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Cruzeiro fecha escola 
temporariamente após 
novos casos de Covid-19

Após registrar seis novos 
casos de Covid-19 entre 
profissionais da Educação, 
a Prefeitura suspende tem-
porariamente atividades 
presenciais de escola pública. 
A secretaria garantiu que 
os alunos não devem ser 
prejudicados com a medida 
protetiva.

A escola de ensino infantil 
e fundamental Girlene Car-
valho Alvarenga Martinoli, 
localizada a praça Teononio 
Vilela, no Jardim América, 
foi fechada para atender 
ao protocolo de sanitização 
contra o novo coronavírus.

Segundo o Executivo, foi 
confirmada a contaminação 
de seis pessoas do corpo 
docente da unidade escolar 
e que “diante do contexto, a 
Semec segue as normativas 
determinadas pelo Governo 
do Estado de São Paulo, bem 
como Vigilância Sanitária 
local e Resolução da Secre-
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taria, que trata do Protocolo 
Covid-19 (trecho da nota)”. 

O documento também 
destacou que a escola será 
reaberta após 14 dias do 
primeiro exame positivo, 
mas não definiu esta data. “A 
unidade foi e está preparada 
para receber os estudantes, 
assim como toda equipe 
escolar de forma segura, no 
entanto, esclarecemos que 
os alunos não serão preju-
dicados pois as aulas estão 
acontecendo normalmente 
através do sistema remoto”.

A cidade, que já registrou 
8.746 casos da doença, sen-
do 8.471 curados e 261 
mortos residentes, tem duas 
pessoas internadas na UTI 
da Santa Casa. Segundo 
o vacinômetro, atualiza-
do no dia 3 de novembro, 
69,14% da população estava 
completamente vacinada. 
As aplicações seguem de 
segunda à sexta-feira, no 
Are (Ambulatório Regional 
de Especialidades), das 8h 
às 15h.

Prefeituras de Cruzeiro 
e Lorena garantem até 
R$ 13 milhões para 
pavimentar estradas
Investimento do Estado prevê recuperação total de três vias nas 
cidades; obras têm promessas de conclusão em até dois anos

Atendendo aos pedidos 
das prefeituras de Cruzeiro e 
Lorena, o Governo do Estado 
confirmou na última semana 
que investirá mais de R$13 
milhões em obras de pavimen-
tação em estradas rurais. Além 
de garantir mais segurança no 
deslocamento das famílias da 
zona rural, a iniciativa busca fa-
cilitar o escoamento da produ-
ção agrícola das duas cidades. 
Em nota publicada na página 
oficial da Prefeitura de Lorena 
na rede social Facebook, a atual 
gestão informou que o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) reuniu-
-se no último dia 19 com o di-
retor de Planejamento do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem), Antônio Carlos 
Rodrigues, na superintendên-
cia do órgão estadual em São 
Paulo. Na ocasião, foi celebrado 
um convênio para o serviço 
de recuperação do pavimento 
da estrada municipal SPA 
074/048, que liga os bairros 
Ponte Nova e Campinho.

De acordo com o extrato do 
convênio publicado no Diário 
Oficial da segunda-feira (22), 
a obra contará com investi-
mento de R$ 3,414 milhões. 
A expectativa do DER é que as 
melhorias na via, de)O) 3,550 
quilômetros, sejam concluídas 
em até dois anos. Os prefeitos Thales Gabriel (Cruzeiro) e Sylvio Ballerini (Lorena), durante assinatura de contratos com Estado
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A Comissão de Ética da 
Câmara de Aparecida analisa 
um pedido de afastamento 
do vereador André Monteiro 
(Patriota) por trinta dias. O 
parlamentar já foi notificado 
e apresentou defesa nesta 
semana, após ter seu nome 
formalmente apontado pela 
presidente da Casa, Ana Alice 
Braga (Podemos). A votação 
que define se Monteiro será 
afastado está marcada para 
o próximo dia 6. André 

Monteiro, popularmente co-
nhecido como ‘Padrinho’, foi 
notificado no último dia 19 
e responderá por quebra de 
decoro parlamentar. A Comis-
são de Ética é presidida pelo 
vereador José Fábio Borges 
(PTB) e aguarda a defesa para 
emitir um parecer. Em caso de 
decisão favorável pelo afasta-
mento, serão necessários 6 
dos 9 votos possíveis, maioria 
absoluta na Casa.

Câmara de Aparecida 
analisa pedido de Ana Alice 
para afastamento de André 
Monteiro por trinta dias

Polícia rastreia segundo envolvido em 
assassinato ao lado de creche de Lorena

Um crime em plena luz 
do dia, que chocou os mora-
dores de Lorena, na última 
quinta-feira (25), segue com 
a polícia em busca de um 
dos envolvidos na morte 

de um homem, ao lado de 
uma creche, no centro da 
cidade. A vítima, de 25 anos, 
foi atingida por seis dis-
paros, que assustou quem 
passou pela rua Coronel Pág.  4

José Vicente. Cerca de 
trinta pessoas estavam 
no local. A vítima estava 
levando sua filha para 
creche.

Mãe e padrasto 
condenados pela 
morte de menino 
de três anos
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Acordos metalúrgicos em
Pindamonhangaba injetam 
R$ 21 milhões até o Natal

A economia de Pindamo-
nhangaba deve ser aqueci-
da até o fim deste ano com 
mais R$ 21,2 milhões de-
vido aos acordos mediados 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos. O balanço feito pela 
classe foi divulgado nesta 
semana. O relatório indica 
o impacto dos reajustes 
salariais nos pagamentos 

feitos antes do Natal, refe-
rente aos meses de setembro 
a novembro, além do décimo 
terceiro salário. A Gerdau 
está entre as empresas com 
maiores valores acertados, 
que ultrapassa R$ 5 milhões 
somente com o impacto do 
reajuste com aumento do 
salário em 10,5%.
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Piquete conquista verba de
R$ 2 milhões para investir 
em infraestrutura e saúde

Reforçando a Saúde e In-
fraestrutura, a Prefeitura de 
Piquete firmou convênios 
com os governos estadual e 
federal, por R$ 2 milhões ao 
Município. Além de veículos e 

maquinários para serviços pú-
blicos, a verba será aplicada na 
aquisição de um mamógrafo, 
para exames de prevenção ao 
câncer de mama.
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Política a conta-gotas...

BOLSONARO, 
LULA E MORO

As eleições presidenciais, do 
período democrático, guardam 
peculiaridades que esta eleição 
não terá: o acaso!

A primeira eleição, a do Collor, 
o caçador de marajás, o jovem 
arrojado, afirmou que o país não 
produzia carros, mas carroças, 
abriu a economia, introduziu o 
processo de globalização.

A modernização da economia 
brasileira.

Temas que chamavam a aten-
ção do eleitor!

O uso da mídia, na famosa 
edição do debate eleitoral, do 
candidato Lula e Collor, e temas 
como o aborto. 

Derrubou fragorosamente o seu 
opositor.

Na memória, a figura de derro-
tado, moralmente abatido, Lula, 
diante das câmeras e a postura 

altiva de Collor.
Ganhou a eleição!
Na eleição de FHC, o Plano 

Real, como cabo eleitoral, der-
rotando a inflação brasileira de 
meio século e a população indo 
às compras.

Inaugurando o instituto da 
reeleição leva no primeiro turno.

O sucesso, entretanto, não foi o 
mesmo na indicação do candidato 
de FHC, José Serra, que foi derro-
tado diante das crises financeiras 
internacionais, na incerteza e in-
segurança do plano de combate à 
inflação e o apagão. 

São episódios definidores da 
perda das eleições.

Vence Lula com a crise do 
apagão!

A era Lula com quase dezes-
seis anos de poder usufruiu, nos 
primeiros anos de governo da 
estabilização da moeda - herança 
maldita -, propiciada pelo Plano 
Real. 

O surgimento do dragão chinês 
melhorando substancialmente a 
nossa balança comercial. Teve, 
ainda, em seu primeiro mandato 
um excelente desempenho eco-
nômico.

No segundo mandato inicia a 
destruição da “herança maldita” e 
cria a sua nova matriz econômica 
idealizada por sua sucessora Dil-
ma Rousseff.

O prestígio acumulado por 
Lula assegurou a eleição de sua 
sucessora, mas não garantiu a sua 

capacidade de governar.
Dilma Rousseff foi o acaso da 

era Lula!
O impeachment de Dilma Rou-

sseff, as pedaladas fiscais, golpe 
nas contas públicas. 

A avassaladora ação da Polícia 
Federal e do Ministério Público 
na caça aos “petroleiros” em ope-
rações policiais e judiciais nunca 
vistas no país.

Ministros, senadores, deputa-
dos e um ex-presidente com voz 
de prisão.

Na esteira do combate à cor-
rupção surge Bolsonaro e o acaso: 
a facada em Juiz de Fora.

A adesão do juiz Sergio Moro, 
o símbolo da operação Lava Jato, à 
sua campanha, Bolsonaro reforça 
a ideia da continuidade do comba-
te à inflação.

Bolsonaro ganha as eleições no 
leito do hospital!

Sergio Moro torna-se Ministro 
da Justiça e da Segurança Pública.

O importante agora para o elei-
tor é conhecer a agenda eleitoral 
que norteará os candidatos.

Os temas se apresentam de 
forma muito clara e que exigirão 
dos candidatos soluções urgen-
tes: a economia, a pandemia e a 
corrupção.

A economia, assunto primor-
dial, atrelada a inflação, a distri-
buição de renda, desemprego e a 
miséria, temas em que a solução 
não se dá em curto prazo.

A insegurança sobre a pande-
mia patrocinada pelos equívocos 
e incompetência do governo, pelo 
assustador número de mortos, 
parentes, amigos e de inúmeros 
sequelados que, ainda, lutam pela 
sua recuperação.

Um dado influenciador na de-
cisão do voto: calcula-se que para 
cada morte de Covid-19, cerca de 
100 pessoas são afetadas emocio-
nalmente. Resultado: 60 milhões 
de pessoas nas urnas, na votação, 
vão se lembrar do tema mesmo que 
a vacinação continue avançando. 

É difícil esquecer o que pas-
samos!

Esta campanha terá peculiari-
dades interessantes, pois os dois 
candidatos que lideram a corrida 
presidencial são os que tem a 
maior rejeição.

Outro aspecto interessante: o 
candidato Sergio Moro condenou 
Lula e denunciou Bolsonaro.

Sergio Moro não é o acaso 
desta eleição!

   O candidato Sergio Moro 
condenou Lula e denunciou 

Bolsonaro. 

“A política não é uma 
ciência exata”

 Otto von Bismarck

Antonio Carlos

Cassa ou não cassa?
A especulação política de Ca-

choeira joga com a possibilidade 
da oposição não conseguir votos 
suficientes para cassar o prefeito 
Antônio Mineiro, na tentativa ‘ma-
ximiana e fraldeana’ em tomar o 
controle da Prefeitura através do 
Paladino. Disseram que os asseclas 
de Edson Mota acreditam que o 
vice, Dr Ailton Vieira, renuncia para 
não assumir!!!

Enquanto isso,...
...se o bloqueio de Mineiro con-

tinuar com os vereadores Todico 
do Agenor, Rogéria Lucas, Ângela 
Protetora, Thálitha Barbosa e espe-
rando a Adriana Vieira, garantindo 
os cinco votos, a conspiração maca-
bra da Câmara será impedida. Pelo 
menos essa é a leitura de alguns 
personagens da política local... 

Abstinência financeira
E por falar em Cachoeira, a vi-

sita ‘misteriosa’ dos presidentes da 
Câmara Rodolpho (que sai) e Brejão 
(que entra) ao gabinete do prefeito 
Antônio Mineiro, na semana passa-
da, foi escancarada na sessão extra-
ordinária que aprovou o orçamento 
da Prefeitura para 2022. A dupla foi 
reivindicar um aumento de R$ 400 
mil do duodécimo, para garantir o 
bom fluxo financeiro do Legislativo. 
Disseram que o Paladino vai ter 
uma receita de R$ 2,7 milhões para 
torrar, quer dizer, pagar os ‘salários 
mínimos’ dos vereadores e demais 
despe$inhas básicas; resumindo, a 
abstinência financeira dos parlamen-
tares continua por ‘obra e graça do 
Bebê do Seu João... 

Cabo de guerra
Bem ao estilo ‘Câmara equilibra-

da’ – na versão Fabio Longuinho, os 
rumores de que as contas do ex-pre-
feito Fabio Marcondes – que vieram 
aprovadas pelo Tribunal – têm sido 
assunto em vários gabinetes da Casa 
de Leis de Lorena, é real. Ventos dos 
corredores dão conta que a reprova-
ção não está na lista de prioridades 
dos vereadores, mas numa análise 
geral do cenário, aparentemente 
não teriam 12 votos para reverter o 
parecer do TCE.

Fogueira das vaidades
É voz corrente no circuito Câ-

mara-Prefeitura de Guará, que o 
sucessor de Arilson Santos na pre-
sidência do Legislativo – embora a 
eleição aconteça apenas em meados 
de 2022 – vai ser uma conta difícil 
de fechar para não cair ‘no colo da 
oposição’. De acordo com os ana-
listas do ‘palácio de vidro’, Marcio 
Almeida sempre dá um ‘jeitinho’ de 
sair pela tangente; a Dani Dias ao 
que tudo indica, anda com popula-
ridade ‘arranhada’ com os colegas, 
enquanto Pedro Sannini não passa 
pelo gargalo. Ouviu-se, ainda, que 
não será surpresa à ninguém o voto 
do próprio Arilson engrossando 
o ‘bolo’ de Fabrício ou do Santa 
Causa...

Moqueca de traíra 
E por falar em Palácio de Vidro 

em Guará, comenta-se que o pessoal 
do terceiro andar já está traçando 
o mapa eleitoral da administração 
para rastrear quem é quem na hora 
do voto. A ideia, segundo os bem 
informados, é tentar prever se na 
pescaria do ano que vem vão ter 
muitas traíras nas urnas.

Chapa pura
Rolou no cafezinho do Ponto 

Chique de Guará, no último sábado, 
que o MDB deverá fazer um cha-
mamento partidário para definir o 
direcionamento do grupo nas próxi-
mas eleições. Além da definição de 
apoio na campanha do ano que vem, 
o diretório local pretende consultar 

os filiados sobre uma eventual can-
didatura majoritária – estilo chapa 
pura em 2024. Ou seja, Fabrício 
Dias prefeito e Cláudio Benedito 
Lopes – sob alcunha de Nei Carteiro 
como vice. Ou vice e versa.

“Daqui não saio, daqui...
...ninguém me tira...” Quem fez 

plantão quase que de uma semana 
em Brasília foi o prefeito de Piquete, 
Rominho, ainda mais que tinha duas 
verbas de R$ 1 milhão em jogo. 
Parece que ele aproveitou a revoada 
dos tucanos de João Doria na Capital 
Federal para faturar as emendas em 
dose dupla, e deu certo: do Estado 
R$ 1 milhão para mamógrafo de 
última geração; na União, mais 
R$1 milhão para compra de uma 
patrol e um caminhão basculante.

Muito ajuda quem...
...não atrapalha Enquanto o 

programa ‘Infarto Zero’ da Santa 
Casa de Lorena registrou no últimos 
dois meses mais de 40 procedimen-
tos gratuitos, com análise de outras 
especialidades para ampliar os 
atendimentos, um ‘risco iminente’ 
de inviabilizar o benefício ameaça a 
eficiente equipe cardíaca que opera 
o sistema. Pior que este ‘risco’ tem 
nome, que poderia ser chamado do 
concorrência, e vem ‘de alguém’ 
com poder de comprometer a carga 
horária do pessoal de branco res-
ponsável por boa parte do sucesso 
do programa...

Espelho para 2024
Os advogados de Pindamo-

nhangaba movimentaram a cidade 
durante dias e a OAB na última 
quinta-feira, para escolha do pró-
ximo presidente do órgão. Pelo que 
disseram, a Chapa OAB + Unida, 
encabeçada por Aziz Boulos, des-
pontava desde o 
início na campa-
nha como a mais 
cotada e terminou 
vencedora com 
52% dos votos a 
mais do segundo 
colocado – en-
frentando fakes, 
panfletagens e até 
abuso do poder econômico. Aziz, 
que já reunia experiência e trabalho 
junto à Ordem, apresentou novos 
planos e propostas à categoria, deci-
dindo a eleição com recado geral ao 
mercado eleitoral: “advogados uni-
dos podem definir uma eleição”!!!

Jogando de mão
Valendo a futura presidência da 

Câmara de Aparecida, os vereadores 
Budão e Gu Castro disputam os vo-
tos dos colegas. Pelo que se ouviu, 
Gu estava praticamente composto 
pela maioria, quando Budão resol-
veu reivindicar também o comando 
da Casa. Até o momento, nenhum 
do alto escalão do prefeito, aliás, 

nem ele – o Piriquito – demonstrou 
preferência explícita, mas é notória 
a coexistência de uma torcida velada 
por um dos candidatos.

Suspensão ou advertência
O episódio estilo ‘novela me-

xicana’ entre os vereadores André 
Monteiro e Ana Alice poderá ter 
novo desfecho nesta próxima sema-
na. A comissão de ética da Câmara 
de Aparecida deverá jogar para o 
plenário a decisão se suspende ou 
adverte o Monteiro, que além de 
‘levar uns tabefes’ em recente rota 
de colisão com a presidenta, recebeu 
ordem judicial para manter 100 
metros de distanciamento da colega.

Em alto e bom som
Agora é quase oficial, pelo me-

nos dito por ele mesmo. O ex-pre-
feito de Caraguá, Antonio Carlos 
– que também já foi deputado es-

tadual com votos 
em praticamente 
todos municí-
pios do Estado 
– admitiu durante 
entrevista numa 
das emissoras 
que foca o Li-
toral Norte que 
vem candidato a 

deputado no ano que vem. Só não 
confirmou por qual partido e se 
federal ou estadual, porém, já está 
articulando um grupo de apoiadores, 
inclusive na Região Metropolitana 
do Vale.

Bola de cristal
Parece que as previsões futuras 

para um dos integrantes do Legisla-
tivo de Lorena não são as melhores. 
Segundo a patuleia, não precisa nem 
de ‘bola de cristal’, muito menos 
uma ‘cigana’ para revelar que nem 
todos que pousaram para a foto na 
diplomação desta legislatura vão 
concluir seus respectivos mandatos.

Roda viva
Quem falou que a hora de falar 

em eleições municipais é no ano 
eleitoral, não conhece o Fernando 
Romeiro do Casarão da Pizza, em 
Lorena. Mesmo faltando 1.045 dias 
para as urnas de 2024, o pessoal que 
já 'acertou o itinerário' com ele já dá 
pra formar pelo menos três partidos. 
Só falta acertar as siglas...

O último, apague a luz
Quase extintos da política de 

Guaratinguetá – por falta de no-
mes e mandatos– os tucanos ainda 
divergem entre si quando o assun-
to é decisão. Na tarde da última 
sexta-feira, no cafezinho do Ponto 
Chique, a discusão sobre o apoio a 
João Doria ou Eduardo Leite levou 
dois ou três saudosistas do PSDB 
próximos a crise de nervos. E olha 
que nenhum deles tinha poder de 
voto na Convenção. 

Bala na agulha
Quem marcou mais um ponto positivo em Lorena esta semana foi o 

deputado federal Carlos Sampaio, com a liberação de mais uma verba 
de R$ 800 mil para aquisição de uma retroescavadeira e um caminhão 
munck. Com a liberação de mais este recurso, sobe para R$ 7 milhões 
o montante de emendas destinadas por Sampaio para viabilizar o gestão 
do prefeito Sylvio Ballerini. Ah! A choradeira, quer dizer, o pedido des-
ta dinheirama toda tem a ver com os vereadores e, ultimamente, Fabio 
Longuinho e Mauro Fradique...

Deputado federal Carlos Sampaio e prefeito Sylvio Ballerini

Aziz Boulos
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Denúncia sobre quebra de decoro é novo episódio de guerra entre vereadores; votação é esperada para dezembro

Farmácia Central de Pinda volta registrar falta de medicação especializada

A Comissão de Ética da 
Câmara de Aparecida analisa 
um pedido de afastamento 
do vereador André Monteiro 
(Patriota) por trinta dias. O 
parlamentar já foi notificado 
e apresentou defesa nesta 
semana, após ter seu nome 
formalmente apontado pela 
presidente da Casa, Ana Alice 
Braga (Podemos). A votação 
que define se Monteiro será 

Leandro Oliveira
Aparecida

afastado está marcada para 
o próximo dia 6.

André Monteiro, popu-
larmente conhecido como 
‘Padrinho’, foi notificado no 
último dia 19 e responderá 
por quebra de decoro parla-
mentar. A Comissão de Ética é 
presidida pelo vereador José 
Fábio Borges (PTB) e aguar-
da a defesa para emitir um 
parecer. Em caso de decisão 
favorável pelo afastamento, 
serão necessários 6 dos 9 
votos possíveis, maioria ab-
soluta na Casa.

O vereador acusado relatou 
ao Jornal Atos que foi vítima 
de agressão. “Eu estou tran-
quilo, mas fico aborrecido 
em virtude de que a própria 
população, e até os próprios 
vereadores que compõem a 
Comissão de Ética, puderam 
registrar essa agressão acon-
tecendo. E essa denúncia par-
te da agressora e pede trinta 
dias de afastamento meu. É 
isso que deixa aborrecido”.

A presidente da Câmara foi 
procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, informou que 

Câmara de Aparecida analisa pedido de Ana Alice 
para afastamento de André Monteiro por trinta dias

não teve acesso ao relatório 
e que aguardava a resposta 
do vereador mencionado. Ela 
afirmou que tem respeitado 
a Comissão de Ética e con-
firmou que fez a denúncia 
com base nos "maus tratos" 
que garantiu ter sofrido, que 
teriam sido transmitidos nas 
lives das páginas da Câmara 
nas redes sociais. Ana Alice, 
que não concedeu entrevista, 
informou que se baseou no 
Regimento Interno para fazer 
a denúncia.

Histórico – André e Ana 

Alice travam discussões acalo-
radas no plenário da Câmara 
e nos bastidores da Casa há 
meses. O vereador, opositor 
declarado ao prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira, o ‘Piriqui-
to’ (Podemos), chegou a pedir 
a destituição da presidente do 
Legislativo por não ter aten-
dido aos pedidos feitos por 
ele para convocar secretários 
municipais para esclareci-
mentos. Após levar o caso à 
imprensa, Monteiro recuou.

Por diversas vezes, Ana e 
André bateram boca durante 

as sessões. Recentemente, o 
vereador publicou um vídeo 
em que mostrava uma nova 
discussão e uma agressão 
da presidente contra Mon-
teiro dentro da Câmara. O 
parlamentar confrontou Ana 
Alice, que desferiu tapas no 
adversário. Na última sema-
na, a vereadora conquistou 
uma liminar na Justiça que 
assegura uma distância mí-
nima de cem metros entre 
Monteiro e ela, mas a medida 
não vale para as instalações 
da Câmara.

Por unanimidade, a Câmara 
de Lorena aprovou no fim da 
tarde da última segunda-feira 
(22) o projeto do Executivo 
que autoriza a implantação 
de um programa municipal 
que auxiliará os egressos 
(libertos) do sistema prisional 
a serem reinseridos no mer-
cado de trabalho. A proposta 
estabelece que as empresas 
contratadas pela Prefeitura 
para a realização de serviços 
ou obras públicas deverão re-
servar vagas para a admissão 
desse público.

Apesar de encaminhado 
ao Legislativo pelo prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), o 
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Câmara de Lorena aprova projeto de 
geração de empregos para ex-detentos
Programa, que recebeu votação unânime na última segunda-feira, determina que empresas contratadas 
como prestadoras de serviços à Prefeitura empreguem egressos; medida atende a Lei de Execução Penal

projeto foi elaborado através 
de um trabalho conjunto que 
contou com as participações 
do presidente da Câmara, 
Fabio Longuinho (PSD), do 
Conselho da Comunidade de 
Lorena e do Poder Judiciário.

Denominada “Programa 
Municipal de Apoio e Traba-
lho aos Egressos do Sistema 
Prisional (Pró-egresso Lore-
na)”, a iniciativa tem como 
público-alvo moradores de 
Lorena que cumpriram suas 
penas e foram liberados em 
definitivo pela Justiça, estan-
do no máximo há um ano em 
liberdade. O programa con-
templa também pessoas que 
cumprem pena em regime 
aberto ou semiaberto.

Além de fomentar a respon-
sabilidade social empresarial 

e promover a ressocialização 
do egresso, a justificativa do 
projeto aponta que um dos 
objetivos da ação é estimular 
a oferta de empregos para 
este público, que enfrenta 
dificuldade para ser absorvi-
do pelo mercado de trabalho 
devido ao fato de possuir 
antecedente criminal.

A proposta estabelece que 
as empresas que vencerem 
as licitações abertas pela 
Prefeitura deverão destinar, 
para serviço ou obra pública 
específica, pelo menos 5% 
das vagas de emprego aos 
beneficiários do ‘Pró-egresso 
Lorena’. Caso a execução do 
contrato demande a contra-
tação de mais de quinhentos 
trabalhadores, o percentual 
de egressos contemplados 

sobe para 8%. As terceiriza-
das que descumprirem as 
normas serão penalizadas 
pelo Executivo com multas 
no valor de 10% do total do 
contrato.

Em contrapartida, a exigên-
cia de admissão não se aplica 
em processos licitatórios 
destinados à contratação 
de empresas que prestarão 
serviços ligados à segurança 
pública ou vigilância de bens 
e valores. 

Responsável pela apre-
sentação da moção de apelo 
sobre o tema na Câmara e a 
minuta do projeto do ‘Pró-e-
gresso Lorena’, Longuinho 
destacou que além do apoio 
do desembargador do Tri-
bunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, Luiz Antonio 

Cardoso, a elaboração do 
programa municipal contou 
com as participações cruciais 
do juiz de Direito da Vara Cri-
minal da Comarca de Lorena, 
Daniel Otero, e do Conselho 
da Comunidade Lorena, pre-
sidido pela doutora Neide 
Cardoso. “Essa sintonia entre 
a sociedade civil e os poderes 
Judiciário, Legislativo e Exe-
cutivo é fundamental para 
a implantação de políticas 
públicas de ressocialização. 
Também gostaríamos que 
tivessem emprego todos os 
cidadãos de Lorena, que nun-
ca foram presos, porém é res-
ponsabilidade da sociedade e 
do poder público conceder 
uma segunda chance às pes-
soas que já cometeram algum 
erro”, explicou Longuinho.

Além de destacar a relevân-
cia do ‘Pró-egresso Lorena’, a 
presidente do Conselho da Co-
munidade, fundado no fim de 
2019, justificou a necessidade 
da implantação do programa. 
“A Constituição Federal, em 
seu artigo 5º, assegura aos 
presos o respeito à integridade 
física e moral. Além de prestar 
assistência ao preso ou egres-
so para suas reintegrações na 
sociedade, a Lei de Execução 
Penal determina que o Estado 
possui a obrigação de prestar 
auxílio para que eles obte-
nham um trabalho”, destacou 
Neide Cardoso.   

Após o aval concedido pela 
Câmara na última sessão, 
Ballerini terá até 15 dias para 
sancionar ou vetar o projeto 
de lei.

Cruzeiro e Lorena são contempladas pelo Estado com 
R$ 13 milhões para pavimentação de estradas rurais
Investimento prevê recuperação total de três vias nas cidades; obras têm promessas de conclusão em até dois anos

Atendendo aos pedidos das 
prefeituras de Cruzeiro e Lo-
rena, o Governo do Estado 
confirmou na última semana 
que investirá mais de R$ 13 
milhões em obras de pavimen-
tação em estradas rurais. Além 
de garantir mais segurança no 
deslocamento das famílias da 
zona rural, a iniciativa busca 
facilitar o escoamento da 
produção agrícola das duas 
cidades.

Em nota publicada na página 
oficial da Prefeitura de Lorena 
na rede social Facebook, a 
atual gestão informou que o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
reuniu-se no último dia 19 com 
o diretor de Planejamento do 
DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), Antônio 
Carlos Rodrigues, na superin-
tendência do órgão estadual, 
em São Paulo. Na ocasião, foi 
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RMVale

celebrado um convênio para o 
serviço de recuperação do pa-
vimento da estrada municipal 
SPA 074/048, que liga os bair-
ros Ponte Nova e Campinho.

De acordo com o extrato do 
convênio, publicado no Diário 
Oficial da última segunda-fei-
ra (22), a obra contará com 
um investimento estadual de 
R$3,414 milhões. A expectativa 
do DER é que as melhorias na 
via, que possui uma extensão 
de 3,550 quilômetros, sejam 
concluídas em até dois anos. 

Em Cruzeiro, a Prefeitura 
informou que as obras con-
templarão duas estradas e 
contarão com um recurso 
estadual de R$ 9,932 milhões. 
Os convênios foram assinados 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) e o superinten-
dente do DER, Edson Caram, 
na última quarta-feira (17), 
em São Paulo. 

Do montante, pouco mais de 
R$ 7,074 milhões serão aplica-
dos na pavimentação da estra-

da municipal Vereador Arsênio 
Ferreira de Carvalho, que liga 
a rodovia SP-058 ao bairro 
Brejetuba. Com uma extensão 
de 5,117 quilômetros, a via há 
décadas é alvo de reclamações 
de moradores e produtores 
agrícolas devido a falta de 
calçamento adequado, o que 
contribui para o desgaste de 
veículos e para alagamentos 
no período das fortes chuvas. 

O segundo ponto que será 
recuperado é a estrada mu-
nicipal Prefeito José Manoel 
Ferreira de Carvalho, que tam-
bém liga a rodovia SP-058 ao 
Brejetuba. Orçado em R$2,858 
milhões, o serviço pavimenta-
rá os 3,020 quilômetros da 
estrada. 

Assim como a obra de Lo-
rena, o DER projeta que as 
melhorias em Cruzeiro serão 
concluídas em até dois anos. 
A expectativa do Estado é que 
as obras sejam iniciadas entre 
o fim deste ano e o início do 
primeiro trimestre de 2022.Os prefeitos Thales Gabriel (Cruzeiro) e Sylvio Ballerini (Lorena), durante assinatura de contratos com Estado

Foto: Reprodução

Devido a um novo atraso 
no recebimento de medi-
camentos de componente 
especializado do DRS (Depar-
tamento Regional de Saúde) 
de Taubaté, os moradores de 
Pindamonhangaba enfren-
tam mais uma alteração de 
datas para a retirada dos 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

remédios neste mês.
Segundo a coordenadora 

da Assistência Farmacêu-
tica de Pindamonhangaba, 
Lídia Giroldo, a principal 
causa para a alteração é o 
atraso do DRS na entrega 
do malote municipal com 
os medicamentos do com-
ponente especializado. A 
unidade é responsável pela 
distribuição regional de 
todos os medicamentos do 

componente especializado 
de cada paciente da rede 
pública de saúde.

Com a nova programação, 
aqueles que recebem medi-
cação Leite, Refrigeração 
e IRC que retirariam nesta 
terça-feira (23), passarão a 
receber na próxima segun-
da-feira (29), assim como 
pacientes neuro e saúde 
mental receberão na terça-
-feira (30).

 Os demais pacientes deve-
rão comparecer normalmen-
te conforme as datas dos car-
tões, entre essa quinta (25) 
e sexta-feira (26), dentro do 
horário de atendimento das 
8h às 17h. Para efetuar a 
retirada da medicação é in-
dispensável o cartão e o do-
cumento do paciente e res-
ponsável. Nos dois primeiros 
dias de dezembro, o setor de 
Componente Especializado 

da Farmácia Central estará 
fechado para a finalização 
do malote municipal.

O Componente Especializa-
do da Assistência Farmacêu-
tica é um método de acesso a 
medicamentos através do SUS 
(Sistema Único de Saúde), ca-
racterizado pela garantia da 
integralidade do tratamento 
medicamentoso, em nível la-
boratorial. Os medicamentos 
que integram o Componente 

Especializado são divididos 
em três grupos com carac-
terísticas, responsabilidades 
e formas de organização 
distintas. Estes grupos são 
definidos pelos critérios de 
complexidade do tratamen-
to da doença, garantia da 
integralidade do tratamento 
da doença em questão de 
cuidado e manutenção do 
equilíbrio financeiro entre 
as esferas de gestão do SUS.
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Um crime em plena luz do dia 
que chocou os moradores de 
Lorena, na última quinta-feira 
(25), segue com a polícia em 
busca de um dos envolvidos na 
morte de um homem, ao lado 
de uma creche, no centro da 
cidade. A vítima, de 25 anos, foi 
atingida por seis disparos, que 
assustou quem passou pela rua 
Coronel José Vicente. Cerca de 
trinta pessoas estavam no local.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima estava 
levando sua filha para creche 
quando foi surpreendida pelos 
autores do crime, em uma 
moto. Após avistar o alvo, um 
dos criminosos começou a ati-
rar. O rapaz, que tentou fugir 
pela linha de trem, foi atingido 
na cabeça, costas e braço.

O bandido ainda fez outros 
disparos contra um veículo 
de um homem, que também 
levava o filho. Segundo o docu-
mento, o tiro acertou a janela 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

Policia Militar durante ocorrência na tarde desta quinta-feira, no Centro de Lorena; ação acabou com a prisão de um homem e uma vítima fatal

Foto: Marcelo A. dos Santos

Polícia segue no rastro do segundo envolvido 
em assassinato ao lado de creche em Lorena
Homem de 26 anos é atingido por seis disparos; PM chega a trocar tiros com criminosos, em ação no Centro

traseira do veículo, mas a bala 
não atingiu a vítima, que ficou 
ferida por causa dos estilhaços 
do vidro.

Ação policial – De acordo 
com os primeiros relatos, uma 
viatura da Policia Militar pas-
sava pela avenida São José, 
quando foi avisada sobre um 
homem que havia sido balea-
do na linha do trem, em área 
próxima a uma creche e ao 
supermercado Nagumo.

Ao chegar ao local, os poli-
ciais encontraram os dois ho-
mens na moto, já prontos para 
deixar o espaço do flagrante. 
Ao tentar fugir, um deles atirou 
contra os policiais e foi balea-
do. O veículo foi apreendido, 
com placa adulterada. O outro 
envolvido conseguiu fugir. Um 
policial à paisana, que estava de 
folga, ajudou na ação de busca 
pelos criminosos.

O homem atingido na per-
na foi levado para cadeia de 
Aparecida e responde por 
homicídio, adulteração de sinal 
identificador de veículo auto-
motor e contra a fé pública.

Mãe e padrasto são condenados pelo assassinato de criança de três anos

Mais de dois anos após 
um crime que chocou a 
população de Cruzeiro, a 
Justiça condenou na última 
quarta-feira (24) a mãe e o 
padrasto do pequeno João 
Pedro Ribeiro pelo assassi-
nato do menino, que tinha 
apenas três anos. Morta por 
espancamento, a criança teve 
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o corpo enterrado em um 
matagal, no início de 2019.

Levado a júri popular, o ca-
sal Taís Aparecida Albano e 
Mauro Gleydson Lima Aguiar 
foi condenado pelos crimes 
de ocultação de cadáver e 
por homicídio triplamente 
qualificado, já que foi prati-
cado de forma cruel, por mo-
tivo fútil e contra um menor 
de 14 anos. Enquanto a mãe 
foi sentenciada a 42 anos de 
prisão, a pena do padrasto, 

que já possuía antecedentes 
criminais, atingiu 53 anos e 
4 meses. 

A notícia sobre a condena-
ção do casal foi comemorada 
por moradores de Cruzeiro 
nas redes sociais, já que o cri-
me causou grande comoção 
na cidade no ano retrasado.  

A investigação da Polícia 
Civil de Cruzeiro concluiu 
que João Pedro morreu em 
18 de janeiro de 2019, após 
ser cruelmente espancado 

na casa em que vivia com a 
família no bairro Vila Brasil. 
Os exames realizados no 
IML (Instituto Médico Legal) 
constataram que a vítima 
possuía diversas fraturas e 
ferimentos no rosto, braços 
e pernas.

Após assassinar a criança, 
o casal enterrou o corpo em 
um matagal na avenida Flo-
rindo Ântico, no bairro KM 4.

Ao entrar em contato com 
Taís no dia do crime, o pai 

de João Pedro foi informado 
que ele havia desapareci-
do. Desesperado, o homem 
iniciou uma campanha nas 
redes sociais em busca de 
informações sobre o para-
deiro do filho.

Desconfiados da postura 
da mãe e do padrasto em 
não registrar um boletim 
de ocorrência sobre o su-
miço do menino, em 19 de 
janeiro policiais civis foram 
até a casa da família. Após 

demonstrar nervosismo com 
a presença dos policiais, o 
casal foi encaminhado ao 2° 
Distrito Policial de Cruzeiro. 
Durante o interrogatório, os 
suspeitos confessaram que 
haviam enterrado o corpo 
no matagal. Apesar de alegar 
que a criança, que suposta-
mente estava com virose, 
morreu de forma repentina, 
Taís revelou que horas antes 
havia dado “algumas palma-
das” nela.
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Lorena planeja ações gratuitas para 2022; ONG prioriza alimentação e reforma de canis com duzentos cães

Causa animal tem repasse de R$ 300 mil para 
UPA e promessa de Departamento de Proteção

O prefeito de Lorena, Syl-
vio Ballerini (PSDB), firmou 
um convênio de R$ 300 mil 
com a UPA (União Protetora 
dos Animais), que presta 
trabalhos voluntários há 24 
anos na cidade. Com o recur-
so, a prioridade é reformar 
os canis e garantir a alimen-
tação de aproximadamente 
duzentos cães. A Prefeitura 
prevê também para o pró-
ximo ano a criação de um 
Departamento de Proteção 
Animal.

Após a aprovação dos 
projetos na Câmara, a Pre-
feitura oficializou o repasse 
de R$300 mil provenientes 
de uma emenda dos depu-
tados Marcio Alvino (PL) e 
André do Prado (PL), federal 
e estadual respectivamente, 
por intermédio do vereador 
Bruno Lorena (PSDB). A UPA 
poderá utilizar o valor para 
obras e compra de insumos.

Segundo a presidente da 
ONG, Paola Giordani, esse 
recurso auxiliará principal-

Rafaela Lourenço
Lorena

mente na parte estrutural, já 
que não poderá ser utilizado 
para folha de pagamentos 
dos três funcionários regis-
trados. O valor também não 
pode ter destinação a servi-
ços de consultas, exames ou 
cirurgias em clínicas veteri-
nárias. “Precisamos arrumar 
os canis, arrumar a parte 
elétrica e hidráulica ‘que é 
muito cara’ (sic), a casa do 
caseiro, porquê na varanda 
da casa vivem animais que 
são mais velhos ou têm 
problemas, tem paralítico, 
inclusive. E quando chove 
muito, chove lá”, salientou. 

A documentação atuali-
zada e o título de utilidade 
pública possibilitaram o 
repasse direto à ONG. A 
prestação de contas será 
feita para a Prefeitura me-
diante notas fiscais de todas 
as aquisições.

Com a limitação do uso 
desta verba, a UPA continu-
ará com os bazares, rifas e 
campanhas, como a ‘Pizza 
da UPA’, para arcar com as 
despesas fixas dos colabora-
dores e gastos de tratamen-
tos veterinários. Atualmente, 

Fotos: Arquivo Atos

Animais são foco de atendimento da UPA, instituição que conta com aporte de R$ 300 mil para estrutura

são nove animais internados 
e 17 em lares temporários, 
todos resgatados das ruas 
de Lorena, inclusive vítimas 
de maus-tratos e atropela-
mentos.

A expectativa do Executivo 
é de que em uma semana o 
recurso seja liberado.

O secretário de Saúde, 
Adailton José Pinto, também 
destacou a criação do Depar-
tamento de Proteção Animal.

Segundo o responsável 
pela pasta, o planejamento 
para definição dos serviços 
a serem prestados, local, in-
vestimento e ligação com a 
ONG deve iniciar em janeiro. 
“Ele é voltado mesmo para 
o recolhimento e o atendi-
mento emergencial, tipo um 
Pronto Socorro dos animais 
de pequeno e grande porte, 
e isso vai estar lincado mui-
to com o Meio Ambiente 
e Saúde, que a gente vem 
também com veterinário, 
anestesista”.

A expectativa é de que 
até julho essa parte organi-
zacional já esteja definida 
para avançar com o depar-
tamento.

Infraestrutura da rodoviária volta a ser criticada em Guará
Requerimentos evidenciam queixas de trabalhadores e usuários que passam por terminal; infiltrações destacam problemas

A Câmara de Guaratinguetá 
voltou a abordar as más condi-
ções estruturais da rodoviária. 
Os apontamentos são, em 
especial, sobre infiltrações nas 
paredes e teto do terminal de 
ônibus, que abriga os guichês 
das empresas rodoviárias e 
pontos comerciais instalados 
no local. Em épocas de chuvas, 
foram registrados alagamen-
tos no piso inferior do prédio.

Na última semana, a verea-
dora Danielle Dias (PSC) pediu 
que providências sejam toma-
das para melhores condições 

Leandro Oliveira
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de trabalho aos funcionários 
e de acesso aos usuários dos 
serviços prestados. De acordo 
com a parlamentar, a queixa 
é de uma funcionária de uma 
das empresas de ônibus que 
operam na rodoviária. “Ela 
(colaboradora) mandou vídeo, 
mandou foto, está preocupada 
porque a condição de trabalho 
está ruim. Goteira, infiltração, 
quando chove dá problema 
no telhado. Esses dias desa-
bou uma massa do telhado e 
quase caiu na cabeça de um 
passageiro”, salientou.

Dani citou que com a proje-
ção turística que Guaratingue-
tá tem ganhado nos últimos 
anos e os projetos atuais para 

fomentar o turismo, como 
pavimentação da estrada do 
Gomeral e reforma do Mer-
cado Municipal, é importante 
que o terminal rodoviário 
esteja bem estruturado para 
receber os passageiros. Uma 
alternativa apontada pela ve-
readora é a possível captação 
de recursos para reforma do 
prédio através do Dade (De-
partamento de Apoio ao De-
senvolvimento das Estâncias). 
“O Arilson (Santos, presidente 
da Câmara) comentou hoje 
que estão pedindo para baixar 
o preço do aluguel porque não 
querem continuar lá. No meu 
requerimento eu pergunto à 
Prefeitura se existe a possibi-

lidade de pleitear recursos do 
Dade”, finalizou.

Citado por Dani, o presiden-
te do Legislativo apresentou 
um requerimento neste ano 
solicitando informações so-
bre os valores dos aluguéis 
cobrados aos proprietários 
de lanchonetes e lojas na ro-
doviária. Também neste ano, 
em fevereiro, o vereador Fa-
brício Dias (MDB) reiterou um 
requerimento do ano passado, 
e abordou a falta de melhorias 
no prédio. “Nós perguntamos 
por qual motivo não foram re-
alizadas as obras de melhorias 
na infraestrutura, que esta-
vam sob a responsabilidade 
da secretaria de Mobilidade 

Urbana, conforme a prefeitura 
havia alegado no primeiro 
requerimento. Perguntamos 
se havia previsão de realiza-
ção de obras naquele local e 
projetos ou cronograma físico 
e financeiro para execução 
das obras”, detalhou o parla-
mentar.

No requerimento, Dias ques-
tiona as obras realizadas entre 
2020 e 2021, além das me-
didas tomadas para garantir 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência ou mobilidade 
reduzida. A vistoria do prédio 
também foi indagada pelo 
parlamentar.

"Quem passa e olha com 
atenção vê que falta um certo 

cuidado. O teto está mofado, 
quando chove igual hoje, 
tem goteira. Se chove forte 
já chegou a ter inundação, 
além da gente sentir que 
falta um cuidado maior com 
a rodoviária", informou Gus-
tavo Camargo, estudante de 
21 anos, que utiliza o espaço 
todas as semanas.

Uma funcionária de uma 
das empresas rodoviárias, que 
preferiu não se identificar, 
chamou a atenção para os 
riscos de quem trabalha no 
local. "A gente tem a sensação 
que, dependendo da chuva, 
pode ser que o teto descasque, 
caia. Mas além disso tem a 
questão da segurança, que 
ainda persiste”.

Outro lado – Segundo o 
secretário de Mobilidade 
Urbana e Segurança Pública, 
Marco Antônio “Major” de 
Oliveira, foi encerrada uma li-
citação que definiu uma pres-
tadora de serviço para emitir 
um laudo técnico referente às 
necessidades da rodoviária. 
“O primeiro passo nosso é 
a reforma do telhado para 
depois verificarmos outras 
questões, como iluminação, 
parte elétrica e pintura da 
rodoviária. A primeira etapa, 
que é a contratação da empre-
sa que vai avaliar toda a estru-
tura, já foi feita, e assim que 
ela nos entregar esse laudo, 
vamos contratar a empresa 
para fazer a obra referente 
ao telhado”, respondeu.

A empresa terá dois meses 
para emitir um laudo para a 
secretaria. Após isso, a pasta 
vai fazer uma nova licitação 
para definir a executora da 
obra. Ainda segundo o Major, 
cuidados referentes ao ba-
nheiro, limpeza e segurança 
do prédio foram tomados, 
com contratação de empresas 
responsáveis.
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Águas Piquete oferece 
programa focado na saúde 
visual dos colaboradores

A Águas Piquete promo-
veu na última quinta-feira, 
25, a ação Viva Visão, um 
programa interno focado 
na saúde visual e bem-estar 
de seus colaboradores. O 
programa proporcionou um 
atendimento oftalmológico 
completo aos funcionários 
da companhia, desde consul-
ta médica, exames oftalmo-
lógicos de refração ocular 

Da Redação
Piquete

e a doação de óculos para 
correção visual.

“Ações como essa auxiliam 
na prevenção de doenças e 
refletem diretamente no cui-
dado diário que devemos ter 
com a nossa saúde”, comen-
tou o diretor geral da Águas 
Piquete, Mateus Banaco.

Essa é uma iniciativa da 
Iguá Saneamento, uma das 
maiores empresas de sa-
neamento do Brasil, em 
parceria com o Instituto Ver 
& Viver, associação sem fins 

Viva Visão prevê atendimento completo, 
desde consulta com oftalmologista
e exames, até a entrega dos óculos

lucrativos.
De acordo com o Instituto 

Ver & Viver, cerca de 50% 
dos indivíduos de 14 a 35 

anos que passam por esse 
tipo de triagem acabam pre-
cisando usar óculos no dia a 
dia. O percentual aumenta 
para até 80% a partir dos 
36 anos. Essa questão tem 
impactos socioeconômicos. 
Em todo o mundo, 33% da 
população economicamen-
te ativa têm problemas de 
visão não corrigidos que 
afetam a produtividade, de 
acordo com o Vision Impact 
Institute, entidade interna-
cional que elabora estudos 
e pesquisas sobre o assunto. 
Apesar disso, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) afir-
ma que mais de 800 milhões 
de pessoas não conseguem 
ter acesso a armações e len-
tes de grau.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACEUTICAS 

DE LORENA, PIQUETE E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTIRAS QUÍMICAS e FARMACEUTICAS 
DE LORENA, PIQUETE E REGIÃO, inscrito no CNPJ 
51784676/0001-54 com sede Na Rua Coronel José 
Vicente, 516, Centro, Lorena, Estado de São Paulo por seu 
representante legal, nos termos do art. 22 do seu Estatuto 
Social, convocam os Associados, os membros do Conselho 
Fiscal e da Diretoria a comparecerem no dia 01 de dezembro 
de 2021 as 17: 30 em primeira e às 18:30 em segunda 
convocação para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 1-Leitura e discussão da ata da assembleia anterior; 
2-discussão e votação da venda da subsede do sindicato 
em Piquete SP.
Lorena, 27 de novembro de 2021.

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO 67/21 - PROCESSO 439/21 SUP – 8993/21 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na recarga de extintores para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 41.095.590/0001-60
VALOR TOTAL: R$ 3.976,00 (três mil, novecentos e setenta e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 PROC. Nº 240/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de insulinas análogas, medicamentos 
e demais objetos de ação judicial cadastrados na assistência farmacêutica, pelo período 
de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
a Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: DAKFILM COMERCIAL LTDA CNPJ: 61.613.881/0001-00
Vencedora dos itens: 1,3,5,7
Valor total: R$ 53.355,75 (cinquenta e tres mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e 
setenta e cinco centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

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: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04
Vencedora dos itens: 89,107,121,297,363,407
Valor total: R$ 18.939,75 (dezoito mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco 
centavos)
Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91
Vencedora dos itens: 9,39,41,43,61,101,119,145,149,171,173,189,203,205,211,215,2
61,291
Valor total: R$ 176.692,50 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais 
e cinquenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2021 PROC. Nº 342/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de baterias e pás para desfibrilador para atender as UBSs e ESFs 
do município, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no 
Termo de Referência, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: SILVIO VIGIDO ME
CNPJ: 21.276.825/0001-03
VENCEDORA DOS ITENS: 1
VALOR TOTAL: R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 03 (tres) meses
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 PROC. Nº 383/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializa para realização de exames de imagens 
(Ressonancia Magnética, Tomografia e Colangioressonancia), para atender os usuários 
SUS do município de Lorena, que serão prestados nas condições estabelecidas no 
Termo de Referência e na proposta, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição.
CONTRATADA: CLINICA SANTA ROSA LTDA
CNPJ: 07.542.909/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 1 a 110
VALOR TOTAL: R$ 825.158,60 (oitocentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta e oito 
reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 14/21 – CP 07/20 – Processo Licit 481/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ: 15.236.668/0001-00
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato n° 14/21, decorrente do Processo Licit n° 481/20, CP 07/20, firmado 
em 19/02/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 04 (quatro) meses, a partir de 19/11/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a 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: 19/11/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 - Contrato 265/20 – TP 32/20 – Processo Licit 499/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº: 46.694.964/0001-88 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com respaldo no inc. XXI do 
art. 37 da Carta Magna e art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, ficam, a título de reequilíbrio 
econômico-financeiro por revisão, acrescidos aproximadamente 14,62% (quatorze inteiros 
e sessenta e dois centésimos por cento) ao valor do contrato nº 265/2020, decorrente 
do Processo Licitatório nº 499/2020, Tomada de Preços nº 32/2020, que versa sobre a 
prestação de serviços de engenharia de drenagem de águas pluviais – Rua Francisco 
Velloso / Av. Presidente Dutra até a interligação com Rua Professor Joaquim Lorena (Bacia 
Vila Nunes - Vila Brito), Bairro Vila Nunes – Lorena/SP, firmado entre os Contratantes 
em 16/12/2020, em decorrência do seguinte fato: existência de excepcional aumento de 
preço de itens que compõem o objeto contratado em função da pandemia de COVID-19.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
à alteração do contrato é de R$ 85.899,10 (oitenta e cinco mil, oitocentos e noventa e 
nove reais e dez centavos)
SUBCLÁUSULA ÚNICA: O valor global do contrato passará para R$ 673.416,46 
(seiscentos e setenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos)
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

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 439/2021-SUP; 
8993/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada na recarga de extintores para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 41.095.590/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

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 444/2021-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: J. J. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 10.405.985/0001-99
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

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 449/2021-SUP; 
9552/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal.
CONTRATADA: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA CNPJ: 01.875.153/0007-30
DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos 
os trabalhadores da empresa Tekno SA Indústria e Comércio, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária (Digital), que se 
realizará no próximo dia 30 de novembro de 2021, de forma ON LINE 
das 07h30 as 17h30, em convocação única, respeitando quorum legal, 
para tratar de assuntos referentes a Campanha Salarial. 

Lorena, 27 de novembro de 2021.
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Piquete conquista verba de
R$ 2 milhões para investir 
em infraestrutura e saúde
Prefeitura recupera recurso federal para aquisição de maquinários; 
Governo do Estado garante apoio para a compra de mamógrafo

Lucas Barbosa
Piquete

Reforçando os setores da 
Saúde e Infraestrutura de Pi-
quete, a Prefeitura firmou no 
início desta semana convênios 
com os governos estadual e 
federal que garantirão R$ 2 
milhões ao Município. Além de 
veículos e maquinários para a 
realização de serviços públicos, 
a verba será aplicada na aqui-
sição de um mamógrafo, ga-
rantindo exames de prevenção 
ao câncer de mama na cidade.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio no fim 
da manhã da última quar-
ta-feira (24), o prefeito de 
Piquete, Rômulo Kazimierz, o 
Rominho (PSDB), revelou que 
durante uma reunião no dia 
anterior com representantes 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, em Brasília, 
foi recuperada uma verba de 
R$ 1 milhão, proveniente de 
um convênio firmado entre 
a antiga gestão municipal e 
o Governo Federal, em 2020. 
O acordo anterior estabelecia 
que a Prefeitura investiria o 
recurso na aquisição de um ca-
minhão basculante, uma patrol 
(máquina de terraplanagem) e 
uma retroescavadeira. Porém, 
com o início da pandemia da 
Covid-19 no ano passado e 
o consequente aumento nos 
preços dos veículos e maquiná-
rios, o recurso de R$ 1 milhão 
passou a ser insuficiente para a 
compra dos três itens, ‘travan-
do’ a liberação da verba.

De acordo com Rominho, 
como alternativa para evitar 
que Piquete perdesse o montan-
te, foi proposto ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional uma 
alteração no plano de trabalho 
do convênio, desobrigando o 
Município a adquirir os três 
itens. O pedido foi aceito pelo 
Governo, possibilitando que, em 

breve, o recurso seja liberado 
para a compra de dois itens. “Fi-
camos muito felizes em evitar 
que Piquete perdesse esse R$ 
1 milhão. Já que esse recurso, 
infelizmente, não é mais su-
ficiente para a aquisição dos 
três itens, nossa ideia é investir 
na compra do caminhão bas-
culante e da patrol. Esses dois 
maquinários nos ajudarão a dar 
continuidade em nossas obras 
e demais serviços públicos”, 
comemorou o prefeito.  

O chefe do Executivo reve-
lou que, no início desta sema-
na, em Brasília, reuniu-se com 
o secretário estadual de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, que está na capital 
federal para acompanhar as 
prévias do PSDB que definirão 
até o próximo domingo (28) o 
candidato do partido que con-
correrá na eleição presidencial 

de 2022. Segundo Rominho, 
durante o encontro o repre-
sentante estadual confirmou 
que Piquete, em breve, será 
contemplada com R$ 1 milhão 
para a aquisição de um apare-
lho mamógrafo. “Aproveitei 
essa grande movimentação de 
autoridades em Brasília para 
solicitar recursos para Pique-
te, e graças ao apoio do Vinholi 
conseguimos essa importante 
melhoria para o setor da Saú-
de. É importante ressaltar que 
essa área tem evoluído muito 
durante nossa gestão, já que 
agora a população passou a 
ser atendida por médicos de 
diversas especialidades. O 
próximo passo será oferecer 
atendimento pediátrico nos 
postos de Saúde dos bairros, o 
que já está em fase de estudos 
de viabilidade junto ao nosso 
setor jurídico”.

O prefeito Rômulo Kazimierz, o Rominho, que comemorou os R$ 2 milhões para ações no próximo ano

Foto: Arquivo Atos

Além de ressaltar a im-
portância da aquisição do 
mamógrafo para reforçar 
as ações de prevenção ao 
câncer de mama em Piquete, 
o secretário de Saúde, Luiz 
Humberto Leite, descreveu 
as dificuldades que o Muni-
cípio enfrenta para auxiliar 
as moradoras a conseguirem 
acesso ao exame gratuito de 
mamografia.  “Devido às pou-
cas vagas que foram ofertadas 
para Piquete pelo sistema 
público neste último ano, 
que chegavam apenas a cinco 
mamografias por mês, regis-
tramos uma fila de espera de 
cerca de trezentas moradoras. 
Para solucionar este quadro, 
a Prefeitura contratou uma 
empresa terceirizada para 
a realização de um mutirão 
de exames, que zerará essa 
demanda em dezembro”.

Valores devem aquecer o comércio; 
Prefeitura coloca mais R$ 15 milhões 
no mercado local com pagamento de 
servidores municipais nesta sexta-feira

Maior complexo na América Sul e mais 
noventa postos de trabalho abertas

Acordos metalúrgicos em
Pindamonhangaba injetam 
R$ 21 milhões até o Natal

Novelis amplia produção
de chapas e reciclagem de
alumínio com novo aporte 
de R$ 750 milhões

A economia de Pindamo-
nhangaba deve ser aquecida 
até o fim deste ano com mais 
R$ 21,2 milhões, devido aos 
acordos mediados pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos. O 
balanço feito pela classe foi 
divulgado nesta semana.

O relatório indica o impacto 
dos reajustes salariais nos 
pagamentos feitos antes do 
Natal, referente aos meses de 
setembro a novembro, além 
do décimo terceiro salário. 
A Gerdau está entre as em-
presas com maiores valores 
acertados, que ultrapassa 
R$ 5 milhões somente com 
o impacto do reajuste com 
aumento do salário em 10,5%. 
Deste montante, ao menos 
R$3 milhões serão pagos aos 
funcionários na próxima ter-
ça-feira (30), como retroativo. 
A Tenaris Confab pagará aos 
trabalhadores entre reajuste, 
benefícios e PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) mais 
de R$ 12 milhões. Apesar da 
GV do Brasil recusar as pri-
meiras articulações, a pressão 
dos protestos fez com que 
houvesse aumento no salário 

Avançando no desenvolvi-
mento industrial, a Novelis 
inaugurou, nesta terça-feira 
(23), a expansão da fábrica 
de chapas de alumínio, em 
Pindamonhangaba. O inves-
timento de R$ 750 milhões 
para ampliação garante à 
cidade o maior complexo de 
laminação e reciclagem de 
alumínio da América do Sul.

Com expansão em 21 mil 
metros quadrados, a fábrica 
passa a operar com capaci-
dade de 680 mil toneladas 
de produção de chapas e 490 
mil toneladas de reciclagem 
por ano. A Novelis passa a ter 
220 mil metros quadrados 
construídos e beneficia setores 
de latas de bebidas e de espe-
cialidades. A idealização do 
projeto começou há cerca de 
três anos, com melhorias na re-
ciclagem, refusão, preparação 
de placas, laminação a quente 
e a frio, acabamento e logística. 
No último ano, a fábrica inau-
gurou o terminal ferroviário 
responsável pelo transporte 
de 25% das cargas inbound 
(transporte, armazenamento e 
entrega) e outbound (produtos 
e serviços finais prestados ao 
consumidor), integrando tam-
bém o projeto de ampliação.

“Hoje, nossa empresa cola-
bora com a histórica marca 
de R$ 10 bilhões em receita 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

e PLR com elevação de 20%. 
Somente esta fábrica já inje-
tou R$ 1,3 milhão na última 
quinta-feira (25).

O setor está entre os que mais 
crescem no município, empre-
gando mais de 7,2 mil pessoas. 
No último ano foram abertas 
mais de setecentas vagas de 
emprego, conforme dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados).

“Foi uma campanha salarial 
extremamente positiva. Tive-
mos sim muita dificuldade, mas 
conseguimos manter todos os 
direitos da categoria e aumen-
to real em praticamente todas 
as fábricas. Esse valor de R$ 21 
milhões é só do reajuste, é o di-
nheiro que as negociações es-
tão colocando a mais no bolso 
dos trabalhadores”, ressaltou 
o presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, André Oliveira.

Servidores – Pindamonhan-
gaba injetou, nesta sexta-feira 
(26), R$ 15 milhões na econo-
mia, com o adiantamento da 
segunda parcela do décimo 
terceiro salário e pagamento 
mensal dos funcionários mu-
nicipais. A expectativa é que 
o montante seja empregado 
nas compras de Black Friday 
e também no comércio local 
para o Natal.

líquida, somando impostos, 
emprego e renda gerada. In-
vestimos o aporte de R$ 10 
milhões em apoio a causas 
socioambientais, queremos 
continuar consolidando nossa 
presença no município e con-
tar com o apoio da Prefeitura”, 
enfatizou o presidente da com-
panhia, Francisco Pires.

O prefeito Isael Domingues 
(PL) lembrou que Pindamo-
nhangaba foi considerada, 
recentemente, como a quarta 
melhor cidade do país para 
investimentos industriais. 
“Essa conquista é de todos e 
a Novelis tem seu papel nessa 
marca. Estamos aqui para 
dizer que a indústria da nossa 
cidade pode contar com a 
gente. A presença da Novelis 
há 44 anos em Pinda é motivo 
de muito orgulho para nossa 
economia, conhecida como a 
Capital Nacional da Reciclagem 
de Alumínio”, finalizou.

Ao longo da construção, as 
obras geraram cerca de 2,5 
mil postos de trabalho. A ex-
pectativa é que mais noventa 
profissionais sejam admitidos 
para esta nova fase, entre 
funcionários da Novelis e em-
presas parceiras.

Avança Guará projeta a retomada 
econômica e geração de empregos
Com apoio de Sebrae, Senac e Aceg, programa debate vagas e investimentos

Realizado nesta semana, 
o Avança Guará focou ações 
para a retomada econômica 
no período pós-pandemia, 
com a geração de empregos 
no município. No acumulado 
do ano, Guaratinguetá tem 
saldo positivo na abertura 
de vagas. O turismo e o 
comércio foram articulados 
em conjunto, assim como as 
novas opções de cursos téc-
nicos e profissionalizantes.

O programa tem como 
principal responsável a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
e conta com os apoios do 
Sebrae, Senac e da Aceg 
(Associação Comercial e 
Empresarial). A proposta 
tem como núcleos principais 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

quatro eixos que giram em 
torno da abertura de vagas, 
capacitação, economia local 
e recebimento de visitantes 
por meio de melhoria da 
empregabilidade, apoio ao 
empreendedor, estímulo a 
compra de estabelecimen-
tos do município e o setor 
turístico.

Em discussão prévia, uma 
das propostas citadas pelo 
secretário de Governo, João 
Vaz, durante o programa 
Atos no Rádio, é a aber-
tura de estabelecimentos 
comerciais aos finais de 
semana para atrair turistas 
que passam por Aparecida 
e pela região.

Segundo Vaz, essa inicia-
tiva está sendo elaborada 
pela própria Associação e 
será encaminhada ao Le-
gislativo para votação, que 

deve ocorrer apenas no ano 
que vem. “Se a gente conse-
guir essas iniciativas da Pre-
feitura e que a Aceg consiga 
através dessa lei, que será 
votada na Câmara, e certa-
mente teremos a aprovação, 
a gente consegue viabilizar 
um movimento maior da rua 
Dr. Martiniano, praça Con-
selheiro Rodrigues Alves e 
Largo da Matriz durante os 
finais de semana, que hoje 
é uma área que fica vazia e 
acaba criando problemas de 
segurança”, destacou.

Na prática, o Avança Gua-
rá forma um grupo de par-
ceiros que, interligados, 
viabilizam melhores opções 
de capacitação, emprego e 
renda. “Temos certeza que 
nossa cidade vai superar 
as perdas econômicas no 
período da pandemia, e 

com o Avança Guará, vamos 
cobrir essa necessidade de 
geração de oportunidades 
para que as pessoas possam 
se recolocar, empreender, 
investir e gerar renda que 
a nossa cidade precisa para 
sobreviver, financeiramente 
falando”, concluiu.

Durante o evento foram 
anunciados os investimen-
tos previstos para os pró-
ximos anos no município, 
entre eles a série de obras 
com recursos do Finisa 
(Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento), 
orçados em R$ 50 milhões, 
além de repasses confirma-
dos pelo Governo do Estado 
de São Paulo, emendas par-
lamentares de deputados 
estaduais e federais, que 
somados, chegam próximos 
de outros R$ 50 milhões.
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Mais um mês indo embora e sem-
pre a esperança renovando para 
que dias melhores sempre venham!   

#adeusNovembro

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

Se você ama cro-
chê, precisa conhe-
cer a Fios da Niusa. 
Bolsas, acessórios e 
decoração em cro-
chê, tudo muito lindo 
e perfeito. Gostou? 
Faça sua encomenda: 
12.981140332.

Quer tornar sua fes-
ta única e especial?? 
Precisa conhecer a 
Tati&Festas. Muitas 
idéias para fazer de 
seu momento algo 
diferenciado... Copos, 
bolas personalizadas, 
algodão doce, brin-
des.. Vale a pena con-
ferir!

Final de ano che-
gando, férias e que 
tal pensar em viajar 
para Ubatuba?? Se 
quiser um imóvel de 
qualidade, com pes-
soas competentes e 
responsáveis, procure 
pela Aluga Tempora-
da e fale com a @be-
bela_ubatuba. Tem 
apartamentos e tam-
bém aquele passeio 
de barco que tanto 
sonhou!!

Está procurando 
por roupas femininas, 
masculinas e infantis 
e muito mais tudo em 
um lugar só?? Então 
anote esse espaço: 
Loja 3M. Fica na Rua 
Conselheiro Rodri-
gues Alves, 277, em 
Guaratinguetá.

Diga... quem não 
gosta de batata?? Pre-
cisa experimentar as 
delícias do Rogério 
Batatas e suas mui-
tas opções. Além de 
batatas recheadas, 
batatas paulista, tem 
também massas ma-
ravilhosas! Contato: 
12.971116268.

Se você é de Cruzei-
ro, uma excelente op-
ção de moda feminina 
é a Claudiane Nunes 
Moda Fashion, que 
fica na Avenida Nes-
ralla Rubez, 64. São 
muitas opções mara-
vilhosas para todos 
os gostos! Passe lá e 
confira!

Comida boa, lugar 
aconchegante, pes-
soas adoráveis.. Tudo 
isso você pode encon-
trar na Casa da Din-
da, em Lorena. Um 
lugar gostoso para ir 
com a família, reunir 
com amigos, confra-
ternização. Cada prato 
mais saboroso que o 
outro. Funciona de 
segunda a sábado, das 
11h30 as 14h30.

 
Dica da Semana: 

Quer ficar em forma 
para o fim de ano? Ou 
mudar seus hábitos 
de forma saudável 
mas de um jeito agra-
dável e aconchegan-
te? Precisa conhecer a 
personal Danielle Sá, 
de Cachoeira Paulista. 
Faz um treinamento 
funcional para mu-
lheres, especialista 
em corrida de rua. Ela 
pode transformar seu 
corpo em 20 minutos 
diários de atividades... 
não é perfeito?? Ligue 
e agende já seu lugar: 
12.991895530.

Pessoas &
           Negócios

Quer mandar um recadinho ou fazer
aquela homenagem especial??

Mande para nós, hoje mesmo!!

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

  Comemorar a amizade é algo sem pa-

lavras, sem preço! Há 41 anos essa turma 

se formou no Conde de Moreira Lima, e o 

tempo nada abalou a sintonia de carinho 

e bem-querer de todos. Um encontro es-

pecial e abençoado querido Pe. Vicente. 

Não é mesmo emocionante? Um especial 

abraço em todos!

  Até hoje tenho orgulho em 

dizer que minha estimada pro-

fessora de Português, Silvia 

Regina, foi uma das grandes 

responsáveis por me despertar 

o gosto pela leitura e escrita. 

Em seu aniversário, só posso 

lhe dizer uma palavra: gratidão! 

Um abraço, minha querida!

“A vida é muito curta, o tempo é demasiado precioso e o risco é 
demasiado elevado para ficarmos a pensar no que poderíamos 
ter sido. Temos de trabalhar juntos para o que ainda podemos ser.”  

Hillary Clinton

   Quem estava muito emocio-
nada dias desses foi nossa ama-
da Luiza Dal Poggeto, ao ver o 
encontro de seus amados netos 
com Deus. Maurício e Laís, que 
recebam todos os dias muita luz e 
paz. Parabéns! Abraços para toda 
a família!

Quem está radiante de alegria é 
nossa dedicada e amiga Edméia 
dos Santos Neto ao comemorar 
89 anos de sua amada mãe, Dona 
Tica! Não é mesmo especial uma 
data como essa? Que Deus lhe 
abençoe!

  Quem não conhece a adorável 

Ana Lúcia Hummel? Uma grande 

artista, de gosto refinado e ma-

ravilhoso. De 3 a 10 de Dezembro 

fará seu 19◦ Bazar de Natal, 

em sua residência, das 14 às 19 

horas. Não vai perder, viu?? 

   Nem acredito que minha pequena 
Tássia Santos completou 30 anos!! Que 
impressionante é o tempo que passa, mas 
jamais nosso sentimento de bem-querer de 
pessoas que gostamos! Ao lado de seu tio, 
o deputado federal Márcio Tadeu, amigos 
e familiares, comemorou e muito seu dia!! 
Beijos, lindona!! 

Essa moça bo-
nita que esbanja 
simpatia e doçu-
ra tem uma das 
vozes mais lindas 
que tive o pra-
zer de conhecer. 
Natália Evange-
lista, você é um 
espetáculo em 
pessoa! Que dom, 
que energia, que 
emoção!

     Se tem um casal de astral incrível 

são eles: Décio e Patrícia Pratta. Eles 

se divertem e nos alegram sempre. São 

educadores, mas nas horas vagas são 

guias gastronômicos, indicam lugares 

deliciosos, fazem brindes pela vida! 

Admiráveis!

  Esse gatinho lindo, Antônio, 
filho da linda educadora Luciara, 
comemorou 7 anos, do jeito que 
gosta... Muitas gostosuras, carinho 
da família e muitas emoções! Para-
béns, lindinho!!!

  Se tem um lugar especial em Lorena é o Café Lovers! Seu pro-prietário Mauro é a gentileza em pessoa e super receptivo. Faz vários eventos deliciosos em seu espaço. A noite italiana foi um sucesso! Já estamos esperando a próxima!! Sucesso sempre, meu querido!!

Ahhh.... Quem consegue não ser uma fã 
apaixonada por esse homem incrível, que 
é o Padre Mário? Ao lado de amigos que-
ridos, comemorou mais um ano de plena 
vida de ensinamentos e bons exemplos. 
Parabéns! Aquele abraço especial!


