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A Gazeta dos Municípios

Cinemark anuncia a
reabertura de salas de

cinema para esta semana

Secretário de Justiça
entrega documentos para
regularização fundiária da

Vila São Benedito em Pinda avançar

Para quem estava com 
saudades de ir ao cinema, 
a espera está prestes a aca-
bar. A Rede Cinemark está 
reabrindo três complexos 
em três cidades nesta sex-
ta-feira (27). Com o obje-
tivo de tornar a jornada do 
espectador nos complexos 
ainda mais segura e garan-
tir um ambiente saudável 
para os colaboradores, a 
Cinemark fechou parceria 
com o Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São 
Paulo.
Um grupo de infectologis-
tas visitou salas da Rede 
para acompanhar todo o 
percurso que será feito por 
clientes e funcionários, 
orientando e desenhando 
em conjunto os protoco-
los.
“Nós nos preparamos, du-
rante todo esse tempo, para 
reencontrar o nosso públi-
co com toda a segurança 
necessária. Nossos pro-
tocolos foram pensados e 
desenhados em detalhes, 
buscando a segurança e 
o bem-estar dos nossos 
clientes e colaboradores. 
Estamos satisfeitos em po-
der receber todos com o 
nível de qualidade da Ci-
nemark”, afirma Marcelo 
Bertini, Presidente da Ci-
nemark Brasil.
Acompanhando o movi-
mento #JuntosPeloCine-
ma e as determinações das 
prefeituras locais das cida-
des em que opera, a Cine-

Em visita à região, o secre-
tário de Estado da Justiça 
e Cidadania, Dr. Fernando 
José da Costa, foi recebido 
pelo prefeito em exercício, 
Ricardo Piorino, e entre-
gou pessoalmente a docu-
mentação cartográfica do 
processo de regularização 
fundiária de 570 imóveis 
do bairro Vila São Benedi-
to, em Pindamonhangaba.
A ação faz parte do progra-
ma municipal “Meu Bair-
ro é Legal”, que firmou 
contrato com a Fundação 
Instituto de Terras do Es-
tado de São Paulo (Itesp) 
visando a regularização 
fundiária urbana e rural 
para as unidades imobiliá-
rias da Vila São Benedito 
e Goiabal.
Durante a visita, o secre-
tário entregou os produ-
tos cartográficos da Vila 
São Benedito, tais como: 
planta da região e memo-
rial descritivo, que serão 
utilizados para finalizar 
a entrega da tão esperada 
documentação às famílias.
O ato foi acompanhado pe-
los secretários João Gonti-
jo (Habitação), Marcelo 
Martuscelli (Governo) e 

mark está reabrindo seus 
complexos paulatinamen-
te. Na programação, além 
das estreias, o público po-
derá assistir ao Festival de 
Volta Para o Cinema.
Segurança
Entre os procedimentos 
adotados pela Cinemark 
estão a medição de tempe-
ratura de todos os clientes 
antes da entrada para as 
salas quando não houver 
checagem prévia na entra-
da do shopping, a vedação 
física das poltronas inter-
ditadas (garantindo a ocu-
pação máxima permitida) 
e filas de espera virtuais 
para compras de bombo-
niére.
Os processos de higieni-
zação também foram to-
talmente reformulados: 
há totens de álcool em gel 
70% nas dependências, 
limpeza rigorosa e com 
curto espaço de tempo nos 
banheiros, além do uso de 
EPIs pelas equipes de lim-
peza. Nas salas, as prin-
cipais áreas de contato de 
todas as poltronas serão 
higienizadas manualmente 
nos intervalos entre cada 
sessão.
A tecnologia é aliada da 
Cinemark no processo de 
reabertura, garantindo o 
distanciamento social em 
toda a jornada do cliente 
ao evitar filas e aglome-
rações. Os ingressos po-
derão ser comprados pelo 
aplicativo da Rede ou es-

Ricardo Flores (adjunto 
Habitação), bem como 
pelos vereadores atuais 
Carlos Magrão e Gislene 
Cardoso e os eleitos Re-
gininha, Julinho Car, José 
Carlos Gomes - Cal e Nor-
berto Moraes. O Diretor 
Executivo do ITESP, Mar-
co Antônio Silva, técnicos 
da Secretaria de Habitação 
do município como os di-
retores Monique Dias e 
Germano Assis e lideran-
ças de bairro, como o pre-
sidente da SAB Goiabal, 
Márcio Alexandre da Sil-
va, também presenciaram 
o ato.
“Fizemos questão de en-
tregar pessoalmente essa 
documentação para de-
monstrar que o governo 
João Dória, através do 
ITESP, está empenhado 
nesta parceria com a pre-
feitura de Pinda e realizar 
o sonho dessas famílias 
que há muitos anos esta-
vam desacreditadas, mas 
que agora estão conferin-
do a realidade do trabalho 
e em breve terão os docu-
mentos de titularidade de 
seus imóveis”, afirmou o 
secretário Dr. Fernando.

caneando o QR Code di-
retamente nas comunica-
ções do cinema. Aqueles 
que comprarem entradas e 
combos pelo celular, dire-
tamente no cinema, não te-
rão custo extra. Os ATMs, 
localizados próximos às 
bilheterias, também reali-
zarão a venda de ingres-
sos. Apenas um caixa es-
tará aberto, exclusivo para 
pagamentos em dinheiro.
A sinalização das salas e 
complexos também foi re-
formulada, com o objetivo 
de garantir o distancia-
mento necessário nas áreas 
comuns e o uso de másca-
ras em todos os ambientes. 
Para atender os protocolos 
nacionais com o objetivo 
de obter a melhor qualida-
de do ar possível, a limpe-
za do ar-condicionado será 
realizada com frequência, 
assim como a troca do sis-
tema de filtragem e a reno-
vação do ar. 
Os colaboradores da Rede 
passaram por amplo trei-
namento, tanto para re-
forçar a segurança das                 
equipes quanto para tirar 
as dúvidas dos espectado-
res. 
Confira os locais de rea-
berturas:
Bragança Paulista - Ci-
nemark Bragança Garden 
Shopping
Taubaté - Cinemark Via 
Vale Taubaté
Juazeiro - Cinemark Juá 
Garden Shopping

O prefeito em exercício, 
Ricardo Piorino, agrade-
ceu o empenho da Secre-
taria de Justiça e cumpri-
mentou os servidores do 
ITESP pela dedicação no 
projeto que beneficia a po-
pulação de Pinda. “Desde 
o início de sua gestão, o 
Dr. Isael pediu muito em-
penho da nossa Secretaria 
de Habitação, que abraçou 
essa causa com muita gar-
ra. Iremos terminar esse 
primeiro mandato regu-
larizando cerca de 3 mil 
imóveis”, afirmou Piorino.
Dos 570 imóveis da Vila 
São Benedito, apenas 170 
estão com a documentação 
atualizada junto ao Itesp.
É necessário que outros 
400 proprietários de imó-
veis atualizem sua docu-
mentação junto à sede do 
Itesp em Taubaté (Rua Ar-
mando de Moura, 41 - Jd. 
Silvia Maria) ou pelo te-
lefone 3621-2300 / 3629-
2444 / 3629-7770. Outras 
informações também po-
dem ser esclarecidas junto 
à Secretaria de Habitação 
de Pindamonhangaba, 
através do Disk Habitação 
ou Whatsapp 93500-5005.
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Confira quem são os indicados ao Grammy 2021

Na tarde de terça-feira 
(24), a Recording Aca-
demy anunciou os in-
dicados à premiação do 
Grammy. A apresentação 
será em 31 de janeiro de 
2021 e conta com nomes 
como Beyoncé, Dua Lipa, 
HAIM, Brittany Howard, 
Doja Cat, Harry Styles e 
muito mais.
A 63ª Cerimônia será apre-
sentada por Trevor Noah e 
ao vivo do Staples Center, 
em Los Angeles, com um 
número limitado de con-
vidados. Confira algumas 
categorias:
PRODUTOR DO ANO
Jack Antonoff
Dan Auerbach
Dave Cobb
Flying Lotus
Andrew Watt
TRILHA SONORA DE 
MÍDIA VISUAL
Um Lindo Dia na Vizi-
nhança
Bill & Ted: Encare a Mú-
sica
Eurovision
Festival Eurovision da 
Canção: A Saga de Sigrit 
e Lars
Frozen 2

Jojo Rabbit
TRILHA SONORA ORI-
GINAL PARA MÍDIA VI-
SUAL
Ad Astra - Max Richter
Becoming - Kamasi Wa-
shington
Coringa - Hildur Guðna-
dóttir
1917 - Thomas Newman
Star Wars: A Ascensão 
Skywalker - John Williams
MÚSICA PARA MÍDIA 
VISUAL
“Beautiful Ghosts” (Cats) 
? Andrew Lloyd Webber 
& Taylor Swift
“Carried Me With You” 
(Dois Irmãos: Uma Jor-
nada Fantástica) ? Brandi 
Carlile, Phil Hanseroth & 
Tim Hanseroth
“Into the Unknown” (Fro-
zen 2) ? Kristen      An-
derson-Lopez & Robert 
Lopez
“No Time to Die” (007 
Sem Tempo Para Morrer) 
? Billie Eilish O’Connell 
& Finneas Baird O’Con-
nell
“Stand Up” (Harriet) - 
Joshuah Brian Campbell 
& Cynthia Erivo
CLIPE MUSICAL

“Brown Skin Girl” ? 
Beyoncé
“Life Is Good” ? Future 
Featuring Drake
“Lockdown” ? Anderson 
.Paak
“Adore You” ? Harry 
Styles
“Goliath” ? Woodkid
FILME DE MÚSICA
“Beastie Boys Story” ? 
Beastie Boys
“Black Is King” ? Beyon-
cé
“We Are Freestyle Love 
Supreme” ? Freestyle 
Love Supreme
“Linda Ronstadt: The Sou-
nd Of My Voice” ? Linda 
Ronstadt
“That Little Ol’ Band 
From Texas” ? ZZ Top
PERFORMANCE DE 
POP SOLO
“Yummy” ? Justin Bieber
“Say So” ? Doja Cat
“Everything I Wanted” ? 
Billie Eilish
“Don’t Start Now” ? Dua 
Lipa
“Watermelon Sugar” ? 
Harry Styles
“Cardigan” ? Taylor Swift
PERFORMANCE DE 
POP EM DUO/GRUPO

“Un Dia (One Day)” ? J 
Balvin, Dua Lipa, Bad 
Bunny & Tainy
“Intentions” ? Justin Bie-
ber Featuring Quavo
“Dynamite” ? BTS
“Rain on Me” ? Lady 
Gaga With Ariana Grande
“Exile” ? Taylor Swift Fe-
aturing Bon Iver
PERFORMANCE DE 
POP TRADICIONAL
“Blue Umbrella” ? Burt 
Bacharach & Daniel 
Tashian
“True Love: A Celebration 
of Cole Porter” ? Harry 
Connick, Jr.
“American Standard” ? Ja-
mes Taylor
“Unfollow the Rules” ? 
Rufus Wainwright
“Judy” ? Renée Zellweger
ÁLBUM DE POP VO-
CAL
“Changes” ? Justin Bieber
“Chromatica” ? Lady 
Gaga
“Future Nostalgia” ? Dua 
Lipa
“Fine Line” ? Harry Styles
“Folklore” ? Taylor Swift
ÁLBUM DO ANO
“Chilombo” ? Jhené Aiko
“Black Pumas (Deluxe 

Edition)” ? Black Pumas
“Everyday Life” ? Col-
dplay
“Djesse Vol.3” ? Jacob 
Collier
“Women in Music Pt. III” 
? HAIM
“Future Nostalgia” ? Dua 
Lipa
“Hollywood’s Bleeding” ? 
Post Malone
“Folklore” ? Taylor Swift
MÚSICA DO ANO
“Black Parade” ? Denisia 
Andrews, Beyoncé, Ste-
phen Bray, Shawn Carter, 
Brittany Coney, Derek 
James Dixie, Akil King, 
Kim “Kaydence” Krysiuk 
& Rickie “Caso” Tice 
(Beyoncé)
“The Box” ? Samuel Glo-
ade & Rodrick Moore 
(Roddy Ricch)
“Cardigan” ? Aaron Dess-
ner & Taylor Swift (Taylor 
Swift)
“Circles” ? Louis Bell, 
Adam Feeney, Kaan Gu-
nesberk, Austin Post & 
Billy Walsh (Post Malone)
“Don’t Start Now” ? Caro-
line Ailin, Ian Kirkpatrick, 
Dua Lipa & Emily Warren 
(Dua Lipa)

“Everything I Wanted” ? 
Billie Eilish O’Connell & 
Finneas O’Connell (Billie 
Eilish)
“I Can’t Breathe” ? Dernst 
Emile II, H.E.R. & Tiara 
Thomas (H.E.R.)
“If the World Was Ending” 
? Julia Michaels & JP Saxe 
(JP Saxe Featuring Julia 
Michaels)
ARTISTA REVELAÇÃO
Ingrid Andress
Phoebe Bridgers
Chika
Noah Cyrus
D Smoke
Doja Cat
Kaytranada
Megan Thee Stallion
GRAVAÇÃO DO ANO
“Black Parade” ? Beyoncé
“Colors” ? Black Pumas
“Rockstar” ?DaBaby Fea-
turing Roddy Ricch
“Say So” ? Doja Cat
“Everything I Wanted” ? 
Billie Eilish
“Don’t Start Now” ? Dua 
Lipa
“Circles” ? Post Malone
“Savage” ? Megan Thee 
Stallion Featuring Beyon-
cé
Fonte: Kboing

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 208, Termo nº 7285
Faço saber que pretendem se casar SILVIO APARECIDO DOS SANTOS e JOANITA DAMIÃO MORAES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tre-
membé-SP, nascido no dia 12 de março de 1980, de estado civil solteiro, de profissão operador de máquina, residente e domiciliado na Estrada Municipal Carlos Afonso Ferreira Neves, nº 1001, Aterrado, Tremembé/SP, filho de DARCI DOS SANTOS, 
de 69 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de setembro de 1951 e de MARIA DA GRAÇA SANTOS, de 65 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 05 de julho de 1955, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 25 de maio de 1976, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Onze, nº 230, Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de JOSÉ VICENTE MORAES, de 78 anos, natural 
de Cachoeira Paulista/SP, nascido na data de 29 de outubro de 1942, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIA GERALDA FRANCISCA, falecida em Taubaté/SP na data de 24 de fevereiro de 1986. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 209, Termo nº 7286
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO NILSON DE OLIVEIRA PEREIRA e ANA CECILIA HATA MONTEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Parangaba-CE, nascido no dia 06 de agosto de 1973, de estado civil divorciado, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 783, Centro, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO WILSON PEREIRA, falecido 
em Colombo/PR na data de 09 de março de 2020 e de MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA PEREIRA, de 66 anos, natural de Mombaça/CE, nascida na data de 13 de abril de 1954, residente e domiciliada em Jacareí/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascida no dia 23 de abril de 1982, de estado civil divorciada, de profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 783, Centro, Tremembé/SP, filha de JOSÉ APARECIDO MONTEIRO, de 68 anos, natural de 
Tremembé/SP, nascido na data de 09 de agosto de 1952, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de MARIA LUCIA HATA MONTEIRO, falecida em Tremembé/SP na data de 27 de setembro de 2020. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 209, Termo nº 7287
Faço saber que pretendem se casar LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA e DANIELA RODRIGUES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de Bragança 
Paulista-SP, nascido no dia 14 de julho de 1964, de estado civil divorciado, de profissão empresário, residente e domiciliado na Rua Lambari, nº 234, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de SIZENANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, de 84 anos, natural 
de Joanópolis/SP, nascido na data de 14 de julho de 1936 e de MARIA SEBASTIANA DA SILVA OLIVEIRA, de 77 anos, natural de Joanópolis/SP, nascida na data de 21 de abril de 1943, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante 
é natural de São José dos Campos-SP, nascida no dia 02 de agosto de 1976, de estado civil divorciada, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Lambari, nº 234, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de JOSÉ EDSON RODRIGUES, de 
68 anos, natural de Astorga/PR, nascido na data de 15 de setembro de 1952, residente e domiciliado em Paraisópolis/MG e de NEUSA MARIA RODRIGUES, de 67 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 18 de setembro de 1953, residente e 
domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.


