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Vagas no estacionamento do Shopping Eco Vale destinada a pessoas com TEA; lei isenta de IPVA 
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Fotos: Rafaela Lourenço

Funcionária da Educação protesta na Câmara; debate por bonificação para servidores

Fotos: Bruna Silva

Mesmo com pressão, 
excluídos do Fundeb de 
Pinda seguem de fora
Somente professores devem receber pagamento extra de 2021; 
abertura de crédito suplementar é liberada para a Educação

Funcionários da secretaria de 
Educação de Pindamonhangaba 
estiveram na Câmara, na última 
segunda-feira (13), para pressio-
narem os vereadores por inclusão 
da classe no pagamento do Fun-
deb (Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica). A “falta de 

tempo hábil” e receio de prejudi-
car os professores estão entre as 
justificativas para a exclusão dos 
profissionais. A polêmica acerca 
do novo Fundeb já se estende há 
cerca de 15 dias. Ainda no início 
deste mês, a Prefeitura emitiu uma 
nota esclarecendo que conforme a 

lei 14.113/2020, “o investimento 
mínimo para aplicação na folha de 
pagamento dos professores passou 
a ser de 70% da verba (procurada 
pela reportagem do Jornal Atos, a 
Prefeitura não soube estipular o 
valor a ser repassado)”.

Alesp aprova projeto de lei para 
insenção do IPVA a pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou 
na última quarta-feira (15) o projeto de lei de autoria do Governo do 
Estado de São Paulo, que amplia o parcelamento do IPVA (Imposto 
Sobre Propriedade de Veículo Automotor) de três para até cinco 
vezes e prevê isenção do imposto para pessoas com deficiências 
e TEA (Transtorno do Espectro Autista) de grau moderado, grave 
ou gravíssimo. A redução da alíquota de 4% para 1% a veículos do 
setor de locação também foi aprovada.
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Professores de Lorena cobram 
uso de verba do Fundeb para 
recuperar escolas municipais

Fotos: Rafaela Lourenço

O cenário político de 
Lorena tem nova polêmi-
ca. A sexta-feira (18) foi 
marcada pelo protesto de 
professores em frente à 
Prefeitura, reivindicando 
explicações sobre recur-
sos excedentes do Fun-
deb (Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissio-
nais da Educação). Sem 
bonificação e com escolas 
sucateadas, a classe segue 

indignada com possíveis 
compras milionárias de 
imóveis, que devem ser 
votadas nesta segunda-
-feira (20), na Câmara. A 
falta de estrutura básica 
como folhas sulfite, gizes 
e cadernos estão entre as 
representações de profes-
sores e professoras que 
foram até a Prefeitura 
manifestarem o descon-
tentamento com a reali-
dade da educação públi-
ca. Além de não terem 

uma bonificação como 
de 2020, de R$ 3,5 mil 
cada, os profissionais 
que convivem com pro-
blemas estruturais como 
infiltrações, goteiras e 
móveis deteriorados se 
indignaram ao saberem 
da destinação da sobra 
do Fundeb deste ano 
(R$ 47 milhões) para a 
compra de dois imóveis, 
totalizando cerca de 
R$5 milhões.
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Manifestação de professores em frente à Prefeitura; grupo pede emprego de verba do Fundeb para reformar escolas

Com cessão de área, Cruzeiro 
busca parceiros para shopping

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última segun-
da-feira (13) que o Governo 
Federal concluiu a cessão 
onerosa definitiva da área para 
a construção do shopping, na 

região central do município. 
Agora com escritura, o gover-
no de Thales Gabriel Fonseca 
(PSD) pode iniciar o processo 
de licitação.
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Câmara de Guará fecha 2021 
com R$ 2 milhões devolvidos

A Câmara de Guaratingue-
tá realizou três novas devo-
luções de recursos, obtidos 
através da economia da Casa 
de Leis do duodécimo neste 

Ubatuba tem 
aumento de 
66% da tarifa 
da zona azul

ano. O Legislativo totaliza 
mais de R$ 2 milhões ao 
longo de 2021 já devolvidos 
ao Executivo.

TJ mantém 
vetos de Isael 
e analisa leis 
na Câmara

O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo tem 
garantido vitórias para o 
prefeito Isael Domingues 
(PL) sobre leis aprovadas 
após a derrubadas de vetos 
do chefe do Executivo em 
Pindamonhangaba. O Mi-
nistério Público Estadual 
vem propondo ação direta 
de inconstitucionalidade 
ao TJ. “Considerando a pos-
siblidade de a norma em 
questão acarretar prejuízos, 
com eventuais lesões de 
difícil reparação, concede 
parcialmente a liminar para 
suspender a eficácia da lei”, 
afirmou o relator do proces-
so, Fábio Gouvêa.
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Guilherme Carvalho

João Vaz

Política a conta-gotas...

DEMOCRACIA E 
CRESCIMENTO ECONÔMICO

A grande maioria da população 
brasileira acredita que democracia é 
ter o direito de votar a cada dois anos.

Na verdade, o conceito de de-
mocracia é o de que o povo exerce a 
soberania para que as decisões sejam 
tomadas para o bem da sociedade.

O objetivo é garantir que as deci-
sões tomadas beneficiem a sociedade 
como um todo.

O presidente atual foi eleito em um 
dilema que o nosso sistema eleitoral 
nos coloca: eleger o menos ruim, risco 
que corremos na próxima eleição!

Vivenciarmos um ambiente de 
incertezas quanto a lisura das decisões 
do poder judiciário, uma banca de 
negócios no legislativo e a corrupção 
nos rodeando, o autoritarismo...

O longo caminho a percorrer na 
construção de um consenso em torno 
de coisas básicas e que precisam ser 
entendidas como a independência 

dos poderes, direita e esquerda ou 
centrão, não são os donos da legitimi-
dade democracia, o uso adequado dos 
direitos individuais, a preservação da 
liberdade de expressão.

E, por último, o preceito básico: o 
poder emana da vontade da sociedade 
e não dos governantes!

Temos uma Constituição que re-
sistiu diferentes visões políticas.

Somos uma democracia testada e 
aprovada, apesar de nos três últimos 
anos presenciarmos fatos que a colo-
cava em risco!

O desafio para o futuro presi-
dente resume-se em uma avalanche 
de problemas econômicos e sociais 
não resolvidos ao longo das últimas 
décadas.

O pretenso candidato a eleição 
presidencial deverá fazer uma re-
trospectiva econômica, a começar 
na década de 1950, para entender o 
passivo de problemas que encontrará 
pela frente que influenciam a situação 
econômica atual do país.

No período de 1950 a 1980, a 
economia praticamente multiplicou 
por dez o seu PIB.

O interior abrigava dois terços da 
população brasileira e seis em cada 
brasileiro estavam empregados no 
setor rural que representava um quarto 
do PIB e 90% das exportações, das 
quais 65% era o café.

Os indicadores sociais continua-
vam extremamente ruins, diferenças 
regionais, mortalidade infantil da 
região nordeste, uma taxa de analfa-
betismo de 25% e uma evasão escolar 
impressionante.

Mas, mesmo assim, o país passou 

por uma transformação profunda, 
cresceu a taxas elevadas e deixou de 
ser um país agrícola para se tornar um 
país urbano.

Se de um lado o país passa a ser um 
país industrializado melhorando os 
seus indicadores econômicos agrava 
o problema da habitação, saneamento 
básico, escolaridade, saúde, a mor-
talidade infantil, e, ainda, alta para 
padrões modernos, a miséria, pobreza, 
baixa renda, desemprego, enfim, um 
passivo social não resolvido.

Embora a economia tenha cres-
cido vigorosamente – o país que 
mais cresceu no mundo no período 
de 1950/1980 – a desigualdade e a 
pobreza permaneciam elevadas.

No período de 1980 até 2011 o país 
cresceu muito pouco e a produtividade 
praticamente não avançou diante da 
baixa escolaridade do trabalhador 
brasileiro.

Por outro lado, a escolaridade 
média da população aumentou de for-

ma expressiva (período FHC) e uma 
melhoria dos indicadores da pobreza e 
desigualdade, em compensação, uma 
inflação a ser controlada, uma dívida 
interna monstruosa, dívida externa 
impagável e a busca da estabilidade 
da moeda.

A “herança maldita” deixada pelos 
militares. 

Esta, maldita mesmo!
No segundo mandato do ex-presi-

dente Lula, com a destruição do Plano 
Real e o relaxamento no controle das 
contas públicas e sua sucessora, no 
período de 2014 e 2016, o pior cres-
cimento do país nos últimos 120 anos.

A recuperação da economia foi 
lenta e gradual com choques negativos 
como a greve dos caminhoneiros em 
2018, o desastre de Brumadinho, crise 
argentina, a guerra comercial EUA X 
China e, por último, a pandemia.

O crescimento da economia fraco 
e a inauguração de um velho sistema 
econômico conhecido pela sociedade: 
a recessão.

A pior consequência deste período 
de fraqueza da atividade econômica 
no Brasil é o alto desemprego e a 
situação do mercado de trabalho, 
falta de credibilidade externa, baixo 
investimento.

Eliminar as incertezas e voltar a 
agenda das reformas vai ser funda-
mental no processo de retomada da 
economia. 

O próximo presidente terá que ter 
um perfil de reformador, pois a crise 
econômica e social são problemas não 
resolvidos a partir de 1950.

É governo para as próximas ge-
rações!

  O próximo presidente terá que ter 
um perfil de reformador, pois a crise 
econômica e social são problemas

não resolvidos a partir de 1950

“Você tem todas as 
características de um 

político popular: uma voz horrível, 
má educação e péssimos modos”.

 Aristófanes

Juntos, porém, separados
A julgar pelos procedimentos 

protocolares entre Legislativo e 
Executivo de Guará, presidente e 
prefeito seguem juntos, porém, com 
ressalvas. Pelo que se ouviu entre 
os Poderes, possivelmente algum 
dos prefeituráveis que gravitam no 
entorno do gabinete nas Chácaras 
Selles, deve ter contribuído para que 
a ‘acidez’ dos relacionamentos se 
tornasse mais ‘ácida’ que o previsto. 
Ainda bem que Miguel Sampaio, 
pela experiência, tem boa atuação 
em apagar incêndios...

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

dente Arilson Santos e alguns de 
seus colegas de vereança, princi-
palmente se o assunto for o destino 

fracionado da 
sobra do duo-
décimo da Câ-
mara de Guará, 
sem combinar 
com seus pares 
o destino. Dis-
seram que pra 
azedar a maio-
nese, o pessoal 
da ‘revolta’ está 

assinando um ofício coletivo libe-
rando o prefeito Marcus Soliva de 
seguir a indicação presidencial do 
destino da grana.

E por falar em picanha...
...não é prudente convidar para a 

mesma confraternização os ativistas 
que defendem as 
nascentes d’água 
em Guaratingue-
tá e o secretário 
de Governo da 
Prefeitura, João 
Vaz, principal-
mente  depois 
que o Parque das 
Nascentes ficou 
fora das prioridades do novo Plano 
Diretor. Perguntem ao vereador Nei 
Carteira!!!

Revoada tucana
Tucanos de Guaratinguetá edi-

taram uma circular entre os filiados 
sobre um encontro programado em 
janeiro com a finalidade de escolha 
de alguns nomes, com vistas a 2024. 
A ideia será passar um pente-fino 
entre os que ‘já foram’ e incentivar 
novos nomes como Odilon Ern 
e Marjão, entre outros do PSDB 
local que se mantêm na descrição, 
entendendo que o mercado eleitoral 
está aberto para futuras indicações. 

Inflexível
Em contagem regressiva para as 

eleições do ano que vem, as trata-
tivas para as próximas municipais 
seguem nos bastidores. Vazou na 
patuleia de Guará que o vereador 
Fabrício Dias – da Aeronáutica, se 
autodenominou herdeiro do legado 
de Argus Ranieri e que não abre mão 
de ser o candidato a prefeito pelo 
MDB. Consultado sobre a possibi-
lidade de abaixar a bola para vice, 
teria dito que tal posição está fora 
de cogitação...

Insistência
Após muita insistência com a 

Câmara, o prefeito Luiz Carlos – o 
Piriquito, conseguiu prolongar a 
permanência dos chefes de sessões 
– mesmo sem a devida escolari-
dade exigida pela Justiça, para o 
exercício das funções na Prefeitura 
de Aparecida. Em placar apertado, 
a soma de quatro votos prevaleceu 
contra os três oposicionistas. Mérito 
‘daquele vereador’ habilidoso que 
soube manter o grupo...

Portas fechadas
Têm vereadores em Cruzeiro an-

siosos pelo término da presidência 
de Jorge Currila na Câmara Munici-

pal, na expectativa de conseguirem 
melhor estrutura para os trabalhos 
do Legislativo. Os comentários que 
o presidente é ‘freio de mão puxado 
e roda presa’, já chegaram nas rodas 
políticas da cidade. Imaginem que 
numa eventualidade da ausência de 
Thales Gabriel, o ‘homem’ venha 
assumir o comando da cidade – uma 
vez que o vice renunciou?!?!?

Plantou para colher
O prefeito Guilherme Carvalho 

vai ter R$ 40 milhões de orçamento 
estimado para administrar Silveiras 
no próximo ano; mais que o dobro 
que o período da ‘motolândia’. 
A conta é sim-
ples. Enquanto, 
no passado, o 
‘homi que veio 
de Campos No-
vos’ sugava as 
economias da 
cidade, agora no 
presente o pre-
feito faz gestão 
e investe na população e nos seto-
res produtivos do município. Uma 
questão de foco, ao invés de pensar 
no próprio bolso, priorizar a cidade.

Cidra ao invés de...
...Champanhe A Justiça acabou, 

ou melhor, reduziu o glamour das 
festas natalinas do primeiro e segun-
do escalão da Prefeitura de Potim. 
Em sentença, o juiz determinou a 
suspensão imediata do aumento 
do subsídios da prefeita, seu vice e 
secretários, previstos para vigorar a 
partir de janeiro de 2022. Segundo 
a especulação política, a Câmara, 
em sua antiga configuração, teria 
aprovado intempestivamente o 
projeto de reajuste no apagar das 
luzes de 2020.

Barraco na Câmara
A proposta de abono salarial aos 

professores de Pinda, enviada à Câ-
mara pelo prefeito Isael Domingues, 
foi recebida com manifestações e 
indícios de ‘barraco’ por alguns 
funcionários da Educação. O grupo 
do protesto queria o benefício esten-
dido a todas as categorias do ensino, 
mas o Fundeb especifica apenas 
educadores. Em meio a gritaria, o 
jogo de cintura do presidente Cal 
em puxar alguns manifestantes para 
o diálogo e a contribuição dos verea-
dores Herivelton Vela e Norbertinho 
Moraes na tribuna contribuíram para 
aprovação do benefício. Ah! Parte 
da base governista só contemplou...

Brasília News
Esta semana o prefeito Isael Do-

mingues cumpriu agenda na Capital 
Federal com assuntos como novo 
viaduto sobre a Dutra, bem como a 
modernização do túneis sob a rodo-
via no Ministério de Infraestrutura. 
Mais uma vez o prefeito aproveitou 
os compromissos em Brasília para 
compartilhar as audiências com os 
vereadores Rogério Ramos e Felipe 
Guimarães, que fizeram parte da 
comitiva de Pindamonhangaba.

Dois coelhos com...
... uma paulada só – como bem 

diz este ditado, o prefeito Sylvio 
Ballerini acertou a mão com dois 
convênios no Estado para aten-
dimento estendido à consciência 
racial – Casa da Equidade Social e 
o público jovem e adolescente com 
a Casa da Juventude. Juntos, os dois 
benefícios totalizam R$ 2 milhões, e 
ganharão espaço na área do Centro 
Social Urbano, o conhecido CSU 
de Lorena.

Casa nova
Rola pelos corredores da Casa 

de Arnolfo Azevedo – Câmara de 
Lorena – que o ‘pessoal do fogo 
amigo’ ficou com ‘dor de cotovelo’ 
com a informação que na próxima 

semana será votada a doação da área 
para construção da nova sede do 
Legislativo. Segundo uma das alas 
da torcida organizada, esta será mais 
uma proposta do presidente Fábio 
Longuinho que prospera em ‘solo 
ciumento’ da Casa de Leis.

Queijo ralado
A especulação política de Ca-

choeira mantém expectativas sobre 
a investida da oposição contra o 
mandato do prefeito Antonio Mi-
neiro, na sessão do dia 21. Segun-
do a patuleia, o Paladino soma 9 
votos para cassar, mas busca o 10º 
para garantir. 
Disseram que 
o Capivara já 
mandou  pa -
gar os carnês 
atrasados de 
uma das per-
sonalidades da 
votação. Ah! 
O assédio para 
provocar uma abstenção na mi-
noria do prefeito, está tenso. Pelo 
teor das conversas, os anjinhos do 
Legislativo estão dispostos a ‘ralar 
o Mineiro’...

Abstenção ou omissão?
É voz corrente entre o grupo de 

interessados no bem-estar e respei-
to ao erário público de Cachoeira 
Paulista que se a vereadora Adriana 
Vieira se abster de votar na sessão 
de cassação, sob o pretexto de 

ser filha do vice, 
estaria mesmo 
assim votando 
indiretamente 
contra o prefei-
to. Indagam que 
a ausência de seu 
voto seria vanta-
gem para o grupo 
do Paladino, em 

detrimento dos quatro vereadores 
dispostos a ‘salvar a pele’ do Mi-
neiro. Quem viver, verá...

Animus injuriandi
Circula entre os bem informa-

dos de Lorena que linhas cruzadas 
entre a dupla ‘BB’, que tem acento 
na Baronesa de Santa Eulália, e 
o elenco do gabinete da Capitão 
Messias, podem interromper a 
harmonia entre os Poderes. Num 
primeiro momento, o ‘homem da 
caneta’ parece que ‘comprou as 
ideias’ preliminares, porém, com 
as cenas dos próximos capítulos 
e se a ‘brigada de incêndio’ tiver 
bom êxito, vai dar para avaliar o 
tamanho do estrago. A mensagem 
cifrada que fica é: “quem traiu fula-
no, pode trair ciclano”. Para quem 
entende, um pingo é letra...

Temperatura máxima
A sexta-feira foi tensa para o pre-

feito Sylvio Ballerini, com agenda 
no Governo do Estado e manifes-
tação de professores na porta da 
Prefeitura. No Palácio Bandeirantes, 

audiência com o 
pessoal da Saúde 
em busca de uma 
definição para os 
convênios com a 
Santa Casa. Em 
Lorena, os edu-
cadores buscan-
do explicações 
sobre compra de 

imóveis e investimentos do Fundeb. 
E para piorar a situação, em meio a 
muitos projetos importantíssimos 
para a Administração sendo fina-
lizados no Legislativo, os rumores 
de que a ‘temperatura está ferven-
do’ entre prefeito e presidente da 
Câmara, por conta de oportunistas 
de plantão.

Mensagem cifrada
Quando se 'bagunça' a despensa, 

é porque tem alguém 'robando'...

Arilson Santos

Adriana Vieira

Antonio Mineiro

Sylvio Ballerini
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Excluídos de bonificação pressionam Câmara 
de Pindamonhangaba, mas perdem o Fundeb
Mesmo com a manifestação de servidores públicos, somente professores devem receber 
o pagamento extra deste ano; abertura de crédito suplementar é liberada para Educação

Funcionários da secretaria 
de Educação de Pindamo-
nhangaba estiveram na Câ-
mara, na última segunda-feira 
(13), para pressionarem os ve-
readores por inclusão da clas-
se no pagamento do Fundeb 
(Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica). A “falta 
de tempo hábil” e receio de 
prejudicar os professores es-
tão entre as justificativas para 
a exclusão dos profissionais. 

A polêmica acerca do novo 
Fundeb já se estende há cerca 
de 15 dias. Ainda no início 
deste mês, a Prefeitura emitiu 
uma nota esclarecendo que 
conforme a lei 14.113/2020, 
“o investimento mínimo para 
aplicação na folha de pa-
gamento dos professores 
passou a ser de 70% da verba 
(procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
não soube estipular o valor 
que deveria ser repassado)”.

Segundo discussão na Câ-
mara, aproximadamente mil 
educadores devem receber a 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Funcionária da Educação protesta na Câmara; debate por bonificação

bonificação. Já os auxiliares 
de serviços gerais consideram 
injusto, argumentando que 
todos trabalharam durante 
o período mais severo da 
pandemia. "Por que foi votado 
somente para o professor? A 
Educação funciona somente 
com o professor?", questionou 
uma funcionária.

No projeto, a Prefeitura 
afirmou que “busca o reco-
nhecimento de mérito dos 
professores da rede municipal 
de ensino por seus serviços 
prestados enquanto persis-
tiram as medidas restritivas 
provocadas pela pandemia 
da Covid-19, considerando 
os gastos despendidos nestes 
dois anos, para que assim 
pudessem desenvolver suas 
atividades laborais junto aos 
alunos da rede municipal de 
ensino de Pindamonhanga-
ba".

Devido as discussões que 
permeavam ainda a leitura 
dos requerimentos, a sessão 
foi suspensa por cerca de 
trinta minutos para que os 
parlamentares pudessem 
conversar com os manifestan-
tes. Apesar das tratativas, os 

vereadores entenderam que 
não havia tempo hábil para a 
inserção, pois o benefício deve 
ser pago aos trabalhadores 

Fotos: Bruna Silva

Alesp aprova projeto de lei para isenção do IPVA 
a pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Após o investimento de 
R$ 500 mil, a Prefeitura 
de Silveiras apresentou à 
população, na última sexta-
-feira (10), o caminhão que 
reforçará a frota municipal. 
A aquisição do veículo busca 
agilizar as obras de melho-
rias nas estradas rurais e vias 
urbanas da cidade.  

Publicado no perfil oficial 
do prefeito Guilherme Car-
valho (PSDB), na rede social 
Facebook, o anúncio revelou 
que o caminhão, modelo 
Tector, da marca Iveco, é do 
tipo “trucado” (três eixos), 
que garante uma maior 
estabilidade e capacidade 
de transporte de carga. O 
veículo possui também tra-
ção nas duas rodas traseiras, 
possibilitando um melhor 
desempenho em terrenos 
irregulares. 

De acordo com o chefe 
do Executivo, o “reforço de 
peso” garantirá melhores 
condições para que as equi-
pes municipais continuem 
atuando nos serviços de pavi-
mentação de diversos pontos 
das zonas urbana e rural da 
cidade. Através de um inves-
timento municipal de R$ 1,3 
milhão, a Prefeitura, desde o 
fim de 2020, atua no calça-
mento de diversas estradas, 
contemplando bairros Asa 
Branca, Calunga, Campos 
da Bocaina, Estiva, Fundão, 
Itagaçaba, Macacos, Melado, 
Peitudo, Ponte Nova, Sertão 
dos Marianos, Usina, Vargem 
dos Pinheiros e Xavier.

Da Redação
Silveiras

Silveiras coloca 
R$ 500 mil 
e amplia sua 
frota municipal

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

A Alesp (Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo) 
aprovou na última quarta-feira 
(15), o projeto de lei de autoria 
do Governo do Estado de São 
Paulo que amplia o parce-
lamento do IPVA (Imposto 
Sobre Propriedade de Veículo 
Automotor) de três para até 
cinco vezes, e prevê isenção 
do imposto para pessoas com 
deficiências e TEA (Transtorno 

do Espectro Autista) de grau 
moderado, grave ou gravís-
simo. A redução da alíquota 
de 4% para 1% a veículos do 
setor de locação também foi 
aprovada.

De acordo com o projeto, os 
portadores de autismo deve-
rão comprovar o transtorno 
por meio de uma avaliação 
biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e 
interdisciplinar. 

Em caso de fraude na obten-
ção da isenção, será cobrado o 
valor do imposto com juros da 

pessoa que tenha falsificado a 
declaração ou o documento 
usado no processo de conces-
são da isenção.

O benefício é limitado ao 
teto de valores para veículos 
novos e usados previsto no 
convênio do ICMS (Imposto 
sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
Prestações de Serviços) em 
veículos destinados a pessoas 
com deficiência.

Para o IPVA, o aumento das 
parcelas se faz necessário, pois 
em razão da supervalorização 

dos veículos usados, o imposto 
é calculado sobre o preço de 
mercado. Contribuiu também 
para a valorização, a queda 
na fabricação de carros novos 
por falta de matéria-prima no 
mundo. Neste ano, segundo a 
tabela Fipe (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas), os 
veículos usados ficaram até 
30% mais caros. No Estado de 
São Paulo, a alíquota do IPVA 
continua a mesma, 4%.

Além disso, foi aprovada a 
redução da alíquota de 4% 
para 1% para veículos do setor 

de locação que são registrados 
no Estado de São Paulo, mas 
só será concedida a empresas 
em que a locação de veículos 
represente 50% ou mais da 
receita bruta do negócio.

Para os demais veículos 
particulares novos e usados, 
as alíquotas do IPVA perma-
necem as mesmas em vigor 
atualmente, 4% para carros de 
passeio; 2% para motocicletas e 
similares, caminhonetes cabine 
simples, micro-ônibus, ônibus 
e maquinário pesado, e 1,5% 
para caminhões.

De autoria do Estado, medida também amplia o número parcelas para cobranças do imposto e diminui 
alíquota de 4% para 1% para veículos de locadoras; beneficiados devem apresentar comprovação

Sem abono, professores cobram uso de 
verba no Fundeb em reforma de escolas
Educadores discordam de compra de “mansões milionárias”; remanejamento de verbas vai para votação

Rafaela Lourenço
Lorena

O cenário político de Lo-
rena tem nova polêmica. 
A última sexta-feira (18) 
foi marcada pelo protesto 
de professores em frente à 
Prefeitura, reivindicando 
explicações sobre recursos 
excedentes do Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação). Sem 
bonificação e com escolas 
sucateadas, a classe segue 
indignada com possíveis 
compras milionárias de imó-
veis, que devem ser votadas 
nesta segunda-feira (20), na 
Câmara.

A falta de estrutura, de 
materiais básicos como folhas 
sulfite, gizes e cadernos estão 
entre as representações de 
professores e professoras 
que foram até a Prefeitura 
manifestarem o desconten-
tamento com a realidade da 
educação pública. Além de 
não terem uma bonificação 
como a de 2020, de R$ 3,5 
mil cada, os profissionais que 
convivem com problemas 

estruturais como infiltrações, 
goteiras e móveis deteriora-
dos se indignaram ao sabe-
rem da destinação da sobra 
do Fundeb deste ano (R$ 47 
milhões) para compra de dois 
imóveis, totalizando cerca de 
R$ 5 milhões.

Segundo a professora Rita 
de Cássia, de 39 anos (17 
deles dedicados à Educação) 
“eles pagam para dar aulas”, 
explicando que na falta de 
material utilizam recursos 
próprios para não desassisti-
rem os alunos. “A gente acaba 
tirando do bolso, sendo que 
esse dinheiro poderia ser 
completamente investido nis-
so”. A educadora relembrou 
os investimentos próprios e 
de colegas durante a pande-
mia, como a ampliação da in-
ternet para as aulas remotas.

Em reunião com o Con-
selho do Fundeb, na última 
quinta-feira (17), a classe 
soube da intenção de compra 
dos imóveis, um para uso do 
CRE (Centro de Reabilitação 
Especializado) e outro para 
um centro de formação dos 
professores, o que, para os 
docentes, seria um absurdo, 
já que há escolas públicas 
que não têm condições de 

receberem os estudantes.
Para a professora da escola 

Vovó Fiuta, Ana Paula Figuei-
redo, de 54 anos e que atua 
na rede há 32, exigir esses 
direitos básicos chega a ser 
revoltante e desrespeitoso. 
“Todas as cidades estão dan-
do o resíduo do Fundeb e só 
Lorena alega ter gasto esse 
dinheiro com cursos, compras 
exorbitantes de casas milio-
nárias que não valem esse 
preço. Estamos sabendo que 
as casas precisam de reforma, 
que estão sendo superfatu-
radas. Esse dinheiro é para 
reverter para as escolas que 
estão caindo aos pedaços”, 
frisou emocionada.

Por nota, minutos antes 
da manifestação com direito 
a cartazes pedindo justiça, 
transparência e gritos de 
protesto como “educação sim, 
mansão não”, a Prefeitura 
alegou que “... apesar de re-
conhecer os grandes desafios 
enfrentados pelos profissio-
nais da Educação quando do 
retorno das aulas presenciais, 
em especial, no que tange aos 
recursos e a atuação mais 
próxima do alunado para 
fortalecimento dos vínculos, 
não há possibilidade, nesse 

momento, de pagamento de 
bônus aos profissionais da 
educação, em especial, pelas 
exigências impostas pela Lei 
Complementar nº 173/2020, 
que proíbe expressamente 
em seu artigo 8, VI a criação 
ou majoração de bônus ou 
abonos (trecho de nota pu-
blicada nas redes sociais da 
Prefeitura)”.

Por outro lado, cidades 
como Pindamonhangaba 
aprovaram a gratificação ao 
corpo docente com o valor 
remanescente de 2021.

Inconformados com a falta 
de respostas, a pressão na 
Prefeitura surtiu efeito. O vi-
ce-prefeito Humberto Balleri-
ni e a secretária de Educação 
Rosana Carvalho receberam 
pela manhã, durante o protes-
to, um grupo de professoras. 
Após horas de conversa, Rita 
de Cássia, uma das presentes, 
ressaltou à reportagem do 
Jornal Atos, que nada havia 
sido resolvido e que aguar-
dariam um posicionamento 
para os próximos dias.

Já Rosana Carvalho expli-
cou que as reinvindicações 
são justas e que na segunda-
-feira conversará com o pre-
feito Sylvio Ballerini (PSDB), 

que cumpria agenda em São 
Paulo. “Ainda não é fato a 
compra desses prédios. Essa 
possibilidade existe, mas 
ainda não é fato”, frisou a 
secretária ao também afirmar 
que não há sobra para fazer 
rateio para os professores, 
já que a administração atin-
girá os 70% necessários de 
investimentos com folha de 
pagamento. 

Informação confirmada 
pelo presidente do Conselho 
do Fundeb, José Carlos Alves, 
que também esclareceu dúvi-
das sobre um investimento 
de aproximadamente R$ 5 
milhões no Portal da Transpa-
rência. Não são relacionados 
à formação de professores e 
sim à formação do fundo do 
Fundeb, um repasse munici-
pal para agregar aos investi-
mento federais.

Alves explicou ainda que, 
ao analisar as planilhas com 
dados oficiais do Banco do 
Brasil, foi constatado que até 
31 de setembro, 65,67% dos 
70% necessários ao ano com 
folha de pagamento haviam 
sido registrados, mas que dos 
30% necessários com obras 
e manutenções, Ballerini 
investiu apenas 1,42%, mes-

mo com recursos nos cofres 
públicos. “A impressão que 
passa é a seguinte: ‘eu não 
gastei durante o ano, eu te-
nho prazo pra poder aplicar, 
então vou fazer a toque de 
caixa só para justificar meu 
erro’. Existe a possibilidade 
séria, muito possível, de nós 
reprovarmos essas contas, 
mas temos que aguardar”.

A discussão sobre os imó-
veis deve seguir até esta se-
gunda-feira, com a presença 
confirmada dos professores 
na Câmara. O presidente  do 
Legislativo, Fabio Longuinho 
(PSD), ressaltou que será 
votada a autorização de um 
crédito suplementar, ou seja, 
um remanejamento de verba 
para o Executivo, e não a au-
torização de compra destes 
imóveis. A sessão extraordi-
nária terá início às 14h. 

Longuinho explicou ainda 
que nenhum projeto sobre 
bonificação foi enviado para 
análise dos vereadores. “Não 
é um projeto que deva sair 
da Câmara, pois não temos 
capacidade postulatória para 
um projeto desta magnitude, 
deve ser um projeto de ori-
gem obrigatória do Poder 
Executivo”.

até o fim deste mês e a medi-
da poderia ser vetada, assim 
como foi na cidade vizinha, 
Taubaté.

"Vamos jogar limpo com 
eles", afirmou o presidente 
da Casa, José Carlos Gomes, 
o Cal (PRB) ao explicar as 
condições e o cenário. Vela 
(PT) afirmou ainda que jamais 
enganaria o trabalhador e que 
se empenharia em mais cau-
sas de luta, mas que naquele 
momento se tornaria com-
plicado, pois os professores 
poderiam chegar ao fim do 
ano sem a bonificação.

O pagamento foi aprovado 
por unanimidade. O documen-
to define que poderão receber 
o abono os integrantes do 
quadro do magistério, titu-
lares de cargos ou funções-
-atividades previstas na lei 
municipal e os docentes com 
classes atribuídas de forma 
subsidiaria. 

Além desta proposta, foi 
autorizado também a aber-
tura de crédito suplementar 
no valor de R$ 7,9 milhões 
na Educação. A projeção é de 
que o Ensino Fundamental 
receba R$ 6,9 milhões, o 
Ensino Infantil R$ 650 mil 
e o EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) R$ 350 mil, em 
2022.
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Reunião entre o prefeito Thales Gabriel e representantes de entidades da segurança pública em Cruzeiro

Fotos: Divulgação PMC

Polícia e Prefeitura de Cruzeiro buscam 
alternativas para conter assassinatos
Reunião discute plano de medidas de Segurança Pública; município é o terceiro com mais vítimas na região

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Buscando alternativas para 
conter a onda de assassinatos 
que atinge Cruzeiro em 2021, 
representantes da Prefeitura 
e das polícias Civil e Militar 
participaram de uma reunião 
na última terça-feira (14) para 
discutirem estratégias e ações 
conjuntas. Terceira cidade da 
região mais violenta, Cruzeiro 
registra em dezembro seis 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) 
num período de apenas 12 
dias.

Além do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), o en-
contro no gabinete contou 
com as presenças de diversas 
autoridades municipais e re-
gionais em Segurança Pública. 
Representando a Polícia Civil, 
participaram o diretor do 
Deinter 1 (Departamento de 
Polícia Judiciário do Interior), 
Célio José da Silva, o delega-
do titular da DIG (Delegacia 

de Investigações Gerais) de 
Cruzeiro, Sando Franqueira, e 
a delegada seccional de Cru-
zeiro, Sandra Vergal.  A Polícia 
Militar foi representada pelo 
comandante do 23º BPMI 
(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior), tenente coronel 
José Ronaldo Andrade; o co-
mandante do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia), 
Sergio Silva; o comandante 
da 4ª Companhia de Cruzei-
ro, capitão Tiago Evilásio; e 
o secretário de Segurança 
Pública de Cruzeiro e ex-de-
legado José Antônio de Paiva. 
O grupo discutiu ações que 
poderão ser implementadas 
para tentar frear o avanço de 
mortes violentas na cidade. 

De acordo o Executivo, o 
prefeito se colocou à dispo-
sição na busca por recursos 
junto ao Governo do Estado 
e para realizar melhorias na 
infraestrutura de pontos da 
cidade em que as polícias Civil 
e Militar apontem propensão 
para a ocorrência de novos 
assassinatos. 

Paiva revelou que outra 
medida apresentada pela 
Prefeitura foi o andamento 
do projeto de reformulação 
da Guarda Civil Municipal, 
que possibilitará que em 
breve os agentes passem a 
atuar armados. Durante a 
reunião, as autoridades mu-
nicipais e policiais trataram 
ainda sobre a necessidade de 
interligar as setenta câmeras 
do COI (Centro de Operações 
Integradas) de Cruzeiro ao 
sistema Detecta, ferramenta 
de monitoramento inteli-
gente do Estado capaz de 
identificar placas de veículos 
roubados e até mesmo reali-
zar o reconhecimento facial 
de criminosos procurados 
pela Justiça.

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública de 
Cruzeiro, existe a intenção de 
que o Detecta abranja todo o 
Vale Histórico (sub-região de 
Cruzeiro), inclusive as divisas 
com os estados de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro.

Na área social, a atual 

gestão municipal revelou na 
reunião que intensificará o 
oferecimento de atividades 
culturais e esportivas nos 
bairros com maior índice de 
violência, com o objetivo de 
afastar os jovens da crimi-
nalidade. 

A expectativa do Executivo 
e das autoridades policiais é 
que o plano de ações leve a 
redução de mortes violentas 
na cidade, que de acordo 
com dados da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
contabiliza trinta vítimas de 
assassinato entre janeiro e 
outubro deste ano. O número 
é 25% superior ao registrado 
no mesmo período de 2020, 
que foi de 24 casos. O mon-
tante coloca o município 
como o terceiro mais violento 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), ficando atrás 
de Taubaté (42) e de São José 
dos Campos (40).

Para discutirem o anda-
mento dos projetos de Segu-
rança e definirem ações con-

juntas de combate à crimina-
lidade, os representantes da 
Prefeitura e das polícias Civil 
e Militar deverão participar 
de novas reuniões ao longo 
de 2022. 

Dezembro – Assim como os 
meses anteriores, dezembro 
também tem sido sangrento 
em Cruzeiro. Com seis assas-
sinatos até a última sexta-fei-
ra (17), a cidade enfrenta um 
momento crítico. Entre os ca-
sos, os dois mais recentes fo-
ram registrados no último dia 
12. O primeiro ocorreu por 
volta das 20h30 no bairro 
Itagaçaba, vitimando Márcio 
Ramos Vieira, 43 anos, que 
caminhava por um trecho 
da Rua 1 quando foi sur-
preendido pelos ocupantes 
de um carro. Na sequência, 
um dos criminosos efetuou 
oito disparos de arma de 
fogo contra o pedestre, que 
morreu no local.

A Polícia Civil de Cruzeiro 
abriu um inquérito para ten-
tar identificar o assassino e a 
motivação do crime. 

O outro caso ocorreu por 
volta da meia-noite, na re-
gião central. De acordo com 
o boletim de ocorrência, a 
vítima, Wellington Charles 
Avelar, que tinha 19 anos, 
conversava com amigos num 
quiosque na praça 9 de Julho, 
quando foi surpreendido por 
um atirador. Armado com 
um revólver, o adolescente 
de 16 anos efetuou diversos 
disparos contra Avelar, que 
chegou a ser encaminhado 
à Santa Casa de Cruzeiro, 
mas morreu logo após dar 
entrada na unidade.

O crime foi flagrado pelas 
câmeras e pela equipe do 
COI. Com as informações 
transmitidas, a PM conseguiu 
apreender o assassino na 
praça Matriz, no Centro.

Encaminhado ao 2º Distrito 
Policial, o menor infrator 
permaneceu à disposição da 
Justiça. Além de receptação, 
o adolescente já havia sido 
apreendido também por trá-
fico de drogas e porte ilegal 
de arma de fogo.

Concurso do IBGE oferece 
mais de duas mil vagas 
temporárias para a região

Da Redação
RMVale

Com mais de duas mil va-
gas temporárias de emprego 
para moradores da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), o 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas) abriu 
na última quarta-feira (15) as 
inscrições para o concurso pú-
blico que recrutará agentes de 
coleta de dados para o Censo 
Demográfico 2022.  

De acordo com o edital do 
processo seletivo, as oportu-
nidades são para as funções 
de recenseador (aplicador de 
questionários), agente censitá-
rio municipal (entrevistador de 

moradores) e agente censitário 
supervisor (avaliador e orien-
tador de recenseadores). 

A contratação temporária 
terá uma duração de cinco 
meses, podendo ser prorroga-
da pelo IBGE até a conclusão 
do censo demográfico. 

Os interessados em partici-
par do concurso público devem 
se inscrever até o próximo dia 
29 no site da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas) conhecimento.
fgv.br/concursos/ibgepss21.

Com previsão de ser aplica-
da em 27 de março de 2022, 
a prova de conhecimentos 
gerais contará com cinquenta 
questões de língua portugue-
sa, matemática, ética no ser-
viço público e conhecimentos 
técnicos.

O número de vagas para 
recenseador na região foi 
distribuído entre as cidades 
de Aparecida (31), Cachoeira 
Paulista (29), Canas (4), Ca-
raguatatuba (127), Cruzeiro 
(70), Cunha (17), Ilhabela 
(17), Guaratinguetá (105), 
Lorena (77), Pindamonhan-
gaba (140), Piquete (13), 
Potim (17), São Sebastião (43), 
Silveiras (6) e Ubatuba (93).

As oportunidades para agen-
te censitário municipal e agen-
te censitário supervisor estão 
assim divididas: Aparecida (4), 
Cachoeira Paulista (4), Canas 
(1), Caraguatatuba (12), Cruzei-
ro (9), Cunha (3), Guaratinguetá 
(13), Ilhabela (5), Lorena (9), 
Pindamonhangaba (15), Pique-
te (3), Potim (3) e Ubatuba (13).
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Estimada em R$ 1 milhão, Estado e Prefeitura 
confirmam Casa da Juventude para Lorena
Equipamento que foca qualificação e empregabilidade dos jovens deve ser instalado próximo ao CSU

Gabriel Mota 
Lorena 

A Prefeitura de Lorena e 
o Governo do Estado de São 
Paulo assinaram, na terça-
-feira, dia 14, o termo para 
a instalação de uma Casa 
da Juventude no município. 
Com cerca de R$ 1 milhão, a 
unidade deve oferecer apoio 
aos jovens na inserção ao 
mercado de trabalho, qualifi-
cações profissionais e empre-
endedorismo. A cidade tem 
promessas de novos projetos.

A cerimônia de lançamento 
foi realizada na sede do Pro-
vim (Programa Vida Melhor). 
Participaram o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB), vereadores, 
representantes do Estado 
e de órgãos ligados aos jo-
vens e adolescentes como o 
Conjuv (Conselho Municipal 
de Juventude de Lorena). O 
equipamento é destinado às 
cidades com população infe-
rior a 150 mil habitantes que 
contam com este Conselho.

Segundo o Estado, o intuito 
é fornecer espaços multiuso 
de apoio e estímulo à criação 

de novos projetos por meio de 
uma área de trabalho coletivo, 
além de auxiliar os jovens 
com qualificações, empreen-
dedorismo e oportunidades 
de emprego.

Em Lorena, a unidade terá 
240m² de área construída 
com um investimento esta-
dual de R$800 mil e R$180 
mil de contrapartida da Pre-
feitura. 

De acordo com o subsecre-
tário da Juventude do Estado, 
Luiz Oliveira, as licitações são 

de responsabilidade da Prefei-
tura, e após a conclusão dessa 
etapa, as obras devem ser 
finalizadas em cinco meses. 
“Eu acho que até o meio do 
próximo ano vamos ter a Casa 
da Juventude funcionando” 
completou.

A subsecretária municipal 
de Juventude, Camila Gui-
marães, destacou a atuação 
do Conselho Municipal e 
ressaltou a importância dos 
trabalhos do grupo para a 
confirmação deste lança-

mento. Quanto aos serviços 
da Casa da Juventude, ela 
espera que ajudem a suprir 
as demandas do mercado re-
gional, já que “os números do 
desemprego são muito altos, 
mas os da baixa capacitação 
também são muito altos”.

Ballerini garantiu que uma 
área do Município, próxima 
ao CSU (Centro Social Urba-
no), foi definida para abrigar 
a unidade. O espaço tem cerca 
de 10 mil m² e parte será 
reservada para a instalação. 

Na região, as cidades de 
Piquete, Ubatuba, Campos 
do Jordão, Santo Antônio do 
Pinhal e São Luiz do Parai-
tinga também receberão o 
equipamento.

Novos projetos – Durante 
o evento, o chefe do Poder 
Executivo anunciou que a 
cidade contará com mais um 
programa vinculado à secre-
taria de Desenvolvimento 
Regional do Estado, a Casa 
da Equidade Racial. 

Segundo o prefeito, ainda 
são poucas informações, po-
rém o investimento deve girar 
em torno de R$ 1 milhão, com 
aportes do Estado e da Prefei-
tura, além da área construída 
ser similar à da Juventude.

A instalação também será 
feita próximo ao CSU (Centro 
Social Urbano).

Com cessão de área concluído, Cruzeiro 
busca parceiros para futuro shopping
Governo concede área no antigo galpão da Agef; empreendimento deve gerar cerca de setecentos empregos

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última segun-
da-feira (13) que o Governo 
Federal concluiu a cessão 
onerosa definitiva da área 
para a construção do sho-
pping, na região central 
do município. Agora com 
escritura, o governo de Tha-
les Gabriel Fonseca (PSD) 
pode iniciar o processo de 
licitação.

O fim do trâmite burocrá-
tico alavanca o prognóstico 
do Executivo para atrair em-
presas interessadas não só 
na construção, mas também 
na gestão do futuro centro 
comercial.

Em um vídeo publicado 
na página oficial da Prefei-
tura no Facebook, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD) 
revelou que a conclusão do 
processo de disponibilização 
do antigo galpão da Agef 
(Armazéns Gerais Ferroviá-
rios) ocorreu no último dia 
10, durante uma reunião 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

O galpão da Agef, que será palco do futuro shopping em Cruzeiro; após definição de área, Município busca agora empresas para empreendimento

na sede da SPU (Superin-
tendência do Patrimônio da 
União), em São Paulo. Na 
ocasião, Fonseca recebeu 
a escritura do imóvel, que 
tem cerca de quarenta mil 
metros quadrados, das mãos 
do superintendente da SPU, 
Denis Selymes, e da superin-
tendente do Iphan (Instituto 
de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), Alessan-
dra Martins. A cerimônia de 
entrega do documento foi 
acompanhada pelo deputa-
do federal Marco Bertaiolli 
(PSD) e pelo secretário de 
Políticas Públicas de Cruzei-
ro, Khaled Penna.

Há cerca de quatro anos 
buscando autorização fe-
deral para a utilização do 
terreno, Fonseca ressaltou 
a importância do aval da 
União. “A cessão onerosa 
definitiva do local, agora 
com escritura, permite à 
administração municipal 
licitar a obra do shopping. 
O prédio abandonado dará 
lugar a um polo gerador 
de renda e empregos em 
Cruzeiro. Se Deus quiser, 

Fotos: Rafaela Lourenço

em breve, teremos o nosso 
centro comercial”, exaltou 
o chefe do Executivo. 

A cessão da área já havia 
sido confirmada pela SPU em 
19 de outubro, que desde en-

tão atuava na conclusão do 
trâmite burocrático. À época 
do anúncio, a Prefeitura 
emitiu uma nota oficial ao 
Jornal Atos revelando que 
a expectativa é que a futura 

gestora do shopping invista 
cerca de R$ 30 milhões ao 
longo de vinte anos. A previ-
são é que o empreendimento 
gere cerca de setecentos 
empregos diretos. 

Segundo o Executivo, du-
rante o primeiro semestre 
de 2021 cinco grupos empre-
sariais entraram em contato 
com o Munícipio, demons-
trando interesse no projeto.

Rota passa por nove cidades da região, 
com trecho que vai do Centro Histórico 
até Bananal; ação foca o fomento ao 
comércio, rede hoteleira e gastronomia

Turismo aposta em Circuito 
novo Cicloturístico do Vale
Histórico em Guaratinguetá

Buscando ampliar o turis-
mo, Guaratinguetá passa a 
contar com mais uma opção 
de lazer, esporte e saúde, o 
primeiro trecho do Circuito 
Cicloturístico do Vale Históri-
co. Inaugurada em novembro, 
a rota é composta por 42,5 
quilômetros de percurso. A 
região aguarda a aprovação 
do Estado para integrar mapa 
cicloturístico estadual.

A etapa inicial da rota começa 
na Praça Condessa de Frontin, 
no Centro de Guaratinguetá, e 
segue até Cachoeira Paulista. A 
associação de ciclismo e espor-
tes de aventura idealizadora do 
projeto, a‘GuaraBikers’, apresen-
tou a ideia na Câmara, e ama-
drinhada pela vereadora Dani 
Dias (PSC), teve a aprovação 
dos vereadores em junho, com 
a sanção do prefeito Marcus 
Soliva (PSC) no mês seguinte. 

A rota inicia e termina em 
Guaratinguetá, passando pe-
las cidades de Lorena, Canas, 
Cachoeira Paulista, Silveiras, 
Areias, São José do Barreiro, 
Arapeí e Bananal. De acordo 

Fabiana Cugolo 
Guaratinguetá

com o presidente do GuaraBi-
kers, a rota pode ser percorrida 
em qualquer momento do ano, 
por qualquer pessoa, devido 
a sinalização já instalada no 
primeiro trecho (Guaratinguetá, 
Cachoeira Paulista e Silveiras), e 
que futuramente será implanta-
da pelas demais cidades do tra-
jeto. “É uma rota relativamente 
longa, de 410 quilômetros de 
extensão. As pessoas vão levar 
alguns dias para percorrer todo 
esse trajeto. A intenção é fixar o 
ciclista em toda a região do Vale 
Histórico, durante este período 
que pode levar de cinco a sete 
dias, onde ele vai se hospedar 
nas cidades, conhecer as bele-
zas naturais do Vale, como ca-
choeiras, montanhas e estradas 
vicinais”, explicou Alves.

Atualmente, tramita pela 
Alesp (Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo) um 
projeto de lei apresentado 
em agosto pelo deputado es-
tadual Sergio Victor (NOVO), 
que institui o ‘Circuito Ciclo-
turístico do Vale Histórico’ em 
âmbito estadual. O circuito 
passará por ciclovias, mas 
terá sua maior parte realizada 
em estradas de terra.
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Editais de Proclamas — APARECIDA

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2434-MARCOS VINICIUS DA SILVA e CAMILA MÁXIMO DA SILVA. Ele , nacionalidade 
brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 08 de dezembro de 1990, residente e domiciliado 
Avenida Zezé Valadão, no 169, São Roque, Aparecida-SP, filho de EDNA MARIA DA 
SILVA. ELA, nacionalidade brasileira, recepcionista, solteira, nascida no dia 12 de junho de 
1999, residente e domiciliada Avenida Zezé Valadão, no 169, São Roque, Aparecida-SP, 
filha de GILSON MÁXIMO DA SILVA e de DIRCÉIA DOS SANTOS SILVA.
2433- DORACINO APARECIDA VIEIRA E MARIA HELENA ALVES. Ele, nacionalidade 
brasileira, fotógrafo, solteiro, nascido no dia 15 de julho de 1956, residente e domiciliado 
Rua Jaime Ribeiro, no 74, Centro, Aparecida-SP, filho de JOÃO TEODORO e de ANA 
ROSA VIEIRA. ELA, nacionalidade brasileira, salgadeira, divorciada nascida no dia 
01 de setembro de 1956, residente e domiciliada Rua Jaime Ribeiro, no 74, Centro, 
Aparecida-SP, filha de JOVIANO FERREIRA ALVES e de MARIA FRANCISCA DE JESUS.
2432- HENRIQUE CESAR NOGUEIRA DA SILVA e PAMELA CAROLINE PEREIRA 
DOS SANTOS. ELE, nacionalidade brasileira, comerciante, divorciado no dia 27 de 
novembro de 1980, residente e domiciliado Avenida Juvenal Arantes, no 109, Jardim 
Paraíba, Aparecida-SP, filho de JOSÉ LUIZ NOGUEIRA DA SILVA. ELA, nacionalidade 
brasileira, balconista, solteira, nascida no dia 16 de outubro de 1993, residente e 
domiciliada Avenida Juvenal Arantes, no 109, Jardim Paraíba, Aparecida-SP, filha de 
PAULO ROBERTO DOS SANTOS e de ADRIANE PEREIRA.  
2431- THIAGO PEREIRA DA SILVA E  GABRIELY PEREIRA DOS SANTOS. ELE, 
nacionalidade brasileira, trader, solteiro, nascido no dia 31 de agosto de 1986, 
residente e domiciliado rua José Rossi Filho, no 581, Jardim Paraíba, Aparecida-SP, 
filho de ADEMIR PEREIRA DA SILVA e de EDNA CASSIMIRO DOS SANTOS. ELA, 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 20 de fevereiro de 1997, 
residente e domiciliada rua Jose Rossi Filho, no 581, Jardim Paraíba, Aparecida-SP, filha 
de AGNALDO AILTON DOS SANTOS e de ELISANGELA PEREIRA.
2430- VICTOR HUGO MANUCI DA NÓBREGA E ISABELLY DE CARVALHO SOARES, 
nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 31 de janeiro de 1996, residente 
e domiciliado Rua Filhinho nogueira, no 64, Ponte Alta, Aparecida-SP, filho de SILVIO 
JOSÉ DA NÓBREGA, e de VÂNIA LUCIA VALENTE MANUCI DA NÓBREGA. ELA, 
nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 13 de agosto de 1997, 
residente e domiciliada Rua Filhinho nogueira, no 64, Aparecida-SP, filha de AUGUSTO 
JOSÉ SOARES e de CRISTINA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO SOARES.
2429- JÜRGEN REIFENRATH E SUÉLEN FABIANE CARNEIRO. ELE, nacionalidade 
alemã, mecânico, estado civil, nascido no dia 08 de agosto de 1965, residente e 
domiciliado Rua Cosme e Damião, no 96, Ponte Alta, Aparecida-SP, filho de HANS 
WERNER REIFENRATH. ELA, nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, nascida 
no dia 15 de setembro de 1984, residente e domiciliada Rua Cosme e Damião, no 96, 
Ponte Alta, Aparecida-SP, filha de SÉRGIO CARNEIRO e de LIDIA APARECIDA DE 
SOUZA CARNEIRO.

 
 

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA  
 

Art.  49;  Art.  50 inciso I § 2º; Art. 51 inciso I, Art. 54 e Art. 63 § 1º. 
 

 
Às Sras./ Srs. Associados Proprietários e Associados Juniores do Itaguará Country Clube 
quites com suas obrigações Estatutárias, vimos informar da Ordem do Dia, data e horário da 
Convocação as Vs. Sas. em atendimento aos artigos em referência.  
 
ORDEM DO DIA:  
 
                -  Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. 
                -  Proclamação Conselheiros Eleitos. 
 
Dia :        Domingo  20 de março de 2022 
 
Hora :     1ª  Convocação :  8:00  hs 
                2ª  Convocação :  9:00  hs   
 
                Término Assembleia as 17:00 hs 
 
Local :     Casa Sede:  
                 Praça 13 de maio nº 90 / B: Pedregulho / Gtá / SP 
 
Obs.:             1 - )  Inscrições Candidatos: de 01 março a 15 março de 2022.                                                                                   
                     ( Art. 62 do Estatuto). 
        2 - )  Orientações aos Associados Candidatos; Vide, Capitulo V. 
                     - Do Conselho Deliberativo -  Composição, Competência e Funcionamento. 
                     Art. 63 a 88, Estatuto Social. 

 
Guaratinguetá,  16 de dezembro de 2021. 

 

 
______________________________ 

José Aluísio Pacetti Junior 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Biênio 2020/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se reaberta na Comissão Permanente de Licitação da Câmara 
Municipal de Lorena, o PREGÃO PRESENCIAL N°06/CPL/2021, do tipo menor 
preço global, para aquisição de dois automóveis para atender as necessidades 
de Vereadores e Servidores desta Casa de Leis, conforme especificações e 
condições constantes no instrumento convocatório e nos anexos. A entrega 
dos envelopes dar-se-á até às 10 horas do dia 30/12/2021, na Praça Baronesa 
de Santa Eulália nº02, Centro, Lorena/SP. O Edital em inteiro teor está à 
disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, na sede da Câmara Municipal 
de Lorena em seu horário de funcionamento, bem como, em site oficial www.
camaralorena.sp.gov.br ou solicitação por email licitacoes@camaralorena.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas também no endereço 
acima ou pelo telefone (12) 3159-1300.

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:
SIDNEI CARLOS PESSOTTI, de nacionalidade brasileira, profissão técnico contabil,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em São Caetano do Sul-SP, no
dia 06 de fevereiro de 1956, residente e domiciliado Rua Iko Katu, nº 134, Maricá,
Pindamonhangaba SP, filho de VICTORIO PESSOTTI e INAIR DE ALMEIDA PESSOTTI.
APARECIDA MARCONDES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil viúva, de 71 anos de idade, nascida em Valparaízo-SP, no dia 05 de
janeiro de 1950, residente e domiciliada Rua Iko Katu, nº 134, Maricá, Pindamonhangaba
SP, filha de ANTONIO MARCONDES e FRANCISCA APARECIDA MARCONDES.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUILHERME BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
abril de 1997, residente e domiciliado Rua Doutor Eynaldo Ramos, nº 109, Chácara
da Galega, Pindamonhangaba SP, filho de ADALBERTO WAGNER BARBOSA e
RAQUEL OLIVEIRA LIMA BARBOSA.
TALITA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão assessora,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Resende-RJ, no dia 05 de
outubro de 1993, residente e domiciliada Rua Suíça, nº 1508, bloco B, Apto 53,
Santana, Pindamonhangaba SP, filha de ISAAC DA SILVA e ELISABETE APARECIDA
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, 09 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO LENON DE ARAUJO ESCUDEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-
SP, no dia 10 de janeiro de 1990, residente e domiciliado Estrada Municipal do Borba,
nº 7000, Borba, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ APARECIDO ESCUDEIRO e
SILVIA CRISTINA DE ARAUJO.
ANA JÚLIA CRISTINA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de março de 2004, residente e domiciliada Estrada Municipal do Borba, nº 7000,
Borba, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO DA COSTA e RAQUEL
BATISTA MARIA COSTA. 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 dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL HENRIQUE MARÇON MENDROT, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 03 de abril de 1997, residente e domiciliado Rua Professor Wilson Pires
César, nº 32, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de VICENTE DANIEL
MENDROT e MARIA APARECIDA MARÇON.
NATHÁLIA HELOÍSA CIRINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
escritório, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 04 de outubro de 1998, residente e domiciliada Rua João Esaú Bicudo, nº
214, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO CIRINO e
SILVANA 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, 10 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO CYPRIANO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de novembro de 1986, residente e domiciliado Rua Doutor João Romeiro, nº 73,
Centro, Pindamonhangaba SP, filho de DANIEL CYPRIANO DE OLIVEIRA e CARMEN
LUCIA ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA.
MARIANA TARINE NAKAMURA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
fevereiro de 1994, residente e domiciliada Rua Ministro João Romeiro Neto, nº 64, Jardim
do Ypê, Pindamonhangaba SP, filha de AFONSO MAMORU NAKAMURA e ANA MARIA
FERREIRA NAKAMURA. 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 dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLISON WILLIANS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira,
profissão soldador, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de setembro de 1987, residente e domiciliado Avenida
Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello, nº 340, bloco 5B, Apto 203, Bem Viver,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ROQUE ALMEIDA DA CONCEIÇÃO e
NEUSA DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO.
JULIANA RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar geral, estado
civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 24 de setembro de
1984, residente e domiciliada Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos Mello, nº
340, bloco 5B, Apto 203, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de
IRENITA RIBEIRO DA 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, 13 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO PEREIRA RIBEIRO, natural de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais,
nascido aos 24 de julho de 1988, engenheiro da computação, solteiro, domiciliado e
residente à Avenida Antonio Cozzi, nº 668, Jardim Residencial Doutor Lessa,
Pindamonhangaba SP, filho de RICARDO RIBEIRO e de MARIA BETÂNIA ROQUE
PEREIRA RIBEIRO.
ELLEN VERTEMATTE, natural de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo,
nascida aos 29 de março de 1989, ourives, solteira, domiciliada e residente à Rua
João Ribeiro, nº 289, apto 132, Campestre, Santo André SP, filha de VALTER
VERTEMATTE e de SUSI TOMBOLATO VERTEMATTE.
Pindamonhangaba 13 de dezembro de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO SEBASTIÃO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
administrador, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 05 de dezembro de 1987, residente e domiciliado Rua João Gândara Martins, nº
23, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de SEBASTIÃO MESSIAS DOS SANTOS.
MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
contador, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascida em Santa Branca-SP, no
dia 19 de agosto de 1996, residente e domiciliada Rua João Gândara Martins, nº 23,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS NASCIMENTO e INÁCIA MARIA
OLIVEIRA NASCIMENTO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PATRICK WILLIAM MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquina, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 02
de fevereiro de 1994, residente e domiciliado Rua Yasukuni Watanabe, nº 41,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de WESLEY PETERSON MEDEIROS e
WÂNIA DA SILVA ARAUJO.
BIANCA CARACIOLI, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 17 de março de 1994,
residente e domiciliada Rua Yasukuni Watanabe, nº 41, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de VALTER CARACIOLI e LAUDICEIA RAMIRO CARACIOLI. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AILTON DA SILVA CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 10 de outubro de 1976, residente e domiciliado Rua das Begônias, nº 18, Vale das
Acácias, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIO CORRÊA e
MARIA DOLORES DA SILVA CORRÊA.
ANA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão diarista,
estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
28 de agosto de 1976, residente e domiciliada Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo
Ramos Mello, nº 391, Bloco 1B, Apto 202, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de ARAIZ SILVA DO NASCIMENTO e MARIA APARECIDA VITORINO DO
NASCIMENTO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALAN FERNANDO BAPTISTA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de março de 1997, residente e domiciliado Avenida Rio de Janeiro, nº
40, Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de LUÍS FERNANDO RIBEIRO e
ADRIANA GODOI BAPTISTA.
NATHALIA SANTOS SALES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Maria da Fé-MG, no dia 13 de abril de
2000, residente e domiciliada Avenida Rio de Janeiro, nº 40, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de MARCELO SALES e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS
SOUZA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS DAMIÃO DA TRINDADE MATTEI, de nacionalidade brasileira, profissão
empresário, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-
SP, no dia 24 de março de 1995, residente e domiciliado Rua Cônego José Luiz
Pereira Ribeiro, nº 53, apto 23, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de CELIO
MATTEI e EDNA PEREIRA DA TRINDADE MATTEI.
NATALIA VALIANTE SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 03 de
outubro de 1998, residente e domiciliada Rua Alexandre Fleming, nº 116, Jardim Maria
Augusta, Taubaté SP, filha de IRINEU JOSÉ SOUZA SANTOS e MARIA REGINA
VALIANTE SOUZA 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, 14 de dezembro de 2021.
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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:
ADEMILSON DO CARMO MIRANDA, de nacionalidade brasileira, profissão fiscal de
recebimento, estado civil divorciado, de 45 anos de idade, nascido em Volta Redonda-
RJ, no dia 16 de fevereiro de 1976, residente e domiciliado Avenida Presidente
Kennedy, nº 4181, Siderlândia, Volta Redonda RJ, filho de BERTINO BERNARDINO
MIRANDA e MARIA DO CARMO MIRANDA.
QUETSIA JACKELINE OCTACILIO VITORINO, de nacionalidade brasileira, profissão
nutricionista, estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de julho de 1991, residente e domiciliada Rua Papa
João XXIII, nº 350, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de REGINALDO
OCTACILIO VITORINO e MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VITORINO.
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, 14 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAUL ALEXANDRE CARLOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 28 de julho de
1992, residente e domiciliado Rua José Benedito Quirino, nº 899, Bairro das Campinas,
Pindamonhangaba SP, filho de NILTON CESAR CARLOS e LINDINÉIA MARCIA DE
CARLOS.
VALQUÍRIA MOREIRA ASSIS, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de
novembro de 1993, residente e domiciliada Rua José Benedito Quirino, nº 899, Bairro
das Campinas, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ORLANDO DE ASSIS e
RONILDA APARECIDA MOREIRA ANTONIO. 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, 14 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL AUGUSTO FARIA COMITRE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira,
profissão assistente operacional, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido
em Guaratinguetá-SP, no dia 25 de agosto de 1992, residente e domiciliado Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, Bloco 10, Apto 301, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de JOAQUIM AUGUSTO COMITRE GONÇALVES e
FATIMA APARECIDA DE FARIA.
LUCIANA GOMES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo financeiro, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em
Taubaté-SP, no dia 28 de setembro de 1996, residente e domiciliada Avenida Monsenhor
João José de Azevedo, nº 462, Bloco 10, Apto 301, Crispim, Pindamonhangaba SP,
filha de LUCIANO HILARIO DE SOUSA e MARCIA GOMES DE SOUSA. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IRAN ALMEIDA LOPES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de janeiro de 2001, residente e domiciliado Rua Antonio Rodrigues Simões, nº 246,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ RINALDO LOPES PEREIRA e
PAULA TURIBIA ALMEIDA DE PAULA.
GRAZIELA MARCELA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
de enfermagem, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de maio de 2001, residente e domiciliada Rua
Carioca, nº 136, Maricá, Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS DOS SANTOS e
GRACIELA APARECIDA 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, 15 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SEBASTIÃO MARCOS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 48 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12
de dezembro de 1973, residente e domiciliado Rua Maria Oscarina Rezende de Oliveira,
nº 94, Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de SOLEDADE RODRIGUES DA COSTA.
SARA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 32 anos de idade, nascida em Guarulhos-SP, no dia 06 de junho de 1989,
residente e domiciliada Rua Maria Oscarina Rezende de Oliveira, nº 94, Triângulo,
Pindamonhangaba SP, filha de ALMIRO DOS SANTOS e VERA LÚCIA ALVES 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, 17 de dezembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO HENRIQUE ISIDORO, de nacionalidade brasileira, profissão eletromecânico
de refrigeração, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de maio de 1984, residente e domiciliado Rua
Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, bloco 13, Apto 32, Morumbi, Pindamonhangaba
SP, filho de PAULO ROBERTO ISIDORO e VILMA DE FATIMA DIAS ISIDORO.
JULLIENE MARIANO VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
abril de 1989, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, bloco
13, Apto 32, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de ADELAIDE MARIANO VIANA.
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, 17 de dezembro de 2021.

Tribunal de Justiça mantém vetos de Isael 
e analisa propostas da Câmara de Pinda
TJ-SP vê como inconstitucionais votações de vereadores quê têm derrubado decisões do prefeito

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo tem garan-
tido vitórias para o prefeito 
Isael Domingues (PL) sobre 
leis aprovadas após as der-
rubadas de vetos do chefe do 
Executivo em Pindamonhan-
gaba. O Ministério Público 
Estadual vem propondo ação 
direta de inconstitucionalida-
de ao TJ, que tem concedido 
liminares para suspender a 

Da Redação
Pindamonhangaba

eficácia das leis e acionando 
a Câmara.

Entre as discussões afetadas 
está a Lei nº 6.444, de autoria 
do vereador Carlos Moura, 
o Magrão (PL), que tentava 
incluir os beneficiários do Ins-
tituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual 
para obtenção de passagem e 
ajuda de custo para tratamen-
to fora do município. Após 
ser vetado pelo prefeito, a 
matéria foi sancionada pelos 
vereadores, que derrubaram 
o veto.

O Tribunal entendeu como 
relevantes os fundamentos do 
pedido cautelar protocolado 
pelo MP paulista. “Conside-
rando a possiblidade de a nor-
ma em questão acarretar pre-
juízos, com eventuais lesões 
de difícil reparação, concede 
parcialmente a liminar para 
suspender a eficácia da lei”, 
afirmou o relator do processo, 
Fábio Monteiro Gouvêa.

O MP afirmou ainda que a 
norma afronta a Constituição 
Federal e Estadual e interfere, 
ainda que indiretamente, no 
regime jurídico dos servidores 
estaduais e contraria uma 
portaria do Ministério da 
Saúde que prevê que o trata-
mento fora do município será 
concedido exclusivamente 
para pacientes da rede públi-
ca ou contratados pelo SUS.

Isael Domingues afirmou 
que quando um prefeito veta 
uma matéria, não se trata 
de “uma mera vontade ou 
vaidade do chefe do execu-
tivo”. “Somos cumpridores 
de legislação, que está acima 
de nós, e, em muitos casos, 
somos obrigados a tomar uma 
decisão que não desejamos”, 
salientou. “Tentamos explicar 
isso aos vereadores e pedimos 
para que seja acatado o veto, 
porém às vezes é necessário 
a intervenção jurídica para 
mostrar que nossa funda-

mentação estava correta”, 
completou.

Outros casos – Além do 
veto ao projeto sobre ajuda 
de custo para viagens dos 
beneficiários do Instituto de 
Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual, outros 
sete vetos derrubados pela 
Câmara estão em análise na 
Procuradoria Geral do Estado, 
como o Projeto de Lei 38/21 
de Norbertinho (PP), que 
obriga colocação de placa 
indicativa de locação em pré-
dios públicos; o PL 125/2021, 
também de Norbertinho, que 
obriga colocação de placa 
de indicação nos imóveis de 
propriedade do município; 
PL 47/2021 de Magrão, que 
dispõe sobre alterações na 
isenção de débitos tributá-
rios; PL 48/2021 de Magrão, 
sobre a remissão de débitos 
tributários mediante pontua-
ção; PL 68/2021 de Rogério 
Ramos (Podemos), que altera 
redação do projeto que auto-
riza cobrança do serviço de 
conservação e manutenção 
de vias públicas; PL 03/2021 
de Magrão, de emendas alte-
rações no Plano de Resíduos 
Sólidos, e o PL 96/2020, de 
Jânio Ardito Lerário, que 
altera legislação sobre dis-
trito industrial e incentivos a 
empresas que se instalarem 
no município.
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Câmara de Pinda anuncia devolução 
de R$ 16 milhões para a Prefeitura
Projeção no plenário é que montante seja devolvido ao Município ainda no início de 
janeiro; Executivo mantém a expectativa orçamentária de R$ 621 milhões para 2022

A presidência da Câma-
ra de Pindamonhangaba 
anunciou, nesta semana, a 
devolução de R$ 16 milhões 
para Prefeitura, ainda no co-
meço de 2022. O montante 
poderá ser empregado em 
ações de investimento em 
Saúde, Obras e Educação.

A cidade contará com 
orçamento de R$ 621 mi-
lhões para o ano que vem, 
dividido em 14 secretarias, 
gabinete do prefeito Isael 
Domingues (PL), Câmara 
de Vereadores e Fundação 
Dr. João Romeiro. Entre as 
pastas que receberão maio-
res incentivos estão a Saúde, 
acima de R$ 190 milhões; 

Bruna Silva
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Educação, R$ 153 milhões; 
Governo e Serviços Públicos 
R$ 63,8 milhões.

A Câmara terá à sua dis-
posição R$ 13,2 milhões. 
Embora fossem permitidos 
R$ 29 milhões, a Casa de-
volverá antecipadamente 
ao Executivo R$ 16 milhões, 
que poderão ser empregues 
em ações de incentivo à 
Saúde e Educação, a partir 
do início de 2022.

Segundo o presidente da 
Casa, José Carlos Gomes, 
o Cal (Republicanos), no 
próximo dia 22, serão de-
volvidos à cidade mais R$ 3 
milhões que correspondem 
ao orçamento de 2021. Ao 
avaliar as atividades da Casa 
ele foi otimista, apesar das 
dificuldades enfrentadas 
com a segunda onda de 

Covid-19 nos primeiros 
meses do ano. Cal ressaltou 
também a votação e aprova-
ção de projetos de extrema 
relevância, como o Plano 
Diretor, que estava parado 
há mais de um ano, além das 
obras de saneamento básico 
nos bairros Queiroz e Bom 
Sucesso, na região rural. “As 
redes de água e esgoto no 
Colmeia, no Ribeiro Gran-
de, estão liberadas. (...) São 
várias obras que a Câmara 
votou e o prefeito usou para 
fazer melhorias”.

Legislativo e Prefeitura 
articulam ainda a abertura 
da licitação do transporte 
público, que está vencida. 
A expectativa é que situa-
ção seja solucionada com 
celeridade.

Os parlamentares se pre-
ocupam também com a 
administração do Pronto So-
corro, que deve ser deixada 
pela Aceni (Associação das 
Crianças Excepcionais de 
Nova Iguaçu) no fim deste 
ano, conforme atendimento 
ao Tribunal de Contas. Uma 
das possibilidades, segundo 
o presidente, é que a Prefei-
tura reassuma a condução 
da unidade de saúde. O tema 
segue em discussão.

Fotos: Bruna Silva

Câmara fecha 2021 com R$ 2 milhões 
devolvidos para a Prefeitura de Guará
Três últimos repasses são concretizados durante a semana; secretarias de Saúde 
e Assistência Social devem receber verbas repostas no primeiro ano de mandato

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratingue-
tá realizou três novas devo-
luções de recursos, obtidos 
através da economia da Casa 
de Leis do duodécimo neste 
ano. O Legislativo totaliza 
mais de R$ 2 milhões ao 
longo de 2021 já devolvidos 
ao Executivo. As novas devo-
lutivas somam R$ 970 mil 
e devem ser investidas nos 
setores de saúde e assistên-
cia social.

A devolução foi oficializa-
da pelo presidente da Câma-
ra, Arilson Santos (PSC), na 
sessão da última terça-feira 

(14). Os cheques são de 
R$370 mil, que podem ser 
investidos na construção 
da Casa da Mulher, projeto 
voltado para vítimas de vio-
lência doméstica, R$ 250 
mil para a secretaria de As-
sistência Social para compra 
de uma van adaptada para 
pessoas com deficiência, 
e R$350 mil para compra 
de uma ambulância com 
suporte de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva).

“Agradeço ao prefeito que 
nos dá a oportunidade de 
nós, homens públicos, estar-
mos próximos da população. 
Ninguém sabe melhor que 
nós onde realmente falta a 
aplicação do dinheiro. Te-

Novo reajuste é criticado por turistas 
e moradores do município litorâneo; 
valor entra em vigor no próximo dia 1

Ubatuba anuncia 
aumento de 66% da 
tarifa da zona azul

Causando descontenta-
mento em turistas e fa-
mílias de Ubatuba, a Pre-
feitura revelou no último 
fim de semana que deve 
reajustar em 66% o valor 
da tarifa da zona azul nos 
arredores das praias, a par-
tir de 1 de janeiro de 2022. 
Por outro lado, o preço do 
estacionamento rotativo 
na região central da cidade 
não sofrerá aumento. 

Publicado na página ofi-
cial da Prefeitura na rede 
social Facebook, na última 
sexta-feira (10), o comu-
nicado da prefeita Flavia 
Pascoal (PL) revelou que 
o preço do ticket da zona 
azul subirá de R$ 12 para 
R$20. O pagamento da 
tarifa garante autoriza-
ção para que os veículos 
permaneçam estacionados 
próximos às praias por até 
12 horas. 

Atualmente, o sistema 
de cobrança funciona das 
7h às 19h, abrangendo as 
praias da Enseada, Félix, 
Itamambuca, Lagoinha, 
Lazáro, Maranduba, Pere-
quê-Açú, Praia Grande, Pru-
mirim, Tenório e Toninhas. 

A medida gerou uma 
“enxurrada” de críticas de 
internautas na postagem 
do Executivo no Facebook. 
Parte dos moradores e tu-
ristas classificou o reajuste 
como “absurdo” e despro-
porcional à qualidade da 

Lucas Barbosa
Ubatuba

pavimentação das vias pró-
ximas às orlas. 

No comunicado oficial, o 
Município justificou que a 
mudança ocorreu devido ao 
longo período sem reajuste 
da tarifa, atualizada pela úl-
tima vez em 18 de dezembro 
de 2018. A arrecadação deve 
ser aplicada em melhorias na 
infraestrutura. 

Em contrapartida, o Execu-
tivo manteve o valor de R$ 2 
por hora do estacionamento 
rotativo na região central.  

O reajuste foi anunciado 
quase duas semanas após 
a Prefeitura revelar que 
extinguirá a Comtur (Com-
panhia Municipal de Turis-
mo), sociedade de economia 
mista criada em 1990, atu-
al responsável pela gestão 
do sistema da zona azul. O 
prazo para a conclusão do 
processo de liquidação e de 
efetiva extinção do órgão é 
previsto para ocorrer até 29 
de novembro de 2023. Com 
a medida, a cobrança do es-
tacionamento rotativo está 
à cargo da Endurb (Empresa 
Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano) desde a quinta-
-feira (16). Após 180 dias, o 
Executivo deverá abrir um 
processo de concessão para 
que o serviço seja explorado 
por uma empresa. 

Na justificativa do proje-
to de extinção da Comtur, 
aprovado pela Câmara no 
último dia 23, o Executivo 
ressaltou que a iniciativa foi 
motivada pelo cenário de má 
gestão histórico e insanável 
do órgão.

nho certeza que até 30 de 
dezembro teremos mais uma 
verba para fazer devolução”, 
afirmou Arilson.

Somadas, as devolutivas 
totalizam R$ 1,88 milhão 
ao longo deste ano. O de-
partamento financeiro da 
Câmara estima que até a 
conclusão de 2021 sejam 
devolvidos cerca de R$ 500 
mil, que podem elevar a cifra 
a R$ 2,3 milhões de retorno 
aos cofres do Executivo. Os 
recursos têm sido devolvi-
dos com indicação de onde 
devem ser investidos.

“Arrisco a dizer que será a 
maior devolução da história 
da Câmara Municipal. Com 
esse diferencial de aplicar, 

a população tem que saber 
o que foi feito com o recur-
so”, concluiu Arilson, que 
citou uma nova devolutiva 
que será oficializada ainda 
neste ano.

As devoluções em 2021 
foram feitas de forma par-
celada. No começo do ano 
a Câmara fez repasses para 
aquisições de cestas básicas 
pela secretaria de Assistên-
cia Social, e de insumos da 
secretaria da Saúde. Em 
seguida, o Legislativo fez de-
volutivas e indicou reformas 
das UBS (Unidades Básicas 
de Saúde) do Campinho e 
da Rocinha. O investimento 
dos recursos compete à 
Prefeitura.

O presidente da Câmara de Guaratinguetá, Arilson Santos, posa ao lado de vereadoras na divulgação do valor para a devolução de duodécimo

Funcionária da gestora do zona azul em Ubatuba; cidade tem reajuste

A mesa diretora do biênio 2021/2022 na Câmara de Pinda; Legislativo anuncia devolução de R$ 16 milhões

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Reprodução PMU
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SociAtos em festa!! Nada me-
lhor que mais uma edição com 
mulheres incríveis, que fazem a 
diferença!

#EdiçãoEspecialMulher 

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

Ao invés de olhar para o passado, eu me coloco 20 anos à frente e tento 
observar o que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo.”

Diana Ross

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??
Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Somos Beatriz e Rosiane, da loja Nossa 
Senhora da Aparecida Calçados. Há 70 anos 
esta empresa faz parte da vida dos lorenenses, 
nos empenhamos em continuar o legado dei-
xado pela saudosa Cida Samahá,  que sempre 
prezou por atender com carinho,  qualidade 
e conforto todos os seus clientes e amigos.

   Meu nome é Luci Barros, de Guaratinguetá, da Franguitto Express. Trabalho com frango assado e seus acompanhamen-tos. O empreendedorismo veio ao meu encontro e eu, mulher de fibra, aceitei empreender, sentir essa adrenalina em meio a uma pandemia, que só me fortaleceu mais ainda. Minha página no insta é @franguitto-express, Venha nos conhecer. Faça o seu almoço de domingo mais especial ainda! Faça já seu pedido: (12) 997347820. Será um prazer enorme em servir você "Cliente".

Sou Juliana Sá Di Lorenzi, proprietária do Empório Naturalle, localizado na Rua Major Rodrigo Luiz, 93. Estou há quatro anos trazendo uma forma saudável de se alimentar, temos uma variedade grande de produtos a granel e alimentos zero açúcar, zero glúten e zero açúcar. Nosso slogan é "alimente-se, vem, alimente-se com amor". Faça uma ceia diferente. Saudável. Será um prazer ter vocês conosco!

Sou Júlia Hummel. Todo o amor cabe 
sim nos pacotinhos da Doceria Jujubas! 
Atuamos há mais de um ano em Lorena 
levando não só doces, mas nosso amor 
e dedicação todos os dias para vocês. 
Temos um cardápio de pronta entrega 
diário, recheado de sabores, sobremesas 
e bolos para todos os gostos. Além disso 
fazemos tortas e sobremesas para sua 
comemoração especial em família.

  Adoro final de ano, porque acredito na 

magia da alegria, do amor, da esperança. 

Sou Regiane, proprietária da marca Bo-

nita por Natureza, onde temos lindas 

roupas modernas, para todos os gostos, 

que irão lhe deixar em destaque em qual-

quer lugar que for. É também uma boa 

dica para presentes!! Pode me seguir nas 

redes sociais!!

  Sou Lilien Zappa, proprietária 

da loja Mandala Moda Indiana, 

na Rua Major Oliveira Borges, 

263, Centro, fone (12)31571812, 

WhatsApp (12)997782815, 

Facebook:mandalamodaindiana 

(tudo junto), Instagram: mandala_

indiana. Loja de roupas de estilo 

indiano, acessórios, decoração, 

incensos. Apareça e aprecie!!

  Sou Iris Ledoina Monteiro de Souza e junto com meu esposo Wanderley fundamos em Lorena, a Lanchonete Rapinho, há mais de 20 anos.  É uma história de amor e dedicação, pois não tenho só clientes, mas verdadeiros amigos. A cada salgadinho quentinho ou cerveja gelada quero promover uma experiência de satisfação e alegria. E agradeço imensamente todos que neste tempo tem valori-zado o comércio de Lorena! Neste período de Natal espero por vocês! Deus abençõe a todos!

     Eu sou Andreia Colura, professora, pedago-
ga, estudante de psicologia e terapeuta holística. 
Conheça meu espaço e sinta-se feliz: Espaço 
Terapia Holística Guará. Oferecemos várias 
técnicas de cura, cuidamos especificamente do 
seu emocional. Trabalhamos com reiki, barras 
de access, florais, auriculo, acupuntura, hipno-
se, massagem relaxante e constelação familiar. 
Venha resgatar sua criança interior! Agenda seu 
horário: (12)996150097 e (12)996688469. 
Meu insta é @andreiacolura.

Sou Lyssandra Zappa, mãe da Isa-bella e do Mateus, esposa do Celso. Sou comerciante, tenho uma livraria. Sou feliz no que faço e acredito e amo a cidade que nasci e escolhi trabalhar! Não vendo livros, proporciono aos lei-tores: histórias sonhos, conhecimento e cultura. Não vendo papelaria criativa, proporciono cores e amores num mundo tão cinza. Enfim, não vendo presentes, proporciono lembranças de gratidão e carinho! Minha loja fica na Rua Rodrigues de Azevedo107, A, Centro.

   Sou Carla Cristine, de Gua-

ratinguetá, 45 anos, da Carlota 

Bolota Fesstas.  Atuo no ramo 

de decoração de festas em geral, 

principalmente infantil. Comecei a 

empreender devido ao amor que 

tinha em decorar as festas dos 

meu filhos. Decidi realizar sonhos 

não só dos meus, mas também 

de muitos outros! Confiram meu 

trabalho: no Instagram, @carlo-

tabolotafestas, Facebook ou pelo 

Whats (12) 996682400. Será um 

prazer fazer parte do seu sonho. 

Realizamos nosso trabalho com 

muito amor e carinho.

  Priscila Serafim, 39 

anos, esposa, mãe, filha, 

admistradora. Lorenense 

empreendedora que acre-

dita na cidade, proprie-

tária há 5 anos do Café 

no Mercado, situado 

no Mercado Municipal 

de Lorena, lugar de en-

contros agradáveis onde 

se pode tomar um café 

quentinho ou um chopp 

geladissimo!!!


