
Uma das vias do Residencial Otto Ude, contemplado pelo programa estadual de recuperação de imóveis
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Funcionários da Viva Pinda 
retomam linhas de ônibus

Após cinco horas de para-
lisação, os funcionários da 
Viva Pinda, concessionária 
responsável pelo transporte 
público, retomaram as li-
nhas de ônibus. A principal 
reclamação do grupo é o 
banco de horas instaurado 
durante o período mais crí-
tico da pandemia, em 2020.

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) destacou 
que a empresa possui his-
tórico de divergências com 
os colaboradores.

Implementado há dois 
anos, durante medidas res-
tritivas contra a Covid-19, o 
banco de horas continuava 
a ser descontado pela Viva 
Pinda. Ainda de acordo com 
a entidade, havia relato de 
assédio moral dentro da em-

presa. Os ônibus pararam de 
circular pela cidade ainda 
pela manhã, e ficaram es-
tacionados na praça Barão 
Homem de Mello, no Centro, 
local de onde partem para 
as viagens. Diversos passa-
geiros tiveram de esperar 
a normalização do serviço, 
que ocorreu no fim da tarde 
da quinta-feira. No início da 
noite, o atendimento estava 
regularizado. Embora tenha 
causado transtornos aos 
usuários, alguns moradores 
apoiaram os pedidos dos 
trabalhadores. “Tem que 
colocar outra empresa, isso 
sim. Tem que parar mesmo 
os funcionários, não são 
burros de carga”, ressaltou 
uma internauta.

Paralisação de cinco horas na quinta-feira voltou a afetar atendimento na cidade; 
entre reinvindicações, desconto de banco de horas e denúncia sobre assédio moral
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Ônibus da Viva Pinda; trabalhadores reivindicam fim do desconto de banco de horas, criado na pandemia
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Com “Viver Melhor”, Otto Ude 
tem até R$ 15 mil por moradia

Em uma ação com foco 
na melhoria das condições 
de habitação de quem passa 
por um processo de regula-
rização fundiária, a CDHU 
(Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Ur-
bano) contemplará Lorena 
com o programa Viver Me-
lhor. Quarenta casas do nú-
cleo Otto Ude, do conjunto 
Santa Terezinha, receberão 
investimentos de até R$ 15 
mil, cada uma. O programa 
foi criado em 2021 e atende 
famílias com renda salarial 
de até cinco salários míni-
mos que estejam morando 
em locais cujas condições 
são consideradas inadequa-
das. As ações envolvem me-
lhorias internas e externas 
como cobertura, alvenaria, 

revestimento, piso, pintura 
e até instalação elétrica. 
A complexidade de cada 
residência definirá o valor a 
ser investido em cada uma 
delas e o tempo empregado, 
mas o orçamento define 
aplicações de até R$ 15 mil 
por casa. A assistente social 
da secretaria de Obras e 
Planejamento Urbano de Lo-
rena, Benilda Leal Bonifácio, 
explicou que esse processo 
consiste em três etapas 
feitas por equipes da CDHU. 
“Eles vêm e fazem a vistoria 
no local para a avaliar a 
moradia, fazem a coleta de 
assinatura do morador no 
termo de adesão, e a terceira 
fase é a execução das obras 
de melhoria”.
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Isael anuncia 
remessa de 
regularização 
fundiária

Avançando na regulari-
zação fundiária, o prefeito 
de Pindamonhangaba, Isael 
Domingues (PL), anunciou, 
nesta semana, mais uma 
remessa de títulos. Desta 
vez, entre os beneficiados 
estão os bairros Goiabal, 
Nova Esperança e a Vila 
São Benedito, no distrito de 
Moreira César. O anúncio 
foi feito em transmissão ao 
vivo, em uma rede social 
do prefeito. Ao todo serão 
240 títulos entregues aos 
moradores.
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Novos cargos 
comissionados 
são respiro 
para Cachoeira

A votação na Câmara de Ca-
choeira Paulista pela criação 
de 56 cargos comissionados 
garantiu à Prefeitura uma 
base para a restruturação da 
administração no segundo 
ano de mandato de Antônio 
Carlos Mineiro (MDB). O pro-
jeto de lei detalha a abertura 
de novos postos de diretores 
e assessores das pastas do 
município. A sanção, no en-
tanto, não significa o preen-
chimento das vagas na tota-
lidade.  Segundo o Executivo, 
a medida visa regularizar a 
situação de funcionários que 
trabalham com desvio de 
função. Mineiro afirmou que, 
ao assumir a gestão, haviam 
167 cargos comissionados, e 
hoje, nenhum.
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Guará anuncia 
escola cívico- 
militar para 
Maria Júlia

Guaratinguetá confirmou 
sua unidade do Programa 
Nacional de Escolas Cívico-
-Militares na última semana. 
A escola municipal Maria 
Júlia será a unidade que rece-
berá o modelo cívico-militar. 
Seguindo as orientações do 
projeto na primeira fase, a 
Prefeitura realizou votação 
com os pais, responsáveis 
dos alunos e educadores so-
bre o projeto. “98% dos pais 
votaram a favor da escola 
cívico-militar. Então é um 
grande presente”, comemo-
rou a secretária da Educação 
Elizabeth Sampaio.

Pág.  7

RMVale inicia 
quarta dose da 
vacina contra 
Covid-19
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Nilton Nogueira assume Saúde
de Aparecida com missão de 
inibir confronto com a Santa Casa

Nilton Nogueira Barbosa, de 
51 anos, é o novo secretário de 
Saúde de Aparecida. O chefe da 
pasta substitui Simone Oliveira, 
que pediu exoneração na últi-
ma semana, após ter entrado 
na gestão do prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira ‘Piriquito’ 
(Podemos) no meio do ano 
passado. É a terceira troca de 
secretários de Saúde em menos 
de 18 meses. Nogueira é bacha-

rel em direito, trabalhou como 
servidor da saúde de Aparecida 
entre os anos de 1994 e 2004, 
esteve na gestão do ex-prefei-
to de Guaratinguetá, Junior 
Filippo (PSD), entre 2005 e 
2012, no primeiro mandato de 
Fábio Marcondes (sem partido) 
em Lorena, antes de também 
atuar em São José do Barreiro 
e Lavrinhas.
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Em 13 meses, 
Piquete obtém
R$ 40 milhões 
com o Estado

Completando 16 meses 
à frente do comando de 
Piquete, o governo de Rô-
mulo Kazimierz, o Rominho 
(PSDB), totalizou na última 
semana o recebimento de 
R$ 40 milhões em recursos 
estaduais. Com o apoio fi-
nanceiro, o Município está 
com 11 obras expressivas 
em andamento ou fase de 
licitação. Das obras que 
estão prestes a serem reali-
zadas, a que contará com o 
maior investimento será a 
de construção de uma esta-
ção de tratamento de esgoto 
e de implantação de um 
sistema de coletor tronco 
(rede central de tubulação 
responsável pela coleta de 
resíduos). Pág.  7
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Isael Domingues

A NOVA CONTA-PETRÓLEO
A crise do “Petrolão”, no governo 

Lula e Dilma Rousseff, com consequ-
ências financeiras para a empresa, no 
país e no exterior, perda substancial 
do seu valor de mercado, imagem 
institucional, exigiu mudanças radi-
cais na sua gestão.

Um processo de saneamento 
rigoroso, venda de ativos, demissão 
voluntária de funcionários e a intro-
dução de processos e normas com o 
objetivo de evitar ações que prejudi-
quem os acionistas minoritários e ao 
próprio governo detentor do maior 
número de ações se fez necessária 
e urgente.

Além das modificações adminis-
trativas e gerenciais a responsabilida-
de judicial dos dirigentes da empresa 
caso tenham uma gestão temerária e 
danosa aos interesses dos acionistas.

O grande problema do governo e 
da sociedade é entender que o gover-
no não pode interferir nos negócios 
da empresa como fosse uma reparti-
ção pública do governo.

Esta ideia vem do conceito de em-

presas públicas nas atividades econô-
micas de um país face a dificuldade 
de investidores particulares arcarem 
com custos vultuosos na implantação 
do empreendimento.

Por outro lado, o governo deveria 
impor resistência a influências polí-
ticas na gestão da empresa.

A tradição política brasileira de 
entender que se trata de uma empre-
sa de segurança energética nacional 
gerou feudos políticos.

A Petrobras nasceu em meio a 
um período estadista e nacionalista, 
numa época dominada pela estratégia 
do Estado forte, interventor.

Com esta ideia, os populistas 
apoderam do comando da empresa e 
ditaram as regras para a formação de 
preço dos subprodutos do petróleo de 
forma nefasta pagando caro o petró-
leo bruto e vendendo gasolina barata.

Este procedimento, no governo 
do partido dos trabalhadores, trouxe 
um rombo no caixa da empresa de 60 
bilhões de reais.

Não há regra que possa manter 
os preços dos derivados quanto o 
preço internacional é comandado 
pelos produtores, e sofre alterações 
em função das crises internacionais.

Estamos vivendo este momento, 
como a guerra da Ucrânia e Rússia, 
como vivemos várias crises a partir 
da década de 1970.

Com uma participação do Estado 
atual no capital perto de 28% não dá 
para interferir nos preços.

A solução é demitir os presidentes 
da Petrobras para desviar a atenção 
da figura do presidente.

O problema do país é que estamos 
há muitos anos tratando dos efeitos 
e não da causa dos desastres econô-
micos do país.

O preço da gasolina está de acor-
do com o custo da matéria prima, mas 
o que não está de acordo é a perda de 
renda da população que vem ocorren-
do desde a destruição do Plano Real.

A proposta em discussão é re-
tornar os subsídios de combustíveis 
e reembolsar a Petrobras, por suas 
perdas, com verbas do Tesouro Na-
cional.

É a volta da conta-petróleo, de 
desastrosa memória, aplicada na 
ditadura (bem populista hein!), com 
uma diferença, pois naquela época 
não se prestava conta à população 
(governo transparente?) em uma 
época que a Petrobras não tinha 
acionistas privados.

A conta-petróleo sobreviveu à 
ditadura, vendeu ilusões, segurou 
a inflação (Dilma Rousseff copiou 

Geisel?) e só foi eliminada em 2002.
A ex-presidente Dilma Rousseff 

foi a presidente mais incisiva em uti-
lizar o controle de preços dos deriva-
dos do petróleo para conter a inflação 
e proteger os consumidores(?).

Estes subsídios custaram a empre-
sa cerca de US$ 40 bilhões de dólar 
durante o seu segundo mandato, até o 
governo Temer, quando houve modi-
ficação na metodologia de formação 
de preços dos derivados quando 
passou a fazer ajustes diários.

Até 2014 o déficit da conta-pe-
tróleo chegava a US$ 16.6 bilhões.

Não há como falar em controle 
de preço e subsídio como a conta 
-petróleo-, pois o preço da gasolina 
reflete uma situação mundial.

Todavia, o que reflete é a renda 
brasileira.

Segundo a OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico), o crescimento 
do nosso PIB deverá ficar em 1,1% 
ao ano no período de 2030 a 2060.

A OCDE cita, ainda, o envelhe-
cimento da população, exigirá mais 
recursos do orçamento do governo.

Outro dado alarmante: o PIB dos 
países do G 20 (20 maiores eco-
nomias do mundo) deve cair pela 
metade no pós-Covid de 3% para 
1,5% até 2060, não considerado as 
consequências das sanções econô-
micas à Rússia.

País rico produz riqueza.
País pobre produz pobreza!

 O problema do país é que 
estamos há muitos anos 

tratando dos efeitos e não 
da causa dos desastres 

econômicos do país

“Não vendo a minha 
alma a ninguém, não 

coloco meus valores em xeque”
Silva e Luna, ex-presidente da Petrobras

Arilson Santos

Antonio Mineiro

Política a conta-gotas...
Não convidem para...

...a mesma picanha o vereador 
Marcio Almeida e o secretário de 
Justiça da Prefeitura de Guará, prin-
cipalmente se o assunto for compe-
tência de poder para arbitrar sobre 
o aumento de salários do primeiro 
escalão do governo municipal!!!

Fogo no parquinho
A competência de quem pode 

ou deve pedir reajuste de salários 
para prefeito, vice e secretários foi 
polêmica ‘velada’ na tribuna da Câ-
mara de Guará na sessão da última 
sexta-feira. Pelo entendimento do 
jurídico da Prefeitura, exposto em 
reunião com os vereadores, o proje-
to, segundo novas regras, tornou-se 
atribuição do Legislativo, que por 
sua vez, foi questionado no plenário. 
Pelo que ouviu, ainda que seja justa 
e necessária a readequação salarial, 
o ônus político desta ‘conta’ não 
deve cair no colo dos parlamentares. 
Perguntem ao Marcio Almeida!!! 

Promessa é dívida
Quem está agendado com o 

novo governador Rodrigo Garcia 
para esta semana é o prefeito Sylvio 
Ballerini. Em pauta, um recurso 
estadual para um convênio de es-
pecialidades entre a Santa Casa de 
Lorena e Prefeitura, prometido por 
João Doria no ano passado e que, 
até o momento, não materializou 
no caixa do hospital, e os serviços 
foram e estão sendo prestados. Com 
a palavra, o vice, que se tonou o 
número um do Estado!!!

Momento de fama
O prefeito de Aparecida, Luis 

Carlos de Siqueira – o Piriquito, foi 
duplamente denunciado pelo vere-
ador André Monteiro essa semana. 
O parlamentar fez a primeira versão 
da denúncia na tribuna da Câmara – 
questionando o remanejamento en-
tre secretarias de R$ 1,5 milhão para 
obras de pavimentação; a segunda, 
bem ao estilo ‘boca no trombone’, 
Monteiro foi para as redes sociais, 
provavelmente para garantir seu mi-
nuto de fama ou por não acreditar na 
eficácia do Legislativo. Perguntem 
ao Xande!!!

Difícil de engolir
A indicação do vereador Bebê 

do São João como novo líder do 
prefeito Antonio Mineiro, na Câma-
ra de Cachoeira 
Paulista, reper-
cutiu na cidade 
e foi traduzida a 
opinião da maio-
ria dos eleitores 
através da vere-
adora Rogéria 
Lucas, na tribu-
na da Casa, na última terça-feira: 
“indignação”. A parlamentar lem-
brou das lives, dos xingamentos, 
das palavras de baixo calão, dos 
adjetivos chulos, das manobras con-
tra o mandato do prefeito, atentando 
até contra sua honra. A pergunta 
que fica é: “até quando vai a dissi-
mulação”?

Difícil de engolir II
Na mesma sessão de Câmara 

de Cachoeira onde a vereadora 
Rogéria Lucas lamentou a escolha 
de Bebê do São João para líder do 

prefeito Antonio 
Mineiro, o ‘dito 
cujo’ pegou gan-
cho na fala de 
um dos colegas 
e arrasou – com 
ofensas até fa-
miliares – a par-
lamentar Tháli-

tha Barbosa, por ter se mostrado 
também contrária a sua indicação. 
Numa conta rápida do pessoal da 
padaria: “pensem se um líder é 
para criar dificuldades com quem 

Thales Gabriel

vota ou somar apoio?” Imaginem 
se o Executivo precisar de fato da 
articulação de seu líder para aprovar 
projetos polêmicos!

Carga pesada 
Mesmo investindo três dias da 

semana em busca de recursos em 
Brasília, o prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antonio Mineiro, não dei-

xou de ordenar 
o pagamento 
de R$ 200 mil 
em dívidas de 
pequenos valo-
res, acrescidos 
de R$ 500 mil 
em precatórios 
referentes ao 
montan te  de 

mais de R$ 2,3 milhões. Para um 
bom entendedor, a herança dos 
governos anteriores que vai mais 
longe, quer dizer, é mais oneroso, 
por exemplo, R$ 135 mil do par-
celamento do INSS e R$ 155 mil 
do FGTS. Sem esta grana toda, o 
município deixa de receber o melhor 
em recursos federais e estaduais.

Enquete do esquenta
Com rumores de vários ‘nomes 

conhecidos’ sinalizando partidos 
e participação nas eleições futuras 
de Guará, a especulação política 
não perdeu tempo em consultar os 
eleitores com vistas às eleições de 
2024. Entre os entrevistados que 
transitaram pela Praça na última 
semana (na base do papel e caneta – 
bem ao estilo do saudoso Professor 
Delfim), os nomes citados na es-
pontaneidade foram Junior Filippo, 
Miguel Sampaio, Regis Yasumura, 
Fabrício Dias, Edson Riccomi, 
Cabo Samuel, Dr. João Carlos, 
Dani Dias, Guilherme Gigli e mais 
três ou quatro. Na estimulada, João 
Vaz, Arilson Santos e Rosa Filippo 
apareceram juntos a outros três já 
citados. Já o campeão de rejeição, 
prometeram não contar...

Na hora do voto
Pelo andar da carruagem, os elei-

tores de Guará não estão pensando 
apenas em futuros candidatos a 
prefeito, os postulantes a deputados 
também estão na mira. O lamentável 
é que entre 200 entrevistados na 
enquete, pouco menos da metade 
admite votar em candidatos da cida-
de. Mesmo assim, Regis Yasumura, 
Cabo Samuel, Fabrício Dias, Marce-
lo Ortiz, Arilson Santos e mais meia 
dúzia foram lembrados por eleitores. 

Água no chopp
A semana terminou fervendo 

na política de 
Guará, com o 
anúncio extra-
oficial da pré-
-candidatura de 
Arilson Santos 
a deputado fe-
dera l .  Quem 
parece que não 
gostou da ideia, 
segundo a especulação, foi o vere-
ador Fabrício Dias, que projetava 
ser o único candidato a federal da 
‘gema’, quer dizer, da cidade, a 
desfilar na passarela eleitoral!!!

Urbano & rural
O prefeito Isael Domingues re-

forçou a importância do setor rural 
em Pindamo-
nhangaba, com 
o lançamento 
do programa 
“Conservador 
da Natureza”, 
anunciado na 
última terça-
-feira, com a 
iniciat iva da 

secretaria de Meio Ambiente e do 
departamento de Agricultura. A 
finalidade é reconhecer e apoiar o 

proprietário rural na recuperação e 
melhora das condições ambientais 
e ecossistemas. Politicamente, a 
demonstração de preocupação do 
prefeito Isael Domingues com o 
meio ambiente, estabelecendo esta 
nova ferramenta que vai beneficiar 
os proprietários rurais e trazendo 
proteção às áreas produtivas, foi 
mais um ‘cala-boca’ na oposição, 
que sempre especula às margens 
do poder.

Sangue novo
Em ritmo de 2024, o prefeito 

Sylvio Ballerini deverá disputar 
sua reeleição com candidatos já 
conhecidos e esperados, e com a 
probabilidade de ‘um estreante’ 
nas eleições. Segundo os bem in-
formados, um grupo que pretende 
investir pesado em novas frentes 
de desenvolvimento local buscou 
consultoria com especialistas em 
grandes campanhas eleitorais, após 
descobrirem um nome novo – uma 
espécie de coringa – para disputar 
a Prefeitura. Façam suas apostas...

Direto e reto
Tem gente apostando, na praça de 

Lorena, que na disputa entre o secre-
tário ‘dissimulado’ e o vereador (que 
quase foi, mas não foi) pela futura 
vaga de vice em 2024, não coloca 
o prefeito Sylvio Ballerini em risco 
neste primeiro mandato, porém, 
seu irmão e atual vice, Humberto 
Ballerini, está na ‘alça de mira’. 
Imaginem, será o momento para 
decidir se troca ou não de vice?!?!?  

Mais perto que longe
Semana decisiva para que o 

projeto de instalação do shopping 
em Cruzeiro entre na parte final. 
Uma reunião do 
prefeito Thales 
Gabriel com o 
secretário de 
Estado da Cul-
tura, Sérgio Sá 
Leitão, e com 
o presidente 
do Condepha-
at – Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico 
– Carlos Augusto Mattei Faggin, 
definiu as adequações necessárias no 
antigo Galpão da AGEF em termos 
de preservação das características 
históricas do prédio. O prefeito e 
investidores interessados aguardam, 
agora, a publicação do edital para 
concorrência da subcessão do espaço 
ao capital privado para a realização de 
mais uma marca política-administra-
tiva: um grande centro comercial; um 
shopping para “chamar de nosso”, 
celebra Thales Gabriel!

Não faltam interessados
Ainda sobre os trâmites para 

conclusão e execução do futuro 
shopping em Cruzeiro, é público e 
notório que no âmbito dos negócios, 
assim como no meio político, não 
tem faltado interessados no em-
preendimento. Ou seja, um grupo 
torcendo pelo sucesso, e parte de 
um segundo elenco, interessado para 
que não dê certo. Acreditem, são os 
dois lados da moeda...

Marcando território
O homem forte da política do 

Litoral Norte subiu a Serra mais uma 
vez esta semana, para afirmar sua 

pré-candidatura 
a deputado esta-
dual. Na última 
quinta, Antonio 
Carlos partici-
pou do programa 
Atos no Rádio, 
relembrando seu 
trabalho no perí-
odo em que foi 

deputado, destinando 100% de suas 
emendas à saúde da região.

Rogéria Lucas

Thálitha Barbosa

Antonio Carlos
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Com “Viver Melhor”, Residencial Otto Ude tem 
aporte de até R$ 15 mil por casa, em Lorena

Em uma ação com foco na 
melhoria das condições de 
habitação de quem passa 
por um processo de regula-
rização fundiária, a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no) contemplará Lorena com 
o programa Viver Melhor. 
Quarenta casas do núcleo 
Otto Ude, do conjunto Santa 
Terezinha, receberão inves-
timentos de até R$ 15 mil 
cada uma.

O programa foi criado em 
2021 e atende famílias com 
renda salarial de até cinco 
salários mínimos que estejam 
morando em locais cujas con-
dições são consideradas ina-
dequadas. As ações envolvem 
melhorias internas e externas 
como cobertura, alvenaria, 
revestimento, piso, pintura 
e até instalação elétrica. A 
complexidade de cada resi-
dência definirá o valor a ser 
investido em cada uma delas 

Gabriel Mota 
Lorena

e o tempo empregado, mas o 
orçamento define aplicações 
de até R$ 15 mil por casa.

A assistente social da secre-
taria de Obras e Planejamento 
Urbano de Lorena, Benilda 
Leal Bonifácio, explicou que 
esse processo consiste em 
três etapas feitas por equipes 
da CDHU. “Eles vêm e fazem a 
vistoria no local para a avaliar 
a moradia, fazem a coleta de 
assinatura do morador no 
termo de adesão e a terceira 
fase é a execução das obras 
de melhoria”.

Os critérios para a escolha 
das regiões contempladas 
envolvem a regularização 
fundiária total ou parcial do 
núcleo em questão pelo pro-
grama estadual Cidade Legal. 
Todas as quarenta casas do 
Otto Ude podem passar pelas 
obras, dependendo da avalia-
ção dos técnicos.

Ainda não há uma data para 
o início das intervenções. O 
projeto ainda está em fase 
documental. “A gente acredita 
que não demore muito, já foi 
indicado o núcleo que seria, já 

estivemos na área com a equi-
pe técnica” afirmou Benilda.

A expectativa da Prefeitura 
é de que outros núcleos que 
passam pelo programa de re-
gularização do Estado sejam 
contemplados em breve, mas 
ainda não há nada concreto 
quanto à definição do próxi-
mo local. 

Regularização do Otto 
Ude – O residencial, próximo 
à rodoviária de Lorena, foi 
incluído no Cidade Legal em 
2021. Agora, segundo a assis-
tente social da secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano 
de Lorena, já está na fase final, 
também sem a previsão de um 
prazo exato para a entrega 
das escrituras. 

O trecho que envolve as 
três ruas era irregular, pois 
as construções ocorreram 
sobre uma APP (Área de 
Preservação Permanente), 
ainda na gestão do ex-pre-
feito Aloísio Vieira (PTB). Em 
2015, a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo) classificou o Otto Ude 
como “área reabilitada”.Uma das vias do Residencial Otto Ude, contemplado pelo programa estadual de recuperação de imóveis

Foto: Gabriel Mota

Melhorias das residências beneficiam trecho em fase final de regularização fundiária pelo Cidade Legal

Presidente Cal e prefeito Isael entregam títulos de regulariuzação a famílias de Pindamonhangaba

Isael anuncia nova remessa de 
regularização fundiária em Pinda
Ação deve garantir 240 títulos; Vila São Benedito e Goiabal entre beneficiados

Avançando na regulariza-
ção fundiária, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael Do-
mingues (PL), anunciou, nesta 
semana, mais uma remessa de 
títulos. Desta vez, entres os 
beneficiados estão os bairros 
Goiabal, Nova Esperança e a 
Vila São Benedito, no distrito 
de Moreira César.

O anúncio foi feito em trans-
missão ao vivo, em uma rede 
social do prefeito. Ao todo 
serão 240 títulos entregues 
aos moradores de Pindamo-
nhangaba. O processo de re-
gularização começou ainda no 
segundo semestre de 2021.

Para a regularização da 
área em Moreira César, a Pre-
feitura firmou parceria com 
o Itesp (Fundação Instituto 
de Terras do Estado de São 
Paulo). As ações técnicas e 
jurídicas foram feitas pelos 
Grupos Técnicos de Campo 
de Taubaté e Pariqueda-Açu 
da Diretoria de Recursos 
Fundiários.

“Ainda tem trezentas fa-
mílias, aproximadamente, 
no bairro Vila São Benedito, 
que precisam entregar seus 
documentos para que possam 
estar no mesmo patamar que 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

essas 240 que estão aqui”, 
alertou o prefeito.

A recomendação é que a po-
pulação procure o atendimen-
to do Itesp às sextas-feiras, 
das 9h às 16h, na biblioteca 
da Vila São Benedito.

Surgido em meados de 
1960, a Vila São Benedito 
conta com área de cerca de 

410m², abrangendo mais de 
570 lotes e 22 ruas e vielas, 
em 19 quadras. Segundo a 
Associação de Moradores, 
essa é uma luta de muitas dé-
cadas, e diversos moradores 
morreram antes mesmo de 
serem, de fato, proprietários 
de suas residências. A expec-
tativa é que a regularização 

traga segurança jurídica à 
população local.

Pindamonhangaba tem ele-
vado o índice de investimento 
na regularização fundiária. 
Nos últimos anos, os morado-
res do Castolira, Loteamentos 
Mossoró e Paulino de Jesus 
foram contemplados com os 
títulos de seus imóveis.

Foto: Bruna Silva

Buscando melhorar a qua-
lidade de vida de cerca de 
sessenta famílias de Ubatu-
ba, a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) inaugurou 
na manhã de quinta-feira 
(7) o sistema que fornecerá 
água encanada a um núcleo 
habitacional no bairro Mara-
funda. Antiga reivindicação 
dos moradores, a medida foi 
viabilizada devido à recente 
regularização fundiária da 
área, que fica na região 
Oeste da cidade. 

Em nota no site oficial, a 
Prefeitura informou que as 
moradias do núcleo habita-
cional, que fica entre as ruas 
Cláudio Pereira de Araújo 
e Júlio dos Santos Salazar, 
passaram a ser abastecidas 
pelo sistema da Sabesp às 
10h desta quinta-feira.

De acordo com o Executi-
vo, o núcleo começou a se 
formar há pouco mais de 
cem anos. Como os imóveis 

Da Redação
Ubatuba

foram erguidos de forma ir-
regular, a Sabesp não possuía 
autorização legal para ligá-los 
à rede de fornecimento de 
água. Assim, as famílias do 
local eram obrigadas a re-
correrem a poços artesianos. 

Tentando resolver a situa-
ção, a atual gestão municipal 
promoveu ao longo de 2021 o 
trabalho de regularização do 
núcleo habitacional, que teve 
como etapas o levantamento 
do número de famílias; iden-
tificação dos proprietários 
das moradias; levantamento 
topográfico da área; processo 
de validação e oficialização 
das ruas Cláudio Pereira de 
Araújo e Júlio dos Santos 
Salazar.

Com a retirada do núcleo 
habitacional da clandestini-
dade no fim do ano passado, 
a Sabesp obteve o aval legal 
para realizar em março de 
2022 a obra de prolongamen-
to da rede de água da região 
Oeste do município, o que 
possibilitou que as famílias 
passassem a ter acesso ao 
recurso hídrico a partir desta 
semana.

Moradores de núcleo 
habitacional passam a 
ter fornecimento de água 
encanada em Ubatuba
Melhoria é resultado de parceria entre 
Prefeitura e Sabesp; ação contempla 
sessenta famílias do Marafunda

Aprovada na Câmara, criação de cargos comissionados 
é respiro administrativo para Mineiro, em Cachoeira
Com 56 postos, Prefeitura tenta adequar diretores e assessores nas secretarias; salários de até R$ 3,9 mil

A votação na Câmara de Ca-
choeira Paulista pela criação 
de 56 cargos comissionados 
garantiu à Prefeitura uma 
base para a restruturação da 
administração no segundo 
ano de mandato de Antônio 
Carlos Mineiro (MDB). O pro-
jeto de lei detalha a abertura 
de novos postos de diretores e 
assessores das pastas do mu-
nicípio. A sanção, no entanto, 
não significa o preenchimento 
das vagas na totalidade. 

Segundo o Executivo, a 
medida visa regularizar a 

Gabriel Mota 
Cachoeira Paulista

situação de funcionários que 
trabalham com desvio de 
função. Mineiro afirmou que, 
ao assumir a gestão, haviam 
167 cargos comissionados, e 
hoje, nenhum. 

“Eu tenho muita gente que 
já é funcionário concursado, 
que está em desvio de função, 
e para regularizar a situação 
deles, era necessária essa lei 
de cargos. Mas não podíamos 
por causa da lei federal, que 
não permitia novos cargos 
até 31 de dezembro de 2021”, 
justificou o prefeito. 

O projeto aprovado permite 
a contratação de 30 diretores 
e 26 assessores, distribuídos 
em diversas pastas, com os sa-

lários definidos em R$ 3,9 mil 
e R$ 2,5 mil, respectivamente. 
O chefe do Executivo, porém, 
afirmou que nem todos os 
cargos serão preenchidos, já 
que “o gasto com pessoal está 
quase no limite”.

Devem ser feitas análises a 
fim de suprir a necessidade 
emergente. Com a aprovação 
da lei, a expectativa é fazer 
novas contratações à medida 
em que houver aumento na 
receita do Município.

A votação do projeto, no dia 
29 de março, teve oito votos 
favoráveis. Os vereadores 
Agenor do Todico (PL) e 
Thálitha Barboza (PT) foram 
contrários à propositura, en-

quanto Adriana Vieira (PTB) 
e Angela Protetora (MDB) não 
compareceram.

Durante fala na tribuna, o 
presidente da Câmara, Luiz 
Gonzaga Brejão (PSC), que 
não vota, também se posicio-
nou de maneira contrária à 
aprovação. O parlamentar 
pediu o aumento salarial dos 
servidores que já atuam no 
município, em vez da criação 
de cargos comissionados.

“Como ia aumentar a arre-
cadação, nada mais justo do 
que dar um aumento digno 
para o pessoal, já que não 
estão conseguindo pagar nem 
a referência para esses fun-
cionários”, destacou Brejão, 

usando o mesmo discurso 
utilizado na argumentação 
dos vereadores contrários aos 
novos cargos.

O prefeito citou o reajuste 
de 10,19% concedido no iní-
cio deste ano, e afirmou que 
há a intenção de aumentar os 
valores pagos aos servidores. 

“Vai ter uma conversa no 
jurídico, uma conversa no fi-
nanceiro para a gente alinhar 
isso. A gente está estruturan-
do uma Prefeitura que não 
cumpria nada. Eu coloquei ‘a 
vida dos funcionários’ em dia, 
com Fundo de Garantia, INSS, 
férias atrasadas que ninguém 
recebia” lembrou Mineiro. “Os 
servidores são os cargos mais 
importantes que nós temos, 
mas é uma coisa de cada vez. 
Não consigo fazer tudo de 
uma vez, até porque o finan-
ceiro não suporta”, completou 
o prefeito.
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Nogueira assume Saúde de Aparecida com 
missão de inibir confronto com a Santa Casa
Preocupações com assistência básica e Pronto Atendimento dão o tom do início de trabalhos do 
novo secretário, que substitui Simone Oliveira; setor viveu impasses com licitações e atendimentos

Pronto Atendimento de Aparecida, um dos símbolos do desafio de Nilton Nogueira, que assumiu a secretaria de Saúde na última semana

Foto: Marcelo A dos Santos

Nilton Nogueira Barbosa, 
de 51 anos, é o novo secre-
tário de Saúde de Aparecida. 
O chefe da pasta chega para 
substituir Simone Oliveira, 
que pediu exoneração na úl-
tima semana, após ter entra-
do na gestão do prefeito Luiz 
Carlos de Siqueira ‘Piriquito’ 
(Podemos) no meio do ano 
passado. É a terceira troca 
de secretários de Saúde em 
menos de 18 meses.

Nogueira é bacharel em 
direito, trabalhou como 
servidor da saúde de Apare-
cida entre os anos de 1994 
e 2004, esteve na gestão 
do ex-prefeito de Guaratin-
guetá, Junior Filippo (PSD), 
entre 2005 e 2012, no pri-
meiro mandato de Fábio 
Marcondes (sem partido) 
em Lorena, antes de também 
atuar em São José do Barrei-
ro e Lavrinhas.

O novo secretário chega 
com a missão de organizar 
uma cidade que vive duas 
realidades distintas. De se-
gunda à quinta-feira, Apare-
cida tem 36 mil pessoas que 
podem usar a saúde básica e 
emergencial. De sexta-feira a 
domingo o número dobra, e 

Leandro Oliveira
Aparecida

às vezes ultrapassa a marca 
das cem mil pessoas.

Em um primeiro momento, 
Nogueira confirmou ao Jor-
nal Atos que ainda está “to-
mando pé” da situação real 
da secretaria, das unidades 
de saúde, dos contratos e das 
pessoas que compõem o time 
de profissionais. O secretário 
não detalhou os principais 
problemas do município, 
que são a atenção básica e 
a gestão do Pronto Atendi-
mento, que hoje permanece 
instalado na Santa Casa.

Antes da chegada de No-
gueira, o Pronto Atendimen-
to entrou em discussão no 
município, com a intenção da 
Prefeitura de mudar os aten-
dimentos da Santa Casa para 
o prédio da UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) da 
Santa Terezinha. Mesmo com 
posicionamento negativo do 
Comus (Conselho Municipal 
de Saúde), o Executivo man-
teve a decisão pela mudança, 
que não foi possível após 
intervenção da Promotoria 
de Justiça.

“Fui informado que foram 
feitos termos aditivos recen-
temente, então precisamos 
respeitar os prazos de valida-
de desses termos. Enquanto 
isso, vamos tomando ciência 
e verificando a necessidade 

ou não de fazer qualquer 
tipo de troca”, destacou o 
secretário.

A antiga secretária, Simo-
ne Oliveira, foi considerada 
um elo de comunicação 
entre o Executivo e o único 
hospital do município, a 

Santa Casa. Com boa rela-
ção com o administrador, 
Frei Bartolomeu Schultz, a 
ex-secretária estreitou os 
laços, antes estremecidos 
entre a gestão municipal e 
o hospital.

Nogueira confirmou ao 

Jornal Atos que fará reuni-
ões com servidores e chefes 
de setores para traçar estra-
tégias e diagnósticos do que 
precisa ser feito em Apare-
cida no primeiro momento. 
O contrato com a Santa Casa 
será cumprido.

O acordo com a Anaesp 
(Associação Nacional de 
Apoio ao Ensino, Saúde e 
Políticas Públicas de Desen-
volvimento), que administra 
as unidades de atenção bá-
sica, também será mantido 
em um primeiro momento.

RMVale inicia aplicação da quarta dose 
da vacina contra Covid-19 para idosos
Imunizante deve reforçar a proteção de pessoas acima de sessenta anos

O trabalho para manter a 
queda da Covid-19 continua, 
agora com a quarta dose da 
vacinação. Conforme orien-
tação do Governo do Estado, 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) iniciou, 
nesta semana, a aplicação 
do reforço na imunização, 
com foco na proteção de 

Bruna Silva
RMVale

pessoas acima de sessenta 
anos, consideradas como 
público de risco.

Apesar de seguir o cro-
nograma estadual, cada 
município tem definidas as 
estruturas e atendimento 
diferenciado. Em Pindamo-
nhangaba, a aplicação da 
vacina para idosos e pes-
soas com imunossupressão 
é realizada de segunda à 
sexta-feira nas unidades de 
saúde do Araretama, Nova 
Esperança, Cisa e o estacio-

namento do Shibatta Centro. 
O horário de atendimento 
é das 8h às 11h e das 13h 
às 16h.

Em Guaratinguetá, a imu-
nização ocorre nas Unidades 
Básicas de Saúde Oswaldo 
Cruz e Parque São Francis-
co. O atendimento é dire-
cionado a pessoas com alto 
grau de imunossupressão, 
de 18 anos ou mais, e que 
tenham recebido a tercei-
ra dose (dose adicional) 
há quatro meses, além de 
idosos com sessenta anos 
ou mais.

A secretaria de Saúde 
de Lorena mantém a vaci-
nação em todos os postos 
de saúde, das 8h às 11h30 
e das 13h às 15h30. Está 
programada a vacinação no 
sábado, no mesmo horário, 
para todos os públicos, na 
escola municipal Governa-
dor Mário Covas, no Bairro 
da Cruz.

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 em Cru-
zeiro, com a quarta dose 
para população de sessenta 
anos ou mais e imunos-
suprimidos a partir de 18 
anos, ocorrerá de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 15h 
no Centro de Saúde, Jardim 
América, Jardim Paraíso, 
Lagoa Dourada, Itagaçaba 
e Vila Brasil, e aos sába-
dos, das 8h às 12h, no ARE 
(Ambulatório Regional de 
Especialidades).

No Litoral Norte, Cara-

guatatuba está aplicando 
as doses nas 11 unidades 
de saúde, de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 16h30, e 
nas três Unidades de Pronto 
Atendimento, sem a neces-
sidade de agendamento 
prévio.

Estado – Dias antes de dei-
xar o cargo de governador 

Preparação para aplicação de vacina contra Covid-19; campanha avança

para disputa à Presidência 
da República, João Doria 
(PSDB) anunciou a aplicação 
da quarta dose em idosos, 
em plano para evitar um 
retrocesso na campanha 
contra a doença.

“Este anúncio é mais um 
importante passo para pro-
tegermos a nossa população, 

principalmente os idosos 
acima de sessenta anos. São 
Paulo é líder em vacinação 
no Brasil, com mais de 104 
milhões de doses aplicadas 
e mais de 90% da população 
com duas doses”, enfatizou a 
coordenadora do Plano Esta-
dual de Imunização, Regiane 
de Paula.
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Após cinco horas de paralisação, funcionários 
da Viva Pinda retomam as linhas de ônibus

Após cinco horas de para-
lisação, os funcionários da 
Viva Pinda, concessionária 
responsável pelo transporte 
público, retomaram as linhas 
de ônibus. A principal recla-
mação do grupo é o banco 
de horas instaurado durante 
o período mais crítico da 
pandemia, em 2020.

A CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) destacou que 
a empresa possui histórico 
de divergências com os cola-
boradores.

Implementado há dois anos, 
durante medidas restritivas 
contra a Covid-19, o banco 
de horas continuava a ser 
descontado pela Viva Pinda. 
Ainda de acordo com a enti-
dade, havia relato de assédio 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

moral dentro da empresa.
Os ônibus pararam de cir-

cular pela cidade ainda pela 
manhã, e ficaram estaciona-
dos na praça Barão Homem 
de Mello, no Centro, local de 
onde partem para as viagens. 
Diversos passageiros tiveram 
de esperar a normalização do 
serviço, que ocorreu no fim 
da tarde da quinta-feira. No 
início da noite, o atendimento 
estava regularizado.

Embora tenha causado 
transtornos aos usuários, 
alguns moradores apoiaram 
os pedidos dos trabalhado-
res. “Tem que colocar outra 
empresa, isso sim. Tem que 
parar mesmo os funcionários, 
não são burros de carga”, res-
saltou uma internauta.

Após uma reunião entre tra-
balhadores, CUT e Viva Pinda, 
ficou determinada a abolição 
do sistema de banco de horas. 

Acerca da discussão sobre 
o apontamento de assédio 
moral, a entidade não soube 
responder. 

Procurada pelo Jornal Atos, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, contratante da 
empresa de transportes, res-
saltou acompanhar a situação 
através do departamento de 
Trânsito.

Histórico – No último ano, 
funcionários da Viva fizeram 
duas paralisações. A primei-
ra, em maio, motivada pelo 
atraso no pagamento do va-
le-alimentação de motoristas 
e cobradores. Em julho, eles 
voltaram a pausar o trabalho. 
À época, a insatisfação era 
causada pela redução do vale-
-alimentação de R$ 690 para 
R$ 400; além do banco de 
horas (medidas que deveriam 
ter tido fim em dezembro de 
2020, conforme a classe).Ônibus da Viva Pinda; trabalhadores reivindicam fim do desconto de banco de horas, criado na pandemia

Trecho de estrada isolado, após fortes chuvas na última semana em Ubatuba; cidade mantém atenção

Foto: Bruna Silva

Entre as reinvindicações, desconto de banco de horas e denúncia de assédio moral; CUT também negocia

Temporais deixam dezenas de famílias ilhadas em Ubatuba

Após registar diversos 
incidentes causados pelas 
fortes chuvas na semana 
anterior, Ubatuba perma-
nece em estado de emer-
gência. Afetados por quedas 
de barreiras próximas às 
suas casas, cerca de trinta 
moradores do bairro Pi-
cinguaba estão impedidos 
de retornarem aos seus 
lares, enquanto dezenas de 
famílias do bairro Camburi 
permanecem totalmente 
isoladas. 

Em nota divulgada no 
site oficial da Prefeitura, na 
tarde da última terça-feira, 
a Prefeitura revelou que 
sete famílias do Picinguaba 
continuam alojadas na esco-
la municipal Iberê Ananias 
Pimentel, que fica no mesmo 
bairro, enquanto suas casas 
seguem interditadas pela 
Defesa Civil.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Por medida de segurança, 
a retirada dos moradores 
dos imóveis ocorreu no 
último dia 2, após o regis-
tro de um deslizamento de 
massa com bloco rochoso no 
trecho entre o Picinguaba e 
o Camburi, na região Nor-
te da cidade. A queda de 
barreiras, galhos e pedras 
atingiu a rodovia Rio-Santos 
(BR-101), que segue com o 
seu quilômetro sete inter-
ditado. O bloqueio deste 
ponto mantém dezenas de 
famílias do Camburi isola-
das, já que o único acesso ao 
bairro está completamente 
obstruído.

De acordo com a Prefeitu-
ra, desde o domingo, dia 3, 
os moradores do Camburí 
recebem alimentos, garrafas 
de água mineral, materiais 
de higiene e remédios por 
meio de embarcações e do 
helicóptero Águia, da Polí-
cia Militar. Enquanto isso, 
equipes estaduais e fede-
rais atuam na desobstrução 

da rodovia. A liberação da 
estrada segue sem data de-
finida, pois técnicos deverão 
realizar uma nova avaliação 
da pista. 

Além de ressaltar que o 
Executivo está prestando 
toda a assistência necessá-
ria às famílias prejudicadas 
pelas fortes chuvas que 
atingiram a cidade entre os 
dias 1 e 3, que totalizaram 
um volume de seiscentos 
milímetros, o diretor de 
gestão da Defesa Civil de 
Ubatuba, Ricardo Domin-
gos, afirmou que existe a 
preocupação de que novos 
incidentes ocorram devido 
ao encharcamento do solo. 
“Algumas coisas continuam 
acontecendo, como peque-
nos deslizamentos de terra 
no lado Sul da cidade, mas 
não de grande proporção, 
como foi na Região Norte. 
É importante lembrar que, 
novamente, há previsão de 
chuvas de grande intensi-
dade”.

A prefeita Flavia Pascoal 
(PL) justificou a necessidade 
do decreto de situação de 
emergência do município, 
baixado na última segunda-
-feira (4). 

“Nossa cidade foi castiga-
da com muitas chuvas, com 
diversos deslizamentos em 
rodovias e estradas, mas não 

paramos um só minuto de 
trabalhar e lutar pelas nos-
sas comunidades. Com o de-
creto, vamos conseguir mais 
apoio estadual e federal, e 
também acompanhamento 
da Defesa Civil Nacional”. 

Os moradores da região 
interessados em doarem 
alimentos, garrafas de água 

Acesso ao bairro Camburi segue obstruído após queda de barreiras; possibilidade de novas tempestades preocupa Prefeitura
mineral e produtos de higie-
ne pessoal às famílias que 
seguem alojadas ou isoladas 
em Ubatuba podem entregar 
os mantimentos na sede do 
Centro Municipal de Capa-
citação, que fica na avenida 
Governador Abreu Sodré, 
s/n, no bairro Perequê-Açu, 
das 8h às 17h.

Foto:  Reprodução
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83
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Processo nº 2646/2022 – PROJETO GURI
O Município de Lorena/SP, CNPJ 47.563.739/0001-75, torna pública a Ratificação 
da Inexigibilidade de Chamamento Público para celebrar Acordo de Cooperação 
com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, CNPJ 
10.462.524/0001-58, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, visto 
que a OSC Santa Marcelina visa promover uma política pública voltada para crianças, 
adolescentes e jovens por meio da educação musical e da prática coletiva de música, 
tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação. A inexigibilidade 
de chamamento público decorre da inviabilidade de competição entre as Organizações da 
Sociedade Civil em razão da natureza singular do objeto de parceria, visto que esta parceria 
é única, pois a cooperação é entendida como vivência de aprendizagem que valoriza o elo 
social de produção de conhecimentos tendo a solidariedade como meio de regulação social 
na várias situações de aprendizagem musical proporcionadas pelo Projeto Guri. Admite-se 
impugnação a esta justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua publicação, a 
ser protocolada na sede da Prefeitura Municipal.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 146/2022 SUP – 2616/2022 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de instalação e modernização do Sistema de 
Bombeamento do Bairro Santa Lucrécia, Lorena/SP
CONTRATADA: PEDRO HENRIQUE DE JESUS TITO- CNPJ: 43.429.055/0001-24
VALOR TOTAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)-VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº03/2022 PROC. Nº 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de um analisador totalmente
automatizado de hemoglobina pela metodologia HPLC (Cromatografia Líquida de Alta
Performance) novo de primeiro uso, determinando a porcentagem de A1, A1c, A2, F, S e C.
Contratada: BIO-RAD LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.188.198/0005-09
Vencedora do item:01
Valor total: R$ 276.000,00 (duzentos setenta e seis mil reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº04/2022 PROC. Nº 51/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de contador automatizado 
de células.
Contratada: BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
CNPJ: 08.427.422/0001-50
Vencedora do item:01
Valor total: R$ 239.064,00 (duzentos trinta e nove mil, sessenta e quatro reais)
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - TP Nº01/2022 PROC. Nº 17/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, na Estrada Municipal Chiquito de Aquino – Bairro 
Mondesir.
Contratada: SKATEPARKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.645.568/0001-53
Vencedora do item:01 Valor total: R$ 566.014,87 (quinhentos sessenta e seis mil, catorze 
reais e oitenta e sete centavos). -
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito Municipal, nos termos do artigo 79, inciso I, e artigo 78, inciso XII, da Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, resolve rescindir unilateralmente
o contrato administrativo, firmado com a empresa EQUILIBRIO SERVIÇOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ 11.155.167/0001-48, em
razão da economicidade gerada com a conclusão do Pregão Presencial nº 38/2021,
cujo objeto é o mesmo do contrato nº 271/2020.
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 03 - Contrato 54/19 – PP 12/19 – Processo Licit 50/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: ELDER COSTA BATAGINI-ME
CNPJ Nº: 71.884.852/0001-37
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 54/2019, decorrente do Processo Licitatório nº 50/2019, Pregão 
Presencial nº 12/2019, firmado em 05 de abril de 2019, nos termos previstos em sua 
cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 05 de abril de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, abaixo do índice contratual 
(IGPM), por acordo entre as partes, no percentual de 10,38% (dez inteiros e trinta e oito 
centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 14.641,81 (catorze mil, seiscentos 
quarenta e um reais e oitenta e um centavos) ao valor global do contrato.
CLAÚSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à
prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 175.701,72 (cento e 
setenta e cinco mil, setecentos e um reais e setenta e dois centavos).
CLAÚSULA QUINTA: A cláusula 4.1 do contrato original passa a vigorar com a seguinte 
redação: “4.1. O valor total do objeto, perfazendo o valor estimado total por 12 (doze) 
meses de R$
175.701,72 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e um reais e setenta e dois centavos).”.
CLÁUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2022

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 nº108/2022-SUP; 2187/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição roupas para atletas da Seleção Lorenense da Melhor Idade para participação 
nos “24º. Jogos da Melhor Idade – Jomi – Fase Regional.”
CONTRATADA: SHEILA RENATA DA SILVA ME – CNPJ/MF Nº: 27.479.582/0001-97
DATA DA ASSINATURA: 08/04/22

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 nº146/2022-SUP; 2616/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
contratação de serviço de instalação e modernização do Sistema de Bombeamento do 
Bairro Santa Lucrécia, Lorena/SP
CONTRATADA: PEDRO HENRIQUE DE JESUS TITO – CNPJ/MF Nº: 43.429.055/0001-24
DATA DA ASSINATURA: 08/04/22

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 nº149/2022-SUP; 2494/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de óculos de grau completo (armação e lentes) para munícipe determinado, 
para atender as necessidades da Secretaria da Saúde.
CONTRATADA: M.B.A. RIBEIRO ÓTICA LTDA – CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 08/04/22

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 nº152/2022-SUP; 2889/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de passagem aérea e hospedagem para o prefeito municipal.
CONTRATADA: ZARONI VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ/MF Nº: 02.577.177/0001-80
DATA DA ASSINATURA: 07/04/22

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 nº124/2022-SUP; 2115/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de dois aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades do Setor 
de Recursos Humanos e Setor de Licitação.
CONTRATADA: J.E. KOYAMA ME– CNPJ/MF Nº: 08.009.646/0001-41
DATA DA ASSINATURA: 08/04/22

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 nº147/2022-SUP; 2618/2022-
GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de conjunto de bombeamento do Bairro Santa Lucrécia, Lorena/SP.
CONTRATADA: GEOMAR N DA COSTA – CNPJ/MF Nº: 05.521.586/0001-53
DATA DA ASSINATURA: 08/04/22

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
referente ao PROC 70/22 SUP, PROC 1028/22GPRO O Município de Lorena-SP torna 
pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO acima referido, onde lê-se: “...DATA 
DA ASSINATURA 29/03/2022...”, leia-se “...DATA DA ASSINATURA 30/03/2022...”.
O restante permanece inalterado.

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:
LUÍS GUSTAVO DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro químico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ, no dia 29 de
maio de 1991, residente e domiciliado Rua Sargento Névio Baracho dos Santos, nº
201, Jardim do Chafariz, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO DE MORAES
e ROSI MORAES.
MARIANA SOARES DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheira de produção, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em Rio de
Janeiro-RJ, no dia 24 de maio de 1988, residente e domiciliada Rua Sargento Névio
Baracho dos Santos, nº 201, Jardim do Chafariz, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ ITALO BARBOSA DE ALBUQUERQUE e ODICÉA SOARES DE
ALBUQUERQUE. 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, 02 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON AUGUSTO DAL PONTE SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
metalurgico, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Rua Mangabeira, nº 181, Jardim
Eloyna, Pindamonhangaba SP, filho de NILSON DA SILVA e FRANCIELE DAL PONTE.
KAROLINE BRITO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Bernardo do Campo-SP, no dia 23 de
agosto de 1997, residente e domiciliada Rua Mangabeira, nº 181, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO ANTÔNIO DA SILVA e ANTONIA FERREIRA DE
BRITO 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, 04 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL ASAFFE OLIVEIRA PAULA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 30 de dezembro de 1995, residente e domiciliado Rua João Paulo de
Camargo, nº 98, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de VALDOMIRO FERREIRA
DA SILVA e ELIANA OLIVEIRA PAULA DA SILVA.
CAROLINA AGUIAR DA SILVA PORTELA, de nacionalidade brasileira, profissão
fisioterapeuta, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Andrelândia-MG,
no dia 12 de março de 1999, residente e domiciliada Rua Orestes Francisco Vanone,
nº 312, Residencial Estoril, Taubaté SP, filha de ODAIR AGUIAR PORTELA e
SEBASTIANA JOSELANE DA SILVA PORTELA. 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, 04 de abril de 2022

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIO HENRIQUE DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 28 de setembro de 1984, residente e domiciliado Rua José Ávila, nº 93,
Santana, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ GUEDES DE PAULA e MARIA
BENEDITA CAMARGO DE PAULA.
RITA BATISTA DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de junho de 1986, residente e domiciliada Rua Doutor Octávio Oscar
Campello de Souza, nº 254, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de
MESSIAS DE LACERDA e MARIA APARECIDA BATISTA DE LACERDA. 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, 04 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ARTHUR BUSTAMANTE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, profissão designer,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
20 de setembro de 1996, residente e domiciliado Rua Bolívia, nº 127, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba SP, filho de WALDOMIRO MEDEIROS JÚNIOR e ANGELA
BUSTAMANTE DA SILVA MEDEIROS.
GABRIELA PATRICIA SANTOS SCHEVERMANN RODRIGUES, de nacionalidade
brasileira, profissão oficial de escola, estado civil solteira, de 20 anos de idade,
nascida em Lucas do Rio Verde-MT, no dia 01 de maio de 2001, residente e domiciliada
Rua Bolívia, nº 127, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de MARCIO
SCHEVERMANN RODRIGUES e GIZELE PATRICIA SANTOS DE 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, 05 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO LIMA CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado
civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Volta Redonda-RJ, no dia 23 de
novembro de 1980, residente e domiciliado Avenida Major Francisco Bueno Garcia
Leme, nº 717, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de ROMEU MALHADO
CARNEIRO JUNIOR e MARIA APARECIDA LIMA CARNEIRO.
SABRINA ALVARENGA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 42 anos de idade, nascida em Paraty-RJ, no dia 23 de julho de 1979,
residente e domiciliada Avenida Major Francisco Bueno Garcia Leme, nº 717, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de NEUZI DA SILVA e MARIA JOSÉ ALVARENGA 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, 05 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÁLISSON RODRIGO DOS SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
03 de janeiro de 1996, residente e domiciliado Rua José Alves Pereira Sobrinho, nº
151, Nova Esperança, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS VIEIRA e
LUCINEIA DOS SANTOS VIEIRA.
MÔNICA MARIA CARNEIRO MADALENA, de nacionalidade brasileira, profissão
cabeleireira, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 25 de outubro de 1992, residente e domiciliada Rua José Alves Pereira
Sobrinho, nº 151, Nova Esperança, Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO
AUGUSTINHO MADALENA e MARIA DAS DORES CARNEIRO. 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, 05 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO CÉSAR FRANCISCO FIDELIS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 08
de abril de 2002, residente e domiciliado Avenida Doutor Luiz Gustavo Raposo Ramos
Mello, nº 391, Bloco 1B, Apto 203, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho
de PAULO SERGIO RIBEIRO FIDELIS e DIANA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA.
GABRIELLE CHRISTINE MATOS LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de fevereiro de 2000, residente e domiciliada Avenida Doutor Luiz Gustavo
Raposo Ramos Mello, nº 391, Bloco 1B, Apto 203, Bem Viver, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de LEONARDO DE JESUS LIMA e ROSANGELA
APARECIDA MATOS LIMA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO BATISTA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado
civil divorciado, de 61 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
outubro de 1960, residente e domiciliado Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, nº 252,
Centro, Pindamonhangaba SP, filho de ADOLFO DA COSTA e TEREZINHA DE
ANDRADE COSTA.
VERA LUCIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão doméstica, estado
civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em São Bento do Sapucaí-SP, no dia 21
de novembro de 1974, residente e domiciliada Avenida Doutor Jorge Tibiriçá, nº 252,
Centro, Pindamonhangaba SP, filha de AFFONSO DOMINGOS DOS SANTOS e MARIA
VALERIA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WALLACE GABRIEL MOREIRA JUSTO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de picking, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de maio de 1999, residente e domiciliado Rua José Luiz Marcondes, nº
267, Apto 11, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de GIVANILDO DOS SANTOS
JUSTO e SILVANA MOREIRA.
ADRIELLE RODRIGUES PARÁ, de nacionalidade brasileira, profissão dentista, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de
agosto de 1999, residente e domiciliada Rua José Luiz Marcondes, nº 267, Apto 11,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de ADRIANO RODRIGUES PARÁ e CELIA
MARIA CARNEIRO MARTINS. 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, 07 de abril de 2022.

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:
THIAGO DA SILVA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão preparador de
automóveis, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Itapetinga-BA, no
dia 25 de maio de 1991, residente e domiciliado Rua Angélica Samahá de Faria, nº
132, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO DUTRA
DE ALMEIDA e ROSÂNGELA BARBOSA SILVA.
FABIANA FRANCISCA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
limpeza, estado civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia
03 de janeiro de 1978, residente e domiciliada Rua Angélica Samahá de Faria, nº 132,
Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO FRANCISCO
DA SILVA e FRANCISCA MORGADO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III,
IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão
técnico em eletromecânica, estado civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 07 de maio de 1983, residente e domiciliado Rua
Doutor Martiniano Salgado, nº 16, Vila São Judas Tadeu, Pindamonhangaba SP, filho
de MANOEL DELDINO DE ANDRADE e ROSANA COSTA DE OLIVEIRA ANDRADE.
FLAVIA FARIA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil
divorciada, de 33 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de
setembro de 1988, residente e domiciliada Rua Doutor Martiniano Salgado, nº 16, Vila
São Judas Tadeu, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ FERNANDO FARIA DA
SILVA e MARIA LUCIA PINTO DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 07 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO LUCAS DE SOUZA GOUVÊA, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Tremembé-SP,
no dia 11 de fevereiro de 1998, residente e domiciliado Rua Gonçalo Batista, nº 135,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DONIZETI ALVES DE GOUVÊA e
PATRICIA DE SOUZA ALVES DE GOUVÊA.
LARISSA BUENO XAVIER, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
setembro de 2001, residente e domiciliada Rua Attila Brotero de Assis, nº 111,
Residencial, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL MESSIAS XAVIER FILHO e
KARINA BUENO XAVIER. 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, 07 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão agente
de segurança penitenciária, estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de abril de 1978, residente e domiciliado Rua
Eduardo da Silva Neto, nº 101, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de
MANOEL BATISTA DA SILVA e MARIA RENÊ CORREARD DA SILVA.
SIDINEIA FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Itambé-BA, no dia 24 de janeiro
de 1981, residente e domiciliada Rua Eduardo da Silva Neto, nº 101, Jardim Mariana,
Pindamonhangaba SP, filha de ALTAMIRO FERREIRA DA SILVA e ZORAIDE TEIXEIRA
DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON BARROS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autonomo,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Santo André-SP, no dia 12 de
setembro de 1994, residente e domiciliado Rua Timóteo César Campos, nº 38,
Jardim Princesa, filho de EVERTON BARRETO DA SILVA e MARIA IOLANDA
ARAUJO BARROS.
LENITA CRISTINE MONTEIRO BERTHOLINO, de nacionalidade brasileira, profissão
militar, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 15 de julho de 1993, residente e domiciliada Rua Timóteo César Campos, nº
38, Jardim Princesa, filha de NILSON ROBERTO BERTHOLINO e CARMEN LUCIA
MONTEIRO BERTHOLINO. 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, 08 de abril de 2022.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 48 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 23 de
outubro de 1973, residente e domiciliado Av Pau Brasil, nº 3054, Goiabal,
Pindamonhangaba SP, filho de GERALDO ALVES DA SILVA e MARIA DE FATIMA
NUNES DA SILVA.
SORAIA SIMPLICIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão agente
comunitário de saúde, estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de junho de 1975, residente e domiciliada Av Pau
Brasil, nº 3054, Goiabal, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO SIMPLICIO e
MATILDE MOREIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022.
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Guará confirma implantação da 
escola cívico-militar na Maria Júlia

A escola municipal Maria Júlia, em Guaratinguetá, escolhida para receber unidade do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares na cidade

Foto: Reprodução PMG

Confirmação vem após três meses do anúncio da possibilidade da chegada de Pecim

Guaratinguetá confirmou 
sua unidade Pecim (Progra-
ma Nacional de Escolas Cí-
vico-Militares), com anúncio 
oficial na última semana. A 
escola municipal Maria Júlia 
será a unidade que receberá 
o modelo cívico-militar na 
cidade.

Seguindo as orientações 
do projeto na primeira fase, 
antes da confirmação, a 
Prefeitura realizou uma 
votação com os pais, respon-
sáveis dos alunos e educa-
dores sobre o projeto. “98% 
dos pais votaram a favor da 
escola cívico-militar. Então é 
um grande presente”, come-
morou a secretária da Edu-
cação Elizabeth Sampaio.

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSC), 

Thamiris Silva
Guaratinguetá

utilizou suas redes sociais 
para divulgar em um vídeo 
o momento em que encami-
nhava o projeto de acordo 
de cooperação técnica para 
o Governo Federal. No vídeo, 
Soliva aparece ao lado da 
secretária da Educação, do 
vice Regis Yasumura (PL) e 
do secretário da Adminis-
tração, João Vaz.

Para Yasumura, o Pecim é 
um ganho imensurável para 
a educação de Guaratingue-
tá e que, com esse projeto, 
a cidade terá oportunidades 
de “formar grande homens 
e mulheres”, frisou o vice-
-prefeito, que passou pela 
educação militar enquanto 
cursava a Aeronáutica.

Os alunos contemplados 
inicialmente pelo programa 
federal são os matriculados 
na instituição, mas a pers-
pectiva é ampliar para mais 
alunos.

Lorena – Além de Guara-
tinguetá, Lorena também 
receberá uma unidade do 
Pecim, que será implantado 
na escola municipal Caic 
(Centro de Atenção Integral 
à Criança). A cidade assinou 
digitalmente, no último deia 
21, o documento que aprova 
a atuação do projeto. A uni-
dade atenderá 161 alunos, 
que já estão matriculados.

Justiça pune funerária e hospital de 
Caraguá por troca de corpos em enterro

Casa Stella Maris, em Caraguá; condenada ao lado de  funerária, por troca de corpos de dois anos atrás

Acusadas são condenadas a indenizarem família em R$ 40 mil, após caso 
que chocou a cidade em 2020, no início da pandemia do novo coronavírus

Após quase dois anos de 
análise, a Justiça condenou 
na terça-feira (5) uma fune-
rária de Caraguatatuba e a 
Casa de Saúde Stella Maris 
a indenizarem em R$ 40 mil 
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uma família que teve o corpo 
de um parente trocado no 
enterro, devido a erros pro-
cedimentais. 

Em 19 de maio de 2020, a 
família do aposentado João 
Marcos de Oliveira, que tinha 
74 anos e foi vítima da Co-
vid-19 no dia anterior, viveu 
um pesadelo. Fragilizados 

pela morte do idoso e pelo 
fato de não poderem sequer 
vê-lo pela última vez, já que 
o caixão estava lacrado para 
evitar a disseminação do novo 
coronavírus, os parentes, 
poucas horas após o enterro, 
receberam uma notícia que 
piorou ainda mais a situação. 
Durante entrevista à mídia 

regional na época, a filha do 
aposentado, Graziela Oliveira, 
revelou que foi convocada 
pela direção do Stella Maris a 
comparecer no hospital, onde 
foi informada que o corpo do 
pai ainda estava na unidade e 
que a família havia sepultado 
outra pessoa. O erro foi des-
coberto pelo hospital após 
parentes de outro falecido, 
que estava no lugar de Oli-
veira, constatarem no velório 
que o corpo não era dele, mas 
sim de um terceiro homem. A 
confusão resultou em “novos” 
sepultamentos, revoltando as 
três famílias de Caraguatatu-
ba. As identidades dos dois 
outros homens envolvidos 
na troca não foram reveladas 
pela Justiça.

Inconformada com a falha, 
parentes do aposentado mo-
veram no fim do primeiro 
semestre de 2020 uma ação 
judicial, por dano moral, con-
tra o Stella Maris e a funerária 
Organização Campo Vale. 
Proferida pelo juiz Leonardo 
Grecco, a decisão da última 
terça-feira condenou o hospi-
tal e a funerária a pagar aos 
filhos de Oliveira uma inde-
nização de R$ 40 mil, sendo 
que o valor será divido entre 
as empresas. A determinação 
é de primeira instância e cabe 
recurso às condenadas.

Foto: Reprodução

Contando um recurso fede-
ral de R$ 563 mil, a Prefeitura 
de Roseira iniciou na terça-fei-
ra (5) a obra de recapeamento 
asfáltico das dez principais 
vias do bairro Pedro Leme. 
Além de contribuir para a 
prevenção de acidentes de 
trânsito, a iniciativa tenta 
evitar que os moradores con-
tinuem sendo prejudicados 
pela poeira.

A realização da obra foi 
viabilizada através de um 
convênio com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 
Com previsão de conclusão 
em até quatro meses, o traba-
lho de recuperação asfáltica 
contempla, além das travessas 
Marcílio Rodrigues dos San-
tos e Joaquim Rosa, as ruas 
Chiquinho Costa, Francisco 
Bernardo, João Damasceno 
de Paula Santos, João Miguel, 
José Cassiano dos Santos, 
Maria José Trannin de Paula 
Santos e Rita Otávia de Jesus.

Segundo o Executivo, o 

Lucas Barbosa
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serviço promoverá melhorias 
também na sinalização de 
trânsito do bairro e na acessi-
bilidade a deficientes físicos, 
como adequação de calçadas 
e implantação de rampas.

A expectativa municipal é 
que o recapeamento asfáltico 
garanta mais segurança aos 
motoristas, motociclistas e 
ciclistas que transitam pelo 
Pedro Leme. Há anos, eles são 
obrigados a conviverem com 
os transtornos causados pela 
falta de pavimentação ade-
quada no bairro, enfrentando 
buracos, ondulações e poeira.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Roseira na rede social Fa-
cebook, o prefeito Fernando 
Siqueira (PL) destacou a rele-
vância da obra. “Essa ação não 
é importante apenas para as 
famílias do Pedro Leme, mas 
também para toda a população 
de Roseira. Eu e minha equipe 
estaremos diariamente acom-
panhando a evolução da obra, 
garantindo que tudo saía como 
o esperado, sempre respeitan-
do todas as normas técnicas e 
de qualidade”.

Com apoio federal, Roseira 
dá início a recapeamento 
asfáltico do Pedro Leme
Orçado em mais de R$ 500 mil, serviço 
atende dez vias do bairro; até agosto

Em menos de dois anos, Piquete conquista
R$ 40 milhões em apoio com verbas estaduais
Recursos garantem viabilização de 11 obras; serviços contemplarão toda a cidade

Completando 16 meses 
à frente do comando de Pi-
quete, o governo de Rômulo 
Kazimierz, o Rominho (PSDB) 
totalizou na última semana 
o recebimento de R$ 40 mi-
lhões em recursos estaduais. 
Com o apoio financeiro, o 
Município está com 11 obras 
expressivas em andamento ou 
fase de licitação.

De acordo com o levanta-
mento divulgado pela Pre-
feitura, das obras que estão 
prestes a serem realizadas, 
a que contará com o maior 
investimento será a de cons-
trução de uma estação de 
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tratamento de esgoto e de 
implantação de um sistema 
de coletor tronco (rede central 
de tubulação responsável pela 
coleta de resíduos). Orçada 
em R$ 20 milhões, a melhoria 
será viabilizada por meio de 
recursos do Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hídri-
cos). O serviço evitará que o 
esgoto produzido na cidade 
continue sendo despejado 
em rios.

Na segunda colocação do 
ranking do investimento, está 
a obra de pavimentação das 
principais estradas vicinais 
(que ligam Piquete às cidades 
vizinhas), que será realizada 
em breve com um recurso 
de aproximadamente R$ 2 
milhões. Fechando o “pódio”, 

aparece o projeto de revitali-
zação do Mercado Municipal, 
orçado em cerca de R$ 1 mi-
lhão. Abandonado há décadas, 
o centro comercial é uma das 
apostas do Executivo para ala-
vancar a economia da cidade.

A lista das obras que mais 
receberão recursos estaduais 
inclui a construção da Casa 
da Juventude (R$ 1 milhão); 
reforma e ampliação do Ve-
lório Municipal (R$ 300 mil), 
implantação de um parque 
linear na praça Duque de 
Caxias (R$ 500 mil), refor-
ma da Praça da Bandeira 

(R$500 mil), revitalização 
(R$ 150 mil), adequação da 
rua Projetada no bairro Tabu-
leta (R$150 mil), melhorias 
na praça Monte Castelo no 
bairro Araçá (R$ 150 mil), 
reforma da escolas munici-
pais (R$250 mil) e criação da 
Fonte Luminosa de Piquete  
(R$ 250 mil).

Em nota oficial, a atual 
gestão municipal ressaltou 
que o expressivo volume de 
recursos estaduais recebido 
por Piquete é fruto do bom 
relacionamento do prefeito, 
com autoridades estaduais.
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Orçada em quase R$ 1 milhão, reforma 
da Casa da Cultura é anunciada em Canas
Obra deve ampliar a capacidade de público para novos eventos; obra com recursos estaduais e municipais

Com um investimento de 
R$ 965 mil, a Prefeitura de 
Canas anunciou, na segun-
da-feira (4), que promoverá 
a reforma e a ampliação da 
tradicional Casa da Cultura, 
espaço público que recebe 
apresentações artísticas. 
A modernização do prédio 
resultará no aumento de 
74% da capacidade de es-
pectadores. 

A planta de reforma da 
Casa da Cultura foi assinada 
pela prefeita Silvana Zanin 
(PDT), no último dia 31. A 
ação será viabilizada atra-
vés de um recurso estadual 
de R$ 400 mil, proveniente 
da secretaria de Desenvol-
vimento Regional, e uma 

contrapartida municipal de 
R$ 565 mil. 

Segundo o Executivo, a 
obra tem como objetivos 
principais transformar o 
espaço público em uma 
moderna casa de espetá-
culos e um estruturado 
auditório municipal. Além 
de adequações nas partes 
elétrica e hidráulica do 
prédio, o serviço consistirá 
em melhorias na fachada, 
sistemas de drenagem e de 
esgoto, pintura, paisagismo 
e implantação de poltronas 
almofadadas e de aparelhos 
climatizadores. Capaz de 
receber cem espectadores 
atualmente, a Casa da Cul-
tura passará a ter condições 
de atender uma plateia de 
até 174 pessoas.

De acordo com a Prefei-
tura, a data de início da 
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reforma será divulgada 
em breve, assim que fo-
rem concluídos trâmites 
burocráticos. Assim que 
começar, a obra deverá ser 
concluída num prazo de até 
um ano. “A modernização 
desse importante equipa-
mento público contribuirá 
com a meta da Prefeitura 
que é impulsionar o envol-
vimento da população com 
a cultura. Através da nova 
estrutura, poderemos pro-
por ainda mais atividades 
e parcerias que alavanquem 
o setor cultural. Além dos 
moradores, essa iniciativa 
será importante também 
para os artistas neste perí-
odo de retomada do setor, 
que foi muito afetado pela 
pandemia da Covid-19”, des-
tacou a diretora de Cultura 
e Turismo, Vera Silva.

Atlético Guaratinguetá entra em campo contra o Taubaté

Da cabeça para o papel, 
do papel para o campo. O 
Atlético Clube Guaratinguetá 
deixa de ser um sonho de 
apaixonados por futebol da 
cidade e torna-se realidade 
oficialmente neste sábado (9). 
O caçula de Guaratinguetá 
inicia a disputa do Campeo-
nato Paulista das categorias 
de base contra o Taubaté, 
no estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite.

Para a primeira rodada 

Leandro Oliveira
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do Paulistão, a partir das 
9h, o Atlético Guaratinguetá 
na categoria sub-15, e logo 
depois, às 11h, é a vez do 
sub-17 estrear com a cami-
seta alvirrubra. A entrada no 
estádio é gratuita, porém, é 
obrigatória a apresentação 
do comprovante de vacina 
contra a Covid-19. Sem a car-
teira de vacinação o torcedor 
não poderá assistir aos jogos.

Antes da estreia, o Atlético 
realizou alguns jogos-trei-
no em Guaratinguetá e um 
amistoso em São Bernardo 
do Campo. Em casa o time 
sub-15 goleou o Pé Preto por 

4 a 0, enquanto o sub-17 tam-
bém aplicou uma goleada, 4 
a 1 sobre o Atlético Paulista. 
Contra o São Bernardo, der-
rota no sub-17 por 2 a 1 e 
empate no sub-15 por 1 a 1.

“A gente está muito focado. 
Vai ser um clássico contra o 
Taubaté, convoco todos para 
comparecer no estádio. Va-
mos pra cima deles”, contou 
ao canal do clube o atacante 
Pedrinho, um dos destaques 
do sub-15, autor de um gol 
contra o São Bernardo.

O centroavante Bradlon, 
também do sub-15, destacou 
que é uma oportunidade 

única poder representar o 
Atlético Guaratinguetá. “Te-
mos tudo para fazer um ex-
celente campeonato. É foco, 
obediência, disciplina, e se 
Deus quiser, vamos avançar 
para a segunda fase”, desta-
cou o jovem, que tem como 
objetivo chegar ao futebol 
profissional.

No Paulistão, o Atlético di-
vide a chave com o Taubaté, 
São José, União Mogi e Pal-
meiras. O elenco foi formado 
no início do ano, após uma 
série de avaliações e peneiras 
realizadas no estádio Profes-
sor Dario Rodrigues Leite.

Prefeita Silvana Zanin acompanha apresentação de projeto para reforma de Casa da Cultura, em Canas

Foto: Bruno Motta/Atlético Guaratinguetá

Foto: Divulgação PMC 

Equipes das categorias sub-15 e sub-17 estreiam pelo Campeonato Paulista da categoria; projeto esquenta futebol na cidade

Amistoso so Atlético Guaratinguetá; times de base estreiam no sábado


