa região”.
O responsável pela reunião
e presidente do Comtur de Lavrinhas, Pedro May, destacou

a participação dos municípios.
“Queremos fazer com que
essa movimentação cresça
e, com alegria, percebemos
que as cidades estão bastante
motivadas com as novas ideias

Foto: Ana Laura Carvalho

Placa em Cunha, caminhos do turismo uma das cidades atendidas em investimento anunciado pelo Estado

Ubatuba e São Sebastião projetam retorno das aulas presenciais
Da Redação
RMVale

Enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança, o Estado e as prefeituras debatem
a retomada da normalidade
nas salas de aula. No Litoral
Norte, Ubatuba e São Sebas-

tião anunciaram a volta das
aulas presenciais. O governador João Doria (PSDB) autorizou o retorno gradativo nas
escolas e universidade para
o próximo mês.
Segundo as informações
publicadas no site da Prefeitura de Ubatuba, as aulas
no formato remoto, adotadas

desde o início da pandemia,
terão a continuidade até o
próximo dia 30, e a partir
do dia 2 de agosto, o sistema
presencial será retomado sob
os protocolos da OMS (Organização Mundial da Saúde).
A volta dos alunos, que
está prevista para agosto,
será com 50% dos estudantes

e propostas”, frisou. “Ou nós
fazemos ou nós fechamos”,
acrescentou.
A próxima ação será realizada no dia 2 de setembro, em
Guaratinguetá.

divididos em duas categorias,
presencial e a distância. A
ação necessita da autorização dos pais para a presença
dos alunos nas instituições.
Em São Sebastião o retorno
será gradual e facultativo,
respeitando todos os protocolos de segurança. A
expectativa da secretaria

da Educação da cidade é
de atender mais de 15 mil
alunos para essa nova fase
de ampliação.
As prefeituras disponibilizaram os detalhes sobre
os planos para a retomada
da aulas nos sites oficiais e
nas redes sociais das duas
cidades.
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Prefeitura de Lorena entrega quadra
poliesportiva e duas academias ao ar livre
Investimento de aproximadamente R$ 500 mil garante inauguração de quadra para 320 estudantes
Foto: Rafaela Lourenço

Rafaela Lourenço
Lorena

Após cinco anos de espera, a Prefeitura de Lorena
entregou a quadra poliesportiva da escola municipal
Aparecida Machado Guedes,
no Vila dos Comerciários 1.
Além da quadra, a Prefeitura também inaugurou duas
academias ao ar livre. A
cidade segue com projetos
para ampliação de atividades esportivas.
Iniciada em 2016, a obra
da quadra com vestiário,
que passou por paralisações
e falta de recursos via FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
na gestão passada, foi concluída nesta semana. Com
um investimento de aproximadamente R$ 500 mil,
a unidade beneficiará cerca
de 320 alunos da região do
Vila dos Comerciários 1 e
2 e Cecap.

De acordo com a secretária de Obras e Planejamento
Urbano, Rosana Reis, ao
assumirem a Prefeitura em
janeiro, a obra apresentava
70% dos serviços concluídos
e os fundos depositados
para a continuidade. “Tivemos muitos problemas
nesses meses de roubo,
principalmente de parte
elétrica, entrava bastante
ladrão aqui. Foi difícil pra
gente terminar a quadra.
A firma foi bastante lenta”.
Quanto à segurança, o
prefeito Sylvio Ballerini
(PSDB) garantiu que reforçará a fiscalização dos
prédios públicos desta região com a secretaria de
Segurança Pública. A quadra homenageia o atleta
Antônio Carlos Lopes, o
Carioquinha.
A manhã desta sexta-feira
também contou com a inauguração de duas academias
ao ar livre, uma no parque
Ecológico do Mondesir e

outra na praça Dona Maria
Bulgarelli Cabral, no Jardim
Imperial. Juntas, um investimento de R$ 150 mil dos
cofres públicos para três
unidades. A terceira, que
ainda será entregue não foi
divulgada pelo Executivo.
O secretário de Esporte, Juventude e Lazer
Augusto José Rédua Nunes
da Costa ressaltou que a
cidade já possui um mapeamento dos bairros para
serem retomadas ou implantadas as respectivas atividades coletivas pós-pandemia.
Quanto as academias ao
ar livre, Rédua ressaltou que
a pasta aguarda respostas
para a contemplação de outras localidades. “Temos outros bairros que já inserimos
os pedidos no Governo sem
Papel, programa do Estado
de São Paulo. Estamos agora
aguardando o deferimento
ou indeferimento, como
Novo Horizonte, zona rural
e Parque das Rodovias”.

Entrega de academia ao ar livre na Vila dos Comerciários; série de inaugurações agitou a sexta em Lorena

Com 33 vagas, concurso
para Saeg tem inscrições
abertas até próximo dia 23
Da Redação
Guaratinguetá

O Saeg (Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos
de Guaratinguetá) abre, na
próxima segunda-feira (19),
as inscrições para o concurso
público. São 33 vagas, com
prazo até o próximo dia 23
para garantir a participação,
em categorias como ensino
fundamental, médio/técnico
e superior.
Os processos de avaliação
e inscrição serão feitos por
meio da Vunesp (Fundação

para o Vestibular da Unesp),
que cobra uma taxa do candidato de acordo com o nível de
escolaridade escolhido. Para
participantes do ensino fundamental, a tarifa é de R$55;
no ensino médio/técnico, o
valor é de R$ 80, enquanto
no superior, a taxa é de R$ 95.
O contrato tem duração de
dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos. Os
interessados nas vagas devem
acessar o site da Prefeitura,
guaratingueta.sp.gov.br. Para
realizar a inscrição, o candidato
precisa acessar vunesp.com.br/
busca/concurso/proximo.

Canas oferece renegociação
com desconto de 50% a
100% de juros e multas
Da Redação
Canas

A Prefeitura de Canas está
oferecendo descontos de
juros e multas de até 100%
para os contribuintes inadimplentes com tributos fiscais
como IPTU ((Imposto Predial
e Territorial Urbano), ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza), taxas e
débitos de outras naturezas.
De acordo com a administração, o contribuinte que
optar pelo pagamento à vista
terá um desconto de 100% em
juros e multas. Àqueles que

optarem pelo parcelamento,
os descontos variam de 90%
em 12 vezes, 80% em 24
vezes, 70% em 36 vezes, 60%
em 48 vezes e 50% em até
60 vezes.
Para garantir o desconto o
contribuinte deve requerer o
benefício no setor de tributação, que atende na sede da
Prefeitura, localizada à avenida 22 de Março, nº 369, no
Centro, até o dia 8 de outubro.
Caso a escolha seja pelo
parcelamento da dívida, o
pagamento deve ser feito em
dia, pois a falta de quitação
de três parcelas consecutivas
implica na rescisão do ajuste.

Parceria entre Senai e Cachoeira
Paulista oferece curso gratuito
que foca eletricista e logística
Da Redação
Cachoeira Paulista

A secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Empregos de Cachoeira
Paulista, em parceria com o
Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial),
está com inscrições abertas
até o dia 25 para os cursos
de eletricista instalador e
logística.
Para as aulas de eletricista,
previstas para começar em
2 de agosto, os candidatos
interessados devem ter 18

anos ou mais, possuir no
mínimo o quinto ano do ensino fundamental. O módulo
de logística está sem previsão de início, e exige que o
aluno tenha no mínimo 16
anos e o ensino fundamental
completo.
Os interessados devem realizar a inscrição no Grupão,
escola municipal de ensino
fundamental localizada na
rua Doutor Bernardino de
Campos, 303, no Centro.
Para mais informações, a
Prefeitura disponibiliza o
telefone 3101-1478, em
horário comercial.
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Nº. 001/2021
O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA/SP, por intermédio da Secretaria Municipal
de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com fulcro
na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal 13.204 de 14 de dezembro
de 2015, Decreto Federal nº. 8.726 de 27 de abril de 2016, Lei Federal 8.666 de 21 de
junho de 1993 e alterações, Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e alterações,
Resolução nº 33, CNAS, de 12 de dezembro de 2012, NOB/SUAS 2012, Resolução nº
109, CNAS, e demais disposições legais pertinentes a matéria, torna público o presente
Edital de Chamamento Público visando à seleção de Organização da Sociedade Civil
(OSC) ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) interessada
em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a execução do Serviço de
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para CELEBRAÇÃO DE PARCERIA
VOLUNTÁRIA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DOS
ITENS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA NA MODALIDADE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL, ADMITINDO-SE ADOLESCENTES – FAIXA ETÁRIA DE 0A 17 ANOS
E 11 MESES, GÊNERO FEMININO E MASCULINO, NO MÁXIMO 10 (DEZ) USUÁRIOS
PARA GERENCIAMENTO DO ABRIGO MUNICIPAL FLORECER.
A abertura dos envelopes será às 10:00 horas do dia 18 de agosto de 2021 localizada na
Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail:
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010.
O EDITAL COMPLETO E AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PODERÃO SER
OBTIDAS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS – PAÇO MUNICIPAL – –
Av Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000, e-mail:
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010 OU SER
RETIRADO NO SITE: http://www. cachoeirapaulista.sp.gov.br. Os envelopes contendo
os documentos de Habilitação serão protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura
de Cachoeira Paulista/SP
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021 PROC. Nº 174/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de tubos de concreto armado e gelo
baiano, pelo período de 12 (doze) meses, e registro de preços para aquisição de blocos,
bloquetes, canaletas, guias de concreto e tijolos para conservação e manutenção dos
próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 19,20,21,22,23,24,27,28,33,34,35,36
VALOR TOTAL: R$ 97.480,00 (noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 16/07/2021
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:
Pregão Presencial Nº 11/2021 PROC. Nº 116/2021
EDITAL RERRATIFICADO IV
O Município de Lorena-SP torna pública a Rerratificação do Edital da Licitação na
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Ata de Registro
de Preços para aquisição de Kits de gêneros alimentícios e hortifruti para atender as
necessidades de distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino da
Secretaria Municipal de Educação e alunos da APAE, durante o ano letivo de 2021.
A modificação ocorreu na inclusão do item 4.4. do edital e na modificação no edital consta
no anexo I – Termo de Referência, Anexo IV – Modelo de Proposta, onde reservamos uma
cota no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada bem divisível,
assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte de acordo com o previsto no termo de referência (Anexo I).
A sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 29 de julho de 2021, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 31853000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Base Territorial: Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha,
Piquete, Potim E Roseira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,
convoca todos os integrantes da categoria econômica representada para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de julho de 2021, às 9 horas a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Autorização e outorga de poderes à Diretoria para negociação coletiva com as entidades
representativas da categoria profissional dos comerciários, e seus aditamentos, em toda sua
base de representação, na respectiva data-base;
2) Autorização e outorga de poderes para negociação coletiva com as entidades
representativas das categorias profissionais diferenciadas, e seus aditamentos, em toda sua
base de representação, na respectiva data-base;
3) Autorização e outorga de poderes para negociação coletiva com a entidade representativa
da categoria profissional dos empregados em entidades sindicais do comércio, e seus
aditamentos, em toda sua base de representação, na respectiva data-base;
4) Discussão e aprovação de contribuição de representação da categoria econômica.
5) Discussão e aprovação da contribuição destinada ao custeio das negociações coletivas de
trabalho.
6) Discussão e aprovação da contribuição assistencial, prevista na alínea “e”, do artigo 513 da
CLT, para o custeio do processo negocial e das atividades sindicais.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada em
segunda convocação, às 11h, com o quorum legal.

Guaratinguetá, 14 de julho de 2021.

Presidente do Sindicato

———————————————————————————————————————————

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – 3132-1544 e 97404-2305 – CEP 12.501-280 – Guaratinguetá/SP
sincovag2017@gmail.com

Cean tem superlotação após
baixa de adoções em Cruzeiro
Espaço para colher oitenta animais tem hoje 145 abrigados; secretária
de Assistência e Desenvolvimento Social projeta aumento de procura
Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

Devido a pandemia do novo
coronavírus, o Cean (Centro de
Apoio ao Animal) de Cruzeiro
vem registrando uma queda de
70% nos números de adoção de
animais recolhidos das ruas.
Além do mais, o espaço criado
para acolher até oitenta pets
hoje apresenta uma superlotação com 145 ocupantes.
De acordo com a Prefeitura,
o recolhimento de cães e gatos
segue critérios como o risco
de transmissão de doenças,
casos de agressão comprovada
com laudo médico da vítima,
invasão às instituições públicas
ou locais de risco para saúde
pública, e animais em estado
de sofrimento com doença
irrecuperável.
A secretária de Assistência e
Desenvolvimento Social de Cruzeiro, Hevelyn Sígolo, informou
que devido ao alto número de
ocupação, o Cean não está conseguindo realizar os resgates
dos animais. “Ontem (segunda-

-feira, 12) tivemos uma ligação
de um comerciante da cidade
que tinha um animal desde o
dia anterior no mesmo local,
e aparentemente com dor. De
fato, ele estava prostrado e nós
o recolhemos graças a uma
adoção que nós tivemos”.
As feiras de adoções não
têm sido realizadas para evitar
aglomeração e proliferação
da Covid-19, mas o Cean está
recebendo as pessoas interessadas em levar um animal de
estimação para casa. “Hoje,
estamos pedindo à população
que vá até o Cean, pois é um
espaço aberto para todos. As
pessoas podem ir e ver como
eles são tratados, acolhidos
e onde ficam. Quem sabe, se
apaixonam por eles (animais)
e levam um para casa, com
termo de adoção preenchido”,
projetou Hevelyn.
Ainda segundo a primeira-dama, todos os animais acolhidos
estão castrados, vacinados e
chipados em sistema que facilita a identificação em caso de
abandono.
Outras informações sobre o

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc.,

Faz saber AOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, e a
tantos mais quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado
nesta Serventia em 15/07/2021 o requerimento pelo qual a PREFEITURA MUNICIPAL
DA ESTANCIA TURISTICA DA PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ, com sede
administrativa nesta cidade de Guaratinguetá, à Rua Aluísio José de Castro, n. 147 Chácara Selles, demonstrando a posse de mais 40 anos sobre o imóvel abaixo, solicitou
o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, na
modalidade extraordinária, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob
protocolo 142.770,
de UM TERRENO URBANO, situado nesta comarca de
Guaratinguetá, no bairro centro com área de 1.882,94m²( hum mil oitocentos e oitenta
e dois metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados), com frente para a
Avenida Dr. João Baptista Rangel de Camargo, nesta cidade, com as seguintes medidas,
metragens e confrontações: Partindo da estaca PR1, com coordenada UTM, E =
480.511,118m, e N = 7.477.134,722m, que está localizado no centro da rotatória que dá
acesso ao viaduto sobre a linha férrea com azimute de 275º 09' 06" e distância de 75,80
metros, atingiremos o ponto P11, partindo da estaca PR2, com coordenada UTM, E =
480.345,254m e N = 7.477.076,247m, que está localizada no marco KM 293+100 na
Área do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte( área da linha
férrea), com azimute de 54º 09' 24" e distância de 111,48 metros, atingiremos o ponto
P11, que é o ponto de partida da poligonal a ser descrita: Inicia-se no ponto P11 definido
pelas coordenadas UTM N: 7.477.141,529m e E: 480.435,624m, confrontando com a
Avenida Dr. João Baptista Rangel de Camargo, pelo azimute de 115º22'57" em curva a
direita com desenvolvimento de 59,03m e raio de 111,37m e ângulo central de 30º22'07",
até o ponto P14, deste ponto, deflete em curva a esquerda e continua confrontando com
a Avenida Dr. João Baptista Rangel de Camargo, pelo azimute de 122º41'17" em
desenvolvimento de 11,46m e raio de 34,50m e ângulo central de 19º01'33", até o ponto
P15, deste ponto, deflete a direita e continua confrontando com a Avenida Dr. João
Baptista Rangel de Camargo, pelo azimute de 178º30'35" e distância de 10,87m, até o
ponto P16, desse ponto deflete a direita confrontando pelo muro de divisa da Área
pertencente ao DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte( área da
linha férrea),pelo azimute de 268º41'53", localizado no Km 292 + 946,17m, distância de
24,39m do eixo da ferrovia, e distância de 62,52m, até o ponto P17, desse ponto deflete
a direita confrontando com a Área de posse da Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Guaratinguetá, pelo azimute de 359º53'23", localizado no Km 293 + 8,68m, distância
de 25,68m do eixo da ferrovia, e distância de 43,46m, até o ponto P11, que é ponto de
partida da presente descrição. Nota: Os pontos P16 e P17 formam a linha do muro
confrontante com a Área pertencente ao DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte (área da linha férrea), e a partir deste muro a faixa "non aedificandi", com
15,00m, em atendimento à Lei 6766/79, de 19 de dezembro de 1.979. Onde se localiza
o Velório Municipal. Sem registro neste Registro Imobiliário. Assim sendo, ficam os
terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em
relação ao pedido, INTIMADOS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
a contar da data da publicação deste edital, impugnar o pedido do requerente,
cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste
Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão,
Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, onde estão a
disposição para consulta a planta, memorial descritivo, e demais documentos que
instruem o referido pedido. Ficando cientes de que, caso não haja contestação, no prazo
acima estipulado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos
Requerentes, sendo presumida a anuência de qualquer terceiro interessado com o
presente pedido, e reconhecida a usucapião extrajudicial em nome dos requerentes, com
o competente registro conforme determina a Lei. Guaratinguetá, 15 de julho de 2021.

Fotos: RReprodução PMC

Um dos filhote adotados em Cruzeiro; Cean segue com superlotação

trabalho realizado e o sistema
de adoção podem ser acessadas
na sede do Centro de Apoio
ao Animal, que fica à rodovia

Nesralla Rubez, nº 2.760, na
Vila Juvenal ou pelo WhatsApp
(12) 93500-0005, de segunda
à sexta-feira, das 8h às 17h.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc.,
Faz saber AOS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, e a tantos
mais quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta
Serventia em 14/07/2021 o requerimento pelo qual a PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICA DA PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ, com sede administrativa
nesta cidade de Guaratinguetá, à Rua Aluísio José de Castro, n. 147 - Chácara Selles,
demonstrando a posse de aproximadamente 40 anos sobre o imóvel abaixo, solicitou o
reconhecimento
do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, na
modalidade extraordinária, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob
protocolo 142.762, de UM TERRENO URBANO, situado nesta comarca de Guaratinguetá,
no bairro centro com área de 745,93m²(Setecentos e quarenta e cinco metros quadrados e
noventa e três decímetros quadrados), com frente para a Avenida Dr. João Baptista Rangel de
Camargo, nesta cidade, com as seguintes medidas, metragens e confrontações: Partindo da
estaca PR1, com coordenada UTM, E = 480.511,118m, e N = 7.477.134,722m, que está
localizado no centro da rotatória que dá acesso ao viaduto sobre a linha férrea com azimute
de 274º22'05" e distância de 92,68 metros, atingiremos o ponto P9, partindo da estaca PR2,
com coordenada UTM E = 480.345,254m e N = 7.477.076,247m que está localizado no marco
KM 293 + 100 na Área do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte(área
da linha férrea) com azimute de 48º15'39" e distância de 98,44 metros, atingiremos o ponto
P9, que é o ponto de partida da poligonal a ser descrita: Inicia-se no ponto P9 definido pelas
coordenadas UTM, N = 7.477.141,781m E = 480.418,706m confrontando com a frente para a
Avenida Dr. João Baptista Rangel de Camargo, pelo azimute de 87º34'45" e a distância de
7,74m, até o ponto P10; desse ponto segue em curva para a direita confrontando com a frente
para a Avenida Dr. João Baptista Rangel de Camargo, pelo azimute 93º36'46" em curva para
a direita com desenvolvimento de 9,20m e raio de 75,24m e ângulo central de 7º00'34", até
o ponto P11, desse ponto deflete a direita confrontando com a Área de Posse da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, pelo azimute de 179º53'23" e distância de
43,46m, até o ponto P17, desse ponto, deflete a direita confrontando pelo muro de divisa da
Área pertencente ao DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte( área
linha férrea), pelo azimute de 268º23'13", localizado no Km 293 + 8,68m, distante 25,68m,
do eixo da ferrovia, e distância de 16,92m, até o ponto P12, desse ponto deflete a direita
confrontando com o imóvel com frente para a Avenida Dr. João Baptista Rangel de Camargo
nº 310 com Matrícula 2.190 – Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinguetá
pertencente a APM – Associação Paulista de Medicina, pelo azimute 359º53'18", localizado no
Km 293 + 25,58m, distante 25,94m do eixo da ferrovia, e distância de 44,18m, até o ponto
P9, que é ponto de partida da presente descrição. Nota: Os pontos P17 e P12 formam a linha
do muro confrontante com a Área pertencente ao DNIT- Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte (área da linha férrea), e a partir deste muro a faixa "non
aedificandi", com 15,00m, em atendimento à Lei 6766/79, de 19 de dezembro de 1.979. Onde
está instalado o IML – Instituto Médico Legal. Sem registro neste Registro Imobiliário.
Assim sendo, ficam os terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de
outros direitos em relação ao pedido, INTIMADOS para, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos a contar da data da publicação deste edital, impugnar o pedido do
requerente, cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente
neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão,
Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, onde estão a
disposição para consulta a planta, memorial descritivo, e demais documentos que instruem
o referido pedido. Ficando cientes de que, caso não haja contestação, no prazo acima
estipulado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes,
sendo presumida a anuência de qualquer terceiro interessado com o presente pedido, e
reconhecida a usucapião extrajudicial em nome dos requerentes, com o competente registro
conforme determina a Lei. Guaratinguetá, 15 de julho de 2021.
Humberto Andrade Cossi
Oficial

Humberto Andrade Cossi
Oficial

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 102/20 – PP 28/20 – Processo Licit 163/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ELETRONET TELEMEDICINA DIGITAL LTDA ME
CNPJ: 11.344.914/0001-96
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato n° 102/20, decorrente do Proc Licit n° 163/20, PP n° 28/20, firmado
em 06/07/20, nos termos previstos em sua clausula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual
por mais 12 (doze) meses, a partir de 06/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato abaixo do índice contratual
(IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de aproximadamente 8% (oito por cento),
perfazendo um montante de R$ 2.904,00 (dois mil, novecentos e quatro reais), observado
o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando a aplicação do reajuste, o valor atualizado do contrato
passará para R$ 38.664,00 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas
à prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 38.664,00 (trinta e
oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) parcelas
mensais e sucessivas, no valor de R$ 3.222,00 (tres mil, duzentos e vinte e dois reais)
cada uma delas, mantendo-se as demais condições de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 210/2021-SUP;
2577/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto
consiste na aquisição de cartilhas para o projeto FEHIDRO, para atender as necessidades
da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: INFINITY TECNOLOGIA GRAFICA LTDA EPP
CNPJ: 36.992.425/0001-71
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2021
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Pinda e Guará registram primeiros
casos da variante Delta na RMVale
Pacientes não possuem histórico de viagens, o que pode indicar circulação da variante
Bruna Silva
RMVale

As cidades de Pindamonhangaba e Guaratinguetá
confirmaram, nesta quinta-feira (15), casos da variante
Delta, originária na Índia.
Com maior capacidade de
transmissão, os municípios

estão em alerta pois os pacientes não possuem histórico de viagens, o que indica
contaminação comunitária
da variante do coronavírus.
O paciente de Pindamonhangaba, de 44 anos, trabalha como guarda em Aparecida. Ele apresentou sinais
da contaminação no dia 28 de
junho e iniciou o isolamento

domiciliar. Dois dias depois
foi até a Unidade de Pronto
Atendimento de Moreira
César, local em que recebeu
suporte médico e realizou o
teste Covid. O resultado positivo chegou no último dia 5.
De acordo com informações
da secretaria municipal de
Saúde, o homem não precisou
de hospitalização e prosse-

guiu com o atendimento em
casa. Ele está bem e já retornou ao trabalho. Somente
na última terça-feira (13), a
cidade foi notificada sobre
a contaminação da variante
Delta. Segundo o monitoramento feito pela Vigilância
Epidemiológica, nenhum
familiar direto ou colega de
trabalho apresentou sinais

de infecção.
Em Guaratinguetá, uma
mulher de 29 anos também
foi identificada com a contaminação da variante Delta. Ela
teve ainda contato com outra
duas mulheres, de 49 e 75
anos, que apresentaram sintomas da doença. “A paciente
mais nova tomou uma dose
da vacina, e as outras toma-

Pinda decide
desativar Hospital
Campanha e UPA
Araretama volta
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ram as duas doses. Elas não
saíram do município, o que
significa que há uma circulação da variante no município
de Guaratinguetá, bem como
no Vale do Paraíba e Estado
de São Paulo”, reafirmou a
gestão municipal por meio
de nota.
A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte) confirmou
nas últimas 24h mais de 1,3
mil casos. Desde o início do
mês, a região tem identificado mais de 9,8 mil novas
infecções. As autoridades
municipais orientam para
que as pessoas continuem
fazendo uso das máscaras
de proteção, distanciamento
social e também higienização
contínua das mãos.
Foto: Reprodução PMP

Unidade retoma, na próxima semana,
os atendimentos de urgência e
emergência; possibilidade de novo
crescimento pode levar à retomada
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após um ano da inauguração, a Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou, nesta
semana, que desativará o Hospital Campanha na UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
do Araretama devido a queda
dos índices de internações por
Covid-19. A unidade voltará a
atender casos de urgência e
emergência, desafogando as
demandas do Pronto Socorro
Municipal.
Segundo a gestão, com a
desarticulação do Hospital

Campanha, os moradores da
região do Araretama que tiverem sinais de Covid-19 como
febre, tosse e dores de cabeça,
deverão procurar o gripário
central, ao lado do Centro de
Especialidades Médicas. O
objetivo é retomar os atendimentos de urgência e emergência no espaço com foco em
beneficiar a população local.
A decisão pela desativação
foi tomada após a análise
da ocupação dos leitos de
tratamento de contaminados,
que apontou queda constante
nas internações que operam
abaixo dos 50%. “Esses números são analisados dia a

A UPA do Araretama, que volta a atender casos de urgência e emergência em Pindamonhangaba, após decisão de encerrar Hospital Campanha

dia. Em virtude da queda das
internações, podemos tomar
essa decisão. Isso foi debatido
de forma estratégica entre as
equipes de saúde, que tratam
diretamente da pandemia por
Covid, com a participação do
prefeito, Dr. Isael Domingues,

que também é médico e está
muito alinhado com o tema”,
destacou a secretaria de Saúde,
Ana Claudia Macedo.
Apesar do otimismo em
relação ao declínio das internações, a secretaria de Saúde
pode reativar o Hospital de

Campanha, caso o número de
hospitalizações volte a crescer
no município. Na última quinta-feira (15), Pindamonhangaba identificou mais de 180
novas infecções, chegando a
17.323 contaminados pelo
vírus. Mais de 2,3 mil pessoas

ainda aguardam os resultados
dos testes. A cidade superou
a marca de cem mil pessoas
imunizadas, sendo mais de
77,4 mil com a primeira dose
e 22,2 mil com o esquema
vacinal completo (com as duas
aplicações).

Doação garante equipamentos para novos leitos de UTI em Pinda
Gerdau garante expansão no atendimento intensivo contra a Covid-19 na rede municipal; cidade atende hoje com 22 unidades
Bruna Silva
Pindamonhangaba

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.

105º - SUBSEÇÃO LORENA

Permitida a inclusão de pais até 64 anos como dependentes
durante o período de 90 dias
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Uma parceria entre a Gerdau
e a Prefeitura garantiu novos
equipamentos médico-hospitalares para o enfrentamento
ao novo coronavírus na cidade.
A doação da multinacional
reforçou as ações por meio da
iniciativa privada para colaboração com a estrutura da rede
pública de saúde.
A empresa doou equipamentos como cilindros de
oxigênio, respiradores de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva),
aparelhos de pressão, oxímetros, ressuscitadores manuais,
monitores multiparâmetros,
fluxômetros de ar comprimido
e oxigênio, além de suportes

para soros e macas de transporte. Com as doações, poderão
ser gerados dois novos leitos na
Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba, referência
no atendimento de pacientes
contaminados pelo vírus.
“Foi um processo que teve
início com conversação e planejamento construídos pela
ex-secretária (de Saúde) Valeria Santos. Nossa gratidão à
Gerdau, que desde o início da
pandemia vem colaborando
com o enfrentamento ao coronavírus em Pindamonhangaba”, ressaltou o prefeito Isael
Domingues (PL).
Pindamonhangaba dispõe
hoje de 22 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)
na rede pública. Segundo o
último boletim epidemiológi-

co, divulgado no site e redes
sociais da Prefeitura na noite
desta terça-feira (14), 12 deles
estavam ocupados, operando
em 55% da capacidade. Desde
meados de junho a cidade tem
observado queda nos índices de
contaminações e, consequentemente, internações. O declínio
das infecções está atrelado ao
avanço da campanha vacinal.
Nesta semana, a secretaria de
Saúde imuniza pessoas acima
de 35 anos. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam
que 100 mil pessoas foram
vacinadas, 22,2 mil delas com
o esquema vacinal completo
(as duas doses) e com as doses
únicas da Janssen. Entre os
casos registrados, são 17.323
contágios com 39 internados
e 391 óbitos.

Convênio em Potim garante descontos
para servidores em compras e consultas
Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim
assinou um convênio que
possibilita compras em
drogarias, supermercados
e outros modelos de estabelecimentos com descontos para os servidores do
Executivo. A iniciativa tem
o intuito de minimizar os

custos no comércio e consultas médicas, facilitando
o dia-dia do funcionalismo
em meio ao período de crise.
Com até quatro dependentes, o novo benefício tem
o custo fixo mensal para
o contribuinte no valor de
R$ 3 para compras, e os
interessados em receber
consultas médicas deve
pagar R$ 7,60 e mudar o
seu convênio para o 'Plan-

tão Bem-estar', que são
descontados na folha de
pagamento.
O convênio possibilita o
parcelamento em até seis
vezes, e o limite de cada cartão varia de acordo com a
renda salarial de cada servidor. Para mais informações
acesse o site da Prefeitura
potim.sp.gov.br ou portal
do convênio ts1.drogabella.
com/WebPlantaoBemEstar.
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Pessoas &
Negócios
Se está à procura
de peças especiais,
banhadas a prata
ou ouro 18k, tanto
masculinas quanto
femininas, procure pelo Complexo
18K. Muita qualidade e entrega para
todo o Brasil!
Quer comprar um
arroz fresquinho,
direto do campo
para sua casa?? Arroz Profeta. Fica
em Guaratinguetá,
e muito fácil de encomendar!! Muito
bom!!
Difícil resistir há
tantos deliciosos doces que temos hoje..
Já ouviram falar
da Josy Doces??
Uauuuuu.... de dar
água na boca. Fica
na Vila Municipal,
em Guaratinguetá.
Anote o contato:
12991554803.
Se você é daqueles
que é fã de mel, agora tem um lugar especial para adquirir
o seu: Mel Sopé da
Bocaina. É tudo de
boa qualidade. Pode
ser encontrado na
Criatix!
Quer dar uma incrementada em seu
negócio? A Casa
de Publicidade e
Cinema faz produções intimistas para
empreendedores
apaixonados por
seus negócios. Não
é demais?? Dê logo
aquele up especial e
torne-se um sucesso!
Se você quer um
bolo delicioso, caprichoso e um dos
melhores atendimentos? Tem que
conhecer a Arielly,
da Bolo em Chantininho. Tem kit
festa e tudo muito
personalizado. É do
outro mundo! Super
indico!
Tem delicadeza maior que macramê?? São nós
feitos com amor.
Você encontra em
Amando Nós Macramê. Faça a sua
encomenda do jeito
que você gosta e vai
amar o resultado!!!
Eu amei o filtro dos
sonhos... mas tem
muitas variedades!
Vale conferir!!
Dica da Semana:
Cuidar da gente
é imprescindível!
Quando estamos
bem, tudo fica bem
também. Minha dica
é o Espaço Saúde
Integrativa – Almazen/Saúde e Bem
Estar. Muito importante essa conexão
que fazemos conosco mesmo, junto
com profissionais
competentes! Não
perca essa chance!!

“A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para
me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu
soube: pertencer é viver.”
Clarice Lispector
m ir áv el !!
P o d er o sa e ad
é uma daBrenda Santana
que chegam
quelas pessoas
indo luz e
ao mundo explod
! Uma emmuita animação
e menina,
preendedora desd
Adoro você,
um sucesso hoje!
bonita!!

Pessoas são especiais, momentos
são para ser vividos, lugares para
ser conhecidos... a vida é viver!
#viverdamelhormaneira
Valéria Fortes é graduada em direito,
geografia, história e pedagogia. São 32 anos
dedicados à Educação.

Esse é um rapaz de talento, um profissional que merece nosso respei
to:
fisioterapeuta, também faz hipnos
e,
além de fazer milagres quando a gen
te
precisa desse cuidado especial. Danie
l
Abadala, sucesso para você!
Ela tem o sorriso mais lindo
que já vi!! Que astral gostoso, que
alegria de viver. Luana Cristina é
essa mulher maravilhosa! Beijos,
minha amada!

Quem teve um carinho de
licioso pela
data de seu aniversário foi
o charmoso
Murilo Guimarães. A din
da Luciana,
toda emocionada e feliz,
fez deste dia
um momento especial! Gr
ande abraço,
querido!!

O que vale nessa vida
é o valor de
uma verdadeira amiza
de. Assim são
elas há tempos: Cláu
dia Noronha,
Marli, Eliana e Kar
en! Um brinde
especial a vocês, sem
pre!!

Doce, meiga, delicada
e
super blogueira nas re
des
sociais é a Daiana Le
ite.
Sempre dando destaque
ao
comércio de Lorena, sabe
valorizar o que é bom. Quer
ida,
você é demais!

Quero dividir um pouco com todos vocês a
dádiva de ser filha desse grande e admirável
homem, meu pai, Domingos Fortes. Com seus
84 anos, sempre disposto a estar presente, ser
parceiro e ensinar o muito que sabe para todos
nós! Parabéns, meu herói! Você é nosso rei!

ra explodir
Fala sério se não é pa
? As irmãs Cequalquer fofurômetro?
smente lindas
cília e Laís são simple
l de resistir
e charmosas!! Impossíve
s!!
essas lindezas!! Beijinho

Uma das pessoas m
ais
qu er id as , re sp ei ta
da s e
ativas de Lorena é o
nosso
querido professor,
advogado e hoje ainda
juiz de
paz João Feliciano
. Um
ser humano indesc
ritível,
de luz e amor!

um ano de
Quem completou mais
erme Lonvida foi o charmoso Guilh
uito querido,
guinho. Um garoto m
Feliz anivercheio de muita alegria.
sário, meu lindo!!

Quem completou mais um
ciclo
de vida foi a queridona
Analice
Barbosa. Professora, am
iga, muito querida e estimada po
r todos!
Parabéns!!

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??
Mande para nós, hoje mesmo!!
Anote aí ... vafortes.atos@gmail.com
#táComigo?

