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Lorena inaugura 
ponte e facilita o 
acesso ao Bairro 
das Posses

Prefeitura de Lorena 
estuda rodoviária às 
margens da BR-459
Prefeito Sylvio Ballerini segue em tratativas com representantes do 
Governo Federal para a liberação da área e de outro prédio da União

O prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (PSDB), afirmou, na 
sexta-feira (10), que a possibi-
lidade da construção de uma 
nova rodoviária está sendo 
estudada. A área pertence à 
União e, assim como o pré-
dio que abrigava o Inamps 
(Instituto Nacional de Assis-

tência Médica de Previdência 
Social), está sendo pleiteada 
pela Prefeitura junto à SPU 
(Secretaria de Patrimônio da 
União). Ballerini afirmou que, 
durante uma viagem à Brasília 
há cerca de cinco meses, iniciou 
as tratativas com a SPU. Uma 
área é localizada às margens 

da rodovia federal BR-459 (que 
liga Lorena ao Sul de Minas), no 
bairro Santa Edwiges, próximo 
ao trevo que liga a estrada à 
rodovia Oswaldo Junqueira 
Ortiz Monteiro, que dá acesso 
a Canas. Já o outro prédio fe-
deral, que abrigava o Inamps, 
pertence à Previdência Social 

e fica próximo à Câmara, no 
Centro. O tema foi debatido 
em um encontro com o supe-
rintendente da SPU-SP (Supe-
rintendência do Patrimônio da 
União em São Paulo), Sidney 
Neri e representantes políticos 
da região.

Comissão de Ética arquiva 
denúncia contra Celão na 
Câmara de Guaratinguetá

Um relatório emitido pela Co-
missão de Ética da Câmara de 
Guaratinguetá levou ao arqui-
vamento das apurações sobre 
o caso Celão. Denunciado por 
irregularidades na contratação 
de uma empresa que prestou 
serviços de higienização de 
dois prédios do legislativo mu-
nicipal no ano passado, Marce-
lo Coutinho, o ‘Celão’ (PSD), não 
teve apontado dolo no contrato 
analisado no texto apresentado 
pelo relator da comissão, Mar-
celo ‘da Santa Casa’ (PSD), que 

ainda enfrentou controvérsia 
com assinatura que impediu 
votação da pauta. O relatório 
recebeu, além do relator, a as-
sinatura de Danielle Dias (PSC) 
e posicionamento contrário do 
presidente da comissão, Fabrí-
cio Dias (MDB). Com o aval de 
Marcelo e Dani, o documento 
não foi para votação no plená-
rio e terminou arquivado. A 
atuação da Comissão de Ética 
da Câmara é dividida em dois 
momentos.

Fotos: Leandro Oliveira

Os vereadores Fabrício Dias e Celão, personagens de pauta arquivada na Comissão de Ética na Câmara de Guaratinguetá; Coutinho segue no cargo

Movimentação no trecho de Lorena da Via Dutra, durante manifestação na madrugada desta quinta-feira

Ballerini a debate nova rodoviária

Foto: Gabriel Mota 

Abafados pela PRF e 
áudio de Jair Bolsonaro, 
protestos chegaram a 
quatro trechos da Dutra

Depois de uma noite com 
registros de vários pontos de 
protestos na última quarta-
-feira (8), a rodovia Presidente 
Dutra amanheceu sem mani-
festações nesta quinta-feira 
(9). De acordo com a CCR 
NovaDutra, concessionária 
responsável pela gestão da 
estrada, e a Polícia Rodovi-
ária Federal, os trechos de 

maior foco de manifestações 
estiveram em Caçapava (km 
130, sentido São Paulo); Lo-
rena (km 52, sentido SP) e 
Pindamonhangaba (km 92, 
sentido SP). Os protestos, que 
atingiram 16 estados do país, 
não chegaram ao dia seguinte 
nas estradas paulistas, entre 
elas, a Dutra.
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Pinda ganha 
centro para 
contaminados 
pela Covid-19

Buscando expandir o auxí-
lio e acolhimento às pessoas 
que foram contaminadas pelo 
novo coronavírus, Pindamo-
nhangaba implantou o Cen-
tro de Tratamento Covid-19. 
Com a ação, a cidade amplia 
rede de enfrentamento à 
pandemia. O centro funcio-
nará no mesmo local em que 
atende o Hospital de Campa-
nha do Cidade Nova. A pasta 
espera adequar-se ao ritmo 
da pandemia na contenção 
do vírus. “Nosso objetivo é 
fornecer uma assistência in-
tegral humanizada, evitando 
a disseminação do vírus e 
impedindo o surgimento de 
novos casos, centralizando o 
atendimento." 

Com dívida ativa superior a 
R$ 105 milhões Aparecida 
anuncia dois novos Refis

A Câmara de Aparecida 
aprovou na última quar-
ta-feira (8) dois projetos 
de Refis (Programa de Re-
cuperação Fiscal): um da 
Prefeitura e outro do Saae 

(Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos e Resíduos Só-
lidos), para regularização 
tributária como IPTU, ISS 
e alvará.

Cruzeiro altera 
atendimento 
de sintomáticos 
com Covid-19

A secretaria da Saúde de 
Cruzeiro anunciou no último 
dia 1 um novo horário de aten-
dimento para as pessoas que 
estão com suspeita de serem 
portadores da Covid-19. A mu-
dança tem o intuito de reduzir 
os postos de atendimento, após 
queda no número de casos 
da doença no município. Os 
interessados devem procurar 
atendimento no Cisa (Centro 
Integrado de Saúde), das 7h às 
19h, à rua Coronel Joaquim do 
Prado (entrada pelo Proama da 
Rua 10), n° 91, no Centro, ou 
na Santa Casa, das 19h às 7h, à 
avenida Major Novaes, n° 715, 
no Centro.
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Política a conta-gotas...

SETEMBRO AMARELO
Nas praças, avenidas e nos 

campos, o amarelo do Ipê anun-
ciando a chegada da primavera.

O amarelo que lembra a nossa 
bandeira.

Nas praças, avenidas e ruas, o 
amarelo das camisetas da seleção 
de futebol gritando por liberdade 
e democracia (?).

A minha dúvida,  se estas 
pessoas que bradam por liber-
dade, democracia, patriotismo, 
reconhece as cores da bandeira 
brasileira?

Tenho sérias dúvidas!
O que ouço: o verde de nossas 

florestas, o amarelo o ouro, o azul 
do nosso céu e a estrela solitária 
acima do lema “Ordem e Progres-
so” a capital federal, Brasília.

Os debochados, são muitos, 
o verde, as matas que tínhamos 
quando chegaram os portugueses.

O amarelo representa o ouro 

que os portugueses levaram, o 
azul o manto da padroeira do 
Brasil.

Ouço com muita frequência as 
duas versões!

Como falar em democracia, 
patriotismo, democracia se des-
conhecemos a história do nosso 
símbolo maior: a bandeira.

Neste momento é importante 
um pouco de história para a turba 
que brada por liberdade.

A liberdade nasce da educação 
e a democracia do seu exercício.

Vamos lá!
A Bandeira Nacional foi ado-

tada por decreto, redigido por Rui 
Barbosa, em 19 de novembro de 
1889, sendo alterada sempre que 
um novo Estado é criado.

Raimundo Teixeira Mendes, 
com a colaboração de Miguel 
Lemos elaboraram o projeto da 
atual bandeira.

O professor Manuel Pereira 
Reis, na época catedrático em As-
tronomia da Escola Politécnica, 
o responsável pela posição das 
estrelas e o desenho executado 
por Décio Villares.

O retângulo e o losango estão 
presentes na bandeira imperial, 
com os mesmos tons da bandeira 
imperial, mostrando não só na 
bandeira como na ideia que a 
bandeira republicana não rompeu 
definitivamente com o Império. 
Interessante, não é mesmo?

O losango, em particular, é a 
representação da mulher na posi-
ção de mãe, esposa, irmã e filha.

A esfera é o antigo símbolo do 
mundo, unindo o Brasil a Portu-

gal através de Dom Manuel, em 
cujo reinado se deu o descobri-
mento do Brasil.

Ela é também o antigo emble-
ma romano, presente na bandeira 
do Principado do Brasil instituída 
por Dom João IV, onde já contava 
com a faixa zodiacal.

O verde na bandeira do Brasil 
representa a casa de Bragança, a 
filiação com a França e o estan-
darte dos bandeirantes.

O amarelo remonta ao período 
imperial e, posteriormente, é a 
representação do Sol.

Essa cor recorda também a 
Casa dos Habsburgos, a Casa 
de Castela e a casa de Lorena, a 
que pertencia Dona Leopoldina, 
esposa de Dom Pedro I.

Combinado ao verde, o ama-
relo, a ligação com os povos 
africanos.

O azul, juntamente com o 
branco, também remonta a na-

cionalidade lusitana, bem como 
homenageia a história do Cristia-
nismo e a mãe de Jesus, padroeira 
de Portugal e do Brasil.

O branco a paz.
O lema “Ordem e Progresso” 

é uma síntese de um pensamento 
filosófico que dominou a Europa 
e os Estados Unidos, um lema 
positivista, de Auguste Comte.

O lema não se refere a um es-
tado temporal do país, mas uma 
convocação ao desenvolvimento, 
uma meta, valores a serem busca-
dos e preservados:

“o amor por princípio e a 
ordem por base; o progresso por 
fim”.

As estrelas dispostas segundo 
a latitude da cidade do Rio de 
Janeiro no dia 15 de novembro 
de 1889, as 12 horas siderais, 
instante em que a constelação do 
Cruzeiro do Sul tem seu eixo na 
vertical.

A estrela isolada, Spica, é a 
principal estrela alfa da constela-
ção Virgem, representa o Estado 
do Pará, na época, o Estado da 
União que tinha a maior parte do 
seu território acima da linha do 
equador, o que mostra a extensão 
territorial do nosso país ocupando 
dois hemisférios. Amapá e Rorai-
ma tornaram-se Estado em 1968.

Sobre a imensa nação brasi-
leira

Nos momentos de festa e cor
Paira sempre, sagrada ban-

deira 
Pavilhão de justiça e de amor
Brasil pátria amada e mal 

tratada!

 ”A liberdade nasce da 
educação e a democracia 

do seu exercício"

” Não se opor ao erro 
é aprová-lo, não 

defender a verdade é negá-la”
Santo Tomás de Aquino

A prefeita Silvana Zanim en-
controu no bom momento do Esta-
dos com os municípios do interior, 
o caminho oportuno para avançar 
na estrutura e zeladoria de Canas. 
Durante entrevista no Atos no 
Rádio, Silvana se mostrou otimista 
com a construção de um centro 
educacional para reforçar o estudo 
dos alunos da rede municipal. A 
prefeita também enfatizou a impor-
tância de uma nova Unidade Básica 
de Saúde e concluiu que os nove 
quilômetros de pavimentação que a 
cidade foi contemplada, vai elevar 
a estima dos moradores. Como 
um desafio inicial de estabilizar as 
finanças públicaS e sanear a folha de pagamento dos servidores, a chefe do 
Executivo declarou que situação evoluiu para melhor...

‘Bolsa Doria’
A poeira do 7 de Setembro nem 

tinha baixado e a convocação do 
Governo João Doria já estava nos 
e-mails dos prefeitos para assinarem 
a lista de presença na quarta-feira 
no Memorial da América Latina, 
valendo uma viatura para os Procons 
do Estado. Disseram que tinha gente 
filtrando para informar o governa-
dor se alguns dos prefeitos tinham 
pisado na Avenida Paulista no dia 
anterior...

Alça de mira
O prefeito Isael Domingues deu 

muito o que falar nos bastidores 
do Governo do Estado, na última 
quarta-feira, quando participou da 
partilha de viaturas para o Procon 

de vários municípios, entre eles 
Pinda. Isael foi destaque junto com 
deputado André do Prado e prefei-
tos da região, para tristeza daquela 
dupla de ‘náufragos’ do Vale, que 
foram acolhidos por Doria após os 
resultados das urnas municipais.

Segure tudo que for...
...conquistado – O prefeito Syl-

vio Ballerini também formou coro 
com os colegas da região na fila da 
distribuição de carros do Estado, 
na quarta-feira. Aliás, esta semana 

Lorena esteve representada em dois 
momentos no governo de João Do-
ria: o primeiro, que rendeu a viatura 
para o Procon, o outro, na adesão ao 
programa Bolsa Empreendedores. 
Com isso, Sylvinho espera alcançar 
R$ 30 milhões de investimentos 
do Estado no município, podendo 
chegar a R$ 50 milhões até setem-
bro do ano quem, quando encerra a 
temporada de recursos estaduais em 
funções das eleições...

Pague com pix!!!
Parece que até propina está sen-

do paga em Cachoeira Paulista, via 
pix. Ah! Disseram que tem ‘verea-
dor’ e ‘vereadores’ ensaiando o que 
vão falar ao delegado da Federal, 
quando tiverem de prestar depoi-
mento sobre origem e destino de 
transferências de dinheiro. Esperto 
foi o vovô da turma, que levou até 
a netinha em um desses encontros 
que rolou um incentivo financeiro...

Faca afiada
Perdeu quem apostou em Ca-

choeira de que o prefeito Antonio 
Mineiro não seguiria ‘fazendo um 
limpa’ em seu primeiro e segundo 
escalões. Pelas redes sociais, mui-
tos tomaram conhecimento que até 
o ‘homem do carioquês’, se não 
entrou, está para entrar na linha de 
corte. Pelo que se ouviu no balcão 
da Padaria Bom Jesus, as futuras 
exonerações podem chegar até no 
‘casal 20’ – que ‘joga de mão e dá 
as cartas’ na administração.

Operação cirúrgica
A expectativa de mudas de al-

guns secretários do governo Sylvio 
Ballerini – em especial a Saúde 
– movimentou a especulação polí-
tica de Lorena esta semana. Nomes 
como de Rita Marton, Paulo Ude, 
Lorane Bustamente foram ouvidos 

Silvana Zanim, prefeita de Canas

Aporte estadual

em diversas rodas. Mas o que mais 
motivou as conjecturas foram as 
informações que Sylvinho anda ex-
tirpando as ‘metástase do Dr Tumor’ 
que há muito tempo adoece a saúde 
de vários setores da administração. 
Falam também que para eliminação 
por completo do ‘tumor primário’, 
o bisturi deverá vir do Judiciário ou 
das urnas. Ainda bem que o paciente 
é forte...

Fim da novela
A Câmara de Guará, ou melhor, 

a Comissão de Ética, pela força de 
dois votos a um, decidiu por finali-
zar a investigação sobre os proble-
mas vividos pelo vereador Marcelo 

Coutinho – o Celão. O processo se 
arrastou por meses nos bastidores do 
Legislativo feito ‘novela mexicana’, 
com doses excessivas de vaidades 
e exibicionismo explícito – Nei 
Carteira pede para sair do grupo, 
Martelinho Santa Causa se enrosca 
no texto, Fabrichio Dias de tão im-
portante que é, resolve fazer rela-
tório a parte e Dani Dias, apelando 
para o bom senso, puxou o segundo 
voto para finalizar o assunto, já que 
o Tribunal de Justiça, por unanimi-
dade julgou a favor de Celão. Ah! A 
coisa estava tão confusa, que nem 
leram o tal relatório em plenário...

Saldo devedor
Não precisa andar muito em 

Aparecida para encontrar dois ou 
três reclamando e cobrando o prefei-
to Luiz Carlos de Siqueira – o Piri-
quito, sobre os projetos e realizações 
prometidos no período eleitoral, em 
que pese os efeitos da pandemia. Na 
opinião de muitos, o gestor está com 
saldo negativo na saúde, zeladoria 
da cidade, educação e principalmen-
te em projetos. Segundo o pessoal 
das esquinas, vender o drama que a 
população viveu com as restrições 
da econômia e comover o público 
pela imprensa, ele demonstrou que 
sabe fazer com maestria, mas trazer 
soluções, a exemplos dos prefeitos 
vizinhos, ele está devendo. Pergun-
tem ao Tony Tuma!!!

Vitamina eleitoral
Rola entre os bem informados de 

Pinda que o deputado Marco Ber-
taioli, que busca potencializar seu 
cacife eleitoral em Pinda, pretende 
compor uma reformulação geral no 
PSD local, aproveitando o ensejo 
que a sigla deve receber Geraldo 
Alckmin como filiado ilustre. Com 
a possibilidade do partido estar no 
auge sediando a candidatura ao 
governo do Estado, é natural que 
muitos políticos de renome na terra 
de Isael Domingues passaram a 
ver o PSD como rota de ascensão, 
fazendo assar a batata de Paulo 

Torino do Senai, que ‘nem..., nem 
desocupa a moita’. 

Antidoto
O grupo de apoio político do 

prefeito Isael Domingues anunciou 
para a próxima sexta-feira (17) o 1º 
encontro do PL intitulado ‘#Multi-
plique Já’, com foco nas lideranças 
de Pinda. Na liguagem da política 
periférica, isso significa ‘armar 
a rede’ para chamar atenção para 
dupla Marcio Alvino e André do 
Prado, deputados que se destacam 
pelo apoio à gestão de desenvolvi-
mento na cidade. Segundo o pessoal 
do Mercadão, esse evento puxado 
pelo próprio prefeito Isael e seu 
vice Ricardo Piorino tem ‘matado’ 
a concorrência externa de inveja e 
alertado os postulantes a candidatu-
ra solo da própria administração de 
que ‘tem boi na linha’...

A fila anda
Se as eleições de 2022 sinali-

zam as potencialidades para 2024, 
para o mercado político de Guará 
a visita do ex-prefeito Junior Fili-
ppo na última convenção do MDB 
deixou claro o ‘cheiro de aliança’ 
para disputa da próxima Prefeitura. 
Num primeiro momento, a patuleia 
apostava em Fabrichio Dias na ma-
joritária com Filippo, porém, quem 
sabe fazer as contas no grupo tem 
comentado a possibilidade da Leila, 
esposa do saudoso Argus Ranieri, 
somar como vice na chapa PSD/
MDB.

Candidatos & candidaturas
Circula entre os politiqueiros da 

Praça Conselheiro que o vereador 
Pedro Sannini é aposta do PSC 
como candidato a deputado federal. 
Embora Pedrinho pertença à base 
governista de Marcus Soliva no 
Legislativo de Guará, talvez sua 
eventual campanha à Câmara Fede-
ral, não deverá caminhar atrelada a 
de Regis Yasumura, que se viabiliza 
em toda a região à uma vaga na 
Assembleia Legislativa. Disseram 
que Sannini está propenso em do-
brar com Ortiz Junior, de Taubaté, 
que vem com tudo para deputado 
estadual. Perguntem à Dani Dias!!!

Uma eleição de cada vez
O diretor presidente do SAEG, 

Miguel Sampaio, participou do Atos 
no Rádio nesta sexta-feira, com 
diversos temas, inclusive a sucessão 
de Marcus Soliva em 2024. Sampaio 
ponderou que 
para Soliva, a 
meta agora será 
eleger seu vice, 
Regis Yasumura 
a deputado esta-
dual. Conside-
rou que a partir 
do resultado de 
2022, pretende trabalhar com toda 
sua equipe de governo um nome 
entre eles – e tem pelo menos quatro 
a serem trabalhados – para quebrar 
o paradigma da alternância de poder 
em Guaratinguetá e garantir a conti-
nuidade de seus projetos. 

Sylvinho recebendo carro do vice Rodrigo Garcia

Rodrigo Garcia, André do Prado e Isael Domingues

Fabrichio da Aeronáutica e Celão na sessão

Miguel Sampaio
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Vista da região central de Aparecida; cidade aperta o cerco após acumular R$ 105 milhões em dívida ativa

Com dívida ativa superior a R$ 105 milhões 
Aparecida anuncia Refis da Prefeitura e Saae

A Câmara de Aparecida 
aprovou na última quarta-feira 
(8) dois projetos de Refis (Pro-
grama de Recuperação Fiscal): 
um da Prefeitura e outro do 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos e Resíduos 
Sólidos), para regularização 
tributária como IPTU, ISS e 
alvará.

Vivendo sua pior crise eco-
nômica, a Prefeitura enfrenta 
um déficit de R$ 105 milhões, 
o que equivale a 70% do or-
çamento da cidade, que é de 
R$150 milhões.

De acordo com ambos os 
projetos, os inadimplentes que 
optarem pelo pagamento em 
conta única terão um desconto 
de 100% nos juros e multas, 
desde que a adesão ocorra até 
o dia 19 de novembro.

Além disso, o contribuin-
te pode optar também pelo 
parcelamento, que oferece 
descontos de 90% em duas 
vezes e 80% em cinco vezes, 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

também com adesão até o dia 
19 de novembro. As parcelas 
não podem ser menores que 
10 UFM (Unidade Fiscal do 
Município) para pessoas físi-
cas e 30 UFM para pessoas 
jurídicas (o valor atual da UFM 
corresponde a R$ 4,58).

Os contribuintes com dé-
bitos junto à administração 
municipal devem procurar o 
setor de dívida ativa, que fica 
no Paço Municipal, localizado 
à rua Professor José Borges 
Ribeiro.

O vereador André Luis Mon-
teiro, o Padrinho (Patriota), 
foi o único a votar contra a 
proposta. Para ele, o projeto 
deveria ter parcelamento no 
mínimo de 12 meses para dar 
um “respiro” ao comerciante. 
“Votei contrário exatamente 
por ter a percepção que o 
projeto limita o número de 
parcelas em cinco. A camada 
mais pobre, infelizmente, não 
terá condições de arcar, além 
dos honorários, os débitos que 
constam, e em conjunto, os 
débitos deste ano. Ficará insus-
tentável”, explicou o vereador.

Fotos: Marcelo A dos Santos0

De acordo com o prefeito 
Luís Carlos de Siqueira, o Pi-
riquito (Podemos), a atual ad-
ministração recebeu um alerta 
do TCE-SP (Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo) sobre 
o déficit. “Nós estávamos com 
90% de inadimplentes, aí abriu 
o comércio um pouco. Está fo-
mentando a economia, caímos 
para 80%, mas ainda estou 
com 80% de inadimplentes. Se 
eu não tomasse medidas du-
ras, evidentemente não estava 
pagando nada”, argumentou o 
prefeito.

Ainda segundo Piriquito, 
a administração municipal 
está com déficit de R$ 105 
milhões. “Eu não penso rece-
ber 50%, 60%, 70%, 80% ou 
100%, eu estou cumprindo a 
probidade administrativa. Eu 
preciso receber e a população 
tem dever de pagar, e se isso 
não for feito, evidentemente, 
a gente tem que judicializar 
e isso não é bom para con-
tribuinte”.

Para o presidente da Acicaap 
(Associação da Comissão Inde-
pendente de Aparecida), João 
Major, se esperava um número 
maior de parcelas e por conta 
disso, muitos feirantes terão 
suas contas judicializadas. “O 
movimento aqui da cidade está 
muito fraco mesmo, sabe? Os 
devotos de Nossa Senhora, 
que são o nosso padrão, estão 
totalmente sem recurso, então 
não há possibilidade nenhuma 
de nós pagar (sic)”, explicou.

Comissão de Ética arquiva denúncia 
contra Celão na Câmara de Guará
Relatório apresentado pelo vereador Marcelo da Santa Casa não aponta dolo em 
contratação em 2020; Fabrício Dias vê frustrada tentativa de levar caso ao plenário 

Um relatório emitido pela 
Comissão de Ética da Câma-
ra de Guaratinguetá levou 
ao arquivamento das apu-
rações sobre o caso Celão. 
Denunciado por irregula-
ridades na contratação de 
uma empresa que prestou 
serviços de higienização de 
dois prédios do legislativo 
municipal no ano passado, 
Marcelo Coutinho, o ‘Celão’ 
(PSD), não teve apontado 
dolo no contrato analisado 
no texto apresentado pelo 
relator da comissão, Marcelo 
‘da Santa Casa’ (PSD), que 
ainda enfrentou controvérsia 
com assinatura, que impediu 
votação da pauta. 

O relatório recebeu, além 
do relator, a assinatura da ve-
readora Danielle Dias (PSC) 
e posicionamento contrário 
do presidente da comissão, 
Fabrício Dias (MDB). Com 
o aval de Marcelo e Dani, o 
documento não foi para vo-
tação no plenário e terminou 
arquivado.

A atuação da Comissão de 
Ética da Câmara é dividida 
em dois momentos. No pri-
meiro, Nei Carteiro (MDB), 
membro titular, fazia parte 
do grupo de vereadores que 
tinham ciência da possibi-
lidade de discutir o caso, 
já que a Polícia Civil e o 
Ministério Público apuram 
desde o ano passado a con-
tratação da prestadora de 
serviços e possíveis crimes 
licitatórios descritos pelo 
Seccold (Setor Especializado 
no Combate a Corrupção, 
Organização Criminosa e 
Lavagem de Dinheiro). No 
segundo momento, Nei, para 
provocar a investigação da 
própria comissão, fez uma 
representação sobre o caso. 
Por ter representado, ele não 
pôde seguir como membro 
titular e deu vaga à primeira 
suplente, Danielle Dias, que 
passou a dividir composição 
com Dias e Marcelo da Santa 
Casa, que emitiu o relatório 
apontando para o arquiva-
mento das investigações.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Fabrício Dias registrou 
voto contrário ao do relator, 
já Danielle Dias acompanhou 
Marcelo e, com isso, a apura-

ção foi arquivada.
Sem querer querendo? – 

Em entrevista, Dani afirmou 
que gostaria que o relatório 

Dani Dias, que assinou relatório que arquivou investigação, mas ainda espera por retomada do caso

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Leandro Oliveira

fosse para votação no ple-
nário, mesmo tendo votado 
pelo seu arquivamento. Ela 
indicou que, assim como no 

documento do relator, enten-
de terem havido falhas na 
representação apresentada 
por Nei. “Eu assinei com ele 
(Marcelo) justamente por-
que entendo que o vereador 
Nei tem que voltar para a 
Comissão de Ética conosco. 
Ele estava presente na Câ-
mara no período em que os 
fatos relacionados ao caso 
teriam acontecido, segundo 
o Ministério Público. As 
denúncias, as acusações 
que estavam sendo feitas, 
o Nei era vereador nesta 
Casa. Então, entendo também 
que a participação dele na 
Comissão de Ética, até para 
que futuramente a gente dê 
sequência às investigações, 
é fundamental”, justificou a 
vereadora.

Dani Dias argumentou 
ainda que o arquivamento da 
representação não cessa por 
completo as investigações 
deste caso. “Isso não impede 
que daqui um mês a Câmara 
volte com outra representa-
ção ou outras denúncias a 
investigar o caso do Celão. 
Aliás, o caso do vereador 
segue sendo analisado nor-
malmente”, finalizou.

Diferente de Dani, Fabrício 
Dias queria dar sequência 
à investigação e levar as 
apurações para o plenário. 
Se o relatório chegasse a 
ser votado pelos 11 verea-
dores, o desfecho poderia ter 
três caminhos, entre eles o 
próprio arquivamento, uma 
moção de censura ou possí-
veis sanções a Celão com a 
abertura do contraditório, 
que ampliaria a discussão 
com a possibilidade do vere-
ador investigado se defender 
publicamente dos aponta-
mentos da representação.

Para Dias, abrir o contradi-
tório seria o caminho ideal. 
“A Câmara Municipal perdeu 
uma grande oportunidade de 
dar uma resposta à socieda-
de. O seu papel dentro da 
sociedade era fazer isso daí, 
minimamente investigar, e 
eu aqui repito, em nenhum 
momento a gente quer fazer 
juízo de valor ou antecipar 
culpa seja lá de quem for, 
principalmente do vereador 
representado, no caso Celão. 
O que nós queríamos era 
que o assunto fosse levado 
para o processo de abertura 
do contraditório para que 
ele pudesse fazer sua am-
pla defesa e a sociedade se 
sentisse à vontade em dizer 
que entendeu, mesmo que 
fosse pelo arquivamento 
lá na frente”, explicou em 
entrevista.

Relator o caso, Marcelo da 
Santa Casa participou da ses-
são de Câmara e foi abordado 
pela reportagem do Jornal 
Atos, mas preferiu se mani-
festar apenas por meio de 
nota. “Concluí pela sua inad-
missibilidade em virtude dos 
pontos que formaram o pare-
cer final apresentado: inépcia 
da representação; violação, 
pela Resolução Municipal 
431/96, da Súmula 722 do 
STF; inexistência de infração 
ética em virtude da ofensa ao 
princípio da presunção de 
inocência e do princípio da 
segurança jurídica. As razões 
que embasaram o parecer 
final estão amparadas em 
fundamentação idônea, re-
sultando na plena convicção 
deste relator”, destacou em 
trecho do documento.

Com o arquivamento, a 
discussão sobre a denúncia 
envolvendo a investigação 
iniciada pelo Seccold e Mi-
nistério Público perde força 
na Câmara. Os vereadores 
podem voltar a debater o 
tema caso haja nova repre-
sentação apresentada por 
um dos parlamentares, por 
cidadãos comuns ou pela 
Promotoria de Justiça.

Os vereadores Fabrício Dias e Celão, personagens de pauta arquivada na Comissão de Ética na Câmara de Guaratinguetá; Coutinho segue no cargo

Por sete votos a um, Câmara aprova programa que oferece descontos de 100% juros em multas e 
parcelamento em até cinco vezes; déficit na tributação é equivale a 70% do orçamento da cidade
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Ameaça de greve gera filas em postos 
de gasolina pelas cidades da RMVale

Abafados pela PRF e áudio de Jair Bolsonaro, 
protestos chegaram a quatro trechos da Dutra
Caminhoneiros abordaram caminhões contrários às pautas focadas em choque entre Presidente e STF

Depois de uma noite com 
registros de vários pon-
tos de protestos na última 
quarta-feira (8), a rodovia 
Presidente Dutra amanhe-
ceu sem manifestações nesta 
quinta-feira (9). De acordo 
com a CCR NovaDutra, con-
cessionária responsável 
pela gestão da estrada, e a 
Polícia Rodoviária Federal, 
os trechos de maior foco de 
manifestações estiveram em 
Caçapava (km 130, sentido 
São Paulo); Lorena (km 52, 
sentido SP) e Pindamonhan-
gaba (km 92, sentido SP).

Os protestos, que atingi-
ram 16 estados do país, não 
chegaram ao dia seguinte 
nas estradas paulistas, en-
tre elas, a Dutra. No local, a 
reportagem do Jornal Atos 
presenciou um grupo de 
caminhoneiros abordando 
e paralisando outros que 
trafegavam pela estrada. 
Houve relatos de ataques 
com pedras e até mesmo 
pneus furados, em caso de 
resistência.

Em Lorena, um dos cami-
nhoneiros ouvidos revelou 

Da Redação
RMVale

Movimentação no trecho de Lorena da Via Dutra durante manifestação na madrugada desta quinta-feira

Movimentação em posto de gasolina de Pinda; registro de filas pela RMVale é resultado de medo por greve

que os manifestantes se-
guem pauta apresentada 
pelo presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (sem 
partido), no último dia 7, 
quando atacou os ministros 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal). “Não dá para ficar 
como está. Esse STF não 
pode achar que pode fazer 
o que quer, não é assim 
que funciona”, relatou um 
caminhoneiro às margens 
da rodovia.

Mesmo citando outras 
situações como inflação, 
com destaque para o preço 
do combustível, a fala sobre 
o fechamento do Supremo 
e a destituição dos minis-
tros, não conseguiram a 
adesão de colegas de pro-
fissão. Não foram poucos 
os flagrantes de negativa 
à adesão.

Além da Via Dutra, a ro-
dovia dos Tamoios, que liga 
o Vale do Paraíba ao Litoral 
Norte, também apresentou 
trechos de bloqueios du-
rante a madrugada desta 
quinta-feira. Outros 15 
estados registraram blo-
queios.

Com a manifestação para-
lisando o tráfego em alguns 

pontos, homens da PRF e da 
Polícia Militar abordaram os 
manifestantes e consegui-
ram encerrar a ação.

Além da ação policial, 
um áudio gravado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
esvaziou a manifestação: 
“Bloqueios atrapalham a 
economia, provocam de-
sabastecimento, inflação, 
prejudicam todo mundo, em 
especial os mais pobres. Dá 
um toque (sic), se possível, 
para liberar (as estradas). 
Pra gente seguir a normali-
dade”, destacou o presidente 
na gravação, que teve a au-
tenticidade confirmada pelo 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas. 
Após a liberação das vias, os 
caminhoneiros manifestan-
tes seguiram pela marginal 
da Via Dutra, monitorados 
pela PRF.

Mesmo com a dissipação 
dos protestos, desde a noite 
de quarta-feira foram re-
gistradas filas em postos de 
gasolina pela região.

Foto: Gabriel Mota 

Movimento acima do normal começou a ser observado ainda na noite da 
última quarta-feira, quando rodovias foram fechadas em manifestações

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com os rumores de uma 
possível greve dos caminho-
neiros, motoristas de toda a 
RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) encheram os 
postos de gasolina. O receio 
da população era ficar sem 
combustível, como na greve 
de 2018. Mesmo descarta-
da, a possibilidade continua 
deixando os moradores 
receosos.

Com a circulação de víde-
os nas redes sociais mos-
trando a paralisação em di-
ferentes cidades da região, 
os condutores passaram a 
ir, ainda no fim da noite da 
última quarta-feira (8), para 
os postos de abastecimento, 
buscando evitar a falta de 
gasolina. A situação foi de-
batida pelos moradores. “O 
povo precisa de combustível 
para trabalhar, cada um 

sabe onde seu calo aperta”, 
ressaltou um internauta. 
“Tem que parar tudo mes-
mo”, rebateu outro.

Em Pindamonhangaba, ao 
menos quatro postos de ga-
solina na região central da 
cidade registravam grandes 
filas para abastecer até às 
23h da última quarta-feira. 
A mesma situação poderia 
ser observada em Cruzei-
ro, São José dos Campos, 
Taubaté, Caraguatatuba e 
também nos municípios em 
que aconteceram paralisa-
ções como Canas, Lorena, 
Caçapava e Jacareí.

Na manhã da quinta-feira 
(9), Guaratinguetá registra-
va filas nos postos centrais 
e também na avenida Jusce-
lino Kubitschek.

No início deste ano, ainda 
com vestígios de paralisa-
ção, os motoristas voltaram 
a encher os postos de gaso-
lina, procurando garantir o 
abastecimento. A condição 
de insegurança foi causada 

após a falta de combustível 
que afetou grande parte 
da população durante a 
greve dos caminhoneiros, 
em maio de 2018. A para-
lisação durou dez dias e 
causou impacto também no 
abastecimento alimentício.

Cenário – A possibilidade 
de uma nova greve dos ca-
minhoneiros ocorreu em um 
momento de instabilidade 
política nacional. A parali-
sação daria apoio ao pedido 
de fechamento do STF (Su-
premo Tribunal Federal) e 
destituição dos ministros da 
casa, entre eles, Alexandre 
Morais, apontado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) como um dos maio-
res obstáculos para o atual 
governo. O ato foi apontado 
como inconstitucional pelas 
autoridades nacionais e 
teve fim após um áudio de 
Bolsonaro, diagnosticando 
a ação como prejudicial à 
economia em meio a crise 
(leia texto nesta página).

Foto: Bruna Silva
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Área, às margens da BR-459, que pode receber rodoviária de Lorena; reunião na Acial debateu projeto

Foto: Gabriel Mota

Prefeitura de Lorena estuda 
possibilidade de rodoviária às 
margens da rodovia BR-459
Prefeito Sylvio Ballerini segue em tratativas com representantes do 
Governo Federal para a liberação da área e de outro prédio da União

Gabriel Mota
Lorena

O prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (PSDB), afirmou, na 
última sexta-feira (10), que a 
possibilidade da construção 
de uma nova rodoviária 
está sendo estudada. A área 
pertence à União e, assim 
como o prédio que abrigava 
o Inamps (Instituto Nacional 
de Assistência Médica de 
Previdência Social), está sen-

do pleiteada pela Prefeitura 
junto à SPU (Secretaria de 
Patrimônio da União).

Ballerini afirmou que, du-
rante uma viagem à Brasília 
há cerca de cinco meses, 
iniciou as tratativas com a 
SPU. Uma área é localizada às 
margens da rodovia federal 
BR-459 (que liga Lorena ao 
Sul de Minas), no bairro San-
ta Edwiges, próximo ao trevo 
que liga a estrada à rodovia 
Oswaldo Junqueira Ortiz 
Monteiro, que dá acesso a 

Canas. Já o outro prédio fe-
deral, que abrigava o Inamps, 
pertence à Previdência Social 
e fica próximo à Câmara, no 
Centro.

O tema foi debatido em um 
encontro com o superinten-
dente da SPU-SP (Superin-
tendência do Patrimônio da 
União em São Paulo), Sidney 
Neri e representantes po-
líticos da região, realizado 
nesta sexta-feira, na sede da 
Acial (Associação Comercial 
Industrial Autônomos e Li-

berais de Lorena). “Foram 
feitos os documentos que 
foram entregues à SPU. Já 
estive também em Taubaté, 
com o superintendente do 
INSS para ver essa situação, 
então as tratativas estão em 
andamento. O governo mui-
tas vezes quer vender, alugar 
ou liberar para uso” contou 
o prefeito.

Caso as áreas sejam libera-
das, o prédio do Centro deve 
ser disponibilizado à Saúde 
do Município, como já foi 
utilizado. Já na área às mar-
gens da BR 459, existe a pos-
sibilidade da construção de 
uma nova rodoviária, antigo 
desejo de prefeitos e pedidos 
da população. “É uma área 
grande. Estamos pleiteando 
também, se houver a possi-
bilidade, com futuras ideias 
como uma rodoviária”.

O prefeito ressaltou que 
não é possível prever uma 
data para a conclusão das 
tratativas, por conta de to-
dos os trâmites jurídicos 
envolvidos. Em relação aos 
investimentos em uma pos-
sível nova rodoviária, Bal-
lerini espera uma melhora 
no orçamento, mas afirma 
que caso seja necessário, a 
Prefeitura buscará recursos 
externos. “Todas essas neces-
sidades que a Prefeitura tem, 
você tem que avaliar se tem 
capacidade para suportar 
sozinho. Se não tiver, tem 
que ir atrás de recursos do 
Estado, da União, e, quem 
sabe, de empresas privadas”, 
completou.

Moradores do Santa Terezinha e São 
João devem agendar atendimento 
na diretoria de Obras e Planejamento

Últimos títulos do 
programa Cidade 
Legal esperam por 
donos em Canas

Com quase um ano de es-
pera, a Prefeitura de Canas 
informou que há títulos de 
propriedades disponíveis 
do programa Cidade Legal, 
para retirada de moradores 
dos bairros Santa Terezinha 
e São João. Criado em agos-
to de 2007 pelo Governo 
do Estado de São Paulo, o 
projeto tem como objetivo 
de implementar, agilizar e 
desburocratizar as ações e 
os processos de regulariza-
ções fundiárias de núcleos 
habitacionais.

Desde de setembro do 
ano passado, oitenta títu-
los estavam prontos, mas 
devido à baixa procura, 
uma campanha foi lançada 
na página do Facebook de 
Canas e 59 documentos fo-
ram retirados, mas 21 ainda 
aguardam pelos seus donos.

Para buscar o documento 
é necessário agendar um ho-
rário de atendimento pelo 
telefone (12) 3151-6000 e 
comparecer à diretoria de 
Obras e Planejamento, que 
fica à avenida 22 de Março, 
nº 369, no Centro, com do-
cumento de identificação 
com foto e CPF. 

Marcelo Augusto dos Santos
Canas

“O munícipe não sofre-
rá nenhuma penalidade 
se não retirar. Ele tem o 
direito de receber essa 
matrícula que o programa 
Cidade Legal oferta, porém, 
vai perder essa isenção 
de encargo cartorário, vai 
perder essa matrícula de 
maneira gratuita se não 
retirar aqui na Prefeitura”, 
informou o engenheiro da 
Prefeitura, Gabriel Nahime.

Ainda segundo Nahime, 
a administração deu início 
às tratativas para o reco-
lhimento de documenta-
ção das famílias no Santa 
Terezinha e São João que 
não aderiram ao programa. 
Nos demais bairros, como 
Dona Ana e Vila Freire, a 
Prefeitura realizou etapas 
do atendimento com o 
cadastramento social e 
triagem, dando início à ela-
boração da documentação 
necessária para envio ao 
cartório. 

Lorena – No último dia 
19, seis moradores da área 
ocupada do Parque das 
Rodovias receberam as 
escrituras de residências. 
Agora são 36 pessoas com 
imóveis regularizados e 
outros 22 títulos prontos. 
Os demais 286 seguem em 
análise no cartório.
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Residencial “Bem Viver”, que enfrenta problemas estruturais mesmo após obras; reclamações persistem desde a entrega das moradias

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

 Pregão Presencial Nº 28/2021 PROC. Nº 304/2021.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de  preços para aquisição 
de materiais para o Laboratório de Análises Clínicas pelo período de 12 meses, a realizar-
se às 09h30min do dia 23 de Setembro 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 LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PROC. Nº 267/2021 - PP Nº 27/2021
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é o registro de preços para a aquisição de material para conserto e manutenção 
das roçadeiras por um período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão da 
respectiva Ata de Registro de Preços, conforme abaixo :
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,9,10,12,13,16,17,22,23,26,27,30,31,34,35,38,39,42,43,
46,47,49,51,54,55,58,60,62,64,65,71,73,75,77,79,82,83,86,87,90,92
Valor Total: R$ 31.431,14 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatorze 
centavos)
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO EPP CNPJ: 03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,18,19,66,67,68,69
Valor Total: R$ 17.856,30 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta 
centavos)
EMPRESA: UNIMÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 08.932.903/0001-12
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,7,8,11,14,15,20,21,24,25,28,29,32,33,36,37,40,41,
44,45,48,50,52,53,56,57,59,61,63,70,72,74,76,78,80,81,84,85,88,89,91
Valor Total: R$ 33.843,00 (trinta e tres mil, oitocentos e quarenta e três reais)
DATA DA ASSINATURA: 09/09/2021

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: MARCILIA 
ANSELMO RODRIGUES DE CASTRO RG:582809009.
Lorena, 10 de setembro de 2021.

Sylvio Ballerini
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:
GABRIEL DOS SANTOS ESTEVAM DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 25 de julho de 1997, residente e domiciliado Rua Marco Antonio Ferreira, nº
299, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de LEANDRO ESTEVAM DA
SILVA e CLAUDETE DOS SANTOS.
KATIA FELICIANO DI FABIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de setembro
de 1997, residente e domiciliada Rua Marco Antonio Ferreira, nº 299, Bairro das
Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de ALESSANDRO MARCOS DI FABIO e
RENATA DE MELO FELICIANO. 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 setembro de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLISMAN ALEXANDRE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em manutenção, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Guarulhos-
SP, no dia 08 de setembro de 1994, residente e domiciliado Rua Doutor José Gomes
Vieira, nº 67, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO
GONÇALVES e MARIA APARECIDA GONÇALVES.
LAILA DE AQUINO CASTRO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de novembro de 1998, residente e domiciliada Rua Doutor José Gomes
Vieira, nº 67, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de HENRIQUE MACHADO
DA SILVA CASTRO e JOSIANE DE DEUS AQUINO. 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 setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRE VALISE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão zootecnista,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Limeira-SP, no dia 04 de janeiro
de 1987, residente e domiciliado Rua Alcides José Arese, nº 134, Parque das Palmeiras,
Pindamonhangaba SP, filho de PAULO CESAR MARIANO SIQUEIRA e ROSEMARY
PANNO VALISE SIQUEIRA.
PRISCILA FIGUEIREDO CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão veterinária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Jacareí-SP, no dia 07 de
dezembro de 1985, residente e domiciliada Rua Alcides José Arese, nº 134, Parque
das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ALBERTO CORRÊA e
VILMA ESTEVES FIGUEIREDO CORREA. 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 setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LUIZ MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado civil
solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de junho
de 1988, residente e domiciliado Rua Orlando Wagner de Castro, nº 335, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de NÉLSON MOREIRA e IOLANDA MOREIRA.
JHENIFFER DE SOUZA DUARTE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
24 de janeiro de 2005, residente e domiciliada Rua Orlando Wagner de Castro, nº 335,
Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de ROGÉRIO RIBEIRO DUARTE e ANDREIA
DE SOUZA. 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, 10 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ OTÁVIO LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de empilhadeira,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de janeiro de 1992, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 140,
bloco 6A, apto 42, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
GERALDO LOPES e CICERA DA SILVA LOPES.
TUANE APARECIDA DE QUEIROZ E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar logistica, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de outubro de 1998, residente e domiciliada Rua
Joaquim Mariano de Paula, nº 57, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filha de AMARINO
PEDRO DA SILVA FILHO e CILMARA CARDOSO DE QUEIROZ E SILVA.
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 setembro de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAYTON SEBASTIÃO CAMPOS LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Piedade-SP, no
dia 25 de maio de 1974, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, bloco 2, apto 204, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de NOEL
LOPES e ELI DE CAMPOS LOPES.
JÉSSICA MONIQUE LEAL, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Votorantim-SP, no dia 08 de julho
de 1991, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 462,
bloco 2, apto 204, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de GILSON LEAL e CECILIA
APARECIDA LEAL. 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, 10 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUSTAVO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
mecânico, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de março de 1991, residente e domiciliado Avenida Wilson Soares de
Freitas, nº 18, Campo Belo, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO MAGELA
FERREIRA e LUCIA HELENA MOREIRA FERREIRA.
ADRIANA SCHMIDT ZONHO, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado
civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
novembro de 1988, residente e domiciliada Rua Pinheiro da Silva, nº 93, Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDIO ZONHO e LUCIA MACEDO SCHMIDT
ZONHO. 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 setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
eletrônico, estado civil solteiro, de 46 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
07 de junho de 1975, residente e domiciliado Rua Verona, nº 191, Residencial Village
Splendore, Socorro, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LAURO DA SILVA e SANDRA
LOPES DA SILVA.
LÍGIA BISSOLI GALVÃO SALGADO, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 09 de outubro de 1981, residente e domiciliada Rua Verona, nº 191,
Residencial Village Splendore, Socorro, Pindamonhangaba SP, filha de MARCIO
VIRGILIO GALVÃO SALGADO e MARIVÉTE BISSOLI GALVÃO SALGADO.
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 setembro de 2021.

Moradores do Bem Viver voltam a reclamar
de problemas estruturais no empreendimento
Relatos apontam queda de pisos e azulejos de apartamento, mesmo após troca realizada pela construtora

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Da Redação
RMVale

Após três anos da entrega 
das chaves, os moradores 
do empreendimento “Bem 
Viver”, em Pindamonhanga-
ba, continuam reclamando 
sobre os problemas estrutu-
rais. Queda de pisos, mofos 
e entrada de água em dias 
de chuva estão entre as 
principais queixas.

Para a dona de casa Ra-
quel Nunes, de 38 anos, o 
ponto mais crítico de seu 
apartamento é o “alagamen-
to” que ocorre em dias de 
fortes chuvas. Segundo ela, 
desde que fez a primeira 

O Projeto Guri prorrogou o 
período de matrículas até o 
próxima dia 27, para as crian-
ças, adolescentes e jovens de 
6 a 18 anos incompletos que 
queiram participar de uma 
das 28 oficinas musicais.

Mantido pela secretaria de 

vistoria notou que a queda 
de água “estava errada” e 
pediu para que a construto-
ra arrumasse o problema. A 
solução não veio e nas chu-
vas o transtorno aumenta.

Raquel estima que tenha 
perdido cerca de R$ 5 mil 
em móveis que estufaram 
devido a água que entra em 
seu apartamento pelo roda-
pé do piso dos quartos dos 
filhos. O mesmo acontece na 
casa de dona Geni Alves, de 
73 anos, moradora do con-
domínio Mogno. No local, o 
mofo apareceu nos últimos 
dois meses por conta da 
umidade.

Além dos problemas com 
infiltração, são quase unâ-

Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, o 
Projeto Guri é considerado o 
maior programa sociocultu-
ral brasileiro e oferece, nos 
períodos de contraturno es-
colar, cursos de iniciação mu-
sical, luthieria (profissional 
especializado na construção 
e reparo de instrumentos de 
corda), canto coral, tecnologia 
em música, instrumentos de 

nimes as queixas acerca dos 
pisos instalados pela cons-
trutora. Ainda nos últimos 
meses, após tratativas da 
Prefeitura, a construtora 
responsável assumiu o com-
promisso de fazer a troca 
dos pisos e azulejos que 
caíram. Entretanto, confor-
me relato dos moradores, 
os acabamentos voltaram 
a cair, pois há trechos com 
pouco cimento-cola e até 
mesmo sem rejunte.

Diversos moradores rela-
tam que o mofo tem apare-
cido e prejudicado inclusive 
a saúde, agravando casos de 
asma, rinite e sinusite. Eles 
se preocupam também com 
a chegada dos temporais, 

cordas dedilhadas, cordas 
friccionadas, sopros, teclados 
e percussão.

Segundo o projeto, na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) há vagas nos polos de 
Aparecida, Areias, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Campos 
do Jordão, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Lagoinha, Nativi-

típicos da época de altas 
temperaturas. “Todo mun-
do agradece a chuva, mas 
aqui no Bem Viver a gente 
tem medo”, comentou um 
morador.

Por meio de nota, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
afirmou que irá apurar as 
reclamações dos morado-
res e repassá-las à Forcasa, 
construtora responsável 
pelo empreendimento, e 
também ao banco respon-
sável pelo financiamento, o 
Banco do Brasil.

O Município enfatizou 
que desde que tem ciência 
dos problemas estruturais, 
tem feito articulações para 
solucioná-los.

dade da Serra, Roseira e Sil-
veiras.

Os pais ou responsáveis 
devem realizar a matrícula 
de forma on-line pelo site pro-
jetoguri.org.br e preencher 
um formulário disponível na 
plataforma do projeto.

Após a efetivação da matrí-
cula, será enviado aos alunos 
e responsáveis um link de 
acesso à plataforma de ensino 
remoto. Independentemente 
do retorno presencial, alunos 
e alunas terão acesso às au-
las e atividades por meio da 
plataforma.

Fotos: Bruna Silva

Projeto Guri prorroga período 
de matrícula para novos cursos
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Empresas elaboram projeto de reforma de 
antigo teatro municipal de Guaratinguetá

Antiga Faculdade de Farmá-
cia, Teatro Municipal e sede 
da Prefeitura de Guaratingue-
tá, o prédio histórico localiza-
do na praça Homero Ottoni, 
no Centro, será reformado e 
cedido à secretaria de Edu-
cação. O processo licitatório 
para adequações do edifício 
foi aberto pela Prefeitura. 
Atualmente o prédio não tem 
funcionalidade e o espaço já 
foi alvo de requerimentos na 
Câmara sobre as condições 
estruturais e conservações.

A abertura dos editais, no 
último dia 31, divulgou as 
duas empresas para os pro-
jetos da reforma do prédio 
histórico. O valor estimado 
para essa etapa de tomada de 
preços é de R$ 375.566,67. 
"Foi publicado no Diário Ofi-
cial desse dia 31 de agosto 
a homologação de duas em-
presas de arquitetura e, ou, 
engenharia, para elaborar os 
projetos complementares do 
antigo Teatro Municipal, que 
será restaurado e reformado 
se transformando em um 
espaço educacional", citou a 
chefe de gabinete da secre-
taria de Educação de Guara-

Leandro Oliveira 
Guaratinguetá 

tinguetá, Ana Maria Almada.
Atualmente, o prédio está 

sob responsabilidade da Pre-
feitura de Guaratinguetá. 
Segundo Ana Maria, o local 
será utilizado para oficinas 
culturais e para auxiliar os 
professores da rede municipal 
de ensino.

Antes, havia a possibilidade 
de recriar neste espaço um 
novo teatro, mas com a ces-
são ao setor educacional, a 
iniciativa pode perder força. 
“Esse espaço vai ser usado 
pela secretaria de Educação 
na formação de professores 
em atividades culturais e edu-
cacionais com os alunos. Essa 
é apenas a primeira etapa do 
projeto que visa a reforma 
total deste local".

Prédio – O edifício da praça 
Homero Ottoni já foi utiliza-
do como sede da Faculdade 
de Farmácia, mas ainda é 
lembrado como o antigo 
“Theatro Municipal”, entre o 
final do século 19 até o ano 
de 1920. Sua última utilização 
foi como sede da Prefeitura 
de Guaratinguetá, até 2013, 
durante a gestão de Francisco 
Carlos (PSDB), que mudou o 
Paço Municipal para a rua 
Jacques Félix. Desde então o 
espaço se mantém fechado e 
sem utilização.

Tombado, prédio histórico deve ser destinado para planejamento da secretaria de Educação; proposta 
para espaço na praça Homero Ottoni é receber oficinas culturais e atividades da rede municipal de ensino

Antiga sede da Prefeitura de Guará, que é foco de projeto de reforma e transformação em espaço para atividades da secretaria de Educação

Hospital de Campanha no Cidade Nova em Pindamonhangaba, que é sede de apoio para pessoas em processo de recuperação da Covid-19

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Bruna Silva

Saúde implanta centro de recuperação 
de contaminados pela Covid, em Pinda
Unidade deve auxiliar no tratamento de pacientes infectados durante a pandemia

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Buscando expandir o auxílio 
e acolhimento às pessoas que 
foram contaminadas pelo novo 
coronavírus, Pindamonhanga-
ba implantou nesta quinta-feira 
(9) o Centro de Tratamento 
Covid-19. Com a ação, a cidade 
amplia rede de enfrentamento 
à pandemia.

O centro funcionará no mes-
mo local em que atende o 
Hospital de Campanha do 

Cidade Nova. O espaço aten-
derá Pronto Atendimento 
para pacientes com sintomas 
gripais, internações para casos 
graves e também reabilitação 
pós-doença.

Para a responsável pela se-
cretaria de Saúde, Ana Claudia 
Macedo, o Centro de Tratamen-
to garantirá assistência médica 
de forma mais completa e 
eficaz “... desde a testagem, 
internação e reabilitação, com 
vários serviços e uma equipe 
multiprofissional, incluindo 
tratamento psicológico adequa-

do ao paciente. Basicamente 
teremos um suporte desde a 
testagem até a plena recupe-
ração física e emocional do 
paciente”.

A pasta espera adequar-se 
ao ritmo da pandemia, rea-
valiando com dinamicidade e 
rapidez as tomadas de decisões 
e medidas de contenção do 
vírus. “Nosso objetivo é forne-
cer uma assistência integral 
humanizada, evitando a disse-
minação do vírus, impedindo 
o surgimento de novos casos, 
centralizando o atendimento 

por inteiro”, reforçou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

Desde o início da pandemia, 
Pindamonhangaba registrou 
18.886 casos da enfermidade. 
Segundo o último boletim epi-
demiológico divulgado nesta 
quinta-feira, quatro pacientes 
estavam hospitalizados, sendo 
um na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e três na enfermaria. 
Com o avanço da vacinação, 
o ritmo de disseminação do 
vírus vem caindo, situação 
parecida com a registrada em 
toda região. 

Após redução de casos, 
Cruzeiro altera horário 
de atendimento para 
sintomáticos com Covid

Lorena inaugura ponte 
para facilitar acesso
ao Bairro das Posses

A secretaria da Saúde de 
Cruzeiro anunciou no último 
dia 1 um novo horário de aten-
dimento para as pessoas que 
estão com suspeita de serem 
portadores da Covid-19. A mu-
dança tem o intuito de reduzir 
os postos de atendimento, 
após queda no número de 
casos da doença no município.

Os interessados devem pro-
curar atendimento no Cisa 
(Centro Integrado de Saúde), 
das 7h às 19h, à rua Coronel 
Joaquim do Prado (entrada 
pelo Proama da Rua 10), n° 91, 
no Centro, ou na Santa Casa, 
das 19h às 7h, à avenida Major 

A Prefeitura de Lorena inau-
gurou, na última quinta-feira 
(9), a ponte do Bairro das Pos-
ses, conhecido como “Bairro 
dos Macacos”. O intuito da 
obra é facilitar a passagem 
dos moradores e auxiliar no 
escoamento da produção do 
empreendedor agrícola, oriun-
da da comunidade rural.

O evento contou com a pre-
sença do presidente da Câma-
ra, Fábio Longuinho (PSD) e 
outros três vereadores, além do 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB). 
A ponte antiga de madeira, 
material mais suscetível à de-
gradação, tinha a locomoção 

Da Redação 
Cruzeiro

Da Redação
Lorena

Novaes, n° 715, no Centro.
Os protocolos de segu-

rança sanitária contra a 
Covid-19 (máscara de pro-
teção, distanciamento social 
e uso de álcool em gel) são 
exigidos dos pacientes para 
as consultas. A Santa Casa 
receberá também os casos 
de necessidade em assistên-
cia especializada ou exames 
complementares.

Segundo a secretaria, ha-
vendo aumento dos casos 
no município, o atendimento 
24 horas será retomado para 
suprir a demanda.

Para mais informações 
sobre o atendimento, a Saúde 
de Cruzeiro mantém aten-
dimento pelo telefone (12) 
3141-1110.

e fluxo de veículos bastan-
te prejudicado. Segundo a 
Prefeitura, a obra foi para 
aperfeiçoamento da conexão 
da zona rural do município, 
sendo produzida com concre-
to e materiais de qualidade.

Batizada de Ponte Marcus 
Augusto Bastos Nunes, a 
passagem, que passa sobre o 
Ribeirão dos Macacos, já está 
em utilização.

Enchentes – De acordo 
com moradores do bairro, no 
período de chuvas intensas o 
local sofre com alagamentos. 
Com a inauguração, as pesso-
as que dependem da ponte 
para locomoção questionam 
os responsáveis pelo planeja-
mento da construção sobre a 
situação das cheias.
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Temos que comemorar e agradecer 
por nossa vida, nossa família e amigos. 
Somos um só povo, sem lados e divi-
sões. Somos pessoas de bem! 

#paísdetodos

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

Nada melhor do 
que encontrar uma 
podóloga maravilho-
sa para cuidar dos 
nossos pés com per-
feição e profissiona-
lismo único. Procure 
pela reconhecida Sil-
via Helena Podólo-
ga. Anote o contato: 
12.991018334.

Com dificuldade de 
acompanhar os estu-
dos de seus filhos? 
O jeito é contratar a 
professora particular 
Sullen Fernandes, a 
Tia Su! Sensacional. 
Aulas particulares, 
reforço escolar, estu-
dos para prova. Para 
crianças de 5 a 11 
anos, do infantil ao 
quinto ano. Contato: 
12988682309.

Logo logo os shows 
estarão voltando... 
Quer fazer a dife-
rença e ser um su-
cesso? Só contratar 
a Eshows. A missão 
deles é descomplicar 
o processo de contra-
tação de músicas ao 
vivo!! Vale conferir!!

Você já experimen-
tou a maravilha que é 
o Bafo de Alho?? De 
verdade... o melhor 
pão de alho artesanal 
da região. Funciona 
apenas no delivery, 
de quinta a domingo. 
Tem vários sabores, 
super recheado. Con-
tato: 12.99237.7933

Para aquele dia 
especial, uma festa 
inesquecível, nada 
melhor como doci-
nhos finos e briga-
deiros artesanais da 
Melissa Carvalho. 
São especiais, incrí-
veis e únicos!

Já ouviu falar em 
Grazing Food? É uma 
tendência australiana 
que vem ganhado 
espaço e agradando 
o consumidor brasi-
leiro. A ideia é servir 
e arrasar em festas e 
comemorações com 
comida farta, colori-
da e bem saborosa. 
Procure pela Karina 
Garcia. Ela arrasa 
nessa arte!! Anote: 
12.98188.8852.

Quem gosta de arte-
sanato de bom gosto 
precisa conhecer a 
Lette Artes, da Ma-
rillette Zappa. Tra-
balhos em artesanato 
em geral (tecidos, 
pedrarias, crochê, 
bordados). Tudo no 
capricho e encanta-
dor!

Dica da Semana: 
Pensando em mu-
dar a decoração? Ou 
fazer algo diferente 
numa data especial? 
Rafaelly Andrade 
Decorações é sua 
melhor indicação! 
Desenvolve projetos 
criativos, minimalistas 
e sofisticados. Uma 
decoração com es-
sência! Seu trabalho 
já é reconhecido em 
toda região. Entre em 
contato e fique satis-
feito! Ela atende em 
Lorena e região. Faça 
seu orçamento.

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

 Parabéns para você, nesta data queri-

da, muitas felicidades... Olha só a alegria 

de toda a família ao comemorar mais 

um ano de vida do fofo do Pedrinho, 

netinho da querida vovó Morgana e da 

querida bisa Celinha! Gostoso demais!!!

   Minha eterna e amada professora 

Teresa Nogueira também foi rode-

ada de carinho e amor ao completar 

mais uma primavera. Merece todas as 

lindas emoções que a vida puder lhe 

oferecer, minha querida!! Parabéns!!

“Olhe para um dia que você estava extremamente satisfeito no 
final. Não é um dia que você descansa sem fazer nada; é um dia 
que você tinha tudo para ser feito e você o fez.”  

Margaret Thatcher

Nada mais lindo do que a emoção 
de comemorar 15 anos! Josiane 
Monteiro preparou com muito 
carinho uma bela festa para sua 
linda filha Layssa Naiele Mon-
teiro, junto com familiares e seus 
amigos do Colégio Drummond. 
Felicidades, querida!!

Ela é linda, charmosa, meiga, 
adora esportes, sempre ativa e 
sorridente. Essa é a Helka Moti-
nha! Os anos passam mas você 
continua a mesma! Beijos mil 
para você!

 A educadora mais charmosa, 

com o sorriso mais lindo desse 

mundo, Cintia Ramos Teixeira, 

completou mais um ciclo de vida, 

ao lado de sua família. Muitos 

beijos e abraços para você, minha 

linda!! Loveu! 

  A emoção de ser avó, podem acreditar, é 
única! Minha netinha Eloá completou um ano 
de vida! Ela nos trouxe muita alegria, risos e 
encantos. Que seja assim sempre, lindinha! 
Vovó te ama!

 Bodas  de 
Alexandrita... 
26 anos  de 
u m a  u n i ã o 
recheada de 
amor, harmo-
nia, admiração 
e alegrias. Pa-
rabéns, Rei-
naldo e Cláu-
dia Molina! 
Um brinde à 
vocês!

 A vida é mesmo um sopro... Num 

piscar de olhos e lá se vão 58 anos 

de uma linda história de amor, de 

Duarte e Teresinha. Vocês são 

um exemplo de pessoas, de casal, 

de vida! Admiráveis! 

O charmoso dentista Flávio Mo-
linari também completou mais um 
ano de vida! Mesmo distante, difícil 
esquecer essa data tão única. Para-
béns, meu lindo, tudo de bom para 
você!

  Quem está cada dia mais radiante e linda, distribuindo alegria é a char-mosa Sandra Regina Torino Alves. Sessentou com muito brilho, cliques e emoções!! Amiga... aquele abraço carinhoso!!

André e Ludmila, enfim, casados!! Não 
são lindos mesmo? É lindo vivenciar o 
amor e a alegria que une um casal. Para-
béns! Que Deus abençoe vocês!   


