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Câmara derruba
vetos de Ballerini 
com governistas 
descontentes
Vereadores questionam falta de comunicação e 
entidades aguardam veredito para isenção de IPTU

Insatisfeitos com a falta de 
comunicação entre Executivo 
e Legislativo, vereadores de 
Lorena derrubaram vetos 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) na sessão desta se-
mana. As propostas foram 
apontadas pelo Executivo 

como inconstitucionais. Na 
mesma sessão, foi aprovada 
a isenção do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
para entidades filantrópicas.

Os dois vetos de Balleri-
ni foram derrubados após 
reclamações de vereadores 

sobre a falta de sintonia entre 
Prefeitura e Câmara, apon-
tada pelo próprio líder do 
governo, Adilson Sampaio 
(DEM), que alegou não ter 
sido consultado pelo prefeito 
e secretariado.
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Para acelerar vacina, 
Lorena deve ampliar 
postos contra a Covid

Após registrar 11 mil 
faltantes, a secretaria de 
Saúde de Lorena projeta a 
ampliação dos postos de va-
cinação contra a Covid-19. 
Os estudos de viabilidade 
e demanda devem ser con-
cluídos na próxima semana. 
Unificados no CSU (Centro 
Social Urbano), os atendi-
mentos de enfrentamento 
à pandemia seguem na 
quadra poliesportiva, das 
8h às 11h30 e das 13h às 
15h30. Projetos-piloto re-
alizados com aplicações de 
segunda dose na secretaria 
de Saúde e repescagem em 
postos de saúde, no último 

sábado, paralelo ao Dia V de 
Multivacinação, agregam as 
análises para ampliar o ser-
viço. De acordo com a Saúde 
local, o número de pessoas 
que não compareceram para 
receber a primeira dose 
ou completar o esquema 
vacinal com a segunda se 
aproxima de 11 mil, o que 
preocupa a administração, 
já que a vacina é o único 
método comprovado para 
o combate à pandemia, e 
já demonstra resultados 
positivos com a redução de 
internações e mortes pela 
doença.
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Vacinação no CSU; Prefeitura de 
Lorena projeta ampliação de postos

Fotos: Marcelo A dos Santos

Espaço deve receber shopping; instalação de empreendimento é a principal aposta para geração de empregos

Fotos: Rafaela Lourenço

Cruzeiro 
ganha área 
federal para 
shopping

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última quinta-fei-
ra (21) que conquistou a ces-
são de uma área federal para 
a construção de um shopping 
na região central. A possível 
instalação do empreendi-
mento é a principal aposta 
do Executivo para incentivar 
a geração de empregos e 
desenvolvimento econômico 
da cidade. Pág.  4

Com turismo consolidado, 
Pinda avança no processo 
para obter título de MIT

O trabalho para alavan-
car o turismo continua como 
plataforma de destaque em 
Pindamonhangaba e a cidade 
tem buscado parcerias com 
estabelecimentos em pontos 
atrativos. A Prefeitura anun-
ciou, nesta semana, que tem 
avançado no processo que foca 
garantir o título de MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico).

Segundo a gestão, o projeto 
tem “avançado positivamente” 
na Alesp (Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo), 
após o Grupo de Análise dos 

Municípios Turísticos concluir 
o parecer técnico. No último 
ano, o órgão analisou a docu-
mentação da cidade e realizou 
apontamentos. A verificação 
garantiu parecer favorável. 
A ação conta com tramitação 
coordenada pelo deputado 
estadual André do Prado (PL). 
Como MIT, as cidades que com-
provam projetos e demandas 
do setor garantem investimen-
to estadual (atualmente em 
R$ 650 mil) para fomentar as 
atividades.
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Sindicato garante reajuste de 
10% a trabalhadores da Tenaris

O fim de ano deve ser de 
alívio financeiro para os meta-
lúrgicos de Pindamonhangaba. 
Com o anúncio do sucesso das 
negociações entre empresas e 
Sindmetp (Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamonhangaba, 
Moreira César e Roseira), foi 
anunciado, nesta semana, 
o reajuste salarial igual ou 
superior a 10% em diferentes 

fábricas de Pindamonhangaba. 
Conforme informado pela clas-
se, na Novelis, Elfer e Bontaz o 
reajuste chegou a 10,5%, sendo 
possível ter o aumento real 
do salário dos trabalhadores. 
Na última segunda-feira (18) 
a proposta na Incomisa foi 
aprovada em 10,5%, além de 
abono salarial.

Cruzeiro e 
Silveiras têm 
avanço do 
Cidade Legal

Após mais de uma década 
de espera, 111 famílias de 
Cruzeiro e Silveiras foram 
contempladas, no último 
dia 15, com as escrituras de 
seus imóveis. A entrega do 
documento foi viabilizada 
após uma parceria entre os 
municípios e o Estado, que 
garantiu a regularização 
fundiária de dois conjuntos 
habitacionais por meio do 
Cidade Legal.

Pág.  3

Pág.  3

Santa Casa 
de Aparecida 
projeta fechar 
de leitos Covid

A Santa Casa de Aparecida 
registra número baixo de 
pacientes internados nas 
alas de enfermaria e UTI 
(Unidade de Terapia Inten-
siva) para pacientes com 
sintomas ou diagnosticados 
com a Covid-19. Visitação em museu faz parte de planejamento para tornar Pinda um Município de Interesse Turístico

Fotos: Reprodução PMP
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Fábio Marcondes

Edson Mota

Política a conta-gotas...

Fabio Longuinho

É O FIM DA CPI DA COVID 
OU DO PAÍS?

A CPI da Covid encaminha-se 
para a sua apoteose!

Em 2022 teremos carnaval e 
eleição.

Com a entrega do relatório final, 
uma coletânea de provas irrefutá-
veis, horas de inquirição, depoentes 
falsos e mentirosos, estimativa de 
morte pela falta de medidas do go-
verno, o tratamento precoce ineficaz, 
a negação da ciência, corrupção na 
compra de vacina, sessenta e seis 
pessoas e duas empresas, o presiden-
te, indiciados em um robusto relato 
de 1000 páginas.

Apesar do volume de provas, 
depoimentos, é possível até que a 
CPI produza resultados concretos 
contra o presidente Bolsonaro.

As provas e o relato pela CPI 
mostram para a sociedade as inver-
dades e o volume de incertezas que 
causou na assustada população, com 

piadas de mau gosto, levando na 
brincadeira e na bazófia, um assunto 
de saúde pública. Uma pandemia!

Tudo isso poderá se transformar 
em processos judiciais que poderão 
se concretizar quando deixar a Pre-
sidência. 

Dá para assustar!
A postura dos membros da CPI 

diante dos depoentes, negando a boa 
educação e o decoro parlamentar.

Como espetáculo, atingiu ao 
público de uma maneira geral, a 
ponto dos defensores do governo 
se ausentarem diante da barbárie do 
Ministério da Saúde transcorrida du-
rante as audiências na CPI da Covid.

O relatório aponta que o pre-
sidente Bolsonaro matou mais de 
cem mil brasileiros na pandemia (?), 
mandou para a morte exaltando os 
efeitos benéficos da cloroquina e o 
efeito “manada”. 

Dado difícil de apurar!
Nem imagino como seria a mé-

trica para mensuração deste dado 
estatístico macabro.

Entretanto, o que a Comissão 
apurou dá para o presidente ser com-
panheiro de cela do Cabral!

Se o Ministério da Saúde foi 
destruído durante a pandemia pelas 
ordens do presidente, por outro lado, 
apesar das “instituições funciona-
do”, como tal, é de se duvidar se vai 
dar em alguma coisa.   Necessário 
que o Procurador Geral da Repú-
blica, Augusto Aras, o denuncie, 
ou, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Artur Lira, retire entre 
os cento e trinta e tantos processos 
de pedidos de impeachment, onde 
está sentado, apenas um e coloque 

para o plenário votar.
Aí mora o perigo e o inevitável: 

Lira e Aras são os garantidores da 
imunidade do presidente?

Do lado da Câmara dos De-
putados, Artur Lira, coordena um 
esquema de orçamento paralelo, 
um filhote do mensalão de Lula (As 
pessoas se lembram deste episódio? 
E dos 300 picaretas que compunham 
o Congresso Nacional?).

O esquema montado por Lira e 
Bolsonaro é simples: em troca de 
apoio o governo libera recursos para 
projetos que necessariamente não 
estão sujeitos a qualquer licitação 
ou controle.

Enquanto tiver recursos o presi-
dente está blindado. 

O centrão sobrevive!
Foi assim com a compra dos 

tratores superfaturados em 260% 
numa bagatela de 3 bilhões de reais 
da viúva.

Enquanto as verbas continuarem 

rolando dificilmente Lira deixará de 
levantar-se dos cento e trinta e seis 
pedidos de impeachment. Mamão 
com açúcar!

De qualquer forma, diante do 
relatório da Covid e consequências, 
um entrave para a campanha elei-
toral de 2022, onde o tema saúde 
poderá ser usado contra o próprio 
presidente.

Augusto Aras, embolando o 
meio de campo na expectativa do 
“terrivelmente evangélico”, André 
Mendonça, não emplacar na vaga 
do Supremo por ser “terrivelmente 
favorável a Lava Jato”! 

Uma dúvida paira no ar: se o An-
dré Mendonça emplacar na Suprema 
Corte, Aras, não terá motivos para 
defender Bolsonaro, qual o motivo 
de lealdade os une? Nenhum!

Por outro lado, o Centrão tem 
interesse em colocar Aras no Su-
premo Tribunal Federal, daí o fato 
do ex-presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, em não marcar a data 
da sabatina de André Mendonça.

O ex-presidente do Senado co-
loca o presidente nas cordas, pois 
a não indicação do seu aliado pro-
vocará o rompimento político dos 
evangélicos no apoio ao presidente.

Com o relatório da CPI nas mãos 
de Aras talvez Bolsonaro prefira en-
frentar um processo penal duro do que 
ver a sua base evangélica rompida.

 De mito a mártir!
Basta saber se o Procurador 

Geral da República, Augusto Aras, 
tem a coragem de desferir o golpe 
fatal nas pretensões do presidente 
em 2022!

Vamos ao relatório.

  ...” o que a Comissão 
apurou dá para o presidente ser 
companheiro de cela do Cabral”

“Toda nação que se 
preza não abre mão de 

três coisas: orgulho nacional, esperança 
coletiva e moeda estável”

  John Stuart Mills

Regis Yasumura

Adilson Sampaio

Político do futuro...
O projeto Atleta do Futuro do 

Sesi, celebrado com a Prefeitura 
de Pinda no início desta semana, 
vai alcançar cerca de 360 crianças 
e jovens através de atividades es-
portivas impac-
tando as respec-
tivas famílias 
na retaguarda 
de cada aluno. 
O fato é que o 
pessoal da polí-
tica considerou 
um upgrade no 
calibre eleitoral 
do secretário de Esporte Everton 
Chinaqui – que frequenta as urnas 
há pelos menos três eleições. Para o 
prefeito Isael Domingues, que tem 
em primeiro plano a importância 
do Atleta do Futuro como mais um 
avanço na cultura esportiva da cida-
de, considera também a ‘política do 
futuro’ em sua equipe de governo 
com bons resultados.

A hora do voto
É voz corrente pelas esquinas de 

Lorena que os pareceres do Tribu-
nal de Contas do Estado, favoráveis 
a dois anos de administração do 
ex-prefeito Fábio Marcondes, já 

tramitam pelas 
comissões da 
Câmara Mu-
nicipal.  Pelo 
que se ouviu 
nos corredores 
do Legislativo, 
embora as con-
tas tenham sido 
aprovadas pelo 

Tribunal, tem vereador procurando 
‘pelo em ovos’, ou seja, detalhes 
nos apontamentos para tentar 
‘azedar a marmita’ de Marcondes. 
A princípio, não existe consenso 
para somar 12 votos contrários ao 
Tribunal para negativar a saúde 
eleitoral do ex-prefeito...

Não convidem para...
...a mesma picanha – o pre-

sidente da Câmara de Guará, 
Arilson Santos, e o secretário de 
Desenvolvimento Social, Marcos 
Evangelista, principalmente se o 
churrasqueiro for o Joel Pinho – do 
Esporte – que também já esteve 
na ‘alça de mira’ do vereador em 
algumas sessões passadas!!!

2º biênio
O mercado político de Guará 

acredita em reviravolta na base do 
prefeito Marcus Soliva no cenário 
da Câmara, logo após as eleições 
do ano que vem. Mesmo com Dani 
Dias garantindo a próxima presi-
dência, seu discurso com o Exe-
cutivo poderá ser diferente, com 
vistas a 2024. Arilson deixa pista 
que deverá ‘cantar com outra fre-
guesia’, deixando o caminho livre 
para a reaproximação de Marcelo 
da Santa Casa com o gabinete do 
prefeito; Celão poderá estar mais 
próximo que se espera, enquanto 
Pedro Sannini, só vivendo pra ver...

Pressão alta
A 345 dias da eleição para 

deputados e afins, o vice-prefeito 
de Guará, Regis Yasumura (PL), 
em mais uma disputa por vaga na 
Assembleia Le-
gislativa, está 
b u s c a n d o  n a 
região que al-
guns vereado-
res da própria 
base governista 
tem sonegado, 
‘apoio’. Na me-
dida em que os 
deputados de 
‘carteirinha’ aportam na terra de 
Frei Galvão espalhando promessas 
e vantagens, Regis ganha espaço 
em outras cidades através de suas 

campanhas sociais voltadas à saúde 
lombar... 

Lei de Murphy
Com as mudanças na legislação 

eleitoral trazendo alívio a muitos 
gestores, com a possibilidade de se 
livrar da inelegibilidade por con-

tas rejeitadas 
no Tribunal de 
Justiça – exceto 
por improbida-
des com dolo, 
a disputa elei-
toral pode es-
quentar em al-
gumas cidades. 
Em Cachoeira 

Paulista, por exemplo, o cenário 
de 2024 pode contar novamente 
com Edson Mota tentando voltar 
ao comando da Prefeitura.

Quando o que está ruim...
...pode piorar – se estava difícil 

para João Bosco ‘Torrada’ enfrentar 
Antônio Mineiro na reeleição de 
Cachoeira Paulista, outros eventu-
ais nomes e até a possibilidade de 
Fabiano Vieira na disputa ao Exe-
cutivo, imaginem com a eventual 
participação de Edson Mota brigan-
do para voltar ao poder. Talvez seja 
por isso que seus remanescentes 
na Câmara estejam trabalhando 
para eliminar Mineiro do quadro! 
Porém, não contavam com o ex-
-prefeito Fabiano na disputa com 
muita ‘bala na agulha’...

Sandália da humildade
O suposto descontrole emocio-

nal da vereadora Sandra Cunha, 
durante uma programação cultural, 
dias atrás, ganhou repercussão na 
esquinas políticas de Cruzeiro. 
Disseram que a 'carteirada' que 
ela deu para conseguir um lugar 
de destaque no evento destonou 
com a plateia de primeira linha 
que ganhou admiração de todos 
pela simplicidade. Ah! É bom nem 
comentar o barraco entre gêneros 
que rolou nos bastidores...

Salvo conduto
A notícia que o empresário 

Paulo Vieira está quites com a 
Justiça e livre para qualquer desa-
fio eleitoral que venha pela frente 

deixou algumas 
figuras de Cru-
zeiro em estado 
de alerta. Esta 
semana, devo-
tos de Vieira 
congestionaram 
as redes sociais 
da cidade com 
esta informa-

ção, numa 'mensagem subliminar' 
de que a sucessão de Thales Gabriel 
em 2024 será mais concorrida do 
que esperavam. Perguntem ao Mi-
randinha...

Plano B
E por falar em sucessão, que 

ninguém seja pego de surpresa caso 
Zé Rogério apareça em parceria 
com o vereador Diogo Miranda na 
disputa pela Prefeitura de Cruzeiro. 
Principalmente agora que existe 
a possibilidade de Paulo Vieira 
azedar o ânimo de 'muita gente'!!!

Forçando a barra
Na ausência de uma oposição 

inteligente – pelo menos até o mo-
mento – as atenções dos matemá-
ticos políticos de Cruzeiro focam 
os candidatos à sucessão em 2024 
– quase todos alocados próximo 
ao prefeito Thales Gabriel. Entre 
'nome & nomes', observaram que 
o José Kleber do SAAE, com toda 
forçação de barra de alguns pala-
cianos em promovê-lo, parece que 
não nasceu para o negócio! Sorte 
do PV, que observa o teatro meio 
que a distância...

Show do milhão 
Se é fato que deputado para 

ganhar notoriedade em Lorena tem 
de somar mais de 'um milhão' em 
verbas no caixa da Prefeitura, os 
parlamentares do Podemos estão 
em alta. Esta semana os vereadores 
Adilson Sampaio e Jair Guedes, 
gravaram vídeo nas redes sociais, 
informando que os deputados do 
partido destinaram R$ 1,5 milhão 
aos cofres municipais!!!

Que ‘rei sou eu?’
O veto inesperado e sem aviso 

prévio do Executivo de Lorena 
em dois projetos de relevância 
de autoria dos vereadores levou 

o líder do go-
verno, Adilson 
Sampaio, a dis-
cutir a relação 
com o prefeito 
Sylvio Ballerini 
em plena sessão 
de Câmara esta 
semana. Sam-

paio questionou a falta de comuni-
cação com o ‘gabinete da Capitão 
Messias’ e foi endossado por vários 
colegas na tribuna, que também se 
declaram surpresos pela falta de 
justificativa. 

Geração de renda
O presidente da Câmara de 

Lorena, Fabio Longuinho, após 
os toques e retoques no projeto do 
prefeito Sylvio Ballerini que abre 
200 postos de empregos transitó-
rios – na conhecida Frente de Tra-
balho temporá-
ria, conseguiu 
o apoio geral 
dos vereado-
res para apro-
vação total da 
lei. De acordo 
com Longui-
nho, com essa 
aprovação, as 
duzentas vagas que a Prefeitura 
deve abrir nos próximos dias, 
somadas as 60 contratações for-
malizadas pelo governo do Estado 
há cerca de dois meses, o final de 
ano destas famílias serão regados 
a autoestima, enquanto o comércio 
agradece a circulação de recursos.

Alguém responde?
O povo do mercadão de Pin-

da questiona a sobrevivência  do 
PSDB em termos de cidade. Eles 
pontuam três tragédias anunciadas: 
a debandada de Vito Ardito – há 
quatro eleições passadas – com 
seus veteranos; o desastre eleitoral 
protagonizado por Rafael Goffi e 
agora, a migração do ex e talvez 
futuro governador Geraldo Alck-
min – provavelmente para o PSD! 
Embora Geraldinho não seja filiado 
no diretório local, sua referência 
partidária influencia a estima de 
muitos tucanos.

Atração fatal
O pessoal das redes sociais de 

Pinda sacou o ‘minuto de fama’ 
de alguns opostos domesticados 
de Isael, aproximando para sair na 
foto de apresentação do empreen-
dimento da EXSA Urbanismo. Nor-
bertinho, Vela e até o Magrão não 
resistiram a presença de Chitãozi-
nho no evento e se 'achegaram'...

Mensagem cifrada
A quem os políticos mais expe-

rientes de Pinda se referem quando 
dizem: "conversa com 'um', mas 
combina com o 'outro'???"

De olho no calendário...
...faltam 345 dias para as elei-

ções, mas até lá, as emoções correm 
por conta das convenções, inclusive 
a do PSDB Brasília, e que deve 
gerar um faturamento recorde nas 
agência de viagens de São Paulo...

Paulo Vieira

Everton Chinaqui
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Espaço deve receber o shopping; instalação empreendimento é a principal aposta para geração de empregos

Com críticas ao Executivo, vereadores 
derrubam vetos e entidades aguardam 
veredito para isenção de IPTU em 2022

Santa Casa de Aparecida prepara 
fechamento de leitos de UTI Covid

Programa estadual garante escrituras 
de 111 imóveis; prefeituras aguardam 
liberação de outras 850 moradias

Regularização fundiária 
beneficia famílias de 
Cruzeiro e Silveiras pelo 
Programa Cidade Legal

Após mais de uma década 
de espera, 111 famílias de 
Cruzeiro e Silveiras foram 
contempladas, no último 
dia 15, com as escrituras de 
seus imóveis. A entrega do 
documento foi viabilizada 
após uma parceria entre os 
municípios e o Estado, que 
garantiu a regularização 
fundiária de dois conjuntos 
habitacionais por meio do 
programa Cidade Legal.

Acompanhado de sua 
comitiva, o secretário execu-
tivo de Habitação do estado 
de São Paulo, Fernando 
Marangoni, participou da 
cerimônia de entrega dos 
títulos de propriedade nas 
duas cidades. Além de alu-
gar ou vender os imóveis, 
o documento possibilita 
a transferência para her-
deiros. 

Em Silveiras, o represen-
tante estadual foi recebido 
pelo prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) e por di-
versas outras autoridades 
municipais no conjunto 
habitacional Geraldo Adão. 
Na ocasião, foram concedi-
das as escrituras para ses-
senta moradores do local, 
que há cerca de 15 anos 
reivindicavam a liberação 
do documento.

O processo de regulariza-
ção do conjunto habitacio-
nal foi iniciado em 2019, 
após Carvalho firmar um 
convênio com a gestão 
do governador João Doria 
(PSDB), garantindo adesão 

Lucas Barbosa
RMVale

ao Cidade Legal. “Ficamos 
muito honrados em ter con-
tribuído para que essas ses-
senta famílias conquistassem 
suas tão sonhadas escrituras. 
A regularização garante o di-
reito à propriedade, moradia 
digna e mais qualidade de 
vida à população. Continu-
aremos fazendo o possível 
para que outros moradores 
de Silveiras possam também 
ser contemplados”, destacou 
o prefeito. 

Segundo o Executivo, ou-
tros seis núcleos habitacio-
nais que abrigam cerca de 
trezentas famílias estão em 
processo de regularização 
fundiária através do ‘Cidade 
Legal’. São eles Bom Jesus, 
Cebola, Dom Edmund, Fun-
dão, Macacos e São Sebastião. 

Em Cruzeiro, Marangoni 
foi recepcionado pelo pre-
feito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) e por diversas outras 
autoridades municipais no 
conjunto habitacional ‘Cru-
zeiro 2’, que fica na região 
do bairro Vila Romana 2. 
Depois de 12 anos cobrando 
a regularização do ponto, 51 
proprietários receberam as 
escrituras de suas moradias. 
Assim como na cidade vizi-
nha, a cerimônia respeitou 
os protocolos estaduais de 
prevenção ao contágio da 
Covid-19. 

De acordo com a Prefeitura 
de Cruzeiro, a expectativa é 
que em breve o Cidade Legal 
possibilite a regularização 
do núcleo habitacional Bela 
Vista, com a liberação de 
550 escrituras de imóveis e 
beneficiando mais de dois mil 
moradores.

Cruzeiro consegue cessão de área 
federal para construção de shopping

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última quinta-
-feira (21) que conquistou a 
cessão de uma área federal 
para a construção de um 
shopping na região central. 
A possível instalação do em-
preendimento é a principal 
aposta do Executivo para 
incentivar a geração de em-
pregos e desenvolvimento 
econômico da cidade.

Em nota publicada em seu 
site, a Prefeitura revelou 
que o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD) recebeu 
a confirmação da disponi-
bilização do antigo galpão 
da Agef (Armazéns Gerais 
Ferroviários) durante uma 

Lucas Barbosa 
Cruzeiro 

reunião na última terça-fei-
ra (19), na Superintendência 
do Patrimônio da União, em 
Brasília.

A cessão da área, que 
tem cerca de quarenta mil 
metros quadrados, foi ofi-
cializada no encontro com 
a assinatura de uma por-
taria pela secretária de 
Coordenação e Governança 
do Patrimônio da União, 
Fabiana Rodopaulos. Além 
do deputado federal Marco 
Bertaiolli (PSD), a reunião 
contou também com as 
presenças do secretário de 
Políticas Públicas de Cru-
zeiro, Khaled Penna, e dos 
vereadores Diego Miranda 
(PSD) e Paulo Filipe Almeida 
(Democratas).

Fonseca comemorou a de-
cisão federal e revelou quais 

União libera utilização de antigo galpão da Agef; Prefeitura solicitava medida há quatro anos

serão os próximos passos 
tomados pelo Executivo, 
visando a implantação do 
centro comercial. “Estáva-
mos há quatro anos bata-
lhando pela cessão desta 
área, foram muitas vindas 
a Brasília. Agora, teremos 
autonomia para em breve 
realizar um chamamento 
público para atrairmos algu-
ma empresa interessada na 
construção e implementa-
ção do shopping. Antigo so-
nho da população, a instala-
ção desse empreendimento 
contribuirá para alavancar 
a economia e a geração de 
empregos em Cruzeiro”.

De acordo com o governo 
de Fonseca, cinco grupos 
empresariais entraram em 
contato com a Prefeitura 
durante o primeiro semes-
tre deste ano, manifestan-
do interesse no projeto. A 
expectativa é que a futura 
administradora do shopping 
invista cerca de R$ 30 mi-
lhões ao longo de vinte anos, 
período da cessão do prédio 
federal. O empreendimento 
deverá gerar até setecentos 
empregos diretos, movimen-
tando a economia da cidade.

Fotos: Rafaela Lourenço

Além da rejeição das negativas do prefeito, Câmara de Lorena aprova projeto que 
deve beneficiar ações de grupos filantrópicos sobre cobrança de tributo municipal

Queda de internações é motivo para encerramento de ala; 
enfermaria também tem planejado fechamento em novembro

Insatisfeitos com a falta de 
comunicação entre Executivo 
e Legislativo, vereadores de 
Lorena derrubaram vetos 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) na sessão desta se-
mana. As propostas foram 
apontadas pelo Executivo 
como inconstitucionais. Na 
mesma sessão, foi aprovada 
a isenção do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
para entidades filantrópicas.

Os dois vetos de Balleri-
ni foram derrubados após 
reclamações de vereadores 
sobre a falta de sintonia entre 
Prefeitura e Câmara, apon-
tada pelo próprio líder do 
governo, Adilson Sampaio 
(DEM), que alegou não ter 
sido consultado pelo prefeito 
e secretariado. 

Com 15 votos, a Câmara 
rejeitou a decisão contrária 
do Executivo sobre o projeto 

A Santa Casa de Aparecida 
registra número baixo de 
pacientes internados nas alas 
de enfermaria e UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para pa-
cientes com sintomas ou diag-
nosticados com a Covid-19. De 
acordo com a administração 

Rafaela Lourenço
Lorena 

Leandro Oliveira
Aparecida

que traria uma parceria entre 
Município e instituições de 
ensino superior para cursos 
preparatórios a jovens e adul-
tos que queiram ingressar 
na vida acadêmica. Houve 
um segundo veto que tentou 
barrar a proposta que prevê 
a restrição de contratação 
pela Prefeitura de homens 
que tenham sido condenados 
por violência doméstica e/ou 
crimes enquadrados na Lei 
Maria da Penha.

A vereadora Wanessa An-
drea (Cidadania), atuante em 
debates e ações para a defesa 
dos direitos das mulheres, se 
queixou na tribuna sobre a 
atitude do prefeito, não pelo 
fato do veto técnico, mas pela 
falta de diálogo, explicações e 
principalmente a ausência de 
uma proposta do Executivo no 
mesmo seguimento. “O pró-
prio prefeito falou pra mim 
que é um compromisso que 
ele tem também para a garan-
tia dos direitos das mulheres 
e vem um veto desses? Sem 

do hospital, a baixa ocupação 
permite que o hospital feche, 
em novembro, boa parte dos 
leitos dos dois setores.

Diferente de 4 de agosto, 
quando o administrador Frei 
Bartolomeu Schulz acenou 
com a possibilidade de fechar 
leitos de UTI e a Santa Casa 
precisou manter as vagas 
abertas devido aumento do 
número de internados, dessa 

nenhuma proposta! Porque 
ainda que viesse o veto, mas 
viesse uma proposta condi-
zente que até nos explicasse 
não pode por aqui, mas pode 
ir por ali, mas não vem nada? 
Fica difícil a gente trabalhar 
assim!”.

A proposta de isenção do 
IPTU às entidades filantrópi-
cas, de autoria de Maurinho 
Fradique (MDB), foi aprovada 
por unanimidade. “Estamos 
saindo de uma pandemia a 
passos lentos, mas esse pe-
ríodo foi muito difícil pra as 
entidades manterem as ativi-
dades. Todas elas necessitam 
desse apoio principalmente 
do poder público”, salientou.

Segundo o parlamentar, 
esta é uma lei de concor-
rência, ou seja, que pode ser 
proposta pelos dois poderes, 
Executivo ou Legislativo. Se 
sancionada por Ballerini, 
beneficiará apenas as en-
tidades 100% legalizadas 
junto à Prefeitura, mediante 
comprovações de atividades, 

vez o fechamento passou pelo 
aval da DRS (Diretoria Regional 
de Saúde). Na UTI, cerca de 
60% dos leitos atuais devem 
ser fechados.

“Percebemos uma queda 
significativa, tanto no nú-
mero de procura por atendi-
mento como no número de 
internações. Podemos dizer 
que tivemos uma queda de 
60% na procura e nos atendi-

período de trabalhos e as de-
vidas documentações, “para 
que não seja feita, criada 
nenhuma entidade ao escuro, 
pensando só no benefício”, 
explicou Fradique. 

O projeto é motivo de expec-
tativa para os representantes 
de obras locais, como o funda-
dor da Aldeias de Vidas, Padre 
Pedro Cunha, que segue com 
os trabalhos na cidade desde 
1993 e vê a proposta como 
um reconhecimento pelos 
serviços prestados à popula-
ção, por todas as instituições  
“porque uma instituição como 
a Aldeias de Vida vive em 
função do bem estar da co-
munidade e todo mundo sabe 
que toda a instituição sem fins 
lucrativos ela vive de doações. 
E claro, encargos, impostos 
e tudo mais é o que compõe 
um dos maiores gastos que a 
gente tem”.

O autógrafo deve ser envia-
do à Prefeitura nos próximos 
dias para a sanção ou veto de 
Ballerini.

mentos nesse período de três 
semanas”, explicou Schultz, 
ao responder sobre a baixa 
necessidade de internação no 
hospital.

De acordo com o adminis-
trador, a DRS não autorizou 
o fechamento total da Ala 
Covid-19 pois a Santa Casa é, 
além de Aparecida, referência 
para Potim e Roseira. “Nossa 
conversa com a DRS é de 
não fechar totalmente, mas 
diminuir leitos, podendo ficar 
em novembro com entre três 
a quatro leitos de internação. 
Como a procura diminuiu bas-
tante, nós entendemos que é 
possível dar conta da demanda. 
Caso tenha mais pessoas, nós 
recorremos a Cross (Central de 
Regulação de Oferta de Servi-
ços de Saúde), haja vista que 
temos hospitais em Taubaté, 
Guará e Lorena com vagas 
disponíveis para UTI Covid”.

Dos 22 leitos atuais de enfer-
maria, o hospital deve manter 
sete exclusivos para pacien-
tes com Covid-19. Segundo 
Schultz, os leitos serão desti-
nados a pacientes de cirurgias 
eletivas e outras naturezas. 
Hoje, a Santa Casa tem apenas 
um paciente internado na en-
fermaria e dois na UTI covid.

O hospital vai manter todos 
os 10 leitos de UTI e 22 de 
enfermaria abertos até 31 de 
outubro.

Centro de Enfrentamento à Covid-19 de Aparecida; cidade anuncia fechamento de leitos para novembro

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Para acelerar imunização, Lorena deve 
ampliar postos de vacina contra a Covid

Após registrar 11 mil fal-
tantes, a secretaria de Saúde 
de Lorena projeta a amplia-
ção dos postos de vacinação 
contra a Covid-19. Os estu-
dos de viabilidade e deman-
da devem ser concluídos na 
próxima semana.

Unificados no CSU (Centro 
Social Urbano), os atendi-
mentos de enfrentamento à 
pandemia seguem na quadra 
poliesportiva, das 8h às 
11h30 e das 13h às 15h30. 
Projetos-piloto realizados 
com aplicações de segunda 
dose na secretaria de Saúde 
e repescagem em postos de 

Rafaela Lourenço
Lorena

saúde, no último sábado, pa-
ralelo ao Dia V de Multivaci-
nação, agregam as análises 
para ampliar o serviço.

De acordo com a Saúde 
local, o número de pessoas 
que não compareceram para 
receber a primeira dose 
ou completar o esquema 
vacinal com a segunda, se 
aproxima de 11 mil, o que 
preocupa a administração, 
já que a vacina é o único 
método comprovado para 
o combate à pandemia, e 
já demonstra resultados 
positivos com a redução de 
internações e mortes pela 
doença.

Os novos locais, segun-
do o secretário de Saúde, 
Adailton José Pinto, que 

assumiu a pasta há cerca de 
um mês, serão estratégicos 
e específicos para atender 
essa demanda. “A princípio 
pretendemos fazer com 
três unidades (Unidades 
Básicas de Saúde), as mais 
estratégicas como a do Vila 
Nunes, no Bairro da Cruz, 
Santo Antônio. Por exemplo, 
nós temos a escola Etec, o 
próprio posto de saúde e até 
mesmo uma área interessan-
te, muito boa no sindicato”, 
salientou.

Público-alvo – Com um 
leito de UTI e outro de clí-
nica médica ocupados na 
Santa Casa por pacientes 
contaminados pelo novo 
coronavírus, a cidade segue 
com a campanha de vacina-

ção aplicando a primeira 
dose para moradores com 
idade a partir de 12 anos. 
A segunda dose, de acordo 
com a divulgação da secre-
taria de Saúde, na última 
quinta-feira (21), abrange 
pessoas com 18 anos ou 
mais sem comorbidades, 
respeitando os intervalos 
de cada fabricante: Pfizer 
21 dias, AstraZeneca 12 se-
manas e CoronaVac 28 dias. 
A terceira dose de reforço 
atualmente é disponibilizada 
para os imunossuprimidos e 
pessoas idosas com idade de 
70 a 79 anos ou mais.

A lista completa de públi-
cos alvo, como os imunissu-
primidos segue disponível 
no site lorena.sp.gov.br.

É SEMPRE
UM BOM DIA
PARA SE
VACINAR
De segunda a segunda
tem imunização contra
a COVID-19 em Cruzeiro

A Prefeitura tem trabalhado sem parar 
para garantir que cada vez mais pessoas 
possam se vacinar contra o Coronavírus. 
Mais de 60% da população já recebeu a 
imunização completa e milhares de 
pessoas continuam contando com um 
atendimento ágil e humanizado. Você 
quque já deu o primeiro passo pela sua 
saúde e das pessoas ao redor: não deixe 
de comparecer para a segunda dose. 
Faça por você e por quem você ama.

ATENDIMENTO DIÁRIO NO
AMBULATÓRIO REGIONAL DE 
ESPECIALIDADES (ARE):
AV. MINAS GERAIS, 500. 

Construção de praça e parque infantil beneficia mais de noventa famílias; obra deve ser entregue no início de 2022

Quase 11 mil não tomaram a segunda ou nenhuma dose contra a doença; UBS’s podem ser pontos estratégicos

Silveiras amplia opções de lazer em conjuntos habitacionais

Buscando proporcionar 
uma opção adequada de 
lazer para mais de noventa 
famílias que moram em dois 
conjuntos habitacionais de 
Silveiras, a Prefeitura ini-
ciou, na última quarta-feira 
(20), a construção de uma 
praça e um parque infantil. 
Contando com mão de obra 
e materiais próprios, o Exe-
cutivo tem a expectativa de 

Lucas Barbosa
Silveiras

concluir a obra em até três 
meses.

Ao lado de parte de seu 
secretariado, o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) 
acompanhou na manhã da 
última quarta-feira o pon-
tapé inicial da construção 
do aparelho público, que 
é erguido numa área entre 
os conjuntos habitacionais 
Governador Mário Covas 
e Dom Edmund Benedict 
Nugent.

Além de uma academia 
ao ar livre, a praça contará 

com bancos, pisos, lixeiras, 
decoração paisagística e 
um moderno sistema de 
iluminação por lâmpadas 
do tipo LED.

O parque infantil terá 
brinquedos recreativos e 
uma miniquadra esportiva. 
“Nossa meta é oferecer um 
local totalmente estrutura-
do para que as mais de no-
venta famílias desta região 
possam compartilhar mo-
mentos de lazer e interação. 
Além de entretê-las, o espa-
ço infantil poderá contribuir 

Vacinação no CSU; Lorena projeta novos pontos espalhados pela cidade

Fotos: Marcelo A dos Santos

para o desenvolvimento das 
crianças desta importante 
região da cidade”, ressaltou 
Carvalho.

Segundo a Prefeitura, 
o serviço é realizado por 
uma equipe especializada 
de servidores municipais. O 
Executivo informou que não 
é possível estipular o valor 
do investimento aplicado 
na obra, já que são utiliza-
dos materiais adquiridos 
anteriormente e não foi 
necessária a contratação de 
uma empresa terceirizada. 

O prefeito destacou outro 
ponto do município que 
recebe melhorias no setor 
do lazer. “No fim de setem-
bro iniciamos a importante 
reforma da praça do Bairro 
dos Macacos, que em bre-
ve estará adequada para 
receber a população. Além 
da implantação de bancos, 
academia ao ar livre e de 
sistema de iluminação, esta-
mos instalando também um 
parque infantil que garanti-
rá diversão para dezenas de 
crianças”.
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Sede dos Metalúrgicos, em Pinda, que negociou reajuste superior a 10% 

Fotos: Bruna Silva

O prefeito Isael Domingues e o cantor Chitãozinho acompanham apresentação da unidade habitacional

Cantor é parceiro da Exsa Urbanismo, responsável pelo empreendimento; mais de quatro mil postos de emprego

Aumento deve atingir metalúrgicos de mais fábricas como Elfer, Novelis e Bontaz; categoria comemora

Com foco no desenvol-
vimento habitacional, Pin-
damonhangaba e a Exsa 
Urbanismo lançaram, na 
última quinta-feira (21), o 
Residencial Evidências. O 
local terá a construção de 
dois loteamentos fechados 
com mais de quinhentos 
lotes cada. O evento contou 
com a participação do cantor 
sertanejo Chitãozinho.

O empreendimento é re-
sultado da parceria entre a 
dupla Chitãozinho e Xororó 
e a iniciativa privada. O 
residencial ficará na região 
oeste de Pindamonhangaba, 
próximo ao Loteamento Re-
sidencial Village Splendore, 
também implantado pela 
Exsa Urbanismo. É esperado 
que cada loteamento tenha 
cerca de 550 áreas disponí-
veis para aquisição. 

Bruna Silva
Pindamonhangaba De acordo com o projeto, 

a intenção é integrar cidade 
e natureza, a fim de pro-
porcionar aos moradores 
segurança, comodidade e 
sofisticação. Segundo os 
responsáveis pela empresa, 
o projeto foi iniciado em In-
daiatuba e, atualmente, está 
Camaçari-BA. É esperado que 
sejam lançados mais dois lo-
teamentos no próximo ano, o 
Jardim Paiol e o Residencial 
Visconde da Palmeira.

O novo empreendimento 
deve gerar cerca de 4,5 mil 
novos postos de trabalho 
de Pindamonhangaba. “São 
muitos empregos gerados 
em várias áreas, sobretudo 
na construção civil, por-
que é um setor que está 
aquecido. Temos em pauta 
outros empreendimentos 
dessa natureza e que deve 
fomentar o segmento de em-
pregos. Nós estamos dando 
abertura para compensar a 

defasagem que as pessoas 
ficaram desempregadas pela 
pandemia. Nossa cidade não 
sofreu tanto, se comparado 

Pinda recebe lançamento de “Residencial 
Evidências”, com a presença do Chitãozinho

Sindicato garante reajuste salarial de 10% 
para trabalhadores da Tenaris em Pinda

Fotos: Bruna Silva

com outras cidades, mas 
ainda temos um gargalo que 
é a diminuição de acesso a 
empregos. O empreendimen-

to vem fechar essa úlcera”, 
afirmou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Ao Jornal Atos, Chitão-

zinho ressaltou que a ide-
alização do projeto ocorre 
há cerca de sete anos e que 
apesar dos trâmites burocrá-
ticos lentos, o público e os 
fãs terão acesso à moradia 
de qualidade e segurança 
num local aconchegante. 

Doação – Um violão foi 
doado pelo músico ao Fundo 
Social de Solidariedade da 
cidade. A expectativa é que 
o instrumento seja colocado 
em leilão para arrecadação 
de fundos para a entidade, 
com foco nas famílias que 
vivem em vulnerabilidade 
social. “Foi uma grande 
surpresa para nós quando 
descobrimos que íamos ga-
nhar um violão autografado 
pelo Chitãozinho. Pensamos 
em leiloar e fazer um gran-
de leilão junto a uma ação 
significativa”, garantiu a 
presidente da instituição 
e primeira-dama, Cláudia 
Domingues.

O fim de ano deve ser de 
alívio financeiro para os 
metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba. Com o anúncio 
do sucesso das negociações 
entre empresas e Sindmetp 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba, Mo-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

reira César e Roseira), foi 
anunciado, nesta semana, 
o reajuste salarial igual ou 
superior a 10% em diferen-
tes fábricas de Pindamo-
nhangaba.

Conforme informado pela 
classe, na Novelis, Elfer e 
Bontaz o reajuste chegou a 
10,5%, sendo possível ter o 
aumento real do salário dos 
trabalhadores. Na última se-

gunda-feira (18) a proposta 
na Incomisa foi aprovada 
em 10,5%, além de abono 
salarial. Na Tenaris Con-
fab, os trabalhadores terão 
um pacote de benefícios, 
incluindo a implantação de 
um cartão alimentação. Ou-
tras empresas, como Gerdau 
e GV do Brasil seguem em 
negociações.

“Os representantes patro-

nais não queriam pagar nem 
metade da inflação. Teve 
proposta de 4%, reajuste 
parcelado em três vezes. Se 
hoje temos inflação integral, 
sem parcelar, com todos 
os direitos, foi graças às 
mobilizações, como as que 
ocorreram na Gerdau, na 
Novelis e na Tenaris Con-
fab”, comentou o presidente 
do Sindicato, André Oliveira.

Recentemente foi aprova-
da, em assembleia na sede 
do Sindicato, a proposta 
geral que atende toda a 
categoria com demandas 
como reajuste da inflação, 
renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho refor-
çando os direitos dos meta-
lúrgicos. Oliveira ressaltou 
que o setor metalúrgico, 
diferente de outros setores 
da economia, teve um ano 
de aumento de produção, 
faturamento e até mesmo 
de contratações. Dados do 
Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados) apontam que mais 
de seiscentas pessoas foram 
contratadas somente neste 
ramo, de janeiro a março 
deste ano.

O objetivo da Campanha 
Salarial é reconhecer os 
trabalhadores que se em-
penharam para “dar conta 
da produção, se arriscando 
em ano de pandemia”.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo digital n°: 1000972-40.2020.8.26.0102
Classe- Assunto: Usucapião Extraordinária
Requerente: Neusa Maria da Silva
2° VARA
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS, expedido autos da Ação 
de Usucapião,

PROCESSO NO 1000972-40.2020.826.0102

O(A) MM, Juiz(a) de Direito da 2° Vara, do Foro de Paulista. Estado de 
São Paulo, Dr(a). JULIANA GUIMARAES ORNELLAS, na forma da etc.
FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos. eventuais 
interessados. bem como seus cônjuges e/ou sucessores. que Neusa 
Maria da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO em face do Espólio 
de Joaquim Moreira Barbosa. representado pelo inventariante Severino 
Antonio Moreira Barbosa visando que seja declarada por sentença a 
propriedade do imóvel, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal, de quem quer seja. "de um imóvel localizado na Rua Oscar 
Fernandes Barbosa. no  90, Centro, Alto da Bela Vista, Quadra 068, 
Lote 3, Cachoeira Paulista /SP, inscrito no cadastro municipal sob no 
020680185001. confrontando com os imóvel de Luiz Carlos dos Santos 
e Espólio de Joaquim Moreira Barbosa e área construída de 275,69m2, 
com área total de 400.00m²”.  Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15(quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Cachoeira Paulista, aos 
13 de outubro de 2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 50/21 - PROCESSO 372/21 SUP – 8154/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cones de sinalização, para atender as necessidades da Secretaria 
de Trânsito, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato, no projeto 
básico e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME
CNPJ: 69.298.404/0001-00
VALOR TOTAL: R$ 13.995,00 (treze mil e novecentos e noventa e cinco reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 PROC. Nº 269/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Atenção Básica, 
que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
Contratada: A.D.DAMINELLI EIRELI EPP - CNPJ: 10.749.758/0001-80
Vencedora dos itens: 48,54,94,99,100,130,136,138,158,182,212,246,313,314,320,323,
324,350
Valor total: R$ 58.764,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais)
Contratada: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 13.085.369/0001-96
Vencedora dos itens: 224,300,371,372,375,376,377,378,379,380,388,403
Valor total: R$ 21.240,60 (vinte e um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta centavos)
Contratada: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - CNPJ: 01.140.868/0001-50
Vencedora dos itens: 49,191,245,247,249,269
Valor total: R$ 142.200,00 (cento e quarenta e dois mil e duzentos reais)
Contratada: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 08.231.734/0001-93
Vencedora dos itens: 109,111,165,237,241,259,349,417
Valor total: R$ 66.373,20 (sessenta e seis mil e trezentos e setenta e três reais e vinte 
centavos)
Contratada: GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.547.190/0001-80
Vencedora dos itens: 198,277,278
Valor total: R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais)
Contratada: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 12.047.164/0001-53
Vencedora dos itens: 231,233,235,303,317
Valor total: R$ 217.080,00 (duzentos e dezessete mil e oitenta reais)
Contratada: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 30.754.325/0001-20
Vencedora dos itens: 125,126,150,188,222
Valor total: R$ 28.235,00 (vinte e oito mil e duzentos e trinta e cinco reais)
Contratada: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 28.123.417/0001-60
Vencedora dos itens: 79,115
Valor total: R$ 35.580,00 (trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta reais)
Contratada: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.959.514/0001-53
Vencedora dos itens: 8,28,30,64,102,112,134,140,142,156,174,190,256,270,282,294
, 336,354,
390,410,412,426
Valor total: R$ 107.350,00 (cento e sete mil, trezentos e cinquenta reais)
Contratada: VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA EPP - CNPJ: 12.419.620/0001-49
Vencedora dos itens: 44,46,80,82,84,86,110,144,196,210,230,333,334
Valor total: R$53.768,00 (cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais)
Contratada: VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ: 01.857.076/0001-09
Vencedora dos itens: 65,97,209,353
Valor total: R$ 48.486,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)
Contratada: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
Vencedora dos itens: 3,47,77,81,83,85,91,93,95,135,139,141,157,161,181,207,223, 
251,255, 263,285,289,293,299,305,321,331,337,359
Valor total: R$ 292.166,70 (duzentos e noventa e dois mil, cento e sessenta e seis reais 
e setenta centavos)
Contratada: DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26
Vencedora dos itens: 113,137,309,361
Valor total: R$ 21.810,00 (vinte e um mil, oitocentos e dez reais)
Contratada: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP - CNPJ: 21.940.274/0001-30
Vencedora dos itens: 17 a 20,104,105,106,123,124,153,154,232,234,236,304,316,318,364
Valor total: R$ 119.917,10 (cento e dezenove mil, novecentos e dezessete reais e dez 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2021 PROC. Nº 288/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material esportivo para treinamentos, aulas e iniciação esportiva; 
para utilização em atividade de fitness e recreativos; como em eventos esportivos da 
Secretaria de Esporte e Lazer de Lorena (SEL), tendo como finalidade melhor atendimento 
dos atletas, alunos e munícipes no ano corrente, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - CNPJ: 19.444.651/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 14,15,142 a 149
VALOR TOTAL: R$ 3.471,40 (tres mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta 
centavos)
CONTRATADA: RICARDO MARQUES ALVES ME - CNPJ: 15.053.338/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,5 a 10,12,13,16,17,18,20 a 23,26,28,29,32 a 40,43,44,49 
a 64, 73 a 78,81,82,93,96,97,101 a 105,108 a 110,112,113,138,139,140,141,150
VALOR TOTAL: R$ 39.501,10 (trinta e nove mil, quinhentos e um reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2021 PROC. Nº 323/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de veiculo novo (zero km), tipo Furgão, adaptado para ambulância tipo 
A – simples remoção conforme convenio 00983/2019 – processo SES – PRC – 2019/0963, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de 
Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: BEM ESTAR HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 
E MATERIAIS PARA SAUDE EIRELI ME - CNPJ: 08.299.803/0001-09
VENCEDORA DOS ITENS: 1
VALOR TOTAL: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 PROC. Nº 304/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material de consumo para o 
Laboratório de Analises Clinicas, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.198.434/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 5 a 22,139 a 146
VALOR TOTAL: R$ 47.940,25 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais e vinte e 
cinco centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 42/21 – TP 04/21 – Processo Licit. 224/21
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: J. B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ
CNPJ: 03.750.447/0001-76
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração quantitativa 
do contrato 42/21, decorrente do processo licitatório 224/21, TP 04/21, firmado em 
01/09/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8666/93, e na cláusula 
1.3 do contrato original, ficam suprimidos aproximadamente 0,064% do valor original 
do contrato, equivalente a R$ 289,98 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito 
centavos) destinados a reprogramação da obra.
CLÁUSULA TERCEIRA: A cláusula 5.1 do contrato original passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“5.1 – O valor global para execução do objeto deste contrato é de R$ 454.224,16 
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis 
centavos), daqui por diante denominado “Valor Contratual”.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada à Dotação Orçamentária referente 
ao contrato original.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP 31/2021 - PROC 340/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao pregão 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 a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender demanda de 
municípios em situação de vulnerabilidade social, identificada pela Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, pelo período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a 
emissão da respectiva Nota de Empenho.
Empresa: PAROTHEFON COM DE URNAS MORTUÁRIAS, VELORIO E FLORICULTURA 
LTDA - CNPJ: 08.247.359/0001-70
Vencedora dos itens: 1
VALOR: R$ 102.988,72 (cento e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e 
dois centavos) DATA DA ASSINATURA: 21/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 346/2021-SUP; 
7710/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de recortes eletrônicos de publicações relacionadas 
aos interesses do Município de Lorena que constem em Diários Oficiais, para atender as 
necessidades da Secretaria de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: ALERTE – AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS 
OFICIAIS LTDA ME -CNPJ Nº:08.689.801/0001-18
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 372/2021-SUP; 
8154/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de cones de sinalização, para atender as necessidades da Secretaria 
de Trânsito.
CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME - CNPJ: 69.298.404/0001-00
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 375/2021-SUP; 
7387/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de macacão de apicultura, para atender as necessidades da 
Secretaria de Segurança.
CONTRATADA:DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME-CNPJ 
Nº:12.904.870/0001-74
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 376/2021-SUP; 
8533/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de cabo de rede, para atender as necessidades do Gabinete do 
Prefeito.
CONTRATADA: WINPACK COMERCIO DE EMBALEGENS E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 41.952.080/0001-62
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 377/2021-SUP; 
8415/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de colete ortopédico para munícipe, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA:ORTOVAN – CENTRO DE PROTESE E ORTESE LTDA ME-CNPJ 
Nº:57.456.436/0001-07 - DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 378/2021-SUP; 
8624/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipes 
determinados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA:M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA-CNPJ Nº:03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 379/2021-SUP; 
8137/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de móveis de escritório, para atender as necessidades da Secretaria 
de Finanças.
CONTRATADA:R. J. RODRIGUES ME-CNPJ Nº:04.468.230/0001-30
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital n° 1001319-73.2020.8.26.0102
Classe- Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião 
Extraordinária
Requerente: Fábio César Tireli
1a Vara
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO N° 1001319-73.2020.8.26.0102
O(A) MM..Juiz(a) de Direito da Ia Vara, do Foro de Cachoeira Paulista, 
Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA, na forma 
da Lei, etc.
FAZ SABER a(o), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, a quem possa interessar que por parte de FABIO 
CÉSAR TIRELLI foi requerido, perante este Juízo e Cartório do 1° Ofício Cível, uma 
ação de usucapião, em face de agostinho rodrigues do prado e s/m Marlene Sene Prado; 
Joaquim Ferreira Do Prado e s/m Rosangela Chalita Prado; Hacy Rodrigues Do Prado 
Filho e s/m Leila Maria Azevedo Rodrigues Prado; Lucymar Ferreira Prado e s/m Sonia 
Maria Azevedo Prado; Gerusa Prado Lombardi; Leonina Julieta Ferreira Prado Barbosa; 
Hiram Ferreira Do Prado e s/m Derci Teixeira Prado; e Espólio De Maria Lucy Ferreira 
Prado, por seus herdeiros, Alega em resumo: Que durante o ano de 2.009 recebeu, por 
doação verbal, a posse direta do imóvel usucapiendo, quer seja, uma área de 1.761,728 
m2, localizada nesta Comarca e Município de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, 
com frente para a rua, Bernadino de Campos (matrícula n. 3.623 — CRI — local), tendo 
como    outorgante o Sr. Edson de Jesus Freitas; Que imediatamente passou a exercer a 
posse com ‘animus domini’; Assim, desde a aquisição da posse direta, no ano de 2.009, 
o Requerente, vem exercendo a posse do imóvel como verdadeiro proprietário, sem 
interrupção e nem oposição terceiros. A posse do imóvel soma lapso temporal superior 
há 11 anos (prescrição aquisitiva), desde o início do seu exercício; Que a partir do início 
da posse, o Requerente fez completa reforma nas duas edificações existentes na área 
usucapienda; fixando, desde então, seu domicílio (fundos), ou seja, moradia habitual no 
referido imóvel; anota-se, outrossim, que concomitantemente realizou também reforma 
na edificação existente na fachada do imóvel para explorá-la comercialmente (frente 
para av. Bernadino de Campos), caracterizando, pois, a realização obras ou serviços 
de caráter produtivo; Que o histórico retro mencionado, nele considerado a reforma 
do prédio, a fixação da moradia e a exploração de atividade econômica existente na 
segunda edificação da área usucapienda se deu de forma pública, notória e sem qualquer 
oposição de terceiros desde o início da posse 'usucapiones'. Oportuno consignar que o 
imóvel está situado na avenida Bernadino de Campos, principal via comercial da cidade, 
caracterizando, pois, a posse de forma "super" notória; Neste diapasão, não constando 
o autor como titular de domínio do imóvel junto a respectiva matrícula (CRI-local) e a 
impossibilidade de regularizar tal circunstância por outro meio; consolidada a prescrição 
aquisitiva 'usucapiones', outra alternativa não há, senão a propositura da presente ação 
para regularização da área usucapienda perante o competente registro imobiliário; por fim, 
requer o A. o domínio do imóvel usucapiendo, nos termos do Parágrafo único, do artigo 
1.238 CC, conforme planta e memorial descritivo anexos, nos termos e para os efeitos 
legais, expedindo-se o mandado para que o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 
proceda o competente registro; Que ficam por esse edital citados os terceiros, ausentes, 
incertos, interessados e desconhecidos bem como seus cônjuges e/ou sucessores, para 
querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, que começará a fluir após decorrido o 
prazo do edital, virem contestar a ação e acompanhá-la até final sentença. E para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente edital, que será publicado e aforado na forma da lei. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Cachoeira Paulista, aos 23 de setembro de 2021.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDNALDO GOMES MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão gesseiro,
estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Oeiras-PI, no dia 05 de maio
de 1984, residente e domiciliado Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 175, Mombaça
I, Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL JOÃO MARQUES e ANA MOREIRA
GOMES MARQUES.
MÁRCIA MARIA RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Quixadá-CE, no dia 05 de abril
de 1987, residente e domiciliada Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 175, Mombaça I,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ EUDASIO FREIRES DOS SANTOS e MARIA
DA CONCEIÇÃO RAMOS DA SILVA SANTOS. 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, 21 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DEMÉTRIO SANCHES GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
dezembro de 1991, residente e domiciliado Rua Nivaldo de Azevedo, nº 52, Arco-Íris,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de CELSO GARCIA e DEBORA DUARTE
SANCHES GARCIA.
ERIKA ALEXANDRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 21 de agosto
de 1996, residente e domiciliada Rua Nivaldo de Azevedo, nº 52, Arco-Íris, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de EDSON ROBERTO DOS SANTOS e ALEXANDRA CECILIA
SOUZA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO DOS SANTOS OMURA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
ponte rolante, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de novembro de 1993, residente e domiciliado Rua Geraldo Gonçalves,
nº 51, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de JUSTINO OMURA e MARIA
INÊS DOS SANTOS OMURA.
ARIANNE MOREIRA MARCONDES MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de junho de 1995, residente e domiciliada Rua Geraldo Gonçalves, nº
51, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de MARIVALDO MARCONDES
MACHADO e TANIA MARA MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS WAIB CASTELLO BRANCO, de nacionalidade brasileira, profissão médico,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Campinas-SP, no dia 12 de abril
de 1992, residente e domiciliado Rua Professora Ilka dos Santos Granato, nº 134,
Vila Nair, Pindamonhangaba SP, filho de ARMANDO CASTELLO BRANCO JUNIOR
e CLAUDIA MARIA WAIB CASTELLO BRANCO.
LAÍS MAYUMI SHIRAISHI, de nacionalidade brasileira, profissão designer grafico,
estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Campinas-SP, no dia 14 de julho
de 1990, residente e domiciliada Rua Professora Ilka dos Santos Granato, nº 134, Vila
Nair, Pindamonhangaba SP, filha de NOBUO SHIRAISHI e LAURINDA KINUKO
TANIGUTI SHIRAISHI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IVAN GUATURA LIBERATO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de
agosto de 2003, residente e domiciliado Estrada Municipal Professor Moacir de
Almeida, nº 32, Mandú, Pindamonhangaba SP, filho de IVAN LIBERATO e EDNA
GUATURA LIBERATO.
BRUNA EDUARDA MOREIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 31 de março de 2003, residente e domiciliada Estrada Municipal Professor Moacir
de Almeida, nº 32, Mandú, Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO FERREIRA e
TATIANE MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON ALEXANDRE DE SOUZA LAZARIM, de nacionalidade brasileira, profissão
metalurgico, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de setembro de 1987, residente e domiciliado Rua Emílio Zaluar, nº 429,
Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filho de LAERCIO LAZARIM e ELOIZA APARECIDA
DE SOUZA LAZARIM.
ODHARA GOVINDA DOS SANTOS RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão
administradora, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de novembro de 1994, residente e domiciliada Rua
Emílio Zaluar, nº 429, Ouro Verde, Pindamonhangaba SP, filha de SANDRO DORLEY
ORTIZ RAMOS e MARIA GILZA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III
e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de outubro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ASSOCIADOS

DO PRESIDENTE DA COLONIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS “EMILIO VAROLLI”
AOS PESCADORES PROFISSIONAIS DO VALE DO PARAIBA

      No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo o estatuto Social em Vigor, vem pelo Presente
convocar os Associados em dia com suas obrigações Sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2021, domingo, com início, às 09:00 horas
e terminando às 15:00 horas conforme este EDITAL a realizar-se na sede da Colônia de pescadores
profissionais Z 11 “Dr. EMILIO VAROLI”, sito a Rua Ten. Cel. Alexandre Marcondes Monteiro 145 –
Bosque –Pindamonhangaba/SP., cep. 12.401-330 em primeira convocação às 09:00 horas, em segunda
e última convocação às 09:30 horas.
O encerramento da votação e apuração de votos e lavratura da ata e o encerramento da ASSEMBLÉIA
GERAL ELEITORAL terá prosseguimento sequencial às 15:00 horas

ORDEM DO DIA
l-  Eleição do Conselho Administrativo para o biênio de 2021 a 2023
       ll-  Eleição do Conselho Fiscal para o biênio de 2021 a 2023
       lll- Posse dos eleitos
Instruções para organização de ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL ORDINÁRIA
·As chapas de candidatos deverão ser registrada na sede da Colônia até 5 dias antes da data da eleição
de acordo com o Estatuto Vigente
· O quórum para a 1ª convocação é de 20% do total de Sócios efetivos quites com a Colônia Z-11/SP
·Em caso de não obtido quórum na 1ª convocação (09:00hrs) deverá aguardar a 2ª convocação (09:30hrs)
com os associados presentes

presidente da Colônia
João de Sousa Paiva
Pindamonhangaba 21 de outubro de 2021
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Com turismo consolidado, 
Pinda avança no processo 
para obter título de MIT
Título de Município de Interesse Turístico é foco de planejamento com 
novos eventos e cronograma; cidade aguarda Assembleia Legislativa

Bruna Silva
Pindamonhangaba

O trabalho para alavan-
car o turismo continua como 
plataforma de destaque em 
Pindamonhangaba e a cidade 
tem buscado parcerias com 
estabelecimentos em pontos 
atrativos. A Prefeitura anun-
ciou, nesta semana, que tem 
avançado no processo que foca 
garantir o título de MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico).

Segundo a gestão, o projeto 
tem “avançado positivamente” 
na Alesp (Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo), 
após o Grupo de Análise dos 
Municípios Turísticos concluir 
o parecer técnico. No último 
ano, o órgão analisou a docu-
mentação da cidade e realizou 
apontamentos. A verificação 
garantiu parecer favorável. 
A ação conta com tramitação 
coordenada deputado estadual 
André do Prado (PL).

Como MIT, as cidades que 
comprovam projetos e deman-
das do setor garantem inves-
timento estadual (atualmente 
em R$ 650 mil) para fomen-
tar as atividades. Na região, 
municípios como Cachoeira 
Paulista e Cruzeiro já contam 
com o título, enquanto Apare-
cida, Bananal, Guaratinguetá 
e Tremembé são declaradas 
estâncias turísticas. As qua-
tro cidades do Litoral Norte 
(Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba) são estân-
cias balneárias e outras quatro 
nas montanhas são estâncias 
climáticas (Campos do Jordão, 
Cunha, Santo Antônio do Pi-

nhal e São Bento do Sapucaí).
Há cerca de quatro anos, 

Pindamonhangaba tem estru-
turado o setor turístico com 
foco na geração de empregos, 
estímulo econômico e melho-
ria da qualidade de vida da 
população. Entre as medidas 
tomadas pelo governo de 
Isael Domingues (PL) estão a 
implantação Plano Diretor de 
Turismo, Conselho Municipal 
de Turismo e o Fundo Munici-
pal de Turismo.

 “Nossa gestão vem traba-
lhando o turismo em todos os 
seus aspectos e estruturando 

Pindamonhangaba para uma 
ação sustentável que possa ge-
rar emprego e renda. Agradeço 
ao secretário Alcemir, adjunto 
Ricardo Flores e toda equipe 
que está empenhada nesse 
objetivo”, comentou o prefeito.

Neste ano, a secretaria de 
Cultura e Turismo de Pindamo-
nhangaba passou a fomentar 
a divulgação de locais com 
atrativos turísticos por meio do 
City Tour, um passeio guiado 
que contempla ecoturismo e 
gastronomia. O projeto já teve 
quatro edições e conta com 
trajeto pelos principais prédios 

Sede do Museu de Pinda, um dos principais pontos turísticos da cidade, que amplia atenção ao setor

Foto: bRUNA sILVA

da cidade como Igreja São José, 
antiga Casa de Cadeia e Câma-
ra Municipal, Igreja Matriz e 
também o Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, espaço que 
conta com mais de 18 mil itens 
de acervo.

Para a administradora Re-
nata Oliveira, de 25 anos, 
moradora do Nova Esperança, 
o estímulo do turismo local 
garantirá também que “a popu-
lação da cidade possa conhecer 
mais roteiros interessantes”, 
além de fomentar a cultura 
regional.

Projetos focam o desenvolvimento de produtos que beneficiem a sociedade

Unifatea lança Parque Tecnológico e cria 
um observatório para pesquisas científicas

O Unifatea (Centro Universi-
tário Teresa D’Ávila) de Lorena 
lançou, no início de outubro, 
o Parque Tecnológico para 
desenvolvimentos de projetos 
e de empreendedorismo. Outra 
ação anunciada é o Observa-
tório Unifatea, que visa criar 
pesquisas científicas com foco 
na juventude.

Os projetos são realizados 
pela Pró-Reitoria de Iniciação 
Científica da instituição, que 
tem como objetivo ser um elo 
entre a sociedade acadêmica 
e a sociedade civil da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte).

De acordo com o Unifatea, o 
parque é um espaço disponi-
bilizado pela instituição, onde 
os estudantes poderão desen-
volver projetos e ações que 
auxiliem no desenvolvimento 
de atividades econômicas e 
que tragam soluções para 
problemas do cotidiano.

A instituição pretende rea-
lizar obras de revitalizações 
e melhorias em laboratórios 
existentes e disponibilizar salas 
onde startups serão criadas. 
A obra está avaliada em R$ 2 
milhões.

“A ideia desse parque tec-
nológico é um mecanismo de 
atração. O aluno vem até o 
Unifatea não só para conhecer 
o conceito de ensino, mas será 
o protagonista, irá desenvolver 
negócios, vai desenvolver pro-
dutos, produtos técnicos e isso 
vai gerar uma demanda. Iremos 
colocar nossos professores de 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

alta qualidade e competência, 
então sai daquele mecanismo 
tradicional, onde a universi-
dade repassa o conhecimento 
e a ideia nossa é desenvolver 
o conhecimento”, explicou o 
pró-reitor de Iniciação Cientí-
fica, Dr. Rosinei Batista.

Ainda segundo Batista, o 
local também será um espaço 
onde os setores econômicos 
que estejam com dificuldades 
possam ser orientados e auxi-
liados. “Tem uma demanda de 
uma padaria que tenha proble-
mas financeiros, a gente traz 
essa dificuldade para dentro da 
faculdade, chamamos o pessoal 
da Administração, Arquitetura 
e Comunicação para atrelar 
esse problema e criar soluções. 
Então os alunos e nossos pro-
fessores, eles vão partir de um 
novo conceito de resoluções de 

problemas, concretos e reais”, 
finalizou o pró-reitor.  

Irmã Zenilde Aparecida, ide-
alizadora do Projeto do Parque 
Tecnológico e coordenadora da 
Pastoral Unifatea, explicou que 
o projeto é um sonho antigo 
da fundadora da instituição, 
irmã Olga de Sá, que faleceu há 
um ano. “O projeto do Parque 
Tecnológico não é novo. Ele já 
é um sonho de irmã Olga de Sá, 
da equipe que está conosco e 
parte da equipe que compõe o 
parque. E a mim coube a grata 
satisfação de articular esses 
potenciais talentos que existem 
dentro do Centro Universitário 
e fazer a proposta de criar um 
novo conceito e proporcionar a 
nós mesmos a pensar um novo 
conceito de ensino superior”.

Outra novidade foi o lança-
mento do Observatório Uni-

fatea para o desenvolvimento 
de estudos científicos. “Neste 
primeiro momento ele (Obser-
vatório) vai se situar em uma 
pesquisa ao público interno. 
Quem são os jovens que estu-
dam hoje no centro universi-
tário? E tem esse interesse de 
olhar para juventude e em nos-
so entorno da região também 
(...), buscando compreender 
cada vez mais este lugar dos 
jovens”, destacou irmã Zenilde.

A coordenadora da Pastoral 
Unifatea destacou ainda que a 
entidade projeta ações para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas com foco na univer-
salização do conhecimento, 
respeito à ética e à diversidade 
étnica, pluralismo de ideias, 
pensamentos e dando prota-
gonismo juvenil no âmbito 
institucional e social.

Fotos:  Reprodução Unifatea

Lançamento do Parque Tecnológico no Unifatea; espaço será destinado para alunos desenvolverem projetos

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:
BRUNO GUILHERME SANTOS CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão
eletricista, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de janeiro de 1999, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa
Guimarães, nº 1330, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDOMIRO CORREA
e EDNEA DOS SANTOS.
DANIELE DE ALMEIDA ROMEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de setembro de 1998, residente e domiciliada Rua César de César, nº 65, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filha de CRISTOVÃO JOSÉ ROMEIRO e DORCELINA DE
ALMEIDA ROMEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELI BARBOZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico de
máquinas, estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Itapemirim-ES,
no dia 20 de fevereiro de 1974, residente e domiciliado Avenida Doutor Jorge Tibiriçá,
nº 477, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de CLÓVIS MATIAS FERREIRA
e MARIA BARBOZA FERREIRA.
MARIANE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 26 de abril de 1991, residente e domiciliada Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, nº 477,
Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de NILTON PEREIRA DA SILVA e
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA 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, 19 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS FELIPE MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão pintor, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 11 de setembro
de 1993, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 140, bloco 3B, apto
41, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO CARLOS MONTEIRO e
MARIA DE FATIMA MONTEIRO.
AMANDA RIBEIRO TIROLA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 26 anos de idade, nascida em Osasco-SP, no dia 22 de setembro de 1995,
residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 140, bloco 3B, apto 41, Bem
Viver, Pindamonhangaba SP, filha de WAGNER GOMES TIROLA e APARECIDA
COSTA RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
agosto de 1996, residente e domiciliado Rua Jornalista Rômulo Campos D'Arace, nº
48, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de VALCIR JOSÉ DA SILVA e CLEUSA
PEREIRA DA COSTA.
GEYSA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão
empresária, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes-
SP, no dia 17 de novembro de 1998, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João
José de Azevedo, nº 462, bloco 13, apto 103, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
SEVERINO JOSÉ SOARES COSTA e ALINE CRISTINA AUGUSTO DE OLIVEIRA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELIVELTON DANRLEI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motoboy,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de fevereiro de 1998, residente e domiciliado Rua José Prates da Fonseca, nº 205,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA DA SILVA e MARIA DO
CARMO VICENTE SILVA.
EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão feirante,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13
de janeiro de 1998, residente e domiciliada Rua Regina Célia Pestana César, nº 213,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de WILSON DOS SANTOS e DAYSE APARECIDA
VENTURA FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 19 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON FERNANDO LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão controlador de
acesso, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 17 de agosto de 1985, residente e domiciliado Rua Sthephano Eugênio, nº 288,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de VANDIR LEITE e MARIA HELENA DE
CAMPOS LEITE.
ELZENIR CASSIANO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão promotora de
vendas, estado civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em Itamaraju-BA, no dia
28 de setembro de 1978, residente e domiciliada Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira,
nº 91, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA D'AJUDA CASSIANO COSTA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS AUGUSTO SALGADO XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão
sorveteiro, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de dezembro de 1985, residente e domiciliado Rua Major Antonio
Ramalho dos Santos, nº 67, Jardim Resende, Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO
SEBASTIÃO XAVIER e MARIA APARECIDA SILVA XAVIER.
MARIA LAURA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviço
social, estado civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de setembro de 1979, residente e domiciliada Rua Major Antonio
Ramalho dos Santos, nº 67, Jardim Resende, Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO
TEÓFILO BARBOSA e JOANA DOS SANTOS BARBOSA. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO OTÁVIO DE ALMEIDA BASILIO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
novembro de 1992, residente e domiciliado Avenida Princesa do Norte, nº 220, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filho de IVANIL BASILIO e ELENI RIBEIRO DE ALMEIDA.
NILIANE COSTA MENDONÇA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de
dezembro de 1995, residente e domiciliada Avenida Princesa do Norte, nº 220, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de NILTON FERNANDES DE MENDONÇA e
ELIANA COSTA FERREIRA MENDONÇA. Apresentaram os documentos I, III e IV,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO VÍTOR ALVES DERRICO, de nacionalidade brasileira, profissão gerente
administrativo, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 12 de fevereiro de 1994, residente e domiciliado Avenida Abel Corrêa
Guimarães, nº 231, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de EDSON GRAÇA PEREIRA
DERRICO e MIRIAN ALVES DERRICO.
THAYNÁ YURI SUZUKI, de nacionalidade brasileira, profissão gerente administrativa,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
abril de 1996, residente e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães, nº 231, Vila Rica,
Pindamonhangaba SP, filha de RICARDO MASSACHI SUZUKI e ADRIANA APARECIDA
DE CAMPOS SUZUKI. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALDECIR PERCIA, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, estado civil
viúvo, de 80 anos de idade, nascido em Nova Granada-SP, no dia 17 de junho de
1941, residente e domiciliado Rua José Antonio dos Santos, nº 446, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PERCIA e ANGELINA BIAZOTO.
RUTH GILLES DE ALEXANDRE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil viúva, de 63 anos de idade, nascida em Salvador-BA, no dia 27 de maio de 1958,
residente e domiciliada Rua José Antonio dos Santos, nº 446, Cidade Jardim,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSE INACIO DA SILVA e MARIA JOSE MONTEIRO
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, 21 de outubro de 2021.
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Outubro... mês de esperanças, 
alegrias e comemorações. Mês de 
dizer e acreditar em dias sempre 
melhores! 

#outubrofeliz 

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

Se que lhe falta tempo 
ou dificuldade em criar 
um cardápio delicioso 
para sua semana, você 
precisa conhecer o Santa 
Fome Congelados! To-
dos os tipos mais delicio-
sos de comida para seu 
dia a dia! Ligue agora: 
12.996481277.

Cuidar dos dentes é 
importantíssimo para a 
saúde e para a estética 
também. Se procura um 
bom lugar, achou. HGS 
Odontologia, em Guara-
tinguetá! Há mais de 35 
anos realizando sonhos, 
a missão deles é fazer 
você sorrir! Agende seu 
horário hoje mesmo!

Hoje homens também 
gostam de cortar cabelos 
bem estilosos e com 
especialista. Um ótimo 
lugar para sair tudo 
como imaginou é no 
Gordinho/BaberShop, 
em Guaratinguetá. Já 
agende seu corte agora: 
12.982246091.

Adoro ganhar cestas 
de presentes! Quem 
não? Quer fazer um di-
ferencial numa data de 
alguém muito querido 
para você? Ou o chefe? 
Seja lá para quem for, 
você vai arrasar. Marlie-
re Cestas, tudo feito com 
muito carinho e seguindo 
as vontades da pessoa. 
Vale muito a pena confe-
rir. Fale com o Adilson: 
12.981161176.

A vida vai voltando 
aos poucos ao normal e 
o que todo mundo gosta 
mesmo é de uma boa 
música para animar uma 
festa ou um bar. Quer 
uma sugestão: Banda 
Conexão Babilônia! 
Siga nas redes sociais!!

Quem não gosta de 
um pãozinho caseiro, 
de todos os tipos, for-
mas e gostos?? Se não 
conhece ainda Aroma 
de Pão, não sabe o que 
está perdendo!! Cada 
um mais gostoso que o 
outro. Sem conservante, 
fermento caseiro. Difícil 
é escolher! Encomende 
o seu: 12.992521370.

Você tem um comércio 
e tem dificuldade de 
entregar?? Agora em 
Lorena esse problema já 
tem solução: MeEntrega 
Lorena/SP. É só cadastar 
seu estabelecimento no 
aplicativo e vender muito 
mais!! Seu aplicativo para 
toda hora!

Dica da Semana: Se 
quer fazer a diferen-
ça, desde um presente 
ou para receber seus 
amigos, difícil não falar 
das gostosuras da Lola 
Ballerini. Cada compota 
melhor que a outra, tanto 
doce como petiscos. Tem 
um de tomate picante 
que é simplesmente de-
licioso!!! Aliás, ela tem 
muitas delícias! Suas 
tábuas de frios, são  es-
petaculares!  Muito bom 
gosto na apresentação 
e no sabor! Verifique 
você mesmo! Contato: 
12.974085542.

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Aquele abraço cheio de carinho 
e admiração para nossa eterna 
educadora Célia Paixão! Uma 
mulher incrível! Feliz aniversário!! 

  Quem transformou o feriado num dia 
especial foi a adorável Sandra Chaves, 
que completou 55 anos de muita vida! Ao 
lado de seu marido Ditinho Rodrigues e 
familiares, brindaram o dia com bênção 
e alegrias! Um beijo carinhoso!!   

   Essa mulher maravilhosa, Wil-

ma Carvalho Leite, que traz em 

seu coração tanto amor e muita fé, 

fez questão de comemorar mais um 

ano de vida ao lado de amigos e de 

sua família animadíssima.

  O tempo voa, de maneira singela, sem a gente perceber, nossas crianças estão se casando. Emocionada com esse encontro lindo de amor de Mateus e Camila Salles. Que sejam abençoados, iluminados e que o amor seja sempre parte de seus dias! Amo vocês!

   Vovó Regina manda aquele beijinho espe-cial para sua linda neta Maria Laura! Que em seu dia realmente sejam realizandos seus mais diferentes sonhos e com muitas lindas emoções! Parabéns!!

    Gente do céu... 
Essa mulher é estonte-
antemente única e in-
crível! Marion Brasil! 
Uauuuu... Ela arrasa 
em seu jeito diferen-
ciado de unir coisas 
belas e festas lindas. 
Um novo ciclo inspira-
dor, iluminado e feliz 
para você!

“Eu não conheço ninguém que tenha chegado ao topo sem muito 
trabalho. Essa é a receita. Nem sempre você vai chegar ao topo, 
mas vai chegar bem perto.”

Margaret Thatcher

 Impossível não gostar 
dessa mulher que esbanja 
bem-querer, felicidade e 
todos os bons sentimentos 
que podemos ter. Angela 
Marquês, que os brindes 
nunca cessem e que a música 
nunca pare! Você é show! 
Viva plenamente seu novo 

   Essa mulher 
é de uma ale-
gria contagiante: 
Etelvina Espín-
dola Martins! 
Que seu novo 
ciclo seja como 
você, amada, es-
palhando esse 
bom astral por 
onde passa! Lo-
veu!   

Quem fez ques-
tão de homenagear 
sua esposa, em seu 
aniversário, Maria-
na Guatura¸ pro-
fessora admirada 
e querida, foi seu 
marido Domingos 
Guatura!  Lindo, 
não? Muito amor e 
um brinde por essa 
linda data!!

Dificil não se 
emocionar diante 
de um momen-
to como esse... 
Gustavo e Tiemy 
Samahá! Um ca-
samento reche-
ado de emoção, 
de amor, de cum-
plicidade. Tanta 
alegria no ar... Que 
sejam muito feli-
zes!! Parabéns!!

   Esse cara é demais! Frank Silva, 
além de esbanjar simpatia, amizade 
e alto astral, ainda é dono dos melho-
res cliques da região! Não deixe de 
registrar seus melhores momentos! 
Cara, sou sua fã!! Sucesso!

   Ela está longe mas 
sempre ligado em nossa 
terrinha... Feliz aniversá-
rio, Luciana Guimarães. 
Você é um exemplo de 
mulher, de amiga, de 
família! Beijos e abraços 
para você!

Alegria e bom humor são as marcas 
dessa charmosa mulher que também 
completou mais um ano de muitos dias 
maravilhosos de vida. Zilda Fernandes, 
você é o máximo, incrível e muito 
querida! Abraços e beijos!! 


