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Creche, R$ 3,7 milhões, CDHU 
e novas obras: saldo de Lorena 
e Pinda em eventos do Estado
Programação do vice-governador Rodrigo Garcia atende prefeitos da região com 
investimento na saúde e obras, além de programas de habitação e infraestrutura

Três cidades da região rece-
beram a visita do vice-gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), que represen-
tou o Estado na entrega e assi-
natura de obras e programas 
para prefeitos. A passagem do 
tucano por Lagoinha, Lorena 
e Pindamonhangaba atendeu 
setores como educação, saú-

de, infraestrutura e moradias, 
alavancando expectativas 
para a programação dos 
próximos meses. Em Lorena, 
o foco foi, principalmente, a 
inauguração da creche-escola 

no bairro Jardim Primavera, 
local que sediou a visita do 
vice-governador à cidade. 
Os temas habitação, saúde 
e infraestrutura também 
estiveram em pauta. Os se-
cretários de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi; de 
Habitação Fernando Ma-
rangoni e o subsecretário 

de Assuntos Metropolitanos 
da secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, Ortiz Júnior, 
representaram o Estado junto 
a Garcia.
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Valor liberado pelo Estado para série de 
convênios com a Prefeitura de Lorena

Mais mortal na região, 
Cruzeiro registra três 
homicídios em cinco dias 

Terceira cidade mais violen-
ta da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) no primeiro 
semestre do ano, Cruzeiro 
enfrenta também um início 
de agosto sangrento. Com o 
assassinato de um jovem de 
19 anos na noite da última 
quarta-feira (11), o município 
atingiu a preocupante marca 
de três homicídios em apenas 
cinco dias. A mais nova vítima 
da violência em Cruzeiro foi 
o morador do bairro Vila Ba-
tista, Leandro Gabriel, morto 
a tiros no bairro Vila Maria. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a Polícia Militar 
foi acionada por moradores 
da rua Álvaro Moitinho 
Neiva, por volta das 23h da 

última quarta-feira, que re-
lataram ter ouvido diversos 
disparos de arma de fogo. Ao 
chegarem no local indicado, 
a PM e o Corpo de Bombei-
ros se depararam com o jo-
vem morto no chão. A vítima 
foi alvejada nas regiões da 
cabeça e das costas. Segundo 
a Polícia Civil, um inquérito 
foi aberto para tentar iden-
tificar o atirador. Durante 
esta semana, a corporação 
deverá coletar depoimentos 
de familiares de Leandro 
e analisar as imagens de 
câmeras de videomonitora-
mento da região do crime. 
O assassinato do jovem foi 
o terceiro registrado em 
Cruzeiro em agosto.

Mineiro cria 
frente do 
trabalho com 
até 50 vagas

Buscando amenizar os im-
pactos sociais da pandemia da 
Covid-19, Cachoeira Paulista 
lançou um novo decreto, que 
cria a frente do trabalho 
como forma de geração de 
empregos. O programa deve 
beneficiar apenas moradores 
locais. As inscrições ainda não 
têm data para serem abertas. 
Após análises financeiras e 
uma visita a Guaratinguetá, 
que já atua com este projeto, 
o prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) assinou, na 
última semana, o documento 
que cria a frente de trabalho 
no município. Ao todo serão 
cinquenta vagas disponibiliza-
das à população em situação 
de vulnerabilidade.

CDHU do 
Parque do Sol 
tem protesto 
por prestações

Um grupo de moradores 
de apartamentos da CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo), 
em Guaratinguetá, tem se 
queixando sobre o aumento 
no valor das prestações das 
moradias. Há casos em que 
o reajuste estaria acima de 
R$ 50 e chegou a R$ 100. Os 
moradores de prédios como o 
Parque do Sol se queixaram 
no fim de julho.

Funcionários da 
Novelis voltam 
a paralisar
a produção

Prefeitura inicia semestre 
letivo e aulas seguem em 
modelo remoto em Canas

Com o início do segundo 
semestre da educação básica, 
algumas cidades estão reto-
mando gradualmente as aulas 
presenciais, mas Canas optou 
por manter o sistema remoto. 
Ainda não há previsão para o 

Sala de aula à espera de alunos; Canas mantém sistema à distância

retorno dos alunos às escolas. 
A diretora de Educação, Wanda 
Ferreira, assumiu a pasta há 
cerca de um mês e frisou que 
a decisão deve ser tomada com 
cuidado e atenção.

Preso no fim de 2020 pelo 
assassinato da enteada de 
apenas um ano, um morador 
de Pindamonhangaba foi con-
denado na última terça-feira 
(10) a 54 anos de detenção. 
O padrasto é acusado de 
decapitar a criança e abando-
nar o seu corpo às margens 
de uma estrada no distrito 
de Quiririm, em Taubaté. 
Acompanhado do advogado, 
o servente de pedreiro Diogo 

Júri condena padrasto por 
decapitar bebê em Pinda

da Silva Leite, que não teve 
sua idade divulgada, tentou 
se defender das acusações da 
Promotoria de Justiça, mas 
acabou não convencendo o 
júri popular. O réu foi conde-
nado por ocultação de cadá-
ver e homicídio qualificado, 
já que não ofereceu chances 
de defesa para a vítima e 
utilizou um meio cruel para 
matá-la.

Guará confirma segundo caso 
da variante delta da Covid-19

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) segue em alerta 
com diagnósticos da variante 
delta do novo coronavírus. Nes-
ta quarta-feira (11), durante 

coletiva de imprensa, a secretá-
ria de Saúde de Guaratinguetá, 
Maristela Macedo, confirmou 
o segundo caso da mutação 
genética da Covid-19.
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Celão

Política a conta-gotas...
Três pra lá, dois pra cá..

A Prefeitura, quer dizer, o prefei-
to Isael Domingues contou até com 
os opostos para aprovar a reformu-
lação da Lei do Transporte Público 
de Pinda, esta semana. O Executivo 
só não pode contar com os votos de 
dois supostos vereadores que bus-
cam constantemente os dividendos 
políticos do gabinete: Rogerinho 
Ramos e Gilson Nagrin. Imaginem 
que até o Magrão e a ‘dupla’ Norber-
tinho e Vela votaram a favor, tanto é 
que o povo do mercadão já ironizou 
como o ‘bolero dos vereadores’: 
“são três pra lá, dois pra cá”...

Trocando 6 por meia dúzia
Se é que o vereador Rogerinho 

Ramos, bem ao estilo do perso-
nagem ‘Múcio’ do Jô Soares – no 
antigo programa Viva o Gordo – 
que buscava agradar todo mundo 
ao mesmo tempo, votou contra a 
reformulação da Lei do Transporte, 
pensando na média com os seis 
ou sete motoristas do transporte 
complementar, acabou entrando em 
rota de colisão com o Ministério 
Público e centenas de trabalhadores 
da empresa que transporta milhares 
de vidas diariamente em Pinda. 
Ah! Parece que no caso do Nagrin, 
a direção do voto veio de casa, ou 
seja, da patroa. Pelo menos foi o 
que falaram...

Hora da onça beber água
O retorno do vereador Marcelo 

Coutinho – o Celão à Câmara de 
Guará por determinação unânime 
do Tribunal de 
Jus t iça ,  dei -
xou ‘colegas’ 
do Legislativo, 
art iculadores 
do gabinete do 
prefeito e até 
comissionados 
do segundo es-
calão dos dois 
poderes municipais com ‘a pulga 
atrás da orelha’. Correu nos bas-
tidores da Casa de Leis, que teve 
parlamentar pensando em pedir um 
período de afastamento...

‘Volta pra lagoa, jacaré...’
Com a volta de Celão à Câmara 

com seus 1.624 votos, terceiro lu-
gar no ranking dos mais votados, o 
suplente Orvil-
le Teixeira que 
pontuou apenas 
793 votos –mes-
mo  t endo  se 
identificado com 
os beneficiários 
do auxílio emer-
gencial no ano 
passado – volta 
ao anonimato da vereança. Segundo 
a turma do cafezinho no Ponto Chi-
que, ‘é muita filosofia e importância’ 
para um suplente apenas...

Repercussão
Com Celão retomando espaços 

e ganhando forças no mercado po-
lítico de Guaratinguetá, aumentam 
as expectativas entre governistas, 
oposição e lideranças que vislum-
bram as próximas eleições. Os 
comentários da última sexta-feira, 
em que ele admite a possibilidade 
de disputar a estadual pelo PSD, 
dobrando com o federal Marco 
Bertaioli, acendeu o sinal de alerta 
no ‘QG’ da concorrência... 

Concentração
Tem especulador político em 

Guará dando por certo que Augusto 
Ferreira – que atuou no Sebrae na 
época em que Junior Filippo – vem 
candidato a deputado estadual no 
ano quem, dobrando com Flavinho 
para federal, ambos apoiados pela 
Canção Nova. Disseram que Flavi-
nho foi incentivado pela instituição 
religiosa a retornar à vida pública, 

O TEMPO DO TEMPO!
No meu tempo o tempo era 

diferente!
Terra seca, terra rachada de 

fundo de açude, plantas esturri-
cadas, gado magro, cenas conhe-
cidas do Nordeste se alastram 
pelo país.

A falta de chuva, o frio inten-
so, geadas, neve, o novo cenário 
do clima tropical.

No meu tempo o tempo era 
outro!

A crendice popular, lua de aro 
longe, chuva perto, lua de aro 
perto, chuva longe; quando Deus 
quer, com qualquer tempo chove.

Na literatura de Graciliano 
Ramos, a saga do vaqueiro e de 
sua cadela vagando pelo sertão 
em busca da sobrevivência.

No país, 40% do território com 
a falta de chuva, que se espalha 
para a região sul, mudando o 

centro da seca, atingindo 2.445 
municípios com a pior estiagem 
desde que o fenômeno passou 
a ser medido no país, o ano de 
1910.

Os cientistas do Painel In-
tergovernamental de Mudanças 
Climáticas da ONU elaboraram 
um relatório no qual mostra o 
aumento da  frequência e da 
intensidade dos eventos extremos 
ligados às mudanças climáticas.

O relatório divulgado recente-
mente é assinado por 234 autores 
de 65 países.

Os recursos da ciência à dis-
posição do homem constituem a 
ciência climática, onde a previsão 
de eventos extremos, furações, ci-
clones, secas prolongadas e ondas 
de calor são detectadas com uma 
antecedência espantosa.

Os modelos computacionais, 
mais modernos e os dados acu-
mulados desde o início do século 
passado, possível atribuir o grau 
de influência das mudanças cli-
máticas.

Com a moderna ciência cli-
mática a possibilidade de se 
calcular, como e mais frequentes 
e intensos, se tornam em função 
do aquecimento global.

O cenário extremo de aqueci-
mento global de 4% o país deve 
ter alterações mais marcantes no 
volume de precipitação anual.

No cenário atual o mundo 
aqueceu 1 grau C na média glo-
bal, em consequência, os episó-
dios extremos que ocorriam uma 
vez por ano ocorrem atualmente 
na razão 1,3 e as tempestades em 
1,7 vezes para as secas, no mesmo 

período.
Na região Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste projeções 
de aumento de secas agrícolas 
e ecológicas para meados do 
século, em um cenário de 2% do 
aquecimento global.

Com o clima seco e árido a 
possibilidade de maiores quei-
madas com impacto nos ecossis-
temas, saúde humana, silvicultura 
e no todo da agricultura. 

O estudo da ONU coloca a 
floresta amazônica como “ponto 
de ruptura” sob a ameaça de uma 
transformação ecológica de larga 
escala.

A situação da Amazônia é pre-
ocupante, pois só neste primeiro 
semestre, 3.225 quilômetros qua-
drados de floresta simplesmente 
desapareceram em consequência 
das queimadas sob o olhar impas-
sivo das autoridades contribuindo 

com 44% das emissões anuais de 
CO2.

Contribuição significativa do 
país para o aquecimento global.

Não só a destruição da mata, 
mas o impacto direto na regulação 
das chuvas da região Centro-Oes-
te, sudeste e Sul onde o agrone-
gócio se situa.

O bioma amazônico transpira 
umidade em constante ritmo, 
influenciando na formação dos 
rios voadores (canais de umida-
de) que viajam na alta atmosfera 
alcançando as zonas de forte agri-
cultura com chuvas abundantes.

A destruição da mata amazô-
nica elevará o número de dias por 
ano com temperaturas máximas 
superiores a 35 graus Celsius.

 Calcula se em mais de 150 
dias até o final do século, no 
cenário de aquecimento de 4%, 
enquanto se espera que aumente 
em 60 dias no cenário de 2 graus 
Celsius.

Não só a agricultura está so-
frendo!

A ausência de chuva se traduz 
em falta d`água nos canos, com 
consequências desastrosas para 
o nosso quotidiano.

Ainda, na trilha da falta de chu-
va, os reservatórios das hidrelétri-
cas nacionais terminem o ano com 
10% de sua capacidade de reserva. 
O risco de racionamento elétrico, 
por ora, afastado por conta das 
caras termoelétricas.

Os efeitos da seca iniciam no 
agronegócio e terminam nas con-
tas de consumo elétrico.

O importante é discutir se o 
voto deve ser impresso!

No meu tempo o tempo 
era diferente! 

“Mais vale água do céu 
do que boa rega”

Ditado Popular

apostando também na estreia de 
Augusto no cenário eleitoral.

Dança ou baile das cadeiras?
A especulação política de Lorena 

aguarda o posicionamento do prefei-
to Sylvio Ballerini quanto as vozes 
do Legislativo pedindo a cabeça de 
alguns secretários da administração. 
Para a turma da praça, com tantos 
‘pedidos de cabeça’ – Saúde, Edu-
cação, Desenvolvimento Social e 
Meio Ambiente – já ironizaram que 
se o prefeito for satisfazer a Câmara, 
não será uma ‘dança das cadeiras’, 
mas sim um verdadeiro ‘baile das 
cadeiras’...

Baixa performance 
O vereador Léo Fênix, de Ca-

choeira Paulista, teve baixa curti-
da, zero de compartilhamentos e 
sem comentários – em três dias de 
postagem no Facebook, quando se 
‘gabou’ de ter derrubado o veto do 
prefeito e, em consequência, libera-
do as manifestações do movimento 
LGBTQIA + na cidade religiosa 
que recebe milhares de visitantes 
na Canção Nova. Segundo comen-
tários, um dos motivos que levou o 
prefeito Antônio Mineiro a vetar o 
projeto teria sido o pedido discreto 
das instituições religiosas pelo fato 
do movimento destoar com as pro-
gramações que marcam o município 
no Circuito da Fé.

Caixa preta
Os eleitores de Cachoeira Paulis-

ta ficaram curiosos quanto a ‘caixa 
preta’ mencionada na última sessão 
de Câmara pela vereadora Rogéria  
Lucas. Segundo o pessoal da polí-
tica, pelo nervosismo do vereador 
Max Barros em 
defesa do presi-
dente Rodolpho 
Veterinário, tudo 
levou a crer que 
realmente exis-
te a tal ‘caixa’. 
Dona de uma per-
sonalidade firme 
e forte, Rogéria 
deixou claro esta semana, no Atos 
no Rádio, que não se intimidará 
diante das pressões que vem sofren-
do nos bastidores do Legislativo, 
por causa de sua eventual candida-
tura à presidência da Câmara...

Perguntar não ofende
É verdade que o “Pai” – prono-

me de tratamento que vem sendo 
atribuído ao homem que patrocina 
o caos político na cidade – estaria 
investindo pe$ado para garantir a 
presidência da Câmara de Cachoeira 
Paulista???

‘Água no chopp’
A sessão de Câmara de Guará 

desta semana foi esquentada no 

plenário com o ‘bloqueio’ do regi-
me de urgência ao projeto da dupla 
‘ping-pong’. Em mais uma tentativa 
de Fabrício Dias e Marcelo da Santa 
Casa em travar as ações públicas do 
Executivo, a proposta era estabele-
cer critérios e proibir inaugurações 
que não estiverem rigorosamente 
concluídas. Parece que houve ‘tre-
-lê-lê’ nos bastidores do plenário...

Teste drive
Entre os desafios do prefeito 

Marcus Soliva frente ao comando 
de Guaratinguetá neste segundo 
mandato, além da execução do 
planejamento de obras e ações da 
administração, está a escolha de seu 
sucessor. Na opinião dos mais expe-
rientes, uma missão complexa, ten-
do em vista a tendência eleitoral da 
cidade com histórico de alternância 
de poder. Falam ainda que o melhor 
ambiente para ‘acertar na mosca’, 
quer dizer, a escolha de alguém que 
reúna carisma com predominância 
na competência, está no portfólio 
de seu governo, com destaque para 
Miguel Sampaio, Regis Yasumura 
e João Vaz – se pudesse extrair do 
trio perfis pessoais como opera-
cionalidade, carisma e técnica. No 
liquidificador governista, se procura 
um “novo Soliva”?

Projeção & expectativa
A informação, ainda que remota, 

da provável mudança de domicílio 
do ex-prefeito Antonio Carlos, 
de Caraguatatuba para Lorena, se 
tornou ‘combustível político’ entre 
os cientistas da Praça, reações con-

trárias em alguns 
i n s e g u r o s  d o 
mercado eleitoral 
e comemoração 
entre muitos fu-
turísticos. Teve 
gente somando 
o vínculo que o 
empresário sem-
pre manteve com 

a cidade, o idealismo de ver o 
desenvolvimento local cada vez 
mais acelerado e até profetizando 
uma futura candidatura a prefeito 
na Terra das Palmeiras Imperiais...

Projeção II
Se a notícia da mudança de 

domicílio de Antonio Carlos para 
Lorena deixou os políticos do pe-
daço em alerta, imaginem com a 
possibilidade dele disputar a eleição 
do ano que vem! Segundo os bem 
informados, caso permaneça no 
PSDB, o ex-prefeito de Caraguá 
poderá surpreender a concorrência 
como candidato a federal, somando 
com sua filha Michelli Veneziani 
para estadual. Caso migre com Ge-
raldo Alckmin para outro partido, 
ele está cotado entre os indicados 
do novo grupo ao Senado.

Rogéria Lucas

Antonio Carlos

...e que muitos ainda não tinham tomado conhecimento em Lorena, 
era que a visita do vice-governador Rodrigo Garcia, acompanhado da 
comitiva do Estado, estaria inaugurando a Creche do Jardim Primavera 
nesta sexta-feira, e que o prefeito Sylvio Ballerini, quer dizer, a cidade, 
receberia recursos de R$ 3,7 milhões para o Programa Nossa Casa – que 
fomenta a produção de moradias populares. E teve mais: R$ 250 mil 
para construção do Centro do Idoso e mais R$ 250 mil para construção 
de um campo de futebol na Cecap. Adivinham por que a população não 
ficou sabendo?

O que poucos sabiam...

Prefeito Sylvio Ballerini recebe cheque simbólico do secretário de Estado 
Fernando Marangoni e do vice-governador Rodrigo Garcia

Orville Teixeira
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Garcia e o prefeito de Pinda, Isael Domingues; CDHU em Moreira César

Mineiro, que anunciou frente de trabalho; ação minimiza danos da crise

Em agenda pela região, Rodrigo Garcia 
entrega creche em Lorena e CDHU em Pinda
Programação do Estado atende prefeitos com investimento na 
saúde e obras, além de programas de habitação e infraestrutura

Três cidades da região rece-
beram a visita do vice-gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), que represen-
tou o Estado na entrega e as-

Bruna Silva
Gabriel Mota
RMVale

Em Lorena, Rodrigo Garcia entrega cheque de R$ 3,7 milhões ao prefeito Sylvio Ballerini: anúncios e entregas

Apartamentos do CDHU entregues durante passagem do vice-governador por Moreira César, em Pinda

Fotos: Bruna Silva

Mineiro cria frente de trabalho com cinquenta vagas
Projeto deve beneficiar famílias em situação de pobreza; oportunidades vinculadas ao PAT em Cachoeira Paulista

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Buscando amenizar os im-
pactos sociais da pandemia da 
Covid-19, Cachoeira Paulista 
lançou um novo decreto, que 
cria a frente do trabalho como 
forma de geração de empregos. 
O programa deve beneficiar 
apenas moradores locais. As 
inscrições ainda não têm data 
para serem abertas.

Após análises financeiras e 
uma visita a Guaratinguetá, 
que já atua com este proje-
to, o prefeito Antônio Carlos 

Mineiro (MDB) assinou, na 
última semana, o documento 
que cria a frente de trabalho 
no município. Ao todo serão 
cinquenta vagas disponibiliza-
das à população em situação de 
vulnerabilidade.

De acordo com Mineiro, o 
objetivo é ampliar os trabalhos 
realizados. Além dos atendi-
mentos da Assistência Social 
com distribuição de cobertores 
e cestas básicas, a necessidade 
ainda é o emprego. “Meu foco 
é ajudar atender essas pessoas. 
Assinamos o decreto de uma 
Frente de Trabalho, que não é 
muito, mas já ajuda as pessoas 

da cidade que não tenham um 
ganho e que queiram traba-
lhar”, frisou.

A ação é voltada para os 
serviços de limpeza urbana, 
manutenção de jardins e pin-
turas de prédios públicos, 
no período de quatro horas 
diárias mais a participação de 
palestras sobre empreendedo-
rismo. A remuneração será de 
R$ 600 e uma cesta básica por 
beneficiário.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Emprego, 
Luiz Carlos Pugialli, explicou 
que as vagas seguirão critérios 
como da família ser classificada 

sinatura de obras e programas 
para prefeitos. A passagem do 
tucano por Lagoinha, Lorena 
e Pindamonhangaba atendeu 
setores como educação, saúde, 
infraestrutura e moradias, 
alavancando expectativas para 
a programação dos próximos 
meses.

Em Lorena, o foco foi, prin-
cipalmente, a inauguração da 
creche-escola no bairro Jardim 
Primavera, local que sediou 
a visita do vice-governador à 
cidade. Os temas habitação, 
saúde e infraestrutura também 
estiveram em pauta.

O secretário de Desenvol-

vimento Regional, Marco Vi-
nholi; de Habitação Fernando 
Marangoni; e o subsecretário 
de Assuntos Metropolitanos 
da secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, Ortiz Júnior, 
representaram o Estado junto 
a Garcia. Os deputados estadu-
al e federal André do Prado 
(PL) e Eduardo Cury (PSDB), 
respectivamente, também 
estavam presentes.

Autoridades políticas da 
região também compareceram 
ao evento como vereadores e 
os prefeitos Sylvio Ballerini 
(PSDB), de Lorena; Marcos 
Soliva (PSC), de Guaratinguetá; 
Thales Gabriel Fonseca (PSD), 
de Cruzeiro; Luiz Carlos de 
Siqueira - Piriquito (PODE), de 
Aparecida; Erica Soler (PL), de 
Potim; Rominho (PSDB), de Pi-
quete; Antônio Mineiro (MDB), 
de Cachoeira Paulista; Silvana 
Zanin (PDT), de Canas; Laurin-
do Garcez (PSDB), de Queluz; 
Guilherme Carvalho (PSDB), de 
Silveiras; José Benedito (PP), de 
Lavrinhas; Lê Braga (PSDB), de 
São José do Barreiro; Zé Eder 
(PSDB), de Cunha.

Batizada de “Professora 
Nazareth Barbosa Marcondes" 
(mãe do ex-prefeito Fábio 
Marcondes), a unidade escolar 
deve atender até 150 alunos 
do Jardim Primavera e bairros 
adjacentes. Em setembro de 
2018, no governo de Mar-
condes, a cidade assinou um 
convênio com a FDE (Funda-
ção para Desenvolvimento da 
Educação) para a construção 
da creche. A previsão inicial 
de entrega era de 1 ano e 4 
meses.

Rodrigo Garcia falou sobre 
o atraso na conclusão da obra, 
iniciada ainda durante a última 
gestão. “Toda obra pública 
tem seus desafios. Quando a 
gente assumiu em 2019, isso 
aqui não existia, existia uma 
intenção de construção, nós 
empenhamos recursos do Es-
tado para terminar essas obras 
e realizar a entrega”.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento Urbano de Lorena, 
Rosana Reis, explicou que o 
atraso se deu por problemas 
estruturais e demora para 
que firma responsável viesse 
à cidade. “A obra foi feita pelo 
FDE, então, demorou um pouco 
para poder notificar a firma 
contratada, e mais um pouco, 
para que a firma chegasse 
até aqui. Eles constataram 
algumas falhas de estrutura e 
consertaram”.

Ainda com atendimentos de 
creches paralisados por conta 
da pandemia, o secretário de 
Educação de Lorena, Claudinei 
Bastos, exaltou que a unidade 
tem a estrutura necessária 
para atender as demandas 
dos alunos. “É uma creche 
muito bem estruturada, com 
a própria organização vol-
tada especificamente para o 

atendimento de crianças de 0 
a 3 anos”.

Bastos informou ainda que 
a partir da próxima terça-feira 
(17) as inscrições para as vagas 
das creches serão retomadas, e 
posteriormente, as matrículas 
serão abertas. Baseada nos 
indicadores da pandemia, a 
pasta ainda analisa a data para 
retorno dos atendimentos.

Além da inauguração da 
creche, foi anunciado um in-
vestimento no valor de R$ 3,7 
milhões no programa Nossa 
Casa, que tem como intuito 
fomentar a produção de uni-
dades habitacionais junto à ini-
ciativa privada. Também foram 
entregues cinco escrituras de 
residências pelo Cidade Legal 
(programa de regularização 
fundiária do Estado).

Para Lorena, o governo 
estadual autorizou também a 
liberação de R$ 725 mil para 
a construção de uma UBS (Uni-
dade Básica de Saúde), R$ 250 
mil para a construção do Cen-
tro de Convivência do Idoso, e 
R$ 250 mil para a construção 
de um campo de futebol na 
Cecap pelo PEM (Programa 
Especial de Melhorias).

Cruzeiro e Canas também 
foram contempladas com 
liberação de verba pelo PEM, 
R$ 100 mil e R$ 50 mil respec-
tivamente. O vice-governador 
também anunciou a retomada 
das obras do conjunto habita-
cional de Potim pela CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano).

Pinda – Mais de duzentos 
apartamentos da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) foram 
entregues no bairro Karina, 
no Distrito de Moreira César, 
nesta sexta-feira. Foram des-
tinadas 167 unidades para 
famílias com renda até cinco 
salários mínimos, 24 para fa-
mílias com renda entre cinco e 

dez salários, 12 para idosos, 17 
para pessoas com deficiência 
e oito para solteiros.

Outras oito unidades foram 
reservadas para trabalhadores 
da segurança pública que não 
tiveram inscrição aprovada, e 
por esta razão foram destina-
das aos outros grupos. 

Os apartamentos possuem 
dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área serviço com 
total de 58,3m². O valor do 
investimento total feito pelo 
Governo do Estado, através da 
CDHU, foi de R$ 19,3 milhões.

“Eu vim aqui especialmente 
em nome do governador Doria 
(PSDB) pra fazer a entrega 
oficial dos apartamentos que 
ficaram muito bonitos, eu 
cheguei e alguém me disse: 
‘Rodrigo, esses apartamentos 
aqui tão (sic) melhores do que 
o de outra construtora, que 
tá fazendo aqui e vendendo 
caro pra população’. Aqui, a 
gente faz obra de qualidade 
com muita dedicação, e numa 
prestação que muitas vezes é 
menor do aluguel, cabem pra 
vocês que foram sorteados. E 
quando a gente fala de casa 
própria, fala de família, a gente 
fala de futuro”, comentou o 
vice-governador.

Vislumbrando novos em-
preendimentos, o prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), enfatizou 
que está trabalhando para 
identificar novas áreas para 
futuras parcerias para expan-
são do programa habitacional 
com foco na redução do déficit 
habitacional.

Denúncias sobre possíveis 
irregularidades no empreen-
dimento podem ser feitas na 
secretaria de Habitação de Pin-
damonhangaba, no escritório 
regional da CDHU localizado à 
rua Marechal Deodoro, nº 111, 
em Taubaté, ou pelo telefone 
(12) 2123-0666.

Fotos: Gabriel Mota

Fotos: Bruna Silva

como baixa renda, possuir pes-
soas com deficiência em casa, o 
cadastro no CaÚnido ou serem 
os provedores da família. “Pra 
gente não criar nenhum tipo 
de privilégio, de trabalhar com 
indicações, vamos somente 
com aqueles que pelos critérios 
realmente necessitam deste 
apoio”, salientou.

As expectativas são de que 
as inscrições sejam abertas 
na próxima semana. Os in-
teressados devem procurar 
pela unidade do PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador), 
de segunda a sexta-feira das 
9h às 16h.

Fotos: Rafaela Lourenço
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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de moradores de 
apartamentos da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo) em Gua-
ratinguetá tem se queixando 
sobre o aumento no valor das 
prestações das moradias. Há 
casos em que o reajuste esta-
ria acima de R$ 50 e chegou 
a R$ 100.

Os moradores de prédios 

Moradores Parque do Sol reclamam 
de aumento de prestações da CDHU

Reajuste chegou a R$ 100, de acordo com apontamento; gerente abre possibilidade de diálogo
como o Parque do Sol se quei-
xaram no fim de julho. “Não 
foi comunicado nada para os 
moradores, em média, o valor 
do aumento foi de R$ 50. Para 
mim, foi em torno de R$ 100 
e não teve nenhum aviso pré-
vio”, destacou o vigia Benedito 
Carlos Santana, que salientou 
a dificuldade de outros mora-
dores a quitar esses débitos.

Segundo Santana, o reajuste 
é aplicado anualmente a cada 
mês de julho. Cerca de sete-
centas pessoas moram nos 
blocos da CDHU do Parque do 

Prefeitura inicia semestre letivo e aulas 
seguem em modelo remoto em Canas
Ensino presencial deve ser retomado quando todos os profissionais da rede 
municipal de Educação completarem o esquema vacinal contra a Covid-19

Gabriel Mota
Canas

Com o início do segun-
do semestre da educação 
básica, algumas redes mu-
nicipais de ensino estão 
retomando gradualmente 
as aulas presenciais pela 
região, mas em Canas, a Pre-
feitura optou por manter o 
sistema remoto e ainda não 
há previsão para o retorno 
dos alunos às escolas. 

A diretora de Educação do 
Município, Wanda Ferreira, 
assumiu a pasta há cerca 
de um mês e frisou que a 
decisão deve ser tomada com 
cuidado e atenção. “Não dá 
para tratar apenas de deter-
minar o dia da retomada, e 
sim a possibilidade de um 
retorno mais seguro possível 
para todos os envolvidos na 
escola, porque a situação 
além de séria, é grave”.

Além da situação da pan-
demia, a porcentagem de 
profissionais da Educação 
com o esquema vacinal 
completo foi levada em 

consideração. Cerca de 55% 
dos colaboradores ainda 
não receberam a segunda 
dose do imunizante contra a 
Covid-19, o que tem projeção 
para ocorrer em meados 
de setembro, após cumpri-
mento das 12 semanas de 
intervalo entre as aplicações.

Wanda afirmou que a pas-
ta recebeu um comunicado 
extraordinário da secretaria 
estadual de Educação, no 
dia 30 de julho. Assim como 
em decretos anteriores, 
recomendou-se a vacinação 
nesse grupo de profissionais 
em dose única ou dupla, 
além de um intervalo de 14 
dias após a aplicação, para 
que se atinja a imunização 
esperada.

Apesar do apontamento, 
não está descartada a possi-
bilidade de aulas presenciais 
antes de que toda a equipe 
de funcionários das escolas 
municipais complete a vaci-
nação. A diretora da pasta 
afirmou que o plano de re-
tomada é flexível e citou a 
possibilidade de os alunos 
retornarem às escolas com 

o atendimento apenas dos 
profissionais de Educação 
que já foram imunizados.

“Está sendo feito um es-
tudo minucioso para que 
a gente não tome decisões 
que venham a prejudicar ou 
colocar em risco a vida do 
profissional” reforçou a di-

Sol. “Em torno de R$ 50, R$60, 
mas o meu foi R$ 100. Não 
estou reivindicando apenas 
o meu, já que eles me procu-
raram, porque sou porta-voz 
deles”, relatou o morador, que 
teve reajuste de R$ 239 para 
R$ 330.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
o gerente do Núcleo Regional 
da CDHU Francisco Assis 
Vieira Filho, o Tchesco, que 
respondeu por meio de nota: 
“Nos contratos antigos até 
três salários mínimos, como 
no conjunto habitacional 
Guaratinguetá F, entregue 
em 30 de dezembro de 2009, 
a prestação é de 15% sobre 
os rendimentos da família e 
aumentou o salário mínimo. 
A cada ano a prestação é 
reajustada”.

Ainda de acordo com Tches-
co, uma consulta foi realizada 
após as reclamações. “Foi 
orientado que cada mutuário 
que perdeu o emprego e agora 
tem um salário menor, caso de 
separação do casal, algum tipo 
de doença ou inadimplência, 
e que no acordo gera valores 
maiores nas prestações, deve 
procurar a CDHU”.

A gerência regional orienta 
que os moradores que passa-
ram por essas situações pro-
curem o escritório regional 
em Taubaté pelos telefones 12 
2123-0666, 0800 000 2348 
ou pelo site cdhu.sp.gov.br. 
Segundo o gerente, a análise 
nessas situações é feita caso 
a caso.Apartamentos do CDHU; famílias que moram nas unidades de Guará questionam aumento de valores 

Sala de aula à espera de alunos na rede municipal; rede pública municipal de ensino mantém sistema à distância por vacinas a professores
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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:
VICTOR FELIPE VIEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
caixa, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Aracaju-SE, no dia 23 de
outubro de 1995, residente e domiciliado Rua Matheus da Costa Pinto, nº 82, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e LUCIANA
SANTOS VIEIRA.
MAYARA SILVERIO DA ENCARNAÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
abril de 1997, residente e domiciliada Rua Matheus da Costa Pinto, nº 82, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO SILVERIO DA ENCARNAÇÃO e GEORGINA
PAULINO DA ENCARNAÇÃO. 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, 11 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS MANUEL ANDRADE DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro civil, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no
dia 13 de agosto de 1988, residente e domiciliado Avenida José Maria Guimarães
Alves, nº 150, bloco 8, apto 205, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de
MANUEL PINTO SOUSA e ELISETE JESUS DE ANDRADE SOUSA.
HÉLLEN DAMIANA CAMILO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de setembro de 1993, residente e domiciliada Avenida José Maria Guimarães
Alves, nº 150, bloco 8, apto 205, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de
MÁRCIA ANDRÉA CAMILO. 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, 12 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO FERNANDES MARCELINO, de nacionalidade brasileira, profissão almoxarife,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Aparecida-SP, no dia 02 de
agosto de 1986, residente e domiciliado Rua Mariz e Barros, nº 148, Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de RENATO DONIZETTI MARCELINO e SIMONE SILVA
FERNANDES MARCELINO.
IASMIN ANARA GALVÃO GENEROSO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de agosto de 1989, residente e domiciliada Avenida Soldado Paulo Alves, nº 22,
Vista Alegre, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de MESSIAS AUGUSTO
GENEROSO e SONIA MARIA GALVÃO GENEROSO. 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, 12 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO AUGUSTO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão programador de
sistemas, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de junho de 1991, residente e domiciliado Rua Doutor Eloy Chaves, nº
206, Alto do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA FONSECA e
NIRCE DE MATOS FONSECA.
YANCA PEÇANHA BATISTA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão contadora,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Belford Roxo-RJ, no dia 13 de
abril de 1996, residente e domiciliada Rua Doutor Eloy Chaves, nº 203, Alto do Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filha de ALEXANDRE MONTEIRO LOPES e RAQUEL PEÇANHA
BATISTA LOPES. 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, 12 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENAN CORREA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador de
qualidade, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 10 de março de 1993, residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Ignácio
Marcondes Romeiro, nº 985, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de JAIR CORREA
LEITE e ILMA APARECIDA DOS SANTOS LEITE.
TAMARA LIMA LOPES PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Valente-BA, no dia 08 de abril
de 1996, residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Ignácio Marcondes Romeiro, nº
985, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ TADEU DA SILVA PINTO e
MARLUCIA LIMA LOPES. 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, 12 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador, estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-
SP, no dia 09 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado Rua Carmem Miranda, nº
91, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA e
MARIA CACILDA GONÇALVES DE OLIVEIRA.
BRUNA BRUNO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 25 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia 06 de outubro de 1995,
residente e domiciliada Rua Carmem Miranda, nº 91, Bela Vista, Pindamonhangaba SP,
filha de PAULO ROBERTO BRUNO DA SILVA e TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS
BRUNO 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, 13 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO IGLESIAS, de nacionalidade brasileira, profissão soldador, estado civil
divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de maio
de 1991, residente e domiciliado Rua Igaratá, nº 170, Cidade Nova, Pindamonhangaba
SP, filho de SONIA IGLESIAS.
LUCILENE MARTINS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
janeiro de 1993, residente e domiciliada Rua Igaratá, nº 170, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ FERNANDO DA SILVA e LIGIA CORREA
MARTINS 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, 13 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUAN APARECIDO ARANTES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
forjaria II, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Luiz Flávio Marcondes
de Oliveira, nº 104, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de
PAULO DONIZETE ARANTES e ELISABETE TOBIAS ARANTES.
RAFAELLA CRISTIANE DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de maio de 1997, residente e domiciliada Rua Doutor Eugênio Fortes Coelho, nº
392, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de ELTON NEI DA COSTA e
ELIETE RAMOS 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, 13 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CHRISTIANO FARIA ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de outubro de 1987, residente e domiciliado Rua Machado de Assis, nº 70, Parque
São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de ROGÉRIO APARECIDO ALVARENGA
e EUDIR FARIA ALVARENGA.
ELIZANGELA VALÉRIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Campos do Jordão-SP, no dia
17 de fevereiro de 1980, residente e domiciliada Rua Machado de Assis, nº 70, Parque
São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO JOSÉ DA SILVA e MARIA
APARECIDA 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, 13 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO BRADLEY EVARISTO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão militar, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Jacareí-SP,
no dia 26 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Rua Iracema Pereira Resende,
nº 263, Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL RODRIGUES DA SILVA e
CARMEN LÚCIA EVARISTO GONÇALVES DOS SANTOS.
MARIA HELENA RANGEL COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de agosto de 2002, residente e domiciliada Rua Iracema Pereira Resende, nº 263,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de SIRLEY COSTA e MARIA ALICE RANGEL
PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2021.

retora. O semestre letivo da 
rede municipal de ensino de 
Canas teve início na última 
semana. Enquanto as aulas 
seguem em modelo remoto, 
as atividades escolares são 
repassadas aos estudantes 
por meio de aplicativos on-
line ou material impresso.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Expandindo as ações do 
programa “Cidade Inteligente”, 
Pindamonhangaba apresentou, 
neste mês, o novo formato do 
IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) e do ISS (Impos-
to Sobre Serviços) aos bancos. 
A partir de 2022, os impostos 
serão cobrados digitalmente. A 
medida deve gerar economia 
de aproximadamente R$250 
mil em apenas um ano, cortan-
do despesas com papel, correio 
e gráfica.

A expectativa é que ação 
possa facilitar as formas de 
pagamento ao contribuinte, 
além de trazer economicidade 
ao Município a fim de tornar 
dinâmico o processo de arreca-
dação dos tributos, que corres-
pondem a aproximadamente 
R$ 88 milhões do orçamento 
da cidade. 

“Os tributos digitais terão 
mais opções e facilidade de 

Pinda expande "Cidade Inteligente" e 
IPTU deve ser digital a partir de 2022
Município apresenta novo formato do imposto aos bancos; ação integra programa para qualificar 
atendimentos e comunicação e promete gerar economia de mais de R$ 200 mil aos cofres públicos

pagamento para o contribuin-
te, que poderá receber as guias 
através de um e-mail, aplicativo 
e até mesmo site da Prefeitura 
e realizar o pagamento tam-
bém pelo aplicativo do seu ban-
co, PIX, entre outras formas”, 
enfatizou diretor de Receitas 
e Fiscalização, Vicente Corrêa.

A Prefeitura deve lançar 
uma campanha para que todos 
os contribuintes atualizem 
o cadastro para apontar por 
meio de qual canal desejam 
receber o carnê. O intuito é que 
não haja mais impressão dos 
carnês, mas os moradores que 
precisarem de ajuda, poderão 
sanar as dúvidas no prédio da 
Prefeitura.

Para 2022 estão previstos 
lançamentos de mais de oi-
tenta mil documentos, entre 
IPTU, ISS e Alvará. A data de 
pagamento para cota única ou 
primeira parcela segue manti-
da para 15 de março.

Segundo a Prefeitura, o pro-
jeto está em fase de finalização 
de desenvolvimento de homo-

Cruzamento no Centro de Pinda; câmeras estão entre ações destacadas no planejamento do Cidade Inteligente, ampliada nesta semana

logação entre o departamento 
de informática e uma empresa 
terceira que executa o serviço. 
Até o fim deste mês, deve ser 
lançado o termo de referência 

que convocará os bancos para 
participarem do novo chama-
mento público para o recebi-
mento dos tributos municipais.

Otimista, o prefeito Isael 

Domingues (PL) afirmou 
que “temos ainda um ganho 
ambiental dentro do nosso 
projeto ‘Prefeitura sem 
papel’ e maior agilidade 

para o munícipe, que po-
derá acessar seus boletos 
diretamente de sua casa a 
qualquer hora do dia e da 
noite”.

Cruzeiro registra três homicídios em apenas cinco dias 
Jovem é morto a tiros no Vila Maria na última quarta-feira; Polícia Civil segue no rastro para identificar os autores 

Da Redação
Cruzeiro

Terceira cidade mais vio-
lenta da região no primeiro 
semestre do ano, Cruzeiro 
enfrenta também um início 
de agosto sangrento. Com o 
assassinato de um jovem de 
19 anos na noite da última 
quarta-feira (11), o município 
atingiu a preocupante marca 
de três homicídios em apenas 
cinco dias.

A mais nova vítima da 
violência em Cruzeiro foi o 
morador do bairro Vila Ba-
tista, Leandro Gabriel, morto 
a tiros no bairro Vila Maria. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a Polícia Militar 
foi acionada por morado-
res da rua Álvaro Moitinho 
Neiva, por volta das 23h da 
última quarta-feira, que re-
lataram ter ouvido diversos 
disparos de arma de fogo. 

Ao chegarem no local in-
dicado, a PM e o Corpo de 
Bombeiros se depararam 
com o jovem morto no chão. 
A vítima foi alvejada nas re-
giões da cabeça e das costas. 

Segundo a Polícia Civil, 
um inquérito foi aberto para 
tentar identificar o atira-
dor. Durante esta semana, 
a corporação deverá coletar 
depoimentos de familiares 
de Leandro e analisar as 
imagens de câmeras de vi-
deomonitoramento da região 
do crime.  

O assassinato do jovem foi 
o terceiro registrado em Cru-
zeiro em agosto. O primeiro 
caso ocorreu no último dia 7, 

vitimando Rodrigo de Andra-
de Inácio, que não teve sua 
idade divulgada. Segundo o 
boletim de ocorrência, o ho-
mem caminhava pela avenida 
Reinaldo Elisei, no bairro Vila 
Batista, quando foi surpreen-

dido por um motociclista, por 
volta das 23 h. Atingido por 
diversos disparos de arma de 
fogo, Inácio morreu no local.

O segundo assassinato 
aconteceu no último dia 9, 
no bairro Lagoa Dourada. De 

acordo com a secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
um servente de pedreiro de 
53 anos, que também não 
teve sua identidade divul-
gada, foi morto a tiros após 
abrir o portão de sua casa, 
que fica às margens da estra-
da Manoel de Andrade Vilela. 

Os homicídios dolosos 
(quando existe a intenção 

de matar) seguem sendo 
investigados pela Polícia 
Civil, que tenta identificar os 
assassinos.

Semestre – De acordo com 
os dados divulgados pela SSP 
no último dia 3, Cruzeiro 
contabiliza 16 vítimas de 
assassinato no primeiro se-
mestre do ano. Com os casos, 
o munícipio é o terceiro com 

mais registros na RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Nor-
te), ficando atrás de Taubaté 
(24) e São José dos Campos 
(20).

Em comparação com o 
mesmo período de 2020, 
Cruzeiro teve em 2021 uma 
morte violenta a mais, repre-
sentando um aumento de 6%.

Leandro Gabriel, uma das vítimas da semana em Cruzeiro; três mortes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS

   G.R.C.E.S. BEIRA RIO DA NOVA  GUARÁ          
 

Edital de Convocação 
 

O G. R. C. E.S. Beira Rio da Nova Guará, através da sua administradora provisória 
Claudinéia Aparecida Pereira, convoca todos os membros em pleno gozo de seus 
direitos estatutários, para participarem da assembleia geral extraordinária que 
definirá - sobre eleição da posse da diretoria executiva - Biênio 2021/2023 nas 
dependências da referida agremiação sito à Avenida Vaz de Caminha, n°101, bairro 
da Nova Guará, nesta cidade de Guaratinguetá-SP, obedecendo o seguinte 
calendário: 
 
a. Dia 20/08 (sexta-feira) 19h. às 20hs.,  inscrição da chapa da sede da Agremiação 
sito à Avenida Vaz de Caminha, n°101, bairro da Nova Guará, nesta cidade de 
Guaratinguetá-SP 
 
b. Dia 22/08 (domingo), das 10hs. às 12hs., Eleição e Posse da Nova Diretoria da 
sede da Agremiação sito à Avenida Vaz de Caminha, n°101, bairro da Nova Guará, 
nesta cidade de Guaratinguetá-SP. 
 
Todos os interessados neste ato deverão inscrever suas chapas, contendo os 
nomes, bem como as qualificações completas, dos candidatos para os cargos a 
serem preenchidos. 
 
OBS: Edital completo exposto nos estabelecimentos comerciais do bairro da Nova 
Guará. 
 
Guaratinguetá , 14 de agosto de 2021 
 

Claudinéia Aparecida Pereira 
Administradora Provisória 

 
DADOS PARA A(S) INSCRIÇÃO(ÕES) DAS CHAPAS 

Nome e qualificação completa 
Membros diretoria Executiva 

 
Presidente Executivo: 
1° Vice-Presidente 
2° Vice- Presidente 
1° Secretário Executivo 
Vice-Presidente do Carnaval 
Vice-Presidente de Educação e Cultura 
1° Tesoureiro Executivo 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 016/2021 - Edital nº 016/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 102/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-PECIALIZADA E QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA PARA TODOS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRA  PAULISTA, CONSISTINDO EM MANUTENÇÃO DOS SITES OFICIAIS, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MICROS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, COPIADORAS, 
DATA SHOWS, NOTEBOOKS, REDES E SEUS COMPONENTES ENGLOBANDO REPOSIÇÃO  
DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, TANTO OS DO PATRIMONIO COMO OS 
QUE VENHAM A SER ADQUIRIDOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 26 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO:Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 
12 31866022 / 12 3186 6010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os 
candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor 
de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia 
tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual foi aprovado, são eles: PEDRO HENRIQUE CUNHA IBARRA FERREIRA 
RG: 488423417-SP; ROSANA SELERI FONTES RG: 266303705-SP
Lorena, 12 de agosto de 2021.

Sylvio Ballerini - Prefeito Munipal

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 
 DA COMARCA DE LORENA – SP 

Jefferson Padilha Schoffen 
Oficial 

 

 

EDITAL  
Procedimento de Usucapião  

Imóvel de Transcrição N.º 2.179 

JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especialmente as 
conferidas pelo parágrafo 4.º do artigo 26 da Lei 9514/97. FAZ SABER a todos quanto o presente 
edital virem, ou dele conhecimentos tiverem, que por este Cartório de Registro de Imóveis se está 
processando o Procedimento de Usucapião Extrajudicial. Faz saber que TAKESHI MORITA, 
brasileiro, médico veterinário, inscrito no CPF/MF n. 036.538.548-49, casado com NILZA 
APARECIDA ALVES MORITA, brasileira, professora, inscrita no CPF/MF n. 145.312.918-91, 
residentes e domiciliados nesta cidade de Lorena/SP, apresentaram junto a este Oficial de Registro 
de Imóveis, a documentação necessária, protocolada sob o número 126.381, em 31 de março de 
2021, visando o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, conforme art.1.238 e 
1.242 do Código Civil Brasileiro, referente ao imóvel da transcrição n. 2.179, do Livro 3-G, deste 
Serviço Imobiliário, área denominada Sítio Verde, Gleba 1, com área de 1,5862 hectares e 
perímetro de 1.222,40, do Vértice G60-V-2487 ao vértice G60-V-2487, e Gleba 2, com área de 
1,5862 hectares e perímetro de 513,16, do Vértice G60-M-0211 ao Vértice G60-M-0211 do 
Município de Piquete/SP, Comarca de Lorena/SP, Código do INCRA n. 635.138.546.089-8. Por se 
encontrarem na posse mansa e pacífica do referido bem a mais de 15 (quinze) anos; justificando 
assim a expedição do presente EDITAL, para NOTIFICAR dessa pretensão terceiros eventuais 
interessados no que está a se pedir a este Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, 
apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o que deverá ser feito diretamente junto a 
esta Serventia, durante o horário das 09h00min às 16h00min horas, de segunda a sexta feira, no 
endereço Rua Erendy Novaes Ferreira, n. 126, Centro – Lorena/SP, dentro do prazo de quinze (15) 
dias corridos, a contar da publicação deste Edital, interpretando o silêncio dos notificados como 
concordância com o reconhecimento da usucapião aqui reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 
216-A, da Lei 6.015/73.  

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 
Escrevente Autorizada  
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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:
YURI PABLO DUQUE DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
campo, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Itaguaí-RJ, no dia 03
de outubro de 1990, residente e domiciliado Travessa Justiniano Antunes, nº 25, apto
5, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de ELIAS JOAQUIM DE LIMA e MARIA
APARECIDA DUQUE DE LIMA.
TAYANE SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil,
estado civil divorciada, de 25 anos de idade, nascida em Itaguaí-RJ, no dia 10 de
março de 1996, residente e domiciliada Travessa Justiniano Antunes, nº 25, apto 5,
Centro, Pindamonhangaba SP, filha de FABIANA SILVA DE SOUZA. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO ANTONIO MAIOLINO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil viúvo, de 53 anos de idade, nascido em Santa Isabel-SP, no
dia 07 de novembro de 1967, residente e domiciliado Avenida Rio de Janeiro, nº 256,
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de LEONIDIO CAMARGO e VANDIRA
MAIOLINO DE CAMARGO.
ELOIZA APARECIDA LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Taparuba-MG, no dia 23 de setembro de
1972, residente e domiciliada Avenida Rio de Janeiro, nº 256, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO LOURENÇO CAETANO e ALVERINA
FELISMINA LOURENÇO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PABLO CAUÊ BAZILIO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão borracheiro,
estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de julho de 2002, residente e domiciliado Rua João Gândara Martins, nº 96,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANDERSON AUGUSTO DOS REIS e
RENATA CHRIS BAZILIO.
DANIELA MARIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
setembro de 1995, residente e domiciliada Rua João Gândara Martins, nº 96, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JERONIMO ANTONIO DA SILVA e MARIA JOSÉ DAS
CHAGAS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO SALGADO MARCONDES FILHO, de nacionalidade brasileira,
profissão produtor rural, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de novembro de 1983, residente e domiciliado Estrada
José Benedito Marcondes Vieira, nº 2300, Borba, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ
FERNANDO SALGADO MARCONDES e CARMEN MARIA PIRES MARCONDES.
DENISE DE CÁSSIA CRUZ FLORES, de nacionalidade brasileira, profissão
coordenadora administrativa, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em
Bebedouro-SP, no dia 17 de janeiro de 1985, residente e domiciliada Estrada José
Benedito Marcondes Vieira, nº 2300, Borba, Pindamonhangaba SP, filha de JORGE
LUIS CRUZ FLORES e DIVA DE FATIMA CORREA FLORES. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS VINÍCIUS DE MOURA VILLALTA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de janeiro de 1995, residente e domiciliado Rua Doutor Antonio Vieira
Marcondes, nº 391, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filho de SILVÉRIO
VILLALTA JÚNIOR e ANGELA MARIA DE MOURA VILLALTA.
TAÍS GABRIEL PIOVEZAN, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 15 de
agosto de 1992, residente e domiciliada Ladeira Barão de Pindamonhangaba, nº 360,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS PIOVEZAN e
ROSELAINE DEUSDITE GABRIEL PIOVEZAN. 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, 09 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL VANNUCCI VALENTIM, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
27 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Haras Paulista, nº 364, Vila
São Judas Tadeu, Pindamonhangaba SP, filho de FABIO LUIZ VALENTIM e VIVIANE
VANNUCCI VALENTIM.
JÉSSICA DE MELLO MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de fevereiro de 1991, residente e domiciliada Rua Augusto Camilo Souza, nº 83,
Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de IVAN LUIZ MONTEIRO e MARIA
INÊS DE MELLO MONTEIRO. 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, 09 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCIMARA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão terapeuta, estado
civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em São José dos Campos-SP, no dia
03 de setembro de 1975, residente e domiciliado Avenida José Maria Guimarães
Alves, nº 150, bloco 10, apto 307, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ ELIAS DE CASTRO FILHO e TEREZINHA DOMINGOS CASTRO.
SARA ELAINE ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 02 de
setembro de 1986, residente e domiciliada Avenida José Maria Guimarães Alves, nº
150, bloco 10, apto 307, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO
DONIZETI ROSA e ROSÁLIA NUNES ROSA. 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, 09 de agosto de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
OLAVIO FONSECA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
divorciado, de 56 anos de idade, nascido em Bocaina de Minas-MG, no dia 07 de janeiro
de 1965, residente e domiciliado Rua Pitangueira, nº 30, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL JOSÉ DIAS e DURVALINA FONSECA DIAS.
MARILENE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 47 anos de idade, nascida em Santos-SP, no dia 10 de julho de 1974,
residente e domiciliada Rua Pitangueira, nº 30, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba SP,
filha de JOSÉ GERALDO FILHO e TEREZA MARIA 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, 09 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABRÍCIO CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão lavador, estado civil
solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de agosto
de 1993, residente e domiciliado Rua Capitão Virgilio Varela Homem de Mello, nº 214,
Jardim Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de EDNA RODRIGUES DE CAMARGO.
MAGALÍ SILVA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
fevereiro de 1992, residente e domiciliada Estrada José Machado de Andrade, nº
1990, Mandú, Pindamonhangaba SP, filha de MATEUS DIAS e MARIA DO CARMO
SILVA DIAS. 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, 10 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
junho de 1971, residente e domiciliado Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 1551, Chácara
da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCA DOS SANTOS.
MICHELLE REGINA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
março de 1987, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 1551, Chácara
da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO ANTONIO ALVES e BRIGIDA DOS
SANTOS ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REGINALDO RODRIGUES AUGUSTO, de nacionalidade brasileira, profissão
motorista, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de agosto de 1975, residente e domiciliado Rua Capitão Antonio
Marcondes Homem de Mello, nº 45, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO
RODRIGUES AUGUSTO e ILCA SANTOS RODRIGUES.
ANA CLAUDIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de dentista,
estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 12 de
fevereiro de 1988, residente e domiciliada Rua Capitão Antonio Marcondes Homem
de Mello, nº 45, apto 11, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de RENATO LUIZ
DOS SANTOS e MARIA LÚCIA 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, 11 de agosto de 2021.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Comerciantes de Pindamo-
nhangaba suspeitam ter caído 
em um novo golpe. Segundo 
relatos, no último mês, um 
homem apareceu numa loja 
de tintas buscando parcerias 
para uma ação de grafite no 
Centro da cidade. O dinheiro 
arrecadado não chegou à loja 
e as vítimas já não conseguem 
retomar o contato.

De acordo com a proprietá-
ria da loja de tintas, Fernanda 
Castanheira, o homem foi ao 
estabelecimento há cerca de 
um mês buscando parcerias 
para a ação de grafitagem. 
Ele teria procurado também 
o proprietário de um hotel no 
Centro para que o local rece-
besse a arte. A ação consistia 
em buscar apoio financeiro 
de pequenos comércios para 
comprar as tintas para as 
atividades que deveriam ser 
iniciadas na última segunda-
-feira (9), com carro de som e 
divulgação com faixa na praça 
7 de Setembro.

Castanheira começou a sus-
peitar de golpe quando outros 
lojistas passaram a questionar 
o início das atividades e se o 
dinheiro havia chegado até a 
loja de tintas. “A minha preocu-

Comerciantes de Pindamonhangaba 
suspeitam ter caído em novo golpe
Homem teria convencido empresários com ação social para promoção da arte de rua

pação é se mais pessoas ainda 
estão acreditando nessa histó-
ria e estão ajudando”, afirmou.

Há uma semana, o homem 
que se apresentou como pro-
fessor do Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) não responde nenhum 
dos envolvidos. Procurada 
pela reportagem do Jornal 
Atos, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba reforçou que 
não possui professores nas 
unidades do Cras e que tam-
bém não há nenhum projeto 
ligado a tintura ou pintura. “As 
parcerias realizadas pelo Cras, 
assistência ou qualquer órgão 
da administração direta ou in-
direta são realizadas de modo 
formal, com documentação, 
edital, assinatura de contrato/
convênio e não abordagem di-
reta às pessoas ou empresas”, 
reforçou. 

O “Qbradas Colors”, grupo de 
grafiteiros de Pindamonhan-
gaba, também desconhece a 
ação e destacou que nenhuma 
ação é feita a partir de arreca-
dação direta de dinheiro, elas 
são vinculadas à secretaria 
municipal de Cultura, por meio 
de editais.

Segundo os comerciantes, 
a Polícia Civil está ciente do 
possível caso de estelionato 
e segue acompanhando os 
desdobramentos.Viatura da Polícia Militar em Cruzeiro; município é um dos que registraram aumento de casos em 2021

Fotos: Bruna Silva

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Preso no fim de 2020 pelo 
assassinato da enteada de 
apenas um ano, um morador 
de Pindamonhangaba foi con-
denado na última terça-feira 
(10) a 54 anos de detenção. O 
padrasto é acusado de deca-
pitar a criança e abandonar 
o seu corpo às margens de 
uma estrada no distrito de 
Quiririm, em Taubaté.

Acompanhado do advoga-
do, o servente de pedreiro 
Diogo da Silva Leite, que não 
teve sua idade divulgada, ten-
tou se defender das acusações 
da Promotoria de Justiça, mas 
acabou não convencendo o 
júri popular. O réu foi conde-
nado por ocultação de cadá-
ver e homicídio qualificado, já 
que não ofereceu chances de 

Júri condena padrasto por decapitar bebê
Sentença de 54 anos de prisão; criança foi morta no ano passado em crime que chocou a região

defesa para a vítima e utilizou 
um meio cruel para matá-la.

Apesar da defesa de Lei-
te ainda poder recorrer da 
sentença, ele permanecerá 
preso na penitenciária Doutor 
José Augusto César Salgado, 
conhecida como a P2 de 
Taubaté.

Ocorrido em 13 de outubro 
do ano passado, o assassinato 
da pequena Maria Clara, que 
tinha um ano e três meses, 
causou comoção e revolta em 
Pindamonhangaba. De acordo 
com a Polícia Civil, o padrasto, 
que morava no bairro Arare-
tama, alegou à companheira 
na época que levou a enteada 
para passear de bicicleta, mas 
no meio do caminho precisou 
usar o banheiro, deixando a 
criança sob os cuidados de um 
desconhecido, que a raptou.

Acionada pela mãe da crian-
ça, a Polícia Civil desconfiou 

da versão de Leite. Questiona-
do pelos policiais, o padrasto 
confessou que decapitou 
Maria Clara às margens da 
rodovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro (SP-123), no distrito 
de Quiririm. Em seguida, a 
equipe policial encontrou o 
corpo da menina numa re-
gião de mata apontada pelo 
criminoso.

O crime causou revolta em 
Pindamonhangaba, levando 
um grupo de moradores do 
Araretama a incendiar a casa 
do servente de pedreiro, que 
ficava na rua Martins.

Apesar de indagado pela 
Polícia Civil e pela Promotoria 
de Justiça, o padrasto até hoje 
não revelou a motivação do 
crime. Durante o inquérito, ele 
chegou afirmar que a mãe e o 
pai da criança sabiam do assas-
sinato, mas essa hipótese foi 
descartada por falta de provas.Maria Clara, de um ano, vítima de padrasto condenado em Pinda

Vacinação em Pinda; profissional é atropelada durante o trabalho

Fotos: Reprodução

Profissional de saúde é atropelada durante 
vacinação contra Covid em Pindamonhangaba
Funcionários registraram boletim de ocorrência após mulher atingir servidora

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Uma funcionária da Saúde 
de Pindamonhangaba foi atro-
pelada durante o trabalho de 
imunização contra a Covid-19, 
no Parque da Cidade, na última 
semana. A motorista é mãe 
de um jovem que aguardava 
a primeira dose da vacinação 
contra a doença.

O caso teria sido causado por 
um desentendimento após o 
pedido para preenchimento 
da ficha cadastral, no drive-th-
ru. De acordo com relatos, a 

motorista, que estava em um 
Ford-Ka prata, ficou irritada 
após um motociclista ter passa-
do a sua frente. Ela questionou 
ainda se a profissional de saúde 
estaria dormindo. Ao sair do 
local, a moradora jogou o 
carro em direção à auxiliar de 
enfermagem, atingindo o pé e 
perna da servidora.

“Nós pedimos que essa se-
nhora saísse da fila para pre-
encher o termo de vacinação 
e, depois, passar pela triagem. 
Nesse momento, ela lançou o 
carro em cima de uma funcio-
nária. O pior de tudo é saber 
que foi de propósito, porque ela 

disse ‘isso é para você aprender, 
para você acordar’”, contou a 
diretora da Atenção Básica e 
responsável pela esquemati-
zação da imunização, Luciana 
Santos, em vídeo divulgado nas 
redes sociais. “Em que mundo 
que a gente vive? Que valores 
que essa senhora está passando 
para os seus filhos e netos?”, 
questionou.

Segundo informações da Pre-
feitura, o jovem foi imunizado e 
um boletim de ocorrência con-
tra a motorista foi registrado.

Imunização – Desde a quar-
ta-feira (11), Pindamonhanga-
ba imuniza pessoas com mais 
de 18 anos em diversos locais 
como Centro Dia do Idoso, 
Ciaf-Saúde da Mulher, Cisas, 
PSF Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova, além do Shopping 
e Parque da Cidade.

A cidade já aplicou mais de 
cem mil doses do imunizante 
contra o coronavírus. A expan-
são dos públicos imunizados já 
reflete nos índices de interna-
ção do município. Atualmente, 
os leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) operam em 
24% na rede pública e 42% 
na rede privada. Os leitos de 
enfermaria atendem com 17% 
da capacidade total.

Funcionários da 
Novelis voltam 
a paralisar
a produção

Guará confirma 
segundo caso 
da variante 
delta da Covid

Insatisfeitos com as mu-
danças do turno de trabalho, 
os funcionários da fábri-
ca Novelis realizaram um 
protesto na manhã desta 
quinta-feira (12) em Pinda-
monhangaba.

De acordo com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Pindamonhangaba, a ma-
nifestação resultou numa 
paralisação de cerca de 
uma hora e trinta minutos 
da linha de produção de la-
minados e de reciclagem de 
alumínios, retomada apenas 
a partir das 8h30.

Além de reajustes salariais 
e a redução da jornada para 
seis horas diárias, o protes-
tou cobrou que a empresa 
pague um adicional de re-
vezamento de turno aos 
trabalhadores. Segundo o 
sindicato, o modelo atual 
de jornada de trabalho é 
prejudicial à saúde dos 
colaboradores, já que os 
que atuam na produção 
são obrigados a mudarem 
de turno a cada semana. 
Esta inconstância na rotina 
do serviço tem provocado 
o aumento de chances de 
que os funcionários desen-
volvam distúrbios do sono, 
problemas de digestão e 
problemas cardíacos.

Em nota oficial à imprensa 
regional, a direção da No-
velis afirmou que atua em 
concordância com as leis 
trabalhistas e que possui 
acordos sobre os turnos 
com os funcionários.

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) segue em 
alerta com diagnósticos 
da variante delta do novo 
coronavírus. Nesta quarta-
-feira (11), durante coletiva 
de imprensa, a secretaria de 
Saúde de Guaratinguetá, Ma-
ristela Macedo, confirmou 
o segundo caso da mutação 
genética da Covid-19 na 
cidade. A contaminação é de 
um paciente entre 20 e 30 
anos e já vacinado com as 
duas doses da vacina contra 
a doença.

Segundo a pasta da Saúde, 
o paciente teve sintomas le-
ves e evoluiu bem à doença, 
não necessitando de inter-
nação. A secretaria recebeu 
a confirmação na última 
sexta-feira (6).

Originária da Índia e mais 
contagiosa, o primeiro caso 
da delta em Guaratinguetá 
foi confirmado pelo Instituto 
Butantan no dia 15 de julho, 
que se tratava de uma mu-
lher de 29 anos. A paciente, 
a época da identificação da 
variante, já havia recebido a 
primeira dose da vacina. A 
jovem teve sintomas gripais 
leves e também não necessi-
tou de internação. Na mesma 
data, Pindamonhangaba re-
gistrou o primeiro de caso da 
delta em um homem de 44 
anos. Ambos os casos foram 
os primeiros confirmados na 
RMVale. 

Região – Além da nova con-
firmação em Guaratinguetá, 
outros sete municípios da 
RMVale registraram casos de 
contaminação pela variante. 
Os demais moradores conta-
minados são das cidades de 
Ubatuba (1), Caraguatatuba 
(1), Cruzeiro (2), Potim (1), Ro-
seira (2), Pindamonhangaba 
(1) e São José dos Campos (2).

Da Redação
Pindamonhangaba

Da Redação
Guaratinguetá

Fotos: Reprodução PMP
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Nunca deixe de comemorar, de 
vivenciar um momento que está 
acontecendo. A vida é rápida. O hoje 
é importante!

#tododiaédia

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

Quer comer algo bem 
gostosinho, com jeitinho 
bem caseiro, em Guara-
tinguetá? É só fazer seu 
pedido para o Delícias 
da Lenha! Chega rápido 
e bem quentinho em sua 
casa. Anote ai o contato: 
12.982284419. Bom 
demais!!

Sempre é tempo de 
cuidar da gente mesmo. 
E quando encontramos 
um lugar que faz com 
amor, não tem como 
não dar certo. Esse lugar 
é o Studio Fernanda 
Moreno. Beleza, cosmé-
ticos e cuidados pessoais. 
Agende logo um dia para 
você!

Para quem gosta de 
uma batata recheada no 
capricho, o jeito é pedir 
logo no Batatas Banzai. 
Cada opção de dar água 
na boca! E claro... tem 
delivery! Contato: 12. 
9822529697.

Quem não gosta de 
ter um visual todo novo, 
diferente? Tem um lugar 
incrível em Cachoeira 
Paulista: Bazar Chic 
Boutik. Tem de tudo e 
para todos os gostos, 
novos e seminovos. Vale 
conferir e se apaixonar!

Criança também tem 
endereço certo. Grandes 
marcas que chegam no 
conforto de sua casa, 
tudo muito estilozinho e 
fofo, do jeito que quere-
mos para nossas crian-
ças. O lugar é Tiquinho 
de Gente, da Flávia Oli-
veira. Fofo!

Quem resiste um doce 
gostoso?? Bolos, donuts, 
churros, pipocas gour-
met, entre outras gosto-
suras. Que lugar achar 
todas essas delícias? Do-
ceria um Doce de Ane, 
em Guaratinguetá. Tudo 
feito com muito amor! 

Precisando mudar a 
fachada de seu comércio, 
toldos, banner, letras em 
caixa? Já tem um ende-
reço certo para você: 
CrieAki Comunicação 
Visual, em Cruzeiro. Ser-
viços de primeira, atende 
a região e com certeza 
ficará satisfeito!

Se você é fã de pão de 
queijo, saiba que tem 
uma mãe e filha trazen-
do o verdadeiro sabor 
de pão de queijo típico 
mineiro. Aplicam Reiki 
na massa! São as Mi-
neirinhas. Inclusive tem 
opções veganas. Bom, 
não é verdade?

Dica da Semana: Exis-
te um lugar em Lorena 
que há anos oferece o 
melhor menu para seu 
almoço, tanto para ir ao 
local, levar para casa ou 
ainda pedir um delivery. 
Esse lugar é o Hucarpa 
Churrascaria. Atendi-
mento maravilhoso, tudo 
em família, preço bom, 
comida deliciosa, para 
todos os gostos. E se 
gosta de churrasco, não 
tem melhor! Faça seu 
pedido. É bom mesmo!

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 Quem também completou 80 anos, rodeada por seus filhos, genros, noras e netos foi a encantadora e adorável Dona Cacilda. Muito lindo poder comemorar uma data tão especial assim, não é mes-mo? Um abraço muito carinhoso, pessoa linda e iluminada!
  O professor Denilson de Pau-la Costa, formado em História e proprietário do Aprovado Cursos Preparatórios acaba de lançar um livro interessantíssimo. O Ne-gro – Relações Éticas Raciais da Sociedade Brasileira. Adquira logo seu exemplar.    

   Quem completou mais um ano 
de vida foi a maravilhosa e linda 
Thamires Santos, filha da querida 
Vanessa Santos.  Que venha um 
novo ciclo de lindas emoções, ale-
grias e muito amor! Beijos!!    

 “Onde estiver aquilo que você cuida e protege, sem cansar, ali 
está o que lhe é mais caro neste mundo." 
                                                                                          Rachel Carvalho

  Ah... E a vovó Ana Miranda de Olivei-ra que completou, lindamente, 80 anos! Ao lado de suas bisnetas, o parabéns foi recheado de muita alegria e amor. Ela merece mesmo! Uma mulher ma-ravilhosa e doce! Que Deus a abençoe, minha amada!

Como não ver essas mulheres incríveis e 
não se emocionar? As mulheres da família 
Zappa, da encantadora matriarca Nada-
lete. Familia conhecida e reconhecida em 
nossa cidade. E aproveitando, parabéns 
Mariane Zappa pelos 30 anos da Farmá-
cia Chamomilla.

Carismático e incrível é o mestre Miguel Júnior! Coor-denador e professor da Comu-nicação Social, na UniFatea, e também coordenador de Comunicação Social da Câmara Municipal de Cruzeiro, é um exemplo de pessoa, de amigo, de simpatia e competência. Não é à toa que seus alunos sejam todos seus fãs! E marque ai: está de volta o Pauta Geek. É formidável! Cara, você é incrível!

Um ano de sucesso em Lo-

rena! Sabores do Coração, 

da incrível dupla Aline Reis 

e Fabrício Moreira, venceu 

esse ano difícil com muitos 

obstáculos e dificuldades, 

mas ofereceu o melhor! Vo-

cês são demais!! Parabéns e 

sucesso sempre!

 Quem deu um “pulinho” rápido no Brasil, 

para matar a saudade de familiares e alguns 

amigos foi a lindíssima Valéria Bittencourt, 

ao lado de seu charmoso marido Nélio 

Borges. Viveu momentos cheios de emoção! 

Volta logo, minha amada! Beijos mil!

 Não tem coisa mais gostosa do que ser vovô ou vovó. Pode pergun-tar ao charmoso e adorável casal Antonio e Denise Vilela, que são pura “babação” com suas lindas ne-tas. Lindo de se ver, não é mesmo? Aquele abraço para vocês!

 Quem também apagou mais uma 

velinha ao lado de sua linda família 

foi a animada e querida Selma Denz. 

Que você continue iluminando e ale-

grando todos que estão ao seu redor! 

Parabéns!

 A gatíssima 
Juliana come-
morou mais um 
ano de vida, 
cheia de en-
cantos e mui-
tas alegrias . 
Sua tia Regina 
Rodrigues  é 
toda orgulho-
sa da sobrinha 
que tem! Dese-
jo à você o me-
lhor que a vida 
pode oferecer, 
minha linda!


