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Região amplia 
estrutura para 
acolher no frio 
mais rigoroso
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Agressões e 
derrota do 
governo em 
Aparecida

“AvisaGuará” passa a 
monitorar Covid-19
Software permite que a população cadastre sintomas e receba 
orientações de acompanhamento; investimento de R$ 196 mil 
promete qualificar atendimento, que já vacinou 97 mil pessoas

Durante coletiva de impren-
sa na última terça-feira (27), 
na secretaria de Saúde, Guara-
tinguetá lançou um aplicativo 
para monitoramento da Co-
vid-19 no munícipio. O “AVI-
SAGuará” tem como principal 
função registrar sintomas e 
alertar sobre uma possível 

infecção pela Covid-19. Com 
versões para smartphones e 
desktop (computador pesso-
al), a ferramenta apresenta 
na tela inicial opções para 
avaliar e monitorar cada 
caso e cadastrar os sintomas. 
Após o cadastro, um alerta 
é exibido indicando o caso 

como leve, moderado ou 
grave. Com o alerta, pode ser 
recomendado o isolamento 
domiciliar ou a procura por 
uma unidade de saúde. O 
morador poderá atualizar 
seus sintomas ao decorrer dos 
dias. O registro é direcionado 
para o sistema da unidade de 

saúde mais próxima de seu 
endereço e para o Hospital 
de Campanha, para que as-
sim os profissionais possam 
acompanhar o paciente e, em 
caso de necessidade, entrar 
em contato para reforçar as 
recomendações.
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Trabalho de busca por restos mortais do escoteiro Marco Aurélio, desaparecido em 1985, no Pico dos Marins

Campeonato Paulista de Hipismo, com participação e bons resultados de atletas da região; volta às disputas 

Sem encontrar evidências 
sobre Marco Aurélio, Polícia 
Civil suspende escavações no 
Pico dos Marins, em Piquete

O trabalho de escavação 
em busca de evidências que 
ajudem a solucionar o desapa-
recimento do escoteiro Marco 
Aurélio Simon não encontrou 
rastros que confirmariam que 
o menino teria sido enterrado 
no local, em 1985. A ação, re-
alizada na última quinta-feira 
(30), contou, além da Civil, com 
a equipe da Polícia Científica 
(com peritos e um médico le-
gista) e da Prefeitura. A deter-
minação para a retomada do 
caso veio da Justiça, liberando 
a reabertura do inquérito. As 
autoridades trabalham com 
duas linhas: a possibilidade de 

que o escoteiro esteja morto 
e enterrado nas imediações 
da base do Pico dos Marins, e 
outra, em que ele esteja vivo. 
Para a escavação foi necessá-
rio a liberação judicial, já que 
o espaço analisado faz parte 
de uma Área de Preservação 
Ambiental. As mudanças na 
base do Pico dos Marins, como 
o alargamento da estrada de 
acesso, o surgimento ou o 
desaparecimento de árvores 
ocasionadas em mais de trinta 
anos também podem dificultar 
as buscas.

O Centro Hípico Italiano, 
em Lorena, retorna grada-
tivamente a realização de 
eventos. Como no próximo 
dia 14, a primeira edição 
do Ranking Interno de 
Hipismo, que aguardava a 
maior flexibilização devido 
a pandemia da Covid-19,  
o Centro, coleciona con-
quistas e um alto nível 
de representatividade em 
competições externas, e 
tem a sequência familiar 
no esporte da fundadora, 
Fernanda Bongetta.

Centro Hípico 
Italiano volta 
com medalhas
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Centro de Proteção Animal disponibiliza
cem vagas para ação de castração em Pinda

O Cepatas (Centro de Proteção e Atendi-
mento Animal) de Pindamonhangaba abriu 
cem vagas para castração de cachorros dos 
bairros Cidade Jardim, Jardim Princesa, Lago 

Azul e Araretama. O intuito do serviço é prevenir 
doenças graves e evitar o abandono de filhotes 
incentivando a posse responsável. 

Lorena amplia pavimentação 
e espera por convênios do 
Estado para estradas vicinais

Com o foco na recuperação 
da zona rural, Lorena além 
de firmar um novo convênio 
com o Estado para mapea-
mento, segue com as obras 
de pavimentação de estradas 
vicinais. Após a finaliza-
ção de trechos, o Município 
aguarda liberações do DER 
(Departamento de Estrada e 
Rodagem) para projetos que 
interligam Guaratinguetá e 
Cunha. Com um investimento 
de aproximadamente R$2 
milhões, Lorena concluiu 
a pavimentação da Serra 

Bonita e deve entrar na fase 
final das obras na Serra do 
Tarumã, importantes acessos 
ao bairros Sertão Velho e 
Pinhal Novo. A região, onde 
moram cerca de cinquenta 
famílias, segue com as obras 
de infraestrutura em um 
trecho de 1,5 quilômetro. De 
acordo com a secretária de 
Obras e Planejamento Urba-
no, Rosana Reis, os trabalhos 
na região de serras íngremes 
devem ser entregues no iní-
cio deste mês.

Pela segunda vez no mês, Pinda 
suspende vacinação contra H1N1 
por falta de doses do imunizante

Pindamonhangaba voltou a 
suspender a vacinação contra 
o vírus da gripe, o Influenza. 
De acordo com a nota enviada 
pelo Município, a paralisação 
foi motivada pela falta de doses 
enviadas à secretaria municipal 

de Saúde. É esperado que a 
imunização seja retomada na 
próxima semana. No último 
dia 16, a cidade já havia sus-
pendido a vacinação por falta 
de imunizantes.
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A Câmara de Aparecida 
rejeitou, por cinco votos a 
quatro, o projeto do Executi-
vo que tiraria a obrigatorie-
dade do ensino superior para 
contratação e manutenção de 
chefes de sessão. A votação 
da quinta-feira (29) dividiu as 
atenções com uma confusão 
entre funcionários da Prefei-
tura e o vereador André Luís 
Monteiro, o Padrinho (Patrio-
ta), após fala do parlamentar 
que atacou o trabalho de 
limpeza realizado na cidade. 
O caso acabou em agressões 
e encaminhamento para a 
delegacia.

Com as mais baixas tem-
peraturas do ano, cidades 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
articulam-se para montar 
abrigos emergenciais para 
pessoas em situação de rua 
e protegê-las do frio. Neste 
fim de semana, as mínimas 
podem chegar a 2°C. Em 
Pindamonhangaba, além do 
atendimento no Centro de 
Acolhimento a Moradores 
de Rua, no Ginásio Quadra 
Coberto, a secretaria de Assis-
tência Social também implan-
tou um abrigo de emergência 
com 25 vagas.
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Dada Diogo

Política a conta-gotas...
Interlocução

Após as secretarias de Planeja-
mento de Taubaté e Pindamonhan-
gaba se unirem na semana passada 
para compartilharem projetos em 
comum e ações conjuntas, nesta 
última quarta-feira, o encontro foi 
entre os prefeitos. Isael Domingues, 
de Pinda, foi recebido por Saud, de 
Taubaté, numa demonstração de 
parceria e interesses mútuos das 
cidades coirmãs. Saúde, transporte, 
desenvolvimento, representativida-
de e outros temas, inclusive estraté-
gias futuras foram alguns dos temas. 
E pensar que no mandato anterior, 
do filho do Bernardo, a vaidade era 
tamanha que ninguém imagina ver 
uma cena de unidade como esta. 
Pelo menos esse, foi o pensamento 
da patuleia no mercadão...

Segunda ou terceira...
...intenções? - Após um período 

considerável de hibernação polí-
tica, Vito Ardito (PP) repercutiu 
na semana passada sua visita aos 
vereadores Magrão e Norbetinho, 

na Câmara de Pinda. Segundo a 
‘roda dos escarnecedores’ que faz 
hora nas imediações do mercadão, 
o ex-prefeito estaria à procura de 
candidatos a deputado estadual 
na cidade – uma espécie de cabo 
eleitoral graduado – para cumprir 
compromisso com ‘algum federal’ 
de seu partido na eleição do ano 
que vem.

Sindrome de ‘beija-flor’
Tem gente na política de Pinda 

buscando entender qual a dificul-
dade do vereador Carlos de Moura 
– o Magrão, em manter sua fideli-
dade partidária com o grupo que o 
elegeu em duas eleições! Segundo 
a patuleia, ao invés de seguir a he-
gemonia do PL, trabalhar a eleição 
dos deputados apoiados pelo grupo, 
Magrão insiste sempre em ‘cantar 
em freguesias alheias’. Disseram 
que agora ele anda pagando de 
candidato a deputado na cidade com 
a única certeza de que jamais terá 
legenda do partido...

Investimentos
A prefeita de Canas, Silvana 

Zanin, já tem o planejamento certo 
para o recurso de R$ 1 milhão que 

o município está 
recebendo do Es-
tado, destinado a 
investimentos de 
infraestrutura. 
Segundo o pes-
soal da política 
local, quer dizer, 
os que torcem 
pelas melhorias, 

após a lentidão que a cidade viveu 
no ‘longo período’ do ex-prefeito, 
o que não faltam são áreas para 
aplicar o dinheiro.

Deputado da Praça
Após duas verbas consecutivas 

do deputado federal Vanderlei Ma-
cris (PSDB) para reforma e revita-

lização de duas praças de Guaratin-
guetá – Santo Antônio e Clube dos 
500 – o pessoal do Ponto Chique já 
o apelidou de “deputado pracinha”. 

Sylvinho

SEMIPRESIDENCIALISMO: 
O NOME DA CRISE!

No Brasil toda vez que que há 
uma crise política de governabili-
dade se fala em mudança do regime.

A ideia é substituir o presiden-
cialismo pelo parlamentarismo, ou 
semipresidencialismo

O parlamentarismo no Brasil 
aconteceu em duas oportunidades: 
no Império durante os anos de 1847 
a 1889.

Após o término das lutas das 
províncias a monarquia brasileira 
caminhava para uma estabilização 
quando o Imperador cria o cargo de 
presidente do Conselho de Minis-
tros, indicado pelo Imperador.

Alguns historiadores creditam 
este fato a criação do parlamenta-
rismo no país.

Dom Pedro II inspirou-se no 
modelo reinante na Inglaterra, mas 

segundo os estudiosos o parlamen-
tarismo brasileiro era uma inversão 
do sistema inglês, daí ser conhecido 
como parlamentarismo às avessas.

Na República, o parlamentaris-
mo foi votado pelo Congresso Na-
cional, via emenda constitucional, 
como forma para superar a crise 
causada pela renúncia de Jânio Qua-
dros, em 1961.

Com esta moção do Congresso 
Nacional foram neutralizadas as 
ações do impeachment, um possível 
golpe militar, diante da possibilidade 
constitucional de entregar o poder ao 
vice-presidente eleito João Goulart.

Na verdade, a ideia do parla-
mentarismo era reduzir as ações 
do presidente João Goulart, um 
estanceiro gaúcho, criador de gado, 
ligado ao movimento sindicalista e 
com posições de esquerda.

Jango era um homem pacífico, 
mas ligado a causa trabalhista. His-
toricamente, nasceu e foi criado no 
berço trabalhista do partido do seu 
protetor e criador Getúlio Vargas.

Jango aceitou esta situação e já 
na presidência mobilizou as suas 
forças políticas para um plebiscito 
que resultou na volta do presiden-
cialismo.

Jango foi cassado. 
Em um voo até o Rio Grande do 

Sul, onde havia resistência ao golpe, 
refugiou-se no Uruguai em uma das 
suas propriedades.

1964, os militares assumem o 
poder.

2021, o presidente com 126 
pedidos de impeachment nas mãos 
do presidente da Câmara dos De-

putados, alto índice de reprovação 
do seu governo e a volta do povo às 
ruas, receita de sucesso na aprova-
ção do impeachment, surge a ideia 
de mudança de regime político: o 
semipresidencialismo.

O semipresidencialismo é um 
sistema de governo que introduz no 
cenário político a figura do primei-
ro-ministro e aumenta o poder do 
Congresso.

O presidente continua sendo 
eleito pelo voto direto, e o regime 
delega a chefia do governo ao 
primeiro-ministro responsável por 
nomear e comandar o “Conselho de 
Ministros”.

O modelo sugerido é inspirado 
em sistemas adotados na França e 
Portugal.

O regime proposto pelo nosso 
presidente da Câmara se estabelece 
um “contrato de coalizão”, com 

força de lei, assinado pelos partidos 
que dão sustentação ao presidente.

O presidencialismo está em crise 
no continente latino-americano em 
que o modelo é rígido, ou seja, os 
períodos de governo são fixos, ao 
contrário dos sistemas parlamenta-
res, e concentra as capacidades de 
ação governamental na figura única 
do Poder Executivo.

O presidente é chefe de governo 
e, portanto, da administração públi-
ca, mas é também o chefe de Estado, 
consequentemente representante su-
premo de uma comunidade política.

Essa dupla função gera proble-
mas se os outros poderes não são 
autônomos e independentes.

Outro fator que enfraquece o 
presidencialismo e inviabiliza o par-
lamentarismo é o sistema partidário 
pouco ou sem nenhuma institucio-
nalização, a difícil incorporação do 
Estado de Direito que gera desconfia 
no sistema político, a impunidade re-
sistente onde violar sistematicamen-
te a lei gera mais benefícios do que 
custos, principalmente para a elite.

Os sistemas presidenciais na 
América Latina é uma cópia rebus-
cada do modelo americano.

A necessidade de uma reforma 
política, a causa das crises políticas 
brasileiras, é tão visível, recomen-
dada e, como explicar que nunca 
aconteça?

A Reforma Política afetará inte-
resse de alguém e de partidos que 
têm a única função de acessar ao 
poder!

Muda-se pouco para ficar como 
está!

A Reforma Política afetará 
interesse de alguém e de partidos 

que têm a única função 
de acessar ao poder!

“O sistema eleitoral 
e partidário no Brasil 

são indutores da criminalidade.”
Luiz Roberto Barroso, ministro do STF

Magrão, Vito Ardito e Norbertinho

Silvana Zanin

Vanderlei Macris e João Pita

Para o prefeito Marcus Soliva e 
o subsecretário de Turismo João 
Pita, estes recursos de R$ 200 mil 
para cada espaço vão ajudar muito 
no novo planejamento turístico do 
centro, em especial os moradores do 
Clube que a muito pedem a constru-
ção da Praça.

Balanço geral
O prefeito de Cachoeira Paulista, 

Antonio Mineiro, promoveu uma 
reunião geral com seu secretariado 
esta semana com o propósito de 
alinhar o segundo semestre. Além de 
assuntos técnicos e funcionais como 
home office, hora extras, férias, fal-
tas abonadas e outros detalhes, o que 
mais pegou foi a sabatina individual 
de cada secretário, ou seja, o que 
foi feito, o que não conseguiu fazer 
e o que pretende, porque o resumo 
destes depoimentos deverão impli-
car em substituições. Em alguns 
casos, é tudo que a patuleia política 
de Cachoeira espera...

E por falar em Cachoeira...
...ao que tudo indica a cidade vai 

ter candidato a deputado. A ex-ve-
reador e também ex vice-prefeita 
Dada Diogo é aposta do Podemos 

para angariar 
votos na elei-
ção do ano que 
vem. Dada tem 
legenda garan-
tida para dispu-
tar uma cadeira 
no Congresso 
Nacional. Isso 
mesmo, já está 

no status de pré-candidata a depu-
tada federal.

A grande catada!!!
A 'sorte' está lançada entre os 

postulantes ao Executivo de Guara-
tinguetá no jogo eleitoral de 2024. 
Segundo os apostadores do mercado 

político, as 'cartas estão na mesa': 
'dama de ouro', 'valete de copa', 'rei 
de espada' e 'valete de paus'. Resta 
saber 'do coringa', ou seja, a carta 
que poderá mudar ou definir o jogo! 
De qual naipe será? Com a palavra, 
os eleitores...

Estabilidade
Como pré-anunciado, o prefeito 

de Cruzeiro Thales Gabriel, que 
tinha até setembro para decidir se in-
terromperia seu mandato de prefeito 
pra disputar vaga na Assembleia 
Legislativa, antecipou sua resposta 
informando que pretende concluir 
seu mandato no Executivo da cidade 
e que, candidatura a deputado é uma 
questão a ser resolvida em meados 
de em 2026. A resposta ‘jogou água 
fria’ em meia dúzia de oportunistas 
que já enxergavam ‘algumas van-
tagens’, e aliviou uma boa parcela 
de eleitores, principalmente depois 
que o vice Paulo Scamilla renunciou 
ao cargo.

Ciúmes político
Mesmo sendo forçados a segui-

rem o calendário eleitoral para dis-
putar a sucessão de Thales Gabriel, 
é público e notório que um grupo de 
postulantes ao cargo segue em con-
corrência dentro do próprio gover-
no, só que agora para ter a ‘bênção’, 
digo, a indicação do prefeito para 
corrida ao trono. Por exemplo, cada 
vez que o José Kleber acompanha 
o prefeito na vistoria de uma obras, 
dá dor de barriga em dois ou três, 
inclusive no Zé Rogério; quando ra-
ras vezes o vereador Diego Miranda 

embarca na comitiva do homem a 
São Paulo, a repercussão é contrária. 
Ah! Agora até a vereadora Sandra 
Cunha entrou no ritmo...

Caso de polícia
Integrantes da frente da trabalho 

da Prefeitura de Aparecida aprovei-
taram uma sessão extraordinária na 
Câmara para protestar contra o vere-
ador André Monteiro, que dispensou 
o termo ‘nóia’ à categoria. Pior que 
além da manifestação, os ressenti-
dos acabaram dando uns empurrões 
no vereador, que teve que recorrer 
à Guarda Municipal para as coisas 
não piorarem.

Salvador da pátria
Paralelo ao ‘barraco’ que a frente 

de trabalho promovia na frente da 
Câmara de Aparecida – querendo o 
escalpe de André Monteiro, inter-
namente, os vereadores rejeitavam 
o projeto do prefeito Piriquito, que 
pedia a flexibilização dos rigores 
da lei que exige ensino superior aos 
chefes de sessões, além dos secre-
tários e adjuntos. Por cinco votos 
a quatro, os então chefes de sessão 
vão ter que estudar mais um pouco...

Ajuda externa
Com a visão de que ajuda aos 

necessitados é dever de todos, o 
empresário Renato Marton – da 
Protemed, reuniu amigos neste final 

de semana para 
uma ação social. 
A finalidade foi 
arrecadar aga-
salhos e cober-
tores em socor-
ro às pessoas 
que vivem nas 
ruas de Lorena. 
De acordo com 

Marton, bastaram algumas ligações 
e os amigos se juntaram na inicia-
tiva, que soma com a campanha da 
Assistência Social da Prefeitura, que 
foi tímida em divulgação.

Se corre atrás, não recebe
Pela agenda do prefeito de Pique-

te Rômulo Kazimierz prevista para 
esta semana, os dias teriam de ser de 
no mínimo de ‘30 horas’. Até quar-
ta-feira Rominho segue agilizando 

a documentação 
geral das áre-
as do Mercado 
Municipal – que 
receberão obras 
de revitaliza-
ção no valor de 
R$850 mil – e 
do Velório – com 
investimento de 

R$300 mil. O prefeito também 
cumpre agenda com o Governo do 
Estado, de onde está vindo R$ 735 
mil para o novo Posto de Saúde da 
cidade, R$ 720 mil para construção 
da Casa da Juventude e recursos 
para o Parque Linear, na ordem de 
R$ 500 mil. Sobre os recursos fe-
derais que deverão ser anunciados, 
Rominho pretende tratar disso em 
Brasília, na segunda quinzena de 
agosto.

Termômetro eleitoral
Circula entre os politiqueiros de 

Lorena que o desempenho da admi-
nistração Sylvio Ballerini, nos pró-
ximo três anos, será preponderante 
para determinar 
a  quant idade 
de candidatos 
a prefeito no 
pleito de 2024. 
Embora os es-
peculadores da 
oposição pro-
fetizem a pror-
rogação da ‘baixa performance’ 
administrativa do Professor, os 
governistas apostam que em 40 
meses muitas coisas podem e devem 
acontecer no cenário eleitoral...

Dani, Junior, Fabrício e Regis

Renato Marton

Rômulo Kazimierz
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Sem encontrar evidências 
sobre Marco Aurélio, Polícia 
Civil suspende escavações no 
Pico dos Marins, em Piquete
Investigação segue com duas possibilidades, como a do escoteiro 
estar vivo; inquérito continua e família divulga possível “retrato falado”

Gabriel Mota
Piquete

O trabalho de escavação 
em busca de evidências que 
ajudem a solucionar o desapa-
recimento do escoteiro Marco 
Aurélio Simon não encontrou 
rastros que confirmariam que 
o menino teria sido enterrado 
no local, em 1985. A ação, 
realizada na última quinta-
-feira (30), contou, além das 
Civil, com a equipe da Polícia 
Científica (com peritos e um 
médico legista) e da Prefei-
tura.

A determinação para a reto-
mada do caso veio da Justiça, 
liberando a reabertura do 
inquérito. As autoridades 
trabalham com duas linhas: 
a possibilidade de que o esco-
teiro esteja morto e enterrado 
nas imediações da base do 
Pico dos Marins, e outra, em 
que ele esteja vivo.

Para a escavação foi ne-
cessária a liberação judicial, 
já que o espaço analisado 
faz parte de uma Área de 
Preservação Ambiental. As 
mudanças na base do Pico dos 
Marins, como o alargamento 
da estrada de acesso, o surgi-

mento ou o desaparecimento 
de árvores ocasionadas no 
decorrer dos mais de trinta 
anos também podem dificul-
tar as buscas.

A expectativa da escava-
ção, dentro de uma casa, 
gerou comoção na cidade. 
No decorrer da semana, pe-
ritos analisaram o solo com 
o equipamento de georadar 
e detectaram um padrão 
diferente do comum em um 
ponto da casa. A sinalização 
foi confirmada novamente 
durante a diligência da última 
quinta-feira, antes do início 
das perfurações. 

Trabalho de busca por restos mortais do escoteiro Marco Aurélio, desaparecido em 1985, no Pico dos Marins

Casa no pé do Pico dos Marins; denúncia levou a escavação em Piquete

Trabalho de pavimentação pelas ruas da cidade; Prefeitura de Lorena anuncia novas liberações do Governo do Estado para infraestrutura

Desta vez, além do geora-
dar, um detector de metais 
foi utilizado e dois cães fa-
rejadores, adestrados para 
identificar odores, como os de 
ossos e sangue, percorriam o 
local a cada faixa de terra que 
era retirada. A área escavada 
chegou à profundidade de 
cerca de setenta centímetros, 
mas nenhum vestígio foi en-
contrado. 

Após a diligência, o delega-
do Fábio Cabett, responsável 
pelas investigações, afirmou 
que não há motivo para per-
sistir nas escavações dentro 
da residência, mas se houver 
alguma nova evidência rela-
cionada à casa, as análises no 
local podem ser retomadas. 

A Polícia agora muda o foco 
da investigação para a área 
externa, também na base do 
Pico dos Marins. Uma das 
filhas do proprietário da casa 
no período em que Marco 
Aurélio desapareceu afirmou 
ter visto uma cova em 1989, 
quatro anos após o início das 
buscas pelo garoto. 

Cabett contou que uma es-
cavação deve ser realizada no 
local, mas ainda não há uma 
data. “É uma área aberta, mais 
ampla, então há necessidade 
de maior cautela por parte 
dos peritos para que eles pro-
cedam com a diligência. Ela é 
mais complexa”, explicou.

A outra linha, que investiga a 
possibilidade de Marco Aurélio 
estar vivo com base em uma 
projeção feita a partir de uma 
foto de Marco Antônio, irmão 
gêmeo univitelino do escotei-
ro, ainda não teve avanço. O 
delegado aguarda o retorno 
de ofícios enviados a órgãos 
de Taubaté, onde há relatos 
de reconhecimento de um ho-
mem com feições semelhando 
a da imagem apontada como 

o possível “Marco Aurélio 
adulto”, em situação de rua. 

Aos 15 anos de idade, o 
escoteiro fazia parte de um 
grupo de cinco meninos que 
iniciou a subida ao Pico dos 
Marins, no dia 8 de junho de 
1985. A excursão foi interrom-
pida quando um dos garotos 
se lesionou e não pôde mais 
andar. O líder da equipe, úni-
co adulto, designou tarefas e 
pediu que Marco Aurélio fosse 
à frente, abrindo caminho em 
meio às trilhas para facilitar 
a passagem dos demais na 
volta à base, onde estavam 
acampados.

O jornalista Rodrigo Nunes, 
atual secretário de Turismo 
de Piquete, estuda o inquérito 
desde 2005 e é autor de uma 
trilogia de livros sobre o caso. 
De acordo com os documentos 
e depoimentos colhidos por 
ele, a equipe só confirmou o 
desaparecimento do garoto 
ao chegar na base do pico na 
manhã seguinte. “O chefe e os 

escoteiros ficaram perdidos 
durante a madrugada toda, 
mas imaginaram que o Mar-
co Aurélio tivesse pegado o 
caminho correto. Quando ao 
chegar ao acampamento o 
chefe abre o zíper da barraca, 
percebe que o garoto não ha-
via chegado. Daí para frente, 
as buscas se iniciam”.

Osvaldo Machado era um 
dos escoteiros que participa-
va da excursão e lesionou a 
perna pouco antes de o grupo 
se dispersar. Emocionado por 
voltar ao local em que viveu 
momentos de apreensão, ele 
acompanhou as escavações e 
relatou que era muito próxi-
mo de Marco Aurélio, sendo 
inclusive a última pessoa do 
grupo a falar com ele antes 
do desaparecimento. “Eu es-
pero não encontrar ele aqui. 
Estamos fazendo um trabalho 
por fora, de pessoas que têm 
comprometimento. Vamos 
continuar procurando por ele” 
afirmou Osvaldo.

Lorena amplia pavimentação e aguarda 
convênios para novas estradas vicinais
Com foco na mobilidade urbana, recapeamentos e obras devem expandir número de ciclovias

Com o foco na recuperação 
da zona rural, Lorena além 
de firmar um novo convênio 
com o Estado para mapea-
mento, segue com as obras 
de pavimentação de estradas 
vicinais. Após a finalização de 
trechos, o Município aguarda 
liberações do DER (Departa-
mento de Estrada e Rodagem) 
para projetos que interligam 
Guaratinguetá e Cunha.

Com um investimento de 
aproximadamente R$ 2 mi-
lhões, Lorena concluiu a 
pavimentação da Serra Bonita 
e deve entrar na fase final das 
obras na Serra do Tarumã, im-
portantes acessos ao bairros 
Sertão Velho e Pinhal Novo. A 
região, onde moram cerca de 
cinquenta famílias, segue com 
as obras de infraestrutura em 
um trecho de 1,5 quilômetro.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamento 
Urbano, Rosana Reis, os tra-
balhos na região de serras ín-
gremes devem ser entregues 
no início deste mês. “Havia 
muito problema. Na época 
de chuva principalmente, os 

Rafaela Lourenço
Lorena

carros não conseguiam subir. 
Essa pavimentação vai ajudar 
muito, como no transporte 
escolar, o pessoal da Saúde 
que vai pra lá diariamente e 
o dia a dia dos fazendeiros”.

Rosana ressaltou também 
que o Governo do Estado con-
templou o bairro Ponte Nova 
com a recuperação funcional 

da vicinal que liga o bairro até 
a unidade da EEL USP (Escola 
de Engenharia de Lorena – 
Universidade de São Paulo). A 
extensão de 3,5 quilômetros 
será recapeada e analisada 
a possibilidade de instalação 
de uma ciclovia. A obra esti-
mada em R$ 3.233,897 está 
em processo de licitação pelo 

DER e deve ser iniciada ainda 
este ano.

Quanto aos projetos em aber-
to junto ao DER, Lorena busca a 
mesma recuperação da estrada 
da Santa Lucrécia e do Porto do 
Meira. “Esses já estão no DER 
com projeto pronto esperando 
o governo liberar para fazer 
essas licitações”, frisou.

A chefe da pasta também 
ressaltou o projeto para plei-
tear a SP-171 José de Carva-
lho, vicinal com cerca de 12 
quilômetros de extensão que 
liga Lorena, Guaratinguetá 
e Cunha. O orçamento gira 
em torno de R$ 44 milhões 
para dividir entre os dois 
municípios.

Qualifica Guará 
abre mais de 
500 vagas para 
novos cursos

Com 13 cursos destinados 
a quem busca qualificação 
profissional, a Prefeitura 
de Guaratinguetá está com 
inscrições abertas para o 
Qualifica Guará. O programa, 
vinculado à secretaria da 
Educação, tem parceria com 
o Senai.

O público-alvo são pessoas 
a partir de 16 anos, com 
acesso à internet e câmera 
de vídeo para as aulas 100% 
onlines e gratuitas. O curso 
tem duração de 160 horas e 
oferece quarenta vagas para 
cada área. 

As aulas são para progra-
mador de produção, inglês 
técnico básico, recepção e se-
cretariado, eletricista e insta-
lador, microsoft office básico 
e intermediário, informática 
(sistemas operacionais, har-
dware, segurança da informa-
ção, redes e internet), assisten-
te técnico de vendas, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
logística, libras, assistência de 
recursos humanos, eventos e 
inspetor de qualidade. Os inte-
ressados devem acessar o site 
guaratingueta.sp.gov.br, onde 
há mais detalhes dos cursos 
e o link direto para inscrição.

Da Redação 
Guaratinguetá 

Fotos: Arquivo Atos

Foto: Gabriel Mota
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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. 
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Apresentação do aplicativo com dados sobre Covid em Guaratinguetá; plataforma promete ampliar assistência à população contra a doença

Saúde lança aplicativo “AVISAGuará” para 
monitoramento de novos casos de Covid-19
Software permite que a população cadastre sintomas e receba orientações de acompanhamento; 
investimento de R$ 196 mil promete qualificar atendimento na cidade, que já vacinou 97 mil pessoas

Durante coletiva de im-
prensa na última terça-feira 
(27), na secretaria de Saú-
de, Guaratinguetá lançou 
um aplicativo para moni-
toramento da Covid-19 no 
munícipio. O “AVISAGuará” 
tem como principal função 
registrar sintomas e alertar 
sobre uma possível infecção 
pela Covid-19.

Com versões para smar-
tphones e desktop (compu-
tador pessoal), a ferramenta 
apresenta na tela inicial op-
ções para avaliar e monitorar 
cada caso e cadastrar os sin-
tomas. Após o cadastro, um 
alerta é exibido indicando o 
caso como leve, moderado ou 
grave. Com o alerta, pode ser 
recomendado o isolamento 
domiciliar ou a procura por 
uma unidade de saúde.

O morador poderá atua-
lizar seus sintomas ao de-
correr dos dias. O registro é 
direcionado para o sistema 
da unidade de saúde mais 
próxima de seu endereço 
e para o Hospital de Cam-
panha, para que assim os 
profissionais possam acom-
panhar o paciente e, em 
caso de necessidade, entrar 
em contato para reforçar as 
recomendações.

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Outras funções do app 
incluem o boletim diário da 
Covid-19, locais de vacinação 
e informações sobre cuidados 
para evitar o contágio. “Fize-
mos uma licitação para que 
o monitoramento fosse feito 
por meio de aplicativo, para 
que a população não preci-

se ligar aqui na secretaria 
de Saúde, e para melhorar 
também para as unidades, 
porque isso facilita, uma vez 
que o app emite relatórios e é 
mais fácil pra unidade poder 
controlar seus pacientes e 
para o pessoal que fica aqui 
na secretaria”, explicou a se-

cretária de Saúde, Maristela 
Macedo, que apresentou a 
plataforma junto ao pro-
prietário da UniverSaúde 
(empresa que desenvolveu o 
app), Érico Vasconcelos.

Maristela destacou que 
os profissionais de saúde já 
foram treinados para receber 
os dados pelo novo software. 
Na secretaria, a responsável 
pela coordenação de atenção 
básica de saúde, Ana Paula 
Oliveira, será a interlocutora 
junto a UniverSaúde.

No ano passado, o Gover-
no Federal repassou verbas 
às cidades para que fossem 
utilizadas especificamente no 
monitoramento da pandemia. 
Cada munícipio poderia op-
tar por qual meio realizaria 
a ação, e Guaratinguetá esco-
lheu a criação do aplicativo.

Segundo a pasta da Saúde 
e a empresa, o custo do de-
senvolvimento da aplicação 
foi de R$ 196 mil, já pago no 
ano de 2020 em três parcelas 
divididas entre os meses de 
setembro, outubro e novem-
bro. No pós-pandemia, a 
Prefeitura projeta utilizar o 
app para o monitoramento 
de outras doenças como 
diabetes e hipertensão.

A Saúde informou que mais 
de 97 mil pessoas já foram 
vacinadas no somatório de 
primeiras e segundas doses. 
A expectativa da cidade é de 
que na próxima quarta-feira 
(4), o público de 18 anos, 
última faixa etária no grupo 
de adultos, seja convocada 
para vacinação. Após essa 
etapa, o Munícipio aguarda 
liberação do Governo Federal 
para iniciar a imunização de 
adolescentes de 12 a 17 anos.

Boletim Covid-19 – Segun-
do o Boletim Epidemiológico 
publicado pela Prefeitura 
na quinta-feira, dia 29, o 
número de internações pelo 
novo coronavírus na cidade, 
somando SUS (Sistema Único 
de Saúde), particulares e 
convênios é de 15% na enfer-
maria e 50% em UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo). 
Somente SUS são 20% na 
enfermaria e 52% em UTI. 
Guaratinguetá já registrou 
13.700 casos de Covid-19, 
com 10.468 recuperados e 
300 óbitos.

Fotos: Fabiana Cugolo
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Com frio recorde no ano, RMVale amplia 
abrigos emergenciais para população de rua
Público mais vulnerável às baixas temperaturas são foco de atividades e estruturas com alimentos, 
agasalhos e acolhimentos em entidades; final de semana pode ter mínimas de até 2°C na região

Com as mais baixas tem-
peraturas do ano, cidades 
da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
articulam-se para montar 
abrigos emergenciais para 
pessoas em situação de rua 
e protege-las do frio. Neste 
fim de semana, as mínimas 
podem chegar a 2°C.

Em Pindamonhangaba, 
além do atendimento no 
Centro de Acolhimento 
a Moradores de Rua, no 
ginásio Quadra Coberta, a 
secretaria de Assistência 
Social também implantou 
um abrigo de emergência 
com 25 vagas no Centro 
Comunitário do Alto Car-
doso, que deve ficar em 
funcionamento até o próxi-
mo domingo (1). “Estamos 
ampliando com o número de 
25 a 30 pousos, oferecendo 

Bruna Silva
RMVale

as refeições diariamente 
para essas pessoas, agora 
contando com apoio de 
entidades que estão colabo-
rando com o fornecimento 
dos alimentos”, comentou a 
responsável pela pasta, Ana 
Paula Miranda.

Em Roseira, os moradores 
são acolhidos no Centro de 
Esportes do município.

Devido a queda de tempe-
ratura, o trabalho também 
foi ampliado em Guaratin-
guetá, onde a secretaria 
de Assistência Social, com 
apoio de voluntários da 
Paróquia São Pedro, oferece 
suporte para a população 
em situação de rua, com 
abordagens e uma base de 
acolhimento emergencial 
implantada na rua Feijó, no 
Centro.

Os atendidos recebem 
agasalhos, cobertores, mar-
mitas e são oferecidos o 
acolhimento em entidades 
parceiras da Prefeitura. 

Somente na última quarta-
-feira, dia 28, cinco pesso-
as foram encaminhadas a 
estes pontos. A Prefeitura 
mantém contatos para aten-
dimento na Defesa Civil, 
através do número 199, e no 
Creas através dos telefones 
3132.4919 e 3133.6493.

No Litoral Norte, São Se-
bastião tem um espaço 
emergencial montado no 
salão da Igreja Matriz, no 
Centro Histórico. Na pri-
meira noite de atendimento, 
mais de vinte pessoas foram 
atendidas. O serviço acolhe 
também os animais da popu-
lação de rua.

De acordo com a secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, a abordagem 
ocorreu nas vias da Costa 
Sul e uma van os transportou 
até o abrigo. Aqueles que re-
cusaram a ida para o abrigo 
receberam cobertores. Em 
Ubatuba, a prefeita Flávia 
Pascoal (PL) convidou, por 

meio de uma rede social, 
os moradores a ajudarem 
com doações de cobertores 
e agasalhos para a pessoas 
mais vulneráveis.

Em Caraguatatuba, de 39 
pessoas abordadas, somente 
21 aceitaram ir para o abrigo. 
No acolhimento, todas foram 
testadas para Covid-19 e 
apresentaram resultado ne-
gativo. A expectativa é que 
eles fiquem cerca de 10 dias 
no local, até que a onda de 
frio intenso termine. Ao lon-
go deste período, receberão 
alimentação, higiene pessoal, 
atendimento médico, vestu-
ário, atividades esportivas e 
culturais.

Baixas temperaturas – De 
acordo com o CPTEC (Centro 
de Previsão de Tempo e Estu-
dos Climáticos), de sexta-feira 
até domingo as temperaturas 
devem oscilar entre 17 e 
21ºC, mas o que preocupa 
são as mínimas, que possuem 
previsão de 2 a 8ºC.

Pela segunda vez no mês, 
Pinda suspende vacinação 
contra H1N1 por falta de 
doses e aguarda Estado

Centro de Proteção Animal 
disponibiliza cem vagas para 
ação de castração em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Pela segunda vez no mês, 
Pindamonhangaba suspen-
deu a vacinação contra o 
vírus da gripe, o Influen-
za. De acordo com a nota 
enviada pelo Município, a 
paralisação foi motivada 
pela falta de doses enviadas 
à secretaria municipal de 
Saúde. É esperado que a 
imunização seja retomada 
na próxima semana.

No último dia 16, a cidade 
já havia suspendido a vaci-
nação por falta de imunizan-
tes. Neste período, a cidade 
vacinava pessoas entre seis 
meses a menores de 18 anos 
e também aquelas com mais 
de quarenta anos. Atual-
mente, a gestão expandiu 
para todos os moradores. 
No início do mês, o Estado 
abriu imunização para to-
dos os paulistas, além do 
público-alvo aberto em abril 
deste ano. Na época, a cober-

O Cepatas (Centro de Pro-
teção e Atendimento Animal) 
de Pindamonhangaba abriu 
cem vagas para castração de 
cachorros dos bairros Cidade 
Jardim, Jardim Princesa, 
Lago Azul e Araretama. O 
intuito do serviço é prevenir 
doenças graves e evitar o 
abandono de filhotes incen-
tivando a posse responsável. 

Com a expectativa de cas-
trar mais de mil animais até 
o final deste ano, a castração 
de gatos e cachorros no 
município está oferecendo 
um sistema de chipagem. O 
novo programa introduz um 
microchip no animal e utiliza 
os dados dos proprietários 
para o cadastro em uma 
plataforma. 

Segundo a Prefeitura, com 
o trabalho em caso de fuga, 
perda ou maus tratos de 
animais, o Centro consegue 

tura vacinal operava abaixo 
dos 65% esperados, mas o 
Estado projetava alcance 
de 90% com a expansão e 
prorrogação da campanha.

A Prefeitura reforçou o 
alerta para que o morador 
esteja atento às recomen-
dações do Ministério da 
Saúde, que ressaltou que a 
imunização contra Influenza 
só poderia ser feita com 
intervalo de 15 dias, após 
receber a dose contra a 
Covid-19.

Ainda de acordo com a 
administração municipal, a 
previsão de retomada da va-
cinação contra a Influenza é 
na terça-feira (3). Há a expec-
tativa que o Estado entregue 
um novo lote de vacina até 
segunda-feira (2). Apesar da 
paralisação na campanha con-
tra a H1N1, a imunização con-
tra o novo coronavírus segue 
normalmente. Mais de 120 
mil doses foram aplicadas, 
sendo 92,1 mil da primeira; 
24,9 mil da segunda e 4,3 mil 
de dose única.

localizar o proprietário ou 
o bicho de forma rápida e 
discreta, já que ambos es-
tarão cadastrados no banco 
de dados. 

Os interessados em se 
inscrever para castrar os 
seus animais de estimação 
devem ir às 9h no Centro 
Comunitário da Cidade Jar-
dim, que fica localizado na 
rua Professor Wilson Pires 
César, s/n, no bairro Cidade 
Jardim. Todos devem estar 
usando máscara, portando 
documento oficial com foto 
e uma cópia do comprovante 
de residência.

Para a inscrição não é 
necessário levar o animal. 
Após o cadastro, o contato 
será feito pela administra-
ção, que é responsável por 
informar data e hora do 
procedimento.

Os interessados em mais 
informações sobre o atendi-
mento devem acessar o site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.

Dormitório montado para pessoas em condição de rua em Pinda

Fotos: Divulgação PMP
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 233/2021 SUP – 5698/2021 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o Centro de Especialidades Odontológicas 
– CEO II, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato, no projeto 
básico e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 61.692.422/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 15.495,65 (quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta 
e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA:30/07/2021

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 233/2021-SUP; 
5698/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na aquisição de material de consumo para o Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO II.
CONTRATADA: PAULO CESAR FLEUTY DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ: 61.692.422/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 30/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 23/2021 PROC. Nº 236/2021.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para a 
aquisição de material de alvenaria para conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município por 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 17 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.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 015/2021
CONVITE Nº 02/2021
CONTRATO Nº 13/2021
TERMO ADITIVO Nº 01
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Consterpavi 
Pavimentação e Construção Ltda. CNPJ nº 03.677.702/0001-00. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a execução de Obra e Serviços de 
Drenagem Urbana no Bairro da Vila Esperança. Aditamento: Readequação do 
Projeto com a inclusão de serviços nos itens “2-Terraplenagem”, “3-Drenagem” 
e “4-Pavimentação” da Planilha Orçamentária com ajuste no Cronograma 
Físico-Financeiro. Valor do Acréscimo: R$ 21.258,52 (vinte e um mil, duzentos 
e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Novo Valor Contratual: 
R$ 328.376,10 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e 
dez centavos). Data da Assinatura: 15/06/2021.
Silveiras, 30 de julho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 038/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de exames radiológicos (Raios-X) e de Mamografia com 
fornecimento de equipamento, conforme descrição constante do Termo de 
Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 13/08/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos 
e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria 
de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 30 de julho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIANO APARECIDO DA SILVA FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de abril de 1995, residente e domiciliado Rua Professor Homero de Mello Oliveira,
nº 12, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO DA SILVA FARIA e
LUIZA APARECIDA FERREIRA FARIA.
JOYCE RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de setembro
de 1991, residente e domiciliada Rua Professor Homero de Mello Oliveira, nº 12, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO ANTONIO DE SOUZA e SILVANA
RIBEIRO 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, 26 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÚLIO CÉSAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão envasador, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
outubro de 1991, residente e domiciliado Rua Alcides José Arese, nº 107, Parque das
Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de VALDEMIRO JOSÉ DA SILVA e MARIA
LOURDES DE LIMA E SILVA.
TÂNIA CRISTINA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
julho de 1990, residente e domiciliada Estrada Municipal do Goiabal, nº 781, Campinas,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA FERREIRA e ROSELI ANGELA DE
SOUZA FERREIRA. 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, 26 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSIEL WAGNER DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Sorocaba-SP, no dia 12 de
fevereiro de 1974, residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Romeiro, nº 682,
Jardim do Chafariz, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS
e MARIA DAS DORES TEIXEIRA SANTOS.
PATRICIA RIBEIRO BITENCOURT, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de
outubro de 1984, residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Romeiro, nº 682, Jardim
do Chafariz, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ PEDRO BITENCOURT e ELIANA
BARBOSA RIBEIRO. 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, 26 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO CALAZANS DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão garçon,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de
julho de 1997, residente e domiciliado Rua Suíça, nº 1375, bloco 4, apto 302, Santana,
Pindamonhangaba SP, filho de ALVARO DOS SANTOS REIS e ANDRÉA CALAZANS.
ALLANA CRISTINA DE ALMEIDA GOUVÊA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de setembro de 1999, residente e domiciliada Rua Suíça, nº 1375, bloco
4, apto 302, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de AFONSO NORONHA DE
GOUVÊA e ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA GOUVÊA. 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, 27 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL TANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750,
bloco 1, apto 6, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
e YOLANDA TANA DE OLIVEIRA.
LAÍS TAMARA ISIDORO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de setembro
de 1991, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, bloco 1,
apto 6, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA LUCINÉIA ISIDORO.
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, 27 de
julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de janeiro de 1993, residente e domiciliado Avenida Manoel César Ribeiro, nº 1233,
Santa Cecilia, Pindamonhangaba SP, filho de CLERIO ANTONIO RODRIGUES e
ROSA LINA OLIVEIRA RODRIGUES.
REGIANE CAMARGO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de julho de 1991, residente e domiciliada Avenida Manoel César Ribeiro, nº 1233, Santa
Cecilia, Pindamonhangaba SP, filha de CÉLIO APARECIDO DE OLIVEIRA e LUCI
CAMARGO DE OLIVEIRA. 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, 27 de julho de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
INÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de maio de 1990, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 460, bloco 13, apto 403, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de INÁCIO
DOS SANTOS e DALVA SILVEIRA DOS SANTOS.
PÂMELA FERNANDA DA SILVA GABRIEL, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de produção, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de dezembro de 1991, residente e domiciliada Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 460, bloco 13, apto 403, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de ALOISIO ROGERIO GABRIEL e ANA FLAVIA DA
SILVA GABRIEL. 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, 28 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS SANTOS DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de julho de 2001, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 81, Bloco
2A, apto 303, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de RENILDO DE AQUINO e
JOELMA JESUS DOS SANTOS DE AQUINO.
REBEKA LORRAINE EFIGÊNIA DOS SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira,
profissão autônoma, estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de junho de 2005, residente e domiciliada Avenida
Antonio Fernandes, nº 81, Bloco 2A, apto 303, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha
de LUCIANO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e GRACIANE EFIGENIA DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 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:
FRANCISCO MOREIRA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado Avenida Albuquerque Lins, nº 157,
apto 4, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO CALDAS e
ROSEMEIRE DOS SANTOS MOREIRA CALDAS.
MARIA AUGUSTA PIRES PEREZ LEAL, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de julho de 1993, residente e domiciliada Avenida
Albuquerque Lins, nº 157, apto 4, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de ROGERIO
PEREZ LEAL e APARECIDA ELIANA MERCURIO PIRES. 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, 29 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WALLACE PIORINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão bancário,
estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 23 de junho de 1987, residente e domiciliado Rua Gupeva, nº 114, Condominio
Moema Ville, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDO DONIZETE DE
OLIVEIRA e IOLANDA PIORINO DE OLIVEIRA.
STÉFANI SAMPÁIO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 23 de março
de 1990, residente e domiciliada Rua Gupeva, nº 114, Condominio Moema Ville, Bela
Vista, Pindamonhangaba SP, filha de WALDIR MACHADO e MARIA HELENA SAMPÁIO
MACHADO. 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, 29 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEREMIAS CINACHI HILARIO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 11 de fevereiro de 1977, residente e domiciliado Rua Gilberto Moraes Cesar, nº
55, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JAIR HILARIO e EUNICE CINACHI
HILARIO. CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 13 de março de 1971, residente e domiciliada Rua Gilberto Moraes Cesar, nº
55, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de THYRSO BENEDICTO DOS SANTOS
e EUNICE DA SILVA SANTOS. 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, 30 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ISRAEL APARECIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 12
de agosto de 1979, residente e domiciliado Estrada Luiza Fernandes Miranda, nº
17302, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filho de ISRAEL SILVA e NAZINHA
FILOMENA DA SILVA.
FABIANA DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 39 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 28 de março de 1982,
residente e domiciliada Rua Tenente Dilermando de Oliveira Cornetti, nº 119, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de WILLIAM DIAS DOS SANTOS e VERA LUCIA MUNTUANI
DOS SANTOS. 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, 30 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS DO NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
militar, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Nilópolis-RJ, no dia 20
de março de 1996, residente e domiciliado Rua Santa Maria Mazarello, nº 242, Alto do
Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS DOS SANTOS e ELIANA
MACHADO DO NASCIMENTO.
BRUNA LETICIA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão bacharel em
direito, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 22
de outubro de 1998, residente e domiciliada Rua Santa Maria Mazarello, nº 242, Alto
do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filha de EDIMILSON MARQUES MONTEIRO e
JEANE APARECIDA DE PAULA BARBOSA MONTEIRO. Apresentaram os documentos
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2021.

Atletas conquistam voltam aos pódios 
em São Paulo e Centro Hípico Italiano 
retoma os campeonatos em Lorena
Ranking Interno marca retorno de competições e deve contar com alunos e familiares; desempenho de alto nível

Após um ano e cinco meses 
sem competições, o Centro Hí-
pico Italiano, em Lorena, retor-
na gradativamente a realização 
de eventos, como no próximo 
dia 14, a primeira edição do 
Ranking Interno de Hipismo, 
que aguardava a atual maior 
flexibilização devido a pande-
mia da Covid-19. O Centro, que 
coleciona conquistas e um alto 
nível de representatividade em 
competições externas, tem a se-
quência familiar no esporte da 
fundadora, Fernanda Bongetta.

Fechado de março a setem-

Rafaela Lourenço
Lorena

bro, funcionando apenas para 
os clientes que hospedam seus 
cavalos, o Centro deve marcar o 
retorno dos campeonatos com 
a edição do Ranking Interno 
apenas com os alunos locais. 
O evento seguirá todos os 
protocolos sanitários contra 
a disseminação do novo coro-
navírus, além de ser realizado 
em uma ampla área aberta 
que deve contar um instrutor 
e até quatro alunos montados 
nos cavalos, mantendo o dis-
tanciamento. 

De acordo com a proprietá-
ria, Bruna Bongetta, é gratifi-
cante retornar as atividades 
com segurança para os 14 
profissionais que atuam desde 

a jardinagem até os instrutores 
e tratadores dos animais, e 
principalmente para os clien-
tes e praticantes. Ao todo são 
34 cavalos no espaço, sendo 
22 de proprietários e 14 pró-
prios, dois para competições, 
três de estimação e o restante 
para a escolinha. “As aulas de 
equitação começam de cinco 
anos em diante, temos alunos 
de 60 anos! E o hipismo é um 
esporte bacana porque os que 
competem não tem a diferença 
de gênero. Competem todos na 
mesma categoria, e nas abertas 
competem também todas as 
idades”, frisou Bruna ao expli-
car que a idade não influencia 
no desempenho do atleta e sim 
a conexão com o animal, pela 
sensibilidade do cavaleiro ao 
conduzi-lo.

A proprietária destacou ain-
da que mesmo durante o pe-
ríodo fechado na pandemia, o 
funcionamento interno seguiu 
normalmente com as ativida-
des de fisioterapia, gelo para a 
musculatura e toda a recupera-
ção dos animais como atletas. 

Para as competições exter-
nas, o Centro também manteve 
a qualidade nas participações, 
como representaram os irmãos 
Leonardo e Luísa Bergamaschi, 
que conquistaram medalhas 
no início do mês em São Paulo. 
Leo, de apenas 8 anos, além de 
trazer o bronze do Campeonato 
Paulista para casa, também 
garantiu a prata por equipe 
na categoria preliminar do 
Campeonato Paulista Brasilei-
ro. O jovem atleta também se 
destacou ficando em quinto 
lugar no Brasileiro de Salto, ca-
tegoria preliminar que contou 
com 127 concorrentes.

Já a irmã Luísa, de 10 anos, 
ampliou o orgulho da família 
com a sua primeira participa-
ção no Campeonato Brasileiro 
conquistando o nono lugar 
entre 126 concorrentes, além 

da quadragésima posição no 
paulista. E no campeonato de 
Amazonas, realizado apenas 
com mulheres, que participou 
ao lado da médica Candice 
Braga, Luísa ficou no segundo 
lugar do pódio. A doutora 
conquistou o terceiro lugar no 
individual e o vice-campeonato 
por equipes.

Ana Laura Marton, de 12 
anos também representou o 
Centro Hípico Italiano e ficou 
em oitavo lugar no Paulista de 
Hipismo, concorrendo com 66 
atletas. “A gente não esperava 
que fôssemos para São Paulo, 
na Hípica Santo Amaro, uma 
das mais renomadas do territó-
rio nacional, e ele representou 
muito bem (Leo). Todos na 
verdade!”, comentou Bruna 
sobre os desempenhos.

Ainda sobre competições, 
Lorena realiza desde 2015, a 
cada dois anos, a Copa Fernan-
da Bongetta, em homenagem 
a tia de Bruna, fundadora do 
espaço, que faleceu em 2014. 
O evento, que conta com a 
participação de hípicas de 
outras regiões como Minas 
Gerais e São Paulo, capital, 
seria realizado em setembro, 
mas a direção estuda poster-
gá-lo devido as medidas para 
inibir a disseminação do novo 
coronavírus. 

Conheça o espaço – O Cen-
tro Hípico Italiano, localizado 
à rua Scyllas Thomè de Souza, 
409, no Parque das Rodovias, 
funciona de segunda à sexta-
-feira, das 8h às 12h e das 14h 
às 16h, e aos sábados, das 8h 
às 13h. Os interessados em 
conhecer mais sobre o esporte 
e as instalações, que contam 
também com a interação com 
outros animais como lhamas 
e antas, podem agendar uma 
aula experimental e gratuita 
presencialmente ou pelo te-
lefone (12) 98141-2401, que 
também é WhatsApp.

A comemoração do Centro Hípico pelo campeonato de amazonas

Fotos: Divulgação CHL
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Aparecida tem confusão por fala de vereador e 
rejeição por fim obrigatoriedade no Executivo
Solicitação de André Monteiro consegue manter regulamentação sobre ensino superior para para 
chefe de sessões; vereador é alvo de confronto com servidores após pedir contratação de “noias”

A Câmara de Aparecida 
rejeitou, por cinco votos a 
quatro, o projeto do Executi-
vo que tiraria a obrigatorie-
dade do ensino superior para 
contratação e manutenção de 
chefes de sessão. A votação 
da quinta-feira (29) dividiu as 
atenções com uma confusão 
entre funcionários da Prefei-
tura e o vereador André Luís 
Monteiro, o Padrinho (Patrio-
ta), após fala do parlamentar 
que atacou o trabalho de 
limpeza realizado na cidade. 
O caso acabou em agressões 
e encaminhamento para a 
delegacia.

As funções questionadas, 
em pedido do próprio Mon-
teiro, fazem parte do grupo 
de cargos de confiança, onde 
o prefeito tem a liberdade 
para fazer a contratação 
em áreas do funcionalismo 
público, com um salário de 
R$ 1,9 mil por mês.

Em janeiro de 2020, a 
Câmara aprovou um projeto 
que determina a exigência 
de ensino superior para os 
secretários, assessores e 
chefes de sessões do Paço 
Municipal.

Em maio deste ano, o pre-
feito Luís Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (Podemos), exo-
nerou setenta servidores, 
após denúncia do Ministério 
Público por não se enquadrar 
em lei que rege a norma para 
contratação.

O vereador Luís Fernando 
de Castro Rocha, o Gu Castro 
(PSDB), um dos cinco que 
votaram contra (além dele, 
Liliane Gabriele dos Santos-
-PL, Simone Aparecida Ribas 
da Silva-PSDB, Carlos Alexan-
dre Rangel dos Santos-PSD 
e André Monteiro), teve um 
desentendimento durante 
a sessão com a presidente 
da Câmara, Ana Alice Braga 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Protesto por fala do vereador André Monteiro (dir.), que pediu contratação de "noias"; quinta-feira é marcada por tumulto e rejeição de projeto

Protesto no inicio da semana para reivindicar melhores condições de trabalho; ação coordenada pelo sindicato segue sem resposta da Latasa

Vieira (Podemos). Para Cas-
tro, o projeto apresenta uma 
divergência. “Trata-se da lei 
5.241 de 2020, feita pela ex-
-prefeita Dina Moraes (DEM), 
que é um projeto de reestru-
turação (...). Essa lei está tam-
bém em uma subemenda da 
Lei Orgânica, então acho que 
primeiro teria que mudar a 
Lei Orgânica e depois mudar 
a lei de reestruturação, que 
é uma ordinária”, argumen-
tou. “A Lei Orgânica é acima 
da lei ordinária, então não 
adiantaria em nada revogar-
mos se não revogamos a Lei 
Orgânica”.   

Para o vereador Luiz Car-
los Ferreira Junior, o Juni-
nho Corpo Seco (Podemos), 
que votou a favor do projeto, 
o salário líquido é muito 
pequeno para exigir ensi-
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no superior. “Como você 
vai exigir ensino superior 
para um chefe da frente de 
trabalho ou para chefe do 
cemitério? São cargos que 
não têm exigência de curso 
superior e por isso votei a 
favor”, explicou Corpo Seco, 
que destacou a crise para a 
cidade e medidas federais 
como empecilhos para mu-
danças administrativas. “O 
momento não é apropriado 
para o travamento da máqui-
na pública, porque a atual 
administração está impedida 
de realizar concurso públi-
cos por causa da Lei Federal 
Complementar nº 173, de 27 
de maio de 2020”.

Confusão – Antes do início 
da sessão, funcionários da 
Frente de Trabalho foram 
até a porta da Câmara para 

protestar contra André Luís 
Monteiro, por uma fala do 
parlamentar em uma live, re-
alizada na em sua página do 
Facebook. Monteiro sugeriu 
ao prefeito a contratação de 
dez “noia” (sic) para atuar na 
frente de trabalho e realizar 
a limpeza de mato na rua 
Benedito Macedo, no bairro 
Ponte Alta.

O vereador tentou ligar o 
protesto ao projeto rejeita-
do no plenário, apesar das 
críticas apontarem para a 
declaração na rede social. 
“Essa história de ter chamado 
eles de ‘noia’ foi inventada, 
pois já publiquei um vídeo 
mostrando, que em momento 
nenhum eu chamei eles (sic) 
de ‘noia’. Só que o chefe da 
Frente de Trabalho são todos 
chefes de sessão e perderam 

os empregos. (...) Ontem 
(quinta-feira), tinha interesse 
pessoal naquilo (votação da 
lei) e gerar aquele clima de 
guerra e, por isso, foi daquela 
forma (protestos)”, salientou 
Monteiro.

Durante a sessão acalorada, 
Monteiro foi agredido por um 
dos colaboradores da Frente 
de Trabalho, que foi levado 
até a delegacia da cidade por 
guardas civis municipais. O 
vereador registrou um bole-
tim de ocorrência.

“Foi agressão mesmo e foi 
filmado, tanto que o agres-
sor foi preso em flagrante 
e depois fui ameaçado por 
outro colaborador da Frente 
de Trabalho, e também foi 
preso”, finalizou Monteiro.

No vídeo, é possível acom-
panhar relatos rebatendo o 

ataque do parlamentar. “Ele 
sugeriu ao prefeito, que o 
prefeito fizesse uma contrata-
ção de dez ‘noia’, desdenhou 
ainda: ‘Matinho é fácil de 
arrancar’. Realmente é fácil, 
mas, senhor vereador, nós 
não temos equipamentos, 
não tem EPI (equipamento 
de proteção individual) e já 
faz muito tempo”, frisou um 
dos manifestantes.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a Pre-
feitura que em nota informou 
que “repudia veementemente 
qualquer fala desrespeitosa, 
preconceituosa e de depre-
ciação. É lamentável que um 
legislador, eleito pelo povo, 
disponha-se a se referir com 
termos chulos a um proje-
to aprovado pela própria 
Câmara Municipal, da qual 
faz parte. A secretaria de 
Desenvolvimento e Promoção 
Social entende que ao tratar 
desta maneira o programa 
Frente de Trabalho, o vere-
ador desrespeita o próprio 
Poder Legislativo municipal 
(trecho da nota)”.

A nota finaliza dizendo que 
“todas as atitudes cabíveis 
serão tomadas para que essa 
infeliz situação, que gerou 
uma sequência de transtor-
nos, seja resolvida da maneira 
correta e digna a ser feita”.

As 14h da sexta-feira (30), 
a Câmara de Aparecida tam-
bém emitiu uma nota oficial, 
se opondo às falas de André 
Monteiro. Em um trecho, a 
Casa destacou que “repudia 
veementemente os atos de 
discriminação praticados pelo 
vereador André Monteiro (in-
juriar alguém, ofendendo-lhe 
a dignidade ou o decoro - art. 
140 do Código Penal). Tal fala 
do vereador é inaceitável, vis-
to que todos os trabalhadores 
e pessoas, sem exceção, têm 
o direito de ser respeitados 
e honrados por quem quer 
que seja...”.

Sindicato e funcionários mantêm 
cobrança sobre Latasa depois de 
acidentes e más condições de trabalho
Trabalhadores paralisaram linha de produção na última segunda-feira; 
categoria aponta excesso de ocorrências e sobrecarga na jornada de trabalho

Após registrar acidentes 
graves, os metalúrgicos da 
fábrica Latasa fizeram uma 
paralisação, na última segun-
da-feira, dia 26. Os trabalha-
dores reclamam também da 
falta de articulações para o 
pagamento da PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados). 
A empresa, que fica no bairro 
Feital, tem um quadro de mais 
de trezentos funcionários. 

De acordo com o Sindmetp 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Mo-
reira César e Roseira), no 
último dia 23 um trabalhador 
do setor de produção teve a 
mão presa em uma máquina 
e teve quatro dedos esma-
gados. Ainda na sexta-feira, 
outro funcionário, na oficina 
de empilhadeiras, caiu sobre 
um objeto cortante e lesionou 
o tendão da mão. A classe 
apontou também que outros 
acidentes têm ocorrido no 
local de trabalhado, e que so-
mente em trinta dias aconte-
ceram duas quedas do gancho 

da ponte rolante em espaço 
próximo aos metalúrgicos.

O presidente do Sindicato, 
André Oliveira, afirmou que 
tem criticado a ausência de 
efetivo na Latasa, o que tem 
sobrecarregado os trabalha-
dores. Outro fator apontado 
é a falta de EPI (Equipamento 
de Proteção Individual). Há 
relatos de trabalhadores que 
estão utilizando a mesma 
máscara por até quatro vezes 
mais tempo do que o indicado.

Além das questões de segu-
rança do trabalho, há também 
a reclamação sobre a falta de 

negociação da PLR. Há cerca 
de dois meses, a Latasa deve-
ria ter iniciado as discussões, 
mas conforme a categoria, 
há recusa para abertura da 
negociação. “Ano passado foi 
preciso entrar em greve pra 
ter PLR. É um absurdo essa fal-
ta de transparência, tanto nos 
números de produção quanto 
nas questões de segurança, é 
um completo descaso com a 
vida do trabalhador. Hoje foi 
uma hora de paralisação, mas 
se nada mudar, os protestos 
vão aumentar”, ressaltou o 
presidente.
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Caraguá anuncia volta de 
atendimentos médicos em 
Unidades Básicas de Saúde

Bruna Silva
Caraguaratuba 

Com queda na incidência 
dos casos de Covid-19, Cara-
guaratuba retomará a partir 
da próxima segunda-feira (2) 
os atendimentos médicos com 
clínico geral em 12 Unidades 
Básicas de Saúde. Até então, 
com redução das agendas, os 
postos estavam atendendo 
somente com 50% da capa-
cidade.

De acordo com o Município, 
a redução dos agendamentos 
se deu por conta da vacinação 
contra a Covid-19. “As unida-
des são fundamentais para 
imunizar a população, por 
isso parte da equipe precisou 
ser deslocada para se dedicar 
a ação”, ressaltou. A medida é 
tomada também para evitar 
aglomerações que favorecem 
o contágio da Covid-19.

O atendimento com clínico 

geral estará disponível de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h, para solicitação de 
exames, encaminhamentos 
e acompanhamentos para 
especialistas.

Com foco em retomar o 
atendimento com 100% da ca-
pacidade e outros serviços dos 
postos de saúde, Caraguatatu-
ba admitiu mais 25 auxiliares 
de enfermagem, por meio da 
OSJM (Organização Social João 
Marchesi). Ao menos 18 já es-
tão trabalhando. A expectativa 
é que os novos funcionários 
atendam exclusivamente na 
vacinação contra a Covid-19. 
Assim, os enfermeiros e au-
xiliares poderão retornar aos 
seus postos de trabalho.

Nesta quinta-feira (28), a 
Saúde vacinou pessoas acima 
de 25 anos em diversos pontos 
da cidade. Os locais de vacina-
ção podem ser consultados 
no site oficial do município 
(caraguatatuba.sp.gov.br).
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A cada dia que passa só temos 
motivos para agradecer, momentos 
bons para viver e pessoas especiais 
para agradecer!

#gratidaopelavida 

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

Quer um tratamen-
to para seus dentes 
de primeira qualida-
de? Um lugar onde 
pode sair com o me-
lhor sorriso? O en-
dereço certo é o Red 
Habilitação Dental, 
do conhecido dentista 
Dr. Redmilson, de 
Canas. Pode conferir 
que vai aprovar!

Nos dias de hoje 
todo cuidado é pou-
co. Se quiser proteger 
seu veículo, procure a 
Rastrek Lorena. Mais 
de 400 mil veículos 
rastreados. Anote o 
site: www.rastreklo-
rena.com.br

Pensando em pintar 
sua casa ou seu es-
paço comercial? Que 
tal contatar antes a 
MAZ Pinturas Collor 
Service, uma agência 
de consultoria em 
Taubaté? Um serviço 
excelente!

Quer adquirir um 
look novo ou semi 
novo? Procure pela 
Rafa Look. Peças 
cuidadas com muito 
amor. Atendimento 
com hora marcada. 
Muitos looks incríveis 
e para várias idades!

Quer um bolo espe-
cial para seu aniver-
sário ou de alguém 
muito querido? Do-
cinhos diferenciados, 
gostosos e perfeitos? 
O lugar certo é a Pi-
tanga Confeitaria, 
da charmosa Camila 
Pereira. Anote o con-
tato: 12.981432429

Quer dar um pre-
sente e não pode sair 
de casa? Procure a 
loja online Dorinho 
Decor. Fazem en-
tregas em Lorena, 
Guaratinguetá e Apa-
recida. Muitas lindas 
opções para agra-
dar todos os gostos. 
Esse é o contato: 12. 
3111.1152

Procura por um en-
genheiro para realizar 
aquele sonho de tanto 
tempo? Marque esse 
nome: Júnior Cruz. 
Serviços de engenha-
ria, arquitetura e de-
sign. Que tal agendar 
um horário hoje mes-
mo? 12.991888322.

Quem não gosta de 
um Tupperware?? 
Faz muita falta no dia 
a dia em nossa casa. 
Se quiser comprar 
seu produto original, 
procure pela Louize 
Tupperware. Muitas 
opções maravilho-
sas!! 

Dica da Semana: 
Quando o assunto é 
saúde, não podemos 
brincar nem deixar 
para depois. Um lugar 
onde o atendimento é 
especial, com várias 
áreas de saúde, com 
um valor especial, 
você encontra na 
Protemed, do nosso 
conhecido Renato 
Marton. Não é plano 
médico. É atendimen-
to imediato, inclusive 
com vacinas que toda 
família precisa! 

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

Fico encantada em ver um casal comemo-

rando 50 anos de uma feliz união. A família 

Pelúcio comemoraram as Bodas de Ouro de 

seus pais Dorinha e Wagner Ignácio. Ma-

ravilhoso e emocionante, não concordam?? 

Vocês são admiráveis! Um abraço especial! 

Ele é dono dos cliques mais 

incríveis, principalmente das 

turmas de bike. Ney Evangelista 

arrasa. Sabe o momento certo de 

mostrar a beleza de uma foto, de 

um momento, de um lugar! Sou 

sua fã, viu? Sucesso!!

“Há uma teimosia em relação a mim que nunca pode suportar ter 
medo da vontade dos outros. Minha coragem sempre aumenta a 
cada tentativa de me intimidar.”   

Jane Austen (Orgulho e Preconceito)

Não tem como não se emocionar 
diante dessa linda comemoração de 
99 anos da Tia Maria, no Rio de Ja-
neiro. Que beleza chegar nessa idade 
com tanta alegria e felicidade. Que 
Deus a abençoe, minha querida!

Ele tem uma voz maravilhosa, 
que emociona e encanta. É o te-
nor Willian Mariano. Já cantou 
para o Papa em Roma. Criou o 
belíssimo projeto Madrigal “Har-
monia em Voz”, constituído por 
músicos e estudantes de canto 
de Guaratinguetá e região. Vale a 
pena conhecer. Fabuloso!! Sucesso 
para você!!  

Ela é dona da risada mais 

gostosa desse mundo!! A ado-

rável Dulce Hummel, uma pessoa 

adorável e admirada, também 

comemorou mais um ano de 

vida. Amada, que você continue 

espalhando alegrias e muito bom 

humor por onde for! Parabéns!!

 Esse lindo casal Ana Cláudia e Maurício, 
pessoas lindas e queridas, comemoraram 
Bodas de Hematita... 28 anos de uma linda 
união, de amor, amizade e muita admiração. 
Parabéns!! Continuem vivendo essa felicidade 
por todos os dias!! 

Lindo, charmo-
so, super requisi-
tado em Lorena, 
Rinald Guima-
rães completou 
mais um ciclo de 
uma linda vida! 
Q u e  v e n h a m 
muitos e muitos 
anos de alegrias, 
lindos momen-
tos e lindas emo-
ções! Beijos!!

Quem está toda feliz em ser vovó 

é a educadora Andréa Antunes. 

Nasceu a princesa Maria Alice, 

trazendo muito encanto e lindas 

emoções. Parabéns, minha querida! 

Curta mesmo que é bom demais!

André Moraes é um dos grandes can-
tores de nossa região. Nos bons tempos 
de festas, ele era certeza de sucesso. Suas 
músicas arrasam! Mas lindo mesmo é 
sua dedicação ao social. É de emocionar 
quem o acompanha. Você é muito espe-
cial, meu querido!

 Quem sempre está esbanjando elegância, beleza e delicadeza é a charmosa Eliana Moura. Mulher engajada, muito querida e estimada. Parabéns pelo seu aniversário, minha linda!! Um grande abraço!

 Um abraço super especial para a linda 
Darla Torres, estudante de Análises e 
Desenvolvimento de Sistemas, pelo seu 
aniversário. Você é uma fofa! Parabéns!


