
Pág.  3

Pág.  3

Pág.  5 Pág.  4

Pág.  3

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SÁBADO, 24 DE JULHO DE 2021 N.º 3.840R$ 1,50ANO 28

Iniciativa da Prefeitura de 
Guaratinguetá, com objetivo 
de fomentar o desenvolvimen-
to econômico na cidade no 
período pós-pandemia, o pro-
grama “Avança Guará” já conta 

A quinta-feira (15) foi mar-
cada em Guaratinguetá pela 
visita dos representantes da 
concessionária VOA-SP, novos 
gestores do Aeroporto Edu 
Chaves. O encontro contou 
com a comitiva da empresa 
composta pelo presidente do 
grupo, coronel Marcel Moure, 
e um dos sócios, Paulo Pinotti. 

com as primeiras atividades no 
município. A proposta é criar 
condições de qualificação para 
empreendedores e a estrutu-
ração da cidade.

Compareceram à reunião o 
prefeito Marcus Soliva (PSC), 
o vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL) e secretários de Governo, 
Turismo, Comércio e Indústria, 
e representando o Legislativo, 
o presidente da Câmara, Aril-
son Santos (PSC) e o vereador 
Márcio Almeida (PSC).

Monteiro acusa Ana Alice 
de prevaricar convocação 
de secretários em Aparecida
Aprovadas em plenário, solicitações por questionamentos da Câmara não são aplicadas; 
para presidente do Legislativo “não tinha nada de novidade para trazer” com requerimentos

O vereador de Aparecida, 
André Monteiro (Patriota), vai 
denunciar ao Ministério Públi-
co a presidente da Câmara, Ana 
Alice Vieira (Podemos) pelo 
crime de prevaricação, após a 
chefe do Legislativo não fazer 
a convocação dos secretários 
de Obras e Saúde, solicitada 
por requerimentos aprovados 
na Casa. Segundo o Código 
Penal Brasileiro, “(...) a preva-
ricação é um crime funcional, 
praticado por funcionário 
público contra a administração 
pública. Consiste em retardar, 
deixar de praticar ou praticar 
indevidamente ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pesso-
al...”. A pena varia de três meses 
a um ano de detenção. Nas 
últimas três sessões ordinárias, 
Monteiro fez três pedidos de 
convocação do secretário Ri-
cardo Alessandro Henrique da 
Silva para falar sobre a situação 
da obra de revitalização da rua 
Benedito Macedo, que fica no 
bairro Ponte Alta e há um ano 
está paralisada.

O vereador André Monteiro e a presidente Ana Alice, que divergem sobre contratação de secretários na Câmara; acusação de prevaricação

Fotos: Marcelo A dos Santos

“Avança Guará” projeta ações
com foco no desenvolvimento 
econômico no pós-pandemia

Novos administradores do 
Edu Chaves, visitam Guará 
para encontro com Soliva

O prefeito Marcus Soliva e o coronel Marcel Moure, durante coletiva após debater aeroporto Edu Chaves

Foto: Leandro Oliveira

Idosa é esquartejada e enterrada em 
quintal da própria casa, em Cunha

Lorena amplia 
vacinação com 
pessoas em 
situação de rua

Ao lado de Cruzeiro e Guara-
tinguetá, Lorena iniciou a va-
cinação contra a Covid-19 de 
pessoas em situação de rua. As 
ações devem ter continuidade 
nas próximas semanas. Com o 
foco no atendimento a pessoas 
em maior situação de vulnera-
bilidade, a Prefeitura realizou 
a primeira ação de combate 
ao novo coronavírus na noite 
da última quarta-feira (21). 
Também pela praticidade, a 
vacina utilizada é a mesma 
dos outros dois municípios, a 
Janssen, com a aplicação de 
apenas uma dose. Pág.  3
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Testes são aposta 
contra Covid-19 
em Silveiras
e Aparecida

Com o avanço da pandemia 
da Covid-19, cidades como Sil-
veiras e Aparecida adotaram 
o sistema de testagem rápida 
para reduzir a curva da disse-
minação do vírus e identificar 
as pessoas assintomáticas. O 
serviço, que é orientado pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde), foi adotado  pelos 
municípios no início do mês 
de julho.

Pinda vacina 
professores e 
projeta volta 
das aulas

Após vacinar os profissionais 
de educação, Pindamonhanga-
ba anunciou, nesta semana, que 
está preparando um protocolo 
sanitário para a retomada das 
aulas presenciais. Sem ainda 
determinar data, a previsão é 
que os estudantes retornem às 
escolas no início do próximo 
mês. Segundo a gestão munici-
pal, o protocolo foi elaborado 
pela secretaria de Educação 
com apoio dos departamentos 
de Atenção ao Servidor Públi-
co e de Proteção aos Riscos e 
Agravos e Saúde.

Guará reforça 
Saúde com 
aporte de mais 
de R$ 1 milhão

Queda de internações de Covid 
possibilita reabertura do Pronto 
Socorro Infantil em Pinda
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A Câmara de Guaratinguetá 
realizou a primeira extraordi-
nária deste ano para debater 
pautas e projetos ligados à 
saúde pública. Foram vota-
dos seis projetos de lei que 
dispõem sobre a abertura de 
crédito adicional ao orçamen-
to municipal.
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Sylvio Ballerini

Política a conta-gotas...
Animus sperniandi

A julgar pela patuleia política de 
Aparecida, o clima de amistosida-
de entre o prefeito Piriquito e seu 
vice Zezão da Concretagem não é 
mais o mesmo do período eleitoral. 
Segundo a boca pequena, o chefe 
do Executivo estaria mantendo 
distância segura de uma lista de 
personalidades, e parece que o vice 
faz parte dela.

Animus sperniandi II
 E por falar em clima ruim em 

Aparecida, disseram na Praça São 
Benedito que o vereador André 
Monteiro – o Padrinho, está a ponto 
de representar na Justiça a presi-
dente da Câmara, Ana Alice Vieira, 
por prevaricação. Parece que pela 
terceira vez o plenário aprova a con-
vocação dos secretários de Obras e 
de Saúde para esclarecimentos e ela, 
a presidente, não oficializa.

Visão regional
O prefeito de Pindamonhangaba, 

Isael Domingues (PL), cumpriu 
agenda com o secretário estadual 
de Saúde esta semana e não hesitou 
em pressionar o Estado pela inau-
guração do AME de Taubaté, como 
forma de melhorar o atendimento da 
população. Isael aproveitou o en-
contro para estreitar caminhos para 
cuidar dos pacientes de oncologia 
na Rede Lucy Montouro. O depu-
tado Padre Afonso, que também 
participou do encontro, endossou 
a reinvindicação do prefeito inter-
cedendo pela região. Por pouco o 
secretário Jean Gorinchteyn pensou 
estar diante de dois deputados...

Política de boa vizinhança
Quem observou a animosidade 

entre o prefeito Isael Domingues 
(Pinda) e o ex-prefeito de Taubaté, 
Ortiz Junior, no mandato passado, 
devido questões comuns das duas 
cidades com o consócio do Samu, 
laboratório municipal e outros de-
talhes, aplaudiu a diferença neste 
primeiro semestre. Bastou a ‘vaida-
de em pessoa’ passar a bola, digo, o 
comando ao prefeito Saud e pronto, 
a política de boa vizinhança voltou. 
Essa semana, as duas administra-
ções trocaram experiências e com-
partilharam projetos. A secretária de 
Planejamento Marcela Franco ‘deu 
um show’ de simpatia na recepção 
dos vizinhos.

Perguntar não ofende
Será que a notícia das contas re-

jeitadas do ex-prefeito de Taubaté já 
chegou nos bastidores do Governo 
do Estado? Afinal, ter de administrar 
pedido de impugnação da Justiça 
Eleitoral em fase de registro de can-
didaturas, pode encarecer o custo 
dos votos nas urnas...

Pegando geral
Circula entre os bem informados 

da Praça de Guará que ‘alguns’ polí-
ticos que atuaram entre 12 e 8 anos 
estão sendo convidados ao confes-
sionário ‘daquele departamento’ da 
Delegacia Seccional. Parece que 
alguns BO’s do passado, que apa-
rentemente caíram no esquecimento 
da patuleia política, estão sendo 
bem lembrados pelo promotor de 
Justiça e delegados da Seccold. 
Como diria o sertanejo: “a justiça 
tarda, mas não falha...”!

A falta de CND
Pela falta de CND o prefeito 

Antônio Mineiro está tendo de se 
contentar apenas com os souvenirs 
do Governo do Estado. Ou seja, 
enquanto o governador abre os co-
fres para os municípios da região, 
Cachoeira Paulista fica apenas no 
patamar dos ‘convênios light’ e sob 
as críticas de deboches da oposição, 
que inclusive, apoia descarada-
mente Edson Mota, que deixou a 

A TERCEIRA VIA
A Terceira Via não é o nosso 

Centrão!
Possivelmente, um terceiro nome 

para enfrentar a dupla “parada dura” 
nas eleições de 2022, talvez, nem saia 
do Centrão.

Até pode até sair do Centrão, pois 
a experiência das eleições de 2018, 
quando as forças políticas deste movi-
mento não conversaram e nem foram 
buscar o eleitor, ficaram perplexas 
com o resultado. Surgiu o Messias!

A descrença na eleição de um 
elemento fora do circuito tornar-se 
presidente da República.

Diante da surpresa aguardaram o 
segundo turno. Como sempre!

A terceira via brasileira nada mais 
é do que uma alternativa política de 
romper com a volta da esquerda e 
manter a direita no poder, ou, seja o 
que Deus quiser!

Não sei se podemos falar em di-
reita e esquerda na política brasileira, 
pois ambas são populistas.

A causa está na sábia observação 
do ex-senador Roberto Campos. 
A incompetência para praticar um 
liberalismo que solte as amarras do 
protecionismo, do patrimonialismo 
da política, do atraso da economia 
brasileira e a covardia de introduzir 
uma política social quando há a 
dificuldade de distinguir assistência 
social do assistencialismo.

Nos anos 1970, o mundo sobre 
os efeitos da bipolarização entre o 
capitalismo americano e o socialismo 
real russo.

A necessidade de uma discussão 
mais profunda no campo ideológico 
nasce junto com término da Segunda 
Guerra Mundial.

O primeiro-ministro da Inglaterra 
Tony Blair reuniu em Dublin, Irlanda, 
Bill Clinton, futuro presidente dos 
Estados Unidos e Fernando Henrique 
Cardoso, que seria o próximo presi-
dente do país, para discutir um projeto 
social-democrata que conciliasse os 
aspectos positivos do capitalismo e 
do socialismo.

O mundo vivia o auge da guerra 
fria.

Em 1978 quando Tony Blair reu-
niu as lideranças mundiais para uma 
atualização dos ideais da social-de-
mocracia o resultado foi a formulação 
de propostas voltadas para a abertura, 
a desregulação e a desestatização 
das economias reforçando o perfil 
neoliberal que ganharia força na ges-
tão da primeira-ministra Margareth 
Thatcher na Inglaterra.

A social-democracia foi marcante 

no século passado, com o conceito de 
Estado do Bem-Estar Social dando 
sinais de fracasso na década de 1980.

A Terceira Via foi a ideologia 
resultante da reformulação da social-
-democracia.

Seria uma forma conciliatória en-
tre direita e esquerda, pois trazia em 
sua concepção uma política econô-
mica liberal associada a uma política 
social progressista.

Seus idealizadores a vêm como 
um modelo ideológico além do livre 
mercado e do social democrático. 
Algo inovador!

A Terceira Via defende a necessi-
dade de um Estado com interferência 
moderada na economia, combate 
à miséria, a responsabilidade pela 
segurança pública, saúde, educação 
e a previdência.

A ideia foi adotada no país, no 
governo Fernando Henrique Cardoso 

sob uma constante desmistificação 
dos objetivos da social-democracia 
pela esquerda. 

Perdeu sua força, não só no país, 
como no mundo.

Surge os tigres asiáticos com o seu 
Capitalismo de Estado.

A oportunidade de trazer o tema 
Terceira Via para uma comparação 
com a situação política brasileira e 
experimentar a distância das neces-
sidades do país e a disposição de 
nossos políticos não tem sentido. Um 
abismo!

Um abismo, pois Terceira Via, 
no Brasil, é ser uma pessoa marcada 
pela mídia, com dinheiro para gastar 
na campanha, popular, como os que 
apareceram (já desistiram, ainda 
bem!) onde a ideia de governar o país 
é vencer as eleições.

Precisamos abandonar este hábito 
de dar atenção voltada para nomes, 
abandonar os carismáticos onde a 
sociedade tem uma larga experiência 
no insucesso desses nomes: Jânio, 
Collor, Lula, Bolsonaro...

As forças políticas e a sociedade 
civil devem participar acima dos 
interesses pessoais, particulares, par-
tidários, para produzir uma aliança 
em um programa mínimo de governo.

Abandonar a ideia de salvadores 
da pátria, mitos, messias!

Não um nome, mas um projeto de 
governo no qual as lideranças se com-
prometam a dar o apoio necessário 
para o sucesso das medidas.

Esta é a Terceira Via que podemos 
construir!

Precisamos urgentemente elimi-
nar o suplício de escolher o menos 
ruim entre os piores!

 ...eliminar o suplício
de escolher o menos ruim

entre os piores

“A chamada Terceira 
Via é incompetência 

para praticar o capitalismo e covardia 
para aplicar o socialismo.”

Roberto Campos

Em resposta à pandemia que abateu vários setores da economia de 
Guaratinguetá, a administração Marcus Soliva está colocando em prática 
dois projetos conjugados: um para potencializar o município como um 
todo, trata-se do PAD – Plano de Aceleração do Desenvolvimento, que 
trará novos investimentos a curto prazo na ordem de R$ 100 milhões, 
num misto de recursos próprios, emendas parlamentares e financiamento 
‘a perder de vista’. Conjugado ao PAD, o ‘Avança Guará’, que vem 
para alcançar o micro, pequeno e médio empreendedor, que através de 
parceiros como Sebrae, Senac, Associação Comercial e a própria Pre-
feitura vão capacitar e munir com acesso a crédito as futuras empresas 
que deverão surgir nos próximos meses na cidade.

Secretário de Governo, João Vaz, detalha retomada da economia em Guaratinguetá, 
neste segundo semestre pós-pandemia no Atos no Rádio; Prefeitura projeta 
investimentos de R$ 100 milhões a curto prazo

Dois em um

cidade com o crédito negativado e 
impossibilitada de receber recursos 
estaduais e federais. Perguntem 
àquele vereador ‘durango kid’, que 
no período da farra com o dinheiro 
público, teve a proeza de construir 
uma casa de campo...

Expectativa X frustração
Entre os desafios econômicos, 

as dificuldades em administrar o 
caos, a carência de capacidade téc-
nica, funcional e outros quesitos, 
o prefeito de Cachoeira, Antonio 
Mineiro, começa a enfrentar outra 
dificuldade: o aumento gradativo 
de rejeição. Como diz o ditado, 
“quando a expectativa é grande, a 
frustração é fatal...”

Teste drive
Boa parte da especulação política 

de Lorena acredita que o prefeito 
Sylvio Ballerini, em meio a ‘guerra 
de administrar’ uma cidade, esteja 
passando por uma ‘batalha virtual’ 
– estilo ataques 
c ibernét icos , 
acrescido de al-
gumas insatis-
fações políticas. 
Falam também 
que  enquan-
to não pintar a 
‘pressão’ do Mi-
nistério Público 
e Tribunal de Contas, os efeitos 
serão apenas emocionais. Mas o mo-
mento em que os questionamentos 
destes órgãos citados se tornarem 
parte do expediente da Prefeitura, aí, 
recomenda-se bons advogados – na 
área jurídica e legislativa, para que 
a ‘casa continue em pé’...

Teoria do caos
É voz corrente nos focos polí-

ticos de Lorena que tem ‘agente 
público’ pronto para dar o bote e 
instalar a ‘desgovernabilidade’ da 
cidade, a partir do caos. A meta é 
‘dinamitar’ a ponte entre os poderes 
Legislativo e Executivo, minando 
a discórdia entre as duas sedes ad-
ministrativas – Prefeitura e Câmara 
– potencializando o caos, criando 
a possibilidade de negociar-se a 
subsistência do governo, de forma 
fracionada, pela ‘terceira via’. Para 
quem entende, um pingo é letra, diz 
o ditado...

Portas abertas
Tem gente até achando que o 

‘enTão’ ex-presidente da Câmara 
e agora secretário ‘de negócios’, 
quer dizer, de Serviços Gerais de 
Lorena, continuava vereador, dada 
a quantidade de visitantes que vêm 
recebendo na garagem da Prefeitura. 

Disseram que esta semana o Vagui-
nho – líder da família – chegou lá, 
acompanhado por uma comitiva, 
aparentemente de homens de negó-
cios... Tipo assim: “podem entrar 
que a casa é nossa...”

Pontapé inicial
A visita técnica da Regional de 

Saúde e do pessoal de planejamento 
do governo estadual, no espaço que 
deverá receber a construção futuro 
Hospital Regional de Cruzeiro, ren-
deu até vídeo institucional de Thales 
Gabriel nas redes sociais. Segundo a 
patuleia, o pronunciamento do pre-
feito foi na medida certa, servindo 
para informar a população sobre o 
avanço no projeto e de ‘calmante’ 
aos falatórios dos incrédulos, que 
infelizmente torcem para o pior...

Relações & reações
Na passagem do deputado Marco 

Bertaiolli por Guará, nesta semana, 
com direito a palestra e café da ma-
nhã aos convidados, no Clube dos 
500, ficou uma mensagem cifrada 

na legenda da foto do vice Regis 
Yasumura (PL) – pré-candidato a 
estadual – com Bertaiolli e Junior 
Filippo (ambos do PSD). A reação 
a foto repercutiu conjecturas em 
meio à especulação política da Praça 
Conselheiro: “vamos juntos em 22 
para acertamos em 24...”

Alinhamento geral
O prefeito Marcus Soliva re-

servou a última sexta-feira para 
um treinamento geral com seus 
secretários, subsecretários ‘e afins’, 
no ambiente do Clube dos 500, 
equipe de governo especialmente 
convocada para palestras vocacio-
nais, treinamento, planejamento e 
interação com os próximos três anos 
e meio de administração, em que a 
cidade passará por vários avanços 
e investimentos. Pelo visto, quer 
dizer, comentado, além das minis-
trações teóricas do evento, a parte 
pratica deverá refletir na excelência 
do atendimento e no reflexo político 
que vem pela frente, ou seja, 2024!!!

Não convidem para...
...a mesma picanha – O ex-ve-

reador João Pita e 'aquele' atual da 
Câmara de Guará, que não paga a 
conta...

Marco Bertaiolli, Junior Filippo e Regis
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Novos administradores do 
Edu Chaves, visitam Guará 
para encontro com Soliva

Soliva e Marcel Moure, durante coletiva após debater Edu Chaves

Ana Alice, acusada por falta de convocações aprovadas na plenário

O secretário de Governo, João Vaz, que está à frente do Avança Guará; foco na economia do pós-pandemia 

“Avança Guará” projeta ações 
para o desenvolvimento 
econômico no pós-pandemia
Iniciativa de parceria entre Prefeitura, órgão e investimento privado tenta 
estruturar o desenvolvimento com foco em geração de emprego e renda

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Iniciativa da Prefeitura de 
Guaratinguetá, com objetivo 
de fomentar o desenvolvi-
mento econômico na cidade 

no período pós-pandemia, 
o programa “Avança Guará” 
já conta com as primeiras 
atividades no município. A 
proposta é criar condições 
de qualificação para empre-
endedores e a estruturação 
da cidade.

Entre os pilares da inicia-
tiva, o PAD (Plano de Acele-
ração do Desenvolvimento), 
que conta com ações como 
o início das obras do novo 
Santuário de Frei Galvão, no 
último mês. A construção, que 
pertence à Igreja Católica, 

tem o apoio da Prefeitura 
na busca por parceiros e in-
vestidores, com o intuito de 
captar recursos para agilizar 
o processo de construção do 
novo espaço. Outra ação foi 
a privatização do Aeroporto 
Edu Chaves, que é promessa 
de maior número de visitan-
tes em Guaratinguetá, em es-
pecial, pelo turismo religioso.

Segundo o secretário de 
Governo, João Vaz, o “Acelera 
Guará” projeta o crescimento 
da cidade, e durante o perío-
do de pandemia já acontecem 
tratativas com investidores. 
“Mesmo no momento de 
pandemia nós não paramos 
de receber semanalmente 
empresários querendo in-
vestir no ramo da construção 
civil. Temos negociações com 
empresários internacionais 
querendo trazer empresas 
para a cidade, negociações 
que estão caminhando, po-
dendo surtir efeito no futuro”, 
revelou.

A expectativa da gestão do 
prefeito Marcus Soliva (PSC) é 
de que até o fim do mandato, 
R$ 100 milhões sejam inves-
tidos dentro do PAD.

Além da estrutura de obras 
e ampliação de condições do 
município para novos inves-
timentos, o planejamento 
foca atividades para atender 
pequenos negócios.

Entre suas ações e projetos 
contará com capacitação 
profissional para população 
ofertada por meio da parceria 
entre Prefeitura, Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), 
Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) e 
Aceg (Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratingue-
tá) que dará suporte a novos 
empreendedores da cidade.

De acordo com o secretário 
de Governo, além destas insti-
tuições, os maiores parceiros 
da iniciativa serão os próprios 
cidadãos. “O empreendedor 
terá condições de fazer trei-
namentos nas áreas de ges-
tão de negócios, criação de 
empresas como MEI (Micro 
Empreendedor Individual), 
para que ele possa investir 
em si mesmo. Em tempos de 
pandemia, muitas pessoas 
perderam o emprego e bus-
cam alternativas informais, e 
a informalidade é prejudicial 
à economia porque a pessoa 
não consegue gerar empre-
go de maneira correta, não 
recolhe impostos, não tem 
sua atividade sendo compu-
tada naquilo que determina 
o crescimento econômico da 
cidade. Então queremos dar 
esse incentivo”, explicou.

Outros projetos do plano 
de retomada também serão 
ligados à área do empreen-
dedorismo. Um deles é a ‘Sala 
do Empreendedor’, serviço 
que ficará na sede da Aceg 
com objetivo de realizar a 
abertura de empresas de 
forma ágil, em um período 
de 24 a 48 horas. Outra ini-
ciativa direcionada ao novo 
empreendedor é o ‘Centro de 
Inovação’, que funcionará no 
campus da Unesp de Guara-
tinguetá.

A Aceg estará também em 
ações e promoções para in-
centivar o consumo local dos 
moradores no comércio e na 
prestação de serviços. Outro 
setor que receberá atenção 
do programa é o de eventos, 
um dos mais afetados pela 
pandemia. O plano da Prefei-
tura inclui auxiliar a retoma-
da desta área, de acordo com 
as mudanças de restrições 
que o período impõe.

Foto: Fabiana Cugolo
Fotos: Marcelo A. dos Santos

VOA-SP planeja ações para aeroporto arrematado 
em leilão na B3, com outros dez, por R$ 14,7 milhões

A quinta-feira (15) foi mar-
cada em Guaratinguetá pela 
visita dos representantes da 
concessionária VOA-SP, novos 
gestores do Aeroporto Edu 
Chaves. O encontro, realizado 
na sede da Prefeitura, contou 
com a comitiva da empresa 
composta pelo presidente do 
grupo, coronel Marcel Moure, 
e um dos sócios, Paulo Pinotti. 
Pela gestão da cidade, além 
do prefeito Marcus Soliva 
(PSC), estavam presentes o 
vice-prefeito Régis Yasumura 
(PL) e  secretários das pastas 
de Governo, Turismo, Comércio 
e Indústria, representando o 
Legislativo, compareceram à 
reunião o presidente da Câ-
mara, Arilson Santos (PSC) e o 
vereador Márcio Almeida (PSC). 

Durante coletiva de impren-
sa, Moure detalhou os pró-
ximos passos na concessão 
do aeroporto, que incluem a 
liberação do Estado, assinatura 
do contrato que deve levar em 
média de 90 a 120 dias, e o 
início das obras no local. “Uma 
vez assinado esse contrato, 
se inicia uma fase chamada 
de transição operacional, e é 
nessa fase que vamos construir 
‘a quatro mãos’, com o apoio 
do prefeito e dos seguimentos 
da sociedade, o que seria mais 
adequado e onde seria esse 
terminal, para que ele separe 
a entrada do aeroporto civil 
da Escola de Especialistas de 
Aeronáutica, de maneira a se 
tornar independente”, explicou 
o investidor. “Acreditamos que 
no máximo a meados de 2022, 
se tudo correr bem, estaremos 
com esse processo bastante 
acelerado”.

O presidente do grupo des-
tacou ainda a influência do 
empreendimento para a econo-

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

mia de Guaratinguetá e região. 
“Apoio o programa ‘São Paulo 
pra Todos’ (programa de incen-
tivo ao turismo no Estado), e 
conversando com o secretário 
de Turismo do Estado, Vinicius 
Lummertz, temos a certeza 
plena que vamos recuperar 
dessa pandemia por meio da 
regionalização e dos aeropor-
tos de integração”, destacou. 
“Aqui em Guaratinguetá, se 
tratando do ‘Vale da Fé’, tenho 
certeza que não se trata apenas 
de um apoio para o munícipio, 
mas sim para todo esse entor-
no, que vem recuperar e atingir 
anseios de muito tempo atrás”, 
completou.

A empresa tem o período de 
até seis meses para realizar 
a transição operacional. Os 
investimentos no local são 
divididos em duas categorias: 
os obrigatórios e previstos. A 
projeção da VOA-SP para am-
bos os valores é de que girem 

em torno de R$ 12 milhões.
Segundo a concessionária, 

o aeroporto, que atenderá 
voos regionais, terá obras 
na estrutura para melhoria 
de qualidades operacionais, 
como terminal de passageiros 
e aproximação para o pouso 
das aeronaves, que é pedi-
do pelas próprias empresas 
aéreas. Apesar do local ter 
atendido por anos apenas a 
demanda militar, o aeroporto 
terá capacidade para receber 
aeronaves de até vinte tone-
ladas.

Obras de melhorias na 
mobilidade urbana em torno 
do local também estão nos 
planos da Prefeitura e da 
VOA-SP. Atualmente, a em-
presa gerencia outros cinco 
aeroportos nas cidades de 
Jundiaí, Campinas (Aeroporto 
Campo dos Amarais), Uba-
tuba, Itanhaém e Bragança 
Paulista.

Monteiro acusa Ana Alice 
de prevaricar pedidos 
para convocação de 
secretários em Aparecida
Aprovadas em plenário, solicitações por 
questionamentos da Câmara não são 
aplicadas; Ana Alice acredita que “não 
tinha nada de novidade para trazer”

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

O vereador de Aparecida, 
André Monteiro (Patriota), vai 
denunciar ao Ministério Públi-
co a presidente da Câmara, Ana 
Alice Vieira (Podemos) pelo 
crime de prevaricação, após a 
chefe do Legislativo não fazer 
a convocação dos secretários 
de Obra e Saúde, solicitada 
por requerimentos aprovados 
na Casa.

Segundo o Código Penal Bra-
sileiro, “(...) a prevaricação é um 
crime funcional, praticado por 
funcionário público contra a 
administração pública. Consis-
te em retardar, deixar de prati-
car ou praticar indevidamente 
ato de ofício, ou praticá-lo 
contra disposição expressa de 
lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal...”. A pena 
varia de três meses a um ano 
de detenção.

Nas últimas três sessões 
ordinárias, Monteiro fez três 
pedidos de convocação do 
secretário Ricardo Alessan-
dro Henrique da Silva para 
falar sobre a situação da 
obra de revitalização da rua 
Benedito Macedo, que fica 
no bairro Ponte Alta e há um 
ano está paralisada. Já para 
a secretária Simone Oliveira, 
o pedido seria para ouvi-la 
sobre o ritmo de vacinação 
contra a Covid-19. “O intuito 
inicial era a convocação do 
secretário de Obras, em vista 
à demora e a ‘enrolação’ com 
relação ao serviço da (rua) 
Benedito Macedo, que é um 
serviço que esse secretário 
participou da assinatura do 
contrato. Ele teve ciência de 
todos os desdobramentos des-
sa obra e, infelizmente, foram 
seis meses de descasos no 
governo Dina Moraes (DEM) 
e seis meses de descasos no 
governo Piriquito (Luiz Car-
los de Siqueira – Podemos). 
A população padece com a 
necessidade desse serviço”, 
informou Monteiro. Ainda 
segundo ele, “a presidente 
sempre fala que o plenário 
é soberano, só que quando 
o plenário decide, ela não 
convoca e aí fica complicado”, 
salientou o vereador.

Questionado se iria comuni-
car ao Ministério Público para 
pedir a abertura de investiga-
ção sobre o possível crime de 
prevaricação, Monteiro disse 
que sim. “Pretendo, porque 
se meu direito como verea-
dor eleito não é respeitado, 
o que impede, daqui alguns 
dias, ter algum outro direito 
cerceado também?, porque é 
mais uma vez evidenciado a 

prevaricação dela, porque se 
o plenário aprovou, ela não 
tem que fazer juízo de valor 
com a convocação. Tem que 
seguir o pedido do plenário, 
tem que convocar”.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a 
presidente Ana Alice, que in-
formou que durante a última 
sessão ordinária explicou o 
motivo para não convocar o 
secretário de Obras. “Eu me 
interessei em saber a questão 
se valeria a pena ele vir aqui 
para dar uma boa notícia ou 
que tivesse essa boa notícia 
para dar, e o que recebi de 
resposta é que o prefeito fez 
contato com a empresa que 
foi a vencedora até então. 
Essa empresa abandonou a 
obra e foi então oficializado o 
destrato da adjudicação, pois 
o contrato que foi assinado foi 
desfeito”, explicou

Questionada sobre o pos-
sível crime de prevaricação, 
a chefe do Legislativo disse 
que não cometeu crime algum. 
“Eu não prevariquei nada, 
muito pelo contrário, a gente 
prevarica quando a gente fica 
sabendo de uma coisa errada 
e não atua para que aquilo 
seja feito. Agora, eu fui atrás 
de informação e percebi que 
não tinha nada de novidade 
para trazer”.

Em outra parte da entre-
vista, Ana Alice falou “que 
ele quer arranjar confusão. 
Essa é a verdade, e se ele for 
denunciar por prevaricação, 
já devia ter ido fazer, ele fica 
aí cantando, cantando, mas 
não resolve”. A presidente 
revelou que pretende, na 
próxima sessão, convidar o 
secretário e, se for relevante, 
fará a convocação.    

Em nota, a Prefeitura de 
Aparecida informou que “o 
cancelamento do contrato 
foi firmado e com isso a aber-
tura de uma nova licitação 
segue em andamento para a 
tomada de preço. O valor de 
referência da obra segue em 
aproximadamente R$ 900 
mil. A previsão de finalização 
do processo licitatório para 
a contratação de uma nova 
empresa é de quarenta dias 
(trecho da nota).”

O texto destaca que “com 
o distrato e a publicação do 
cancelamento, foram inicia-
das a limpeza do local e a 
recuperação do pavimento. 
Tratam-se de medidas palia-
tivas que deverão auxiliar na 
condição da avenida e no di-
reito de ir e vir da população 
da cidade, até que as obras 
sejam concluídas de acordo 
com o projeto aprovado pelo 
Governo do Estado”, finalizou.

Foto: Leandro Oliveira
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Seis projetos de lei são aprovados 
na Câmara; vereadores aprovaram 
pautas em sessão extraordinária

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Ainda em recesso das ha-
bituais sessões ordinárias, 
a Câmara de Guaratinguetá 
realizou a primeira extra-
ordinária deste ano para 
debater pautas e projetos 
ligados à saúde pública. 
Foram votados seis projetos 
de lei que dispõem sobre a 
abertura de crédito adicional 
ao orçamento municipal, 
com a chegada de emendas 
para aplicação no setor. No 
plenário, as pautas passaram 
por unanimidade.

Os recursos serão aplica-
dos na rede municipal de 
saúde. Somados os repas-
ses, os valores ultrapas-
sam a cifra de R$ 1 milhão. 
Deste valor, R$ 152,7 mil 
foram destinados à com-
pra de equipamentos para 
atendimentos médicos de 
especialidades e R$ 247,2 
mil foram repassados para 
atendimentos do Pronto So-
corro e aquisição de equipa-
mentos permanentes. Cerca 
de R$100 mil chegam para a 
compra de material de con-
sumo para atenção básica.

Outros  três  projetos 
aprovados são referentes 
à atenção de média e alta 
complexidade, que recebe 

R$ 164,1 mil; equipamentos 
permanentes para a vigi-
lância em saúde, que terá 
reforço no caixa de R$ 150 
mil, e outro para compra 
de materiais de consumo 
e financiamento de ações 
e serviços para assistência 
integral à saúde da comuni-
dade, com R$250 mil.

“São diversos valores e 
todas elas (emendas) foram 
destinadas para a saúde. 
Em torno de 90% (dos re-
cursos) serão para compra 
de equipamentos, produtos 
para compor o novo Pronto 
Socorro que está sendo cons-
truído ao lado do Hospital 
de Campanha, está em fase 
final”, contou o vereador 
Marcelo Augusto 'da Santa 
Casa', que preside a Comis-
são de Saúde da Casa.

A verba encaminhada ao 
Município é proveniente 
de uma série de emendas 
parlamentares impositivas. 
Após a aprovação na Câma-
ra, a secretaria municipal 
de Saúde recebe os recur-
sos e faz a destinação para 
aquisição de equipamentos, 
materiais de consumo e para 
o financiamento e serviços 
listados no projeto de lei. O 
recesso na Câmara vai até 
o fim de julho e a primeira 
sessão está agendada para 
3 de agosto.

Sala de aula vazia em Pinda, que devem voltar a receber alunos depois da vacinação dos professores

Créditos adicionais reforçam cofres da Saúde de 
Guaratinguetá com aporte de mais de R$ 1 milhão

Com professores vacinados, Pinda elabora 
protocolo sanitário para retomar as aulas
Objetivo é criar normas e garantir segurança para alunos que devem retornar às escolas no próximo mês

Após vacinar os profissio-
nais de educação, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
anunciou, nesta semana, 
que está preparando um 
protocolo sanitário para a 
retomada das aulas presen-
ciais. Sem ainda determinar 
data, a previsão é que os 
estudantes retornem às es-
colas no início do próximo 
mês.

Segundo a gestão muni-
cipal, o protocolo foi ela-
borado pela secretaria de 
Educação em colaboração 
com os departamentos de 
Atenção ao Servidor Público 
e de Proteção aos Riscos e 
Agravos e Saúde. As medi-
das foram apresentadas aos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

responsáveis pelas unidades 
escolares, nesta semana, 
para que pudessem tirar 
possíveis dúvidas. O regu-
lamento prevê aferição de 
temperatura nos acessos 
às escolas, além de como 
proceder mediante a sus-
peita de contaminação pelo 
coronavírus. “Cuidamos 
para que toda a atenção 
fosse dada para garantir a 
segurança aos professores 
e alunos da rede”, ressaltou 
a secretária de Educação, 
Luciana de Ferreira.

Os profissionais contarão 
com equipamentos de pro-
teção individual que serão 
entregues pela pasta. Desde 
o último mês as vacinas 
contra a Covid-19 seguem 
à disposição dos trabalha-
dores. 

Segundo a gestão esco-

lar, embora os profissio-
nais estejam vacinados, o 
protocolo sanitário possui 
“importância de grau má-
ximo” para a retomada das 
atividades presenciais. O 
departamento de Proteção 
ao Servidor Público desta-
cou que o retorno seguro 
é essencial, pois é preciso 
olhar com cautela sobre os 
prejuízos causados na for-
mação dos alunos, além do 
impacto emocional e social 
provocados pelas medidas 
de distanciamento. 

Histórico – Anteriormen-
te, a secretaria de Educação 
havia articulado retorno 
às aulas presenciais, mas 
a classe protestou contra a 
retomada e pediu vacinação 
para todos como meio de 
proteção à possível situação 
de contágio.

Idosa é esquartejada e 
enterrada em quintal da 
própria casa, em Cunha

Uma mulher de 70 anos 
foi encontrada esquarteja-
da, em Cunha, após comu-
nicação do crime à Polícia 
Civil, na última quarta-feira 
(21). De acordo com os 
agentes, a mulher foi as-
sassinada com requintes de 
crueldade. Somente a parte 
inferior do corpo foi encon-
trada no quintal do imóvel 

Da Redação
Cunha

em que ela morava, na zona 
rural, na estrada Cunha, no 
Sertão Mariano.

O enteado da vítima afir-
mou à Polícia Civil que 
encontrou apenas um braço 
junto aos cães da mulher, 
e que o enterrou. Ele disse 
também que não fez con-
tato com a polícia, pois o 
sinal para ligações no local 
é ruim.

Até o momento ninguém 
foi preso, e o caso segue em 
investigação.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco na abertura do 
atendimento do novo AME 
(Ambulatório Médico Espe-
cializado), o prefeito Isael Do-
mingues (PL) se reuniu com o 
secretário estadual de Saúde, 
Jean Gorinchteyn. O início dos 

atendimentos especializados 
poderá garantir fluidez às 
consultas do CEM (Centro de 
Especialidades Médicas).

Em coletiva de imprensa, 
Domingues afirmou que com 
a abertura do AME Taubaté, 
referência para Pindamo-
nhangaba, a assistência de 
saúde no município deve 
melhorar, uma vez que ha-

verá mais oportunidades de 
atendimento. 

Desde 2019, o prefeito 
vem cobrando o Governo 
do Estado acerca da entrega 
do ambulatório. Na época, o 
governador João Doria (PSDB) 
afirmou que o equipamento 
deveria ser entregue em 
janeiro de 2020. As obras do 
AME foram iniciadas há cerca 

Isael volta a articular funcionamento do novo AME
Espaço em Taubaté deve desafogar os atendimentos na saúde pública da microrregião de Pindamonhangaba

de seis anos e tinha previsão 
de conclusão em um ano, mas 
divergências com a Prefeitu-
ra de Taubaté e a empresa 
contratada para as obras, 
a Construtora Alexandre 
Danelli, causaram a rescisão 
do contrato e pausa nas obras 
por mais de um ano.

A articulação de Isael no 
Estado contou também com 
o apoio do deputado estadual 
Padre Afonso Lobato (PV). A 
expectativa é que o ambula-
tório seja entregue em breve. 
Outro tema que também fez 
parte da discussão para a saú-
de de Pindamonhangaba foi a 

Rede Lucy Montoro, com foco 
na assistência oncológica.

RMVale – Em maio deste 
ano, Doria anunciou inves-
timento de R$ 130 milhões 
para um Hospital Regional em 
Cruzeiro, que deve suprir as 
demandas do Vale Histórico 
e Vale da Fé.

Combate à Covid-19 é ampliado em Lorena 
com vacinação de pessoas em situação de rua
Campanha de assistência durante a pandemia, semelhante as de Guaratinguetá e Cruzeiro, foca 
atendimento ao público com dose única da Janssen; abordagens devem retornar nas próximas semanas

Ao lado de Cruzeiro e Gua-
ratinguetá, Lorena iniciou a 
vacinação contra a Covid-19 
de moradores em situação 
de rua. As ações, que contam 
com equipes das secretarias 
da Saúde, Segurança e Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, devem ter continui-
dade nas próximas semanas.

Com o foco no atendi-
mento a pessoas em maior 
situação de vulnerabilida-
de, a Prefeitura da cidade 
realizou a primeira ação 
conjunta de combate ao 
novo coronavírus na noite 
da última quarta-feira (21). 
Também pela praticidade, a 
vacina utilizada é a mesma 
dos outros dois municípios, 
a Janssen, que conta com 
a aplicação de apenas uma 
dose.

Segundo o secretário de 
Saúde, Antonio Carlos Fabre-
ti, a equipe passou por vários 

Rafaela Lourenço
Lorena

Abordagem em Cruzeiro, uma das cidades que mantém vacinação focada em pessoas em situação de rua

pontos estratégicos, como a 
Casa da Acolhida, que ofere-
ce serviços de higienização, 
alimentação e leitos para 
dormir. Foram aplicadas 14 
doses. A estimativa é de que 
esse número pode chegar a 
cinquenta pessoas morando 
nas ruas da cidade. “Alguns 
recusaram a vacina e outros 
não estavam no local que 
costumam ficar, é um grupo 
especial, alheio a informa-
ções e, até por isso, a gente 
explica bem os motivos da 
vacinação. Pretendemos 
vacinar todos de Lorena”, 
frisou Fabreti.

Não houve registro de 
ocorrências ou recusa por 
escolha da vacina, e sim pela 
desinformação ou descrença 
na pandemia. Sobre as apli-
cações a este grupo, o se-
cretário explicou que é uma 
normativa do próprio Plano 
Estadual de Imunização, com 
autonomia aos municípios 
para colocar as ações na 
prática. “Cada cidade tem 
seu planejamento. Como eu 

Fotos: Reprodução PMC

vacinei o grupo todo que 
veio para fazer a faixa etária, 
da Janssen, sobraram, aí 
utilizamos nessas pessoas. 
O prazo de vida dela (vacina) 
é de trinta dias, então não 
adianta segurar, tem que 
usar”.

As abordagens devem con-
tinuar na cidade, mas ainda 
sem uma data prevista pelo 
Poder Executivo.

Região – Cruzeiro e Gua-
ratinguetá estão entre os 
municípios que utilizaram a 
vacina da Janssen para aten-
der o mesmo público. Cruzei-
ro, que iniciou as aplicações 
na primeira quinta-feira do 
mês (1), já atendeu 35 pesso-
as, nas ruas e em entidades 
de assistências sociais. Já 
Guaratinguetá centralizou as 
aplicações no Creas (Centro 
de Referência Especializado 
em Assistência Social), para 
atender 34 moradores que 
são acompanhados pelas 
equipes locais. Até o mo-
mento, a cidade aplicou vinte 
doses da Janssen.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 127/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: HIROSHI YASUI LANCHONETE EIRELI ME
CNPJ: 25.028.021/0001-46
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 127/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 28/06/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 28/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 128/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ANTONIO SÉRGIO GERVAZIO PEREIRA
CNPJ: 21.220.146/0001-12
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 128/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 29/06/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 29/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 135/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: JOSUÉ BOMFIM ARNEIRO
CNPJ: 24.978.423/0001-49
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 135/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 30/06/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 30/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 136/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ORLANDO JOSÉ NUNES GOMES
CNPJ: 25.066.973/0001-54
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 136/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 30/06/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 30/06/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 138/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PEDRO LUIS MARTIMIANO
CNPJ: 25.099.418/0001-29
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 138/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 04/07/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 04/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 02/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 200/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PRISCILA EVANGELISTA SERAFIM
CNPJ: 26.075.670/0001-60
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 200/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 22/09/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 22/09/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 217/2016 – Processo Licit. 269/2016 – PP 36/2016
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ISRAEL ALVARENGA JUNIOR
CNPJ: 23.358.109/0001-26
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 217/2016, decorrente do PP n° 36/2016, firmado em 14/09/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 60 (sessenta) meses, a partir de 14/09/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem iguais aos estabelecidos no contrato 
original.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá comprovar ao diretor do Mercado Municipal, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez por igual período, a quitação ou 
o parcelamento das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) relacionadas ao box, 
anteriores à celebração deste termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão antecipada 
do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 23/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 105/20 – Processo 309/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA EPP
CNPJ: 02.788.106/0001-27
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do contrato n° 105/20, decorrente do processo n° 309/20 SUP, firmado em 
10/07/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 10/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 4.080,00 (quatro 
mil e oitenta reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2021

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 226/2021-SUP; 
4199/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de moto poda a gasolina para atender as necessidades da Secretaria 
de Segurança.
CONTRATADA: MIZUTA HISASHI MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI ME
CNPJ: 72.283.807/0001-90
DATA DA ASSINATURA: 23/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2021 PROCESSO 209/2021
O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação de Edital da Licitação na 
Modalidade Pregão eletrônico do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro 
de Preços para aquisição de fórmula infantil láctea para atender as necessidades do 
ambulatório de infectologia pelo período de12 (doze) meses.
A rerratificação de edital ocorreu no Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Modelo 
de Planilha de Proposta.
Do dia 23 de julho de 2021 a 12 de agosto 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 12 de agosto 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 12 de agosto 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. PREFEITURA DE LORENA

Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 22/2021 PROC. Nº 230/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para realização de exames de imagens (Ultrassonografia, Ressonância 
Magnética, Tomografia e Colangioressonância), para atender os usuários SUS do município 
de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 06 de 
Agosto 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) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região Guaratinguetá - Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico n° 02/2021, Processo SEDUC-PRC-2021/26498, 
Oferta de Compra n° 080308000012021OC00015, do tipo menor preço, a 
ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações - BEC/
SP, objetivando contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 
BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, 
AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL. 
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, no dia 05/08/2021 às 9 horas.

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:
JEFERSON DA SILVA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão embutidor,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de
novembro de 1998, residente e domiciliado Rua José Benedito Quirino, nº 985, Campinas,
Pindamonhangaba SP, filho de ALTAIR RODRIGUES e ADILMA ALVES DA SILVA.
GABRIELA APARECIDA DA SILVA BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de novembro de 1994, residente e domiciliada Rua José Benedito Teixeira César, nº
49, Beta, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO SEBASTIÃO BUENO e SILVIA
HELENA DA SILVA BUENO. 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, 15 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ MENDROT, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público estadual,
estado civil divorciado, de 77 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de novembro de 1943, residente e domiciliado Rua Manoel Antonio de Moraes, nº 286,
Beta, Pindamonhangaba SP, filho de VICENTE MENDROT e MARIA MARÇON MENDROT.
MARIA APARECIDA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Bias Fortes-MG, no dia 23 de
dezembro de 1966, residente e domiciliada Rua Manoel Antonio de Moraes, nº 286,
Beta, Pindamonhangaba SP, filha de PEDRO JOSÉ MOREIRA e MARIA MOREIRA
DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 16 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS EDUARDO DAMASCENA ROCHA DE MATOS, de nacionalidade brasileira,
profissão analista de processos, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido
em Aparecida-SP, no dia 21 de abril de 1987, residente e domiciliado Avenida
Professora Mirian Maria Monteiro Ferraz, nº 430, Vila São Paulo, filho de LUÍS
ROBERTO DE MATOS e LILIAN DAMASCENA ROCHA DE MATOS.
TAMIRES CURSINO PEREIRA DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão
estudante, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 27 de dezembro de 1996, residente e domiciliada Avenida Professora
Mirian Maria Monteiro Ferraz, nº 430, Vila São Paulo, filha de REGINALDO PEREIRA
DE CAMPOS e MARIA HELENA CURSINO MARTINS. 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, 16 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VANUCIO VICTOR TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro da
qualidade, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Vitória-ES, no dia 03
de agosto de 1982, residente e domiciliado Rua São Luiz, nº 134, Campo Alegre,
Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO NASARÉ SANTOS TEIXEIRA e GERUSA
VICTOR TEIXEIRA.
CLEITI MARTINS ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Alfredo Chaves-ES, no dia 22 de
janeiro de 1985, residente e domiciliada Rua São Luiz, nº 134, Campo Alegre,
Pindamonhangaba SP, filha de LAERTE ARAUJO e MARIA JOSE MARTINS ARAUJO.
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, 16 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO ROQUE DE DEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de serviços gerais, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de agosto de 1987, residente e domiciliado Rua
Iracema Pereira Rezende, nº 321, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO
MONTEIRO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA ROQUE DE DEUS.
NIDIA MARIA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
fevereiro de 1984, residente e domiciliada Rua Capitão Vicente Vizaco, nº 29, Campo
Alegre, Pindamonhangaba SP, filha de EXPEDIDTO BARBOSA e NADIR MARIA
JOSÉ BARBOSA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO HENRIQUE FERRO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
analista fiscal, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP,
no dia 22 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João
José de Azevedo, nº 462, bloco 27, nº 404, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de
MARCELO DE ALMEIDA e ANA LUCIA FERRO DE ALMEIDA.
BRUNA LEMES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cozinha,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de janeiro de 1991, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, bloco 27, nº 404, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de MARIO
DOS SANTOS DE SOUZA e SUELI LEMES DE SOUZA. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TONI RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil
solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no dia 20 de setembro de 1977,
residente e domiciliado Rua Dona Regina Mihich Machado, nº 161, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO TADEU RAMOS e CLEUSA MARIA RAMOS.
KARINA DE SOUZA ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de agosto de 1983, residente e domiciliada Rua Dona Regina Mihich Machado, nº
161, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO ALVES DA SILVA e LEONICE
DE SOUZA 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, 20 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUÍS ALVES RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão projetista,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de setembro de 1996, residente e domiciliado Rua Comerciante Francisco Zamith,
nº 116, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS AURELIO
RODRIGUES e MARIA ISABEL ALVES RODRIGUES.
LUANA DE FREITAS GAIO, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de
exportação, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de agosto de 1998, residente e domiciliada Avenida Helvino Moraes, nº
1672, Vila São José, Taubaté SP, filha de LUIZ AUGUSTO FURTADO GAIO e ELISABETH
DE FREITAS GAIO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de julho de 2021.

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:
SAMUEL DE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
balcão, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 30 de junho de 1999, residente e domiciliado Rua José Maria Monteiro, nº 310,
Jardim Imperial, Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDIOMIRO DOS SANTOS e
APARECIDA DAS GRAÇAS SOUZA SANTOS.
GABRIELA SANTANA MATTOS DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de outubro de 1995, residente e domiciliada Rua José Maria Monteiro, nº
310, Jardim Imperial, Pindamonhangaba SP, filha de EDNALDO EMERSON DE
PAULA e LUCIA REGINA SANTANA MATTOS. Apresentaram os documentos I, III e
IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em Osasco-SP, no dia 17 de março de
1967, residente e domiciliado Rua Roberto Morgado Pereira, nº 58, Vila São Paulo, Pinda-
monhangaba SP, filho de JOSE TEODORO DA SILVA e HELENA MANTOVANI DA SILVA.
GISLAINE MARQUES ARRUDA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Ribeirão Preto-SP, no dia 14
de fevereiro de 1982, residente e domiciliada Rua Roberto Morgado Pereira, nº 58, Vila
São Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ PEREIRA ARRUDA e ANA MARIA
MARQUES ARRUDA. 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, 21 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão instalador técnico, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de
setembro de 1996, residente e domiciliado Rua Angélica Samahá de Faria, nº 32,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ROBSON MARCONDES
e MARIA DE LOURDES RAMOS MARCONDES.
REGIANE JESUS DE MATOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia
03 de março de 1980, residente e domiciliada Rua Angélica Samahá de Faria, nº 32,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO DOMINGOS
DE MATOS e MARIA APARECIDA DE MATOS. 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, 22 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão vigia rondante, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Ivanir Aparecida de Lima, nº 77, Vila
São Paulo, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA JOSÉ DE SOUZA.
AILA PESSOA APOLINÁRIO, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa,
estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Xique-Xique-BA, no dia 14 de
novembro de 1991, residente e domiciliada Rua Ivanir Aparecida de Lima, nº 77, Vila
São Paulo, Pindamonhangaba SP, filha de EDMUNDO DIONISIO APOLINÁRIO e
MARIA DE LOURDES PESSOA. 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, 22 de julho de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS KENJI NAGAHASHI, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de maio de 1998, residente e domiciliado Rua Doutor Fontes Júnior, nº 921, Maria
Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO YOSHINARI NAGAHASHI e RENATA
APARECIDA LEITE NAGAHASHI.
EVELYN KRISTHINE PENNA, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Ubatuba-SP, no dia 30 de maio de
1999, residente e domiciliada Rua Cruzeiro, nº 325, Cidade Nova, Pindamonhangaba
SP, filha de ANDRÉ LUIS PENNA e RITA DE CASSIA DA SILVA PENNA.
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, 23 de julho de 2021.

CLASSIFICADOS
TROCO CASA EM CRUZEIRO- SP, LOCAL PRÓXIMO AO QUARTEL DE BOMBEIROS 
POR CASA EM LORENA-SP. ENTRAR EM CONTATO COM IVAN - 12992419873
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Teste Rápido de Covid-19 em 
Silveiras e Aparecida auxilia na 
identificação de assintomáticos

Queda de internações de Covid possibilita reabertura 
de atendimentos no Pronto Socorro Infantil, em Pinda
Após processo de desinfecção, espaço volta a atender crianças; desde março, cidade registra mais de 17,7 mil casos

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
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Idosa de 97 anos é internada dois 
dias após aguardar vaga em UTI
Filha de paciente fez apelo por internação da mãe; Frei Galvão abriu leito na quarta-feira

Uma paciente de 97 anos 
aguardou por cerca de dois 
dias até ser internada na 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). Ela havia dado 
entrada no Pronto Socorro 
de Guaratinguetá na última 
segunda-feira (19).

De acordo com relatos 
da filha da paciente, Nadir 
Coelho, a mãe, de 97 anos, 
necessitava de um leito de 
UTI para internação, mas 
não haviam leitos disponí-
veis no Hospital Frei Galvão. 
Na manhã de quarta-feira 
(21), Nadir fez contatos com 
veículos de comunicação da 
região e expôs o caso.

No mesmo dia, a Prefei-
tura de Guaratinguetá, por 
meio de nota, informou que 
a paciente “aguardava a 
vaga de UTI pois não havia 
leito disponível”. Ainda se-
gundo comunicado da Pre-
feitura, ela “estava inserida 
no sistema Cross (Central 
de Regulação de Ofertas e 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Hospital Frei Galvão, que chegou a ficar sem leito de UTI para atender paciente nesta semana; caso de idosa gerou repercussão na cidade

Serviços de Saúde) do Go-
verno do Estado”. A idosa 
foi atendida no hospital com 
“todo suporte” e com um 
profissional da secretaria 
de Saúde que acompanhou 
o caso.

Até quarta, a Prefeitura 
aguardava liberação de vaga 
para internação por meio do 
sistema Cross. “Minha mãe 
foi transferida para a UTI 
ontem à noite”, confirmou 
Nadir Coelho nesta quinta-
-feira (22). Segundo a filha, 
a mãe teve um derrame 
pleural, o coração estava 
inchado e ela não estava 
apresentando reação. “Só 
Deus, ela está nas mãos de 
Deus”.

O Hospital Frei Galvão foi 
procurado para responder 
e se manifestou por meio 
de nota. “(...) a paciente já 
se encontra internada na 
UTI desde o dia 21 de julho 
de 2021. Com relação à 
regulação de vagas, escla-
recemos que seguimos o 
seguinte protocolo: quando 
o paciente dá entrada no 
Pronto Socorro Municipal e 
o médico solicita internação, 
primeiramente, esse pacien-
te é inserido no Kvagas, um 
sistema de regulação muni-
cipal onde a referência é a 
Santa Casa de Guaratinguetá 
e, posteriormente, o Hospital 
Maternidade Frei Galvão. 
Uma vez que não há vaga 
nas instituições, o paciente 
é então inserido na Cross”.

Fotos: Ana Laura Carvalho

Com queda nos índices de 
internações por Covid-19, 
Pindamonhangaba desati-
vou, nesta semana, a ala de 
leitos intermediários que 
foram instalados no espaço 
do Pronto Socorro Infantil. 
Na última quinta-feira (23), 
o espaço voltou a atender as 
crianças, após uma criteriosa 
desinfecção.

Ainda no início do ano, 
com alto nível de interna-
ções, a secretaria de Saúde 
decidiu que tornaria a ala 
superior espaço em que 
funciona o PSI para o aten-

Com o avanço da pande-
mia da Covid-19, cidades 
como Silveiras e Aparecida 
adotaram o sistema de tes-
tagem rápida para reduzir 
a curva da disseminação do 
vírus e identificar as pessoas 
assintomáticas. O serviço, 
que é orientado pela OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), foi adotado  pelos 
municípios no início do mês 
de julho.

Em Silveiras, o trabalho é 
oferecido para as pessoas 
que têm interesse em rea-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Da Redação 
RMVale

dimento de pessoas com 
Covid-19 que precisassem 
de hospitalização interme-
diário.

“Estamos monitorando a 
queda dos números de leitos 
e felizmente já anunciamos 
algumas medidas como o 
retorno do atendimento de 
urgência na UPA do Arare-
tama. E hoje damos mais um 
passo, devolvendo todo o 
espaço para o atendimento 
infantil de urgência no nosso 
PS”, comentou a secretária de 
Saúde, Ana Cláudia Macedo.

O Município destacou que 
a desativação é também mais 
um momento de comemora-
ção entre médicos, enfermei-
ros e profissionais da saúde, 

lizar o teste rápido e que 
ainda não foram imunizadas 
contra a Covid-19. Tem como 
intuito verificar se o sistema 
imunológico do paciente 
tem ou teve recentemente 
a presença de anticorpos 
IGG e IGM. A cidade tem re-
gistrados, até o fechamento 
desta matéria 1.220 casos, 
18 óbitos e 4.094 doses de 
vacina aplicadas. 

Os interessados em reali-
zar o exame devem ir ao Ran-
cho do Tropeiro, no período 
das 9h às 12h, localizado no 
Centro de Silveiras, à praça 
Tenente Anacleto Ferreira 
Pinto, s/n, defronte a antiga 
delegacia. 

causada pela queda das hos-
pitalizações.

Desde março de 2020, Pin-
damonhangaba registrou 
mais de 17,7 mil casos de 
coronavírus. Atualmente, os 
índices de internação operam 
em cerca de 70% na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) da 
rede pública e 50% na rede 
privada. Unidas, as enferma-
rias públicas e privadas aten-
dem com 50% da capacidade.

Ao longo de um ano e meio 
de pandemia, Pindamonhan-
gaba contabilizou 397 óbitos 
em decorrência do vírus. 
Mais de 1,7 mil pessoas 
aguardam os resultados dos 
exames para confirmação da 
contaminação.

Com abordagens seme-
lhantes em Aparecida, o 
objetivo da testagem é iden-
tificar casos e adotar ações 
de combate ao novo corona-
vírus, e ocorrerá em massa 
dos feirantes do município, 
foco para a atual gestão. 
Também trabalhadores do 
setor hoteleiro e advogados 
da OAB serão testados. Na 
cidade, são 3.555 casos de 
Covid, com 106 mortes e 
mais de 23 mil doses de 
vacinas aplicadas.

Outras informações sobre 
o atendimento nas duas ci-
dades podem ser acessadas 
nos sites silveiras.sp.gov.br 
e aparecida.sp.gov.br.
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Todos os dias são especiais, di-
ferentes. É só saber e querer viver 
da melhor forma sempre!

#vidaboa 

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

“Não queremos perder, nem deveríamos perder: saúde, pessoas, 
posição, dignidade ou confiança. Mas perder e ganhar faz parte 
do nosso processo de humanização.”

Lya Luft

U m a  d a s  m e -
lhores massas da 
região é da Mas-
sas da Mama, em 
Guaratinguetá. Di-
vino. Tem todos 
os tipos, lasanha, 
rondel i ,  sof iol i , 
entre tantas. Vale 
me smo  exper i -
mentar! Contato: 
12.31256402.

Tudo que você 
precisa se tratan-
do de cosméticos, 
você vai encontrar 
na Alquimia Per-
fumaria de Lore-
na. O atendimento 
é maravilhoso e 
tem opções para 
todos gostos e va-
lores. É demais!

Quer escutar uma 
boa música? Con-
tratar para seu res-
taurante ou festa 
e ser um sucesso? 
Só chamar o Glau-
co e  Cassiano. 
Eles arrasam no 
repertório, na voz 
e na qualidade de 
som. Ligue logo, 
que ainda tem es-
paço da agenda! 
12.988682349.

 
Uma ótima dica 

se você quiser ad-
quirir vidros, es-
pelhos, portas, ja-
nelas entre outras 
opções, o lugar é 
Vidrolar Vidraça-
ria Lorena. Fazem 
orçamento  sem 
compromisso!

Bateu aquela von-
tade de comer um 
doce bem gostoso? 
O lugar ideal é a 
Belli Doces. Tem 
pronta entrega e 
mui tas  opções ! 
Simplesmente di-
vinos!

Se o que precisa é 
de uma esteticista 
especializada em 
micropigmentação 
de sobrancelhas, 
o nome é Elaine 
Thomé. Ela é a me-
lhor. Agende seu 
horário e arrase!!

Quer ficar mais 
linda ou dar um 
l indo presente? 
Tiaras, scrunchs, 
rabicó, vários aces-
sórios lindos. Onde 
achar? Na Atena 
Acessórios Femi-
ninos. 

Dica da Semana: 
Um lugar espe-
cial, com requinte, 
um menu divino. 
Transformar um 
momento numa de-
claração de amor, 
um negócio fecha-
do, uma data para 
nunca esquecer. 
Assim é o Cadus 
Bistrô. Gastrono-
mia italiana, mas-
sas, risotos, carnes, 
peixes e frutos do 
mar. Fica na Ave-
nida Dr. Peixoto de 
Castro, em Lorena. 
Espetacular!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Sabe aquelas pessoas que nos dão um prazer imenso de conhecer? As-sim é a Dudu Negreti.  Amiga bem humorada, parceira, além de uma profissional maravilhosa! Sou sua fã!!!

Quem comemorou 
mais um ano de vida foi 
a belíssima Leila, filha 
da querida educadora 
Cida Fídias. Que você 
seja sempre presente-
ada com belos momen-
tos e boas energias!!

Família animada sempre tem um 
motivo para comemorar... Então, nada 
melhor que cantar parabéns para a 
amada e querida Maria Thereza 
Pereira por mais um ciclo de vida. 
Você merece toda nossa admiração!! 
Feliz Aniversário!!

Depois de um grande susto, nada melhor que a sensação de ser vaci-nado. Vereador Washington, feliz por sua recuperação. Lorena pre-cisa de você, meu querido amigo!

 Esse lindo e adorável casal, Celso e Cristina, comemoraram 38 anos de casados. Bodas de Carvalho. Eles são lindos de viver. Amigos, companheiros, parceiros e muita admiração. Muitas bênçãos para vocês! Felicidades!!

Ivana Malerba, proprie-tária do Turismo 10, no Eco Valle Shopping, é re-almente uma mulher linda, adorável e incrível! Uma profissional maravilhosa, que sempre oferece luga-res especiais para a gente conhecer. Você é show, lindona!!!

Bodas de diamante! Cibele e 

Fernando, um adorável casal, 

completaram 40 anos de casa-

mento. É maravilhoso ver exem-

plos assim de amor, respeito e de 

muitos lindos momentos! Um 

brinde a vocês! Parabéns!

 Quem está cada dia mais linda e 

uma profissional de destaque em 

nossa cidade é a Bruna Vellenich 

de Aquino, da Clínica TreLis. Super 

competente, determinada e dedicada. 

Sempre muito admirável! Sucesso 

sempre, minha linda!

Olha que maravilha... vovô Mauro e sua linda neta Patrícia Guimarães comemoram juntos mais um ano de vida. Especial, não? E cá para nós, nosso professor completou 90 anos! Maravilha, não? Aos dois, muitas feli-cidades e um especial abraço!

Tem dupla mais linda que essa?? A 

professora e boleira Thais André e seu 

filho Thales são realmente demais. São 

a expressão de bem querer, alegria e 

muita união. Show!

Quem andou cantando parabéns foi a 
animada Roziane Rodrigues. Adora andar 
de bike, sempre de bom humor e animada! 
Felicidades, querida!!!


