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A Gazeta dos Municípios

Em São José dos Campos,
Nota Fiscal entrega

cheque de R$ 100 mil

A partir de sexta-feira, pessoas com 26 
anos ou mais serão vacinadas contra 

covid-19 em Pindamonhangaba

Duas pessoas sofrem tentativa 
de assassinato em Taubaté

O programa Nota Fiscal 
Joseense entregou, nesta 
quinta-feira (29), o cheque 
de R$ 100 mil ao ganha-
dor da edição especial de 
Aniversário da Cidade. O 
sorteio foi realizado no úl-
timo sábado (24).
Saulo Márcio Buckeridge 
Scanavez, morador da re-
gião oeste de São José dos 
Campos, foi o segundo ga-
nhador do ano. O primei-
ro cheque foi entregue na 
Páscoa. O próximo será no 
Natal. “Estou cadastrado 
no programa há um tem-
po, mas não fiquei aguar-
dando o sorteio. Foi uma 
ótima surpresa quando 
recebi a ligação da Prefei-

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia 
nesta sexta-feira (30) a va-
cinação contra a Covid-19 
para pessoas com 26 anos 
ou mais. Não haverá vaci-
nação no sábado (31) e a 
previsão da Secretaria de 
Saúde é, na segunda-feira 
(2), retornar com a vaci-
nação ainda abrangendo 
as pessoas com 26 anos ou 
mais. A chegada de novos 
lotes poderá alterar essa 
programação prévia.
Primeira dose: pessoas 
com 26 anos ou mais
Das 8 às 11 horas, CIAF/
Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César e UBS Ipê 2. 
Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda. Primeira dose 
para gestantes e puérperas 
somente na sala de va-

Um homem sofreu uma 
tentativa de homicídio 
nesta quinta-feira (29), no 
bairro São Gonçalo, em 
Taubaté. Nessa mesma 
tarde, uma mulher tam-
bém foi baleada, no bairro 
Mourisco. As duas víti-

tura”, afirmou. O sorteio é 
mediante concurso da ex-
tração da Loteria Federal. 
O próximo será em 11 de 
dezembro.
O que é a Nota Fiscal Jo-
seense?
A Nota Fiscal Joseense é 
um documento de emissão 
eletrônica que substitui a 
nota fiscal impressa, tra-
zendo mais agilidade, des-
burocratização e moder-
nidade aos prestadores de 
serviços que desenvolvem 
atividades sujeitas à tribu-
tação do ISSQN (Imposto 
sobre Serviços de Qual-
quer Natureza).
Para participar dos sor-
teios, o consumidor deve, 

cinas do CIAF/Saúde da 
Mulher, das 8 às 11 horas 
e das 13 às 16 horas. E 
drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. 
Importante: não haverá 
preenchimento do “termo 
de cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo 
pelo site de Pinda. Além 
disso, todas as pessoas de-
vem preencher o termo de 
vacinação Estadual pelo 
site VacinaJa. 
Segunda dose
- AstraZeneca, 60 anos ou 
mais (conforme data da 
carteirinha). Das 13 às 16 
horas: PSF Nova Esperan-
ça, CISAS Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Cidade Nova, 
UBS Ipê 2 e CIAF/Saúde 
da Mulher. - Coronavac/
Butantan (conforme data 

mas foram socorridas pelo 
SAMU e encaminhadas ao 
hospital. A polícia acredita 
que o autor dos dois cri-
mes são a mesma pessoa. 
Segundo as imagens das 
câmeras do COI (Centro 
de Operações Integradas), 

primeiramente, se cadas-
trar no site da Prefeitura. 
Em seguida, precisa soli-
citar do estabelecimento 
prestador de serviços (aca-
demias, escolas, consultó-
rios médicos, laboratórios 
de exames, veterinárias, 
clínicas de tratamento es-
tético, salão de cabeleirei-
ros, farmácias de manipu-
lação, estacionamentos, 
oficinas, entre outros) a 
emissão da Nota Fiscal Jo-
seense, constando na nota 
o CPF do cliente.
A cada R$10 em nota fis-
cal eletrônica, o consu-
midor concorre ao sorteio 
com um cupom de emis-
são automática.

da carteirinha), sala de va-
cinas do CIAF/Saúde da 
Mulher: das 13 às 16 ho-
ras.
Atenção
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê. Todas as pesso-
as que estão recebendo a 
vacina podem colaborar 
com a campanha Alimen-
to Solidário, levando 1 kg 
de alimento não-perecível 
para o Fundo Social de So-
lidariedade ajudar as famí-
lias que mais precisam.

um veículo sedan de cor 
vinho foi usado nas duas 
tentativas de assassinato.
No momento, a polícia faz 
buscas pela cidade. Os ca-
sos serão investigados pela 
Polícia Civil. Até agora, 
ninguém foi capturado.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 272, Termo nº 7412
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON MIMOSO MODESTO QUINTANILHA e JÉSSICA PEREIRA DOS SAN-
TOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Guaratinguetá-SP, nascido no dia 26 de outubro de 1979, de estado civil solteiro, de profissão técnico 
eletrônico, residente e domiciliado na Estrada Municipal do Caminho Novo, nº 337, Kaizuca, n° 55, Caminho Novo, Tre-
membé/SP, filho de ADENIR MODESTO QUINTANILHA, de 69 anos, natural de Divinópolis/MG, nascido na data de 29 
de novembro de 1951, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de BEATRIZ HELENA MIMOSO QUINTANILHA, falecida 
em Taubaté/SP na data de 27 de agosto de 2020. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 26 de março de 1991, de 
estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Estrada Municipal do Caminho Novo, nº 337, Kaizuca, 
n° 55, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de VALDEMI PEREIRA DOS SANTOS, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nas-
cido na data de 08 de setembro de 1956 e de TERESA DOS SANTOS, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 
01 de fevereiro de 1956, ambos residentes e domiciliados 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. 
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Caso Marco Aurélio: Começa o trabalho de escavação para tentar 
encontrar ossada do escoteiro desaparecido há 36 anos

Em Guaratinguetá, EDP investe mais de R$ 680 mil em 
lâmpadas de LED na iluminação pública

Começou quase ao meio-
-dia desta quinta-feira (29) 
a escavação para desco-
brir se existe a ossada do 
jovem Marco Aurélio Si-
mon, de 15 anos, desapa-
recido há 36 anos no Pico 
do Marins, em Piquete.  
Segundo uma testemunha, 
o corpo de Marco Aurélio 
teria sido enterrado em um 
imóvel que seria uma an-
tiga base do Pico dos Ma-
rins. 

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale 
do Paraíba, e a Prefeitura 

A operação conta com 
uma equipe de aproxima-
damente 40 pessoas, entre 
policiais civis, funcioná-
rios da prefeitura de Pi-
quete, além de 6 peritos.
O trabalho pode colocar 
um fim na história que se 
tornou um mistério.
Testemunhas
A Polícia Civil de Piquete 
começou a colher depoi-
mentos no último dia 20, 
de testemunhas que po-

de Guaratinguetá assina-
ram o contrato do pro-
jeto que substituirá 590                    

dem dar alguma pista so-
bre o que teria acontecido 
com o rapaz.
O pedido de reabertura 
do caso foi noticiado pelo 
AgoraVale com exclusivi-
dade.
O Caso Marco Aurélio
No dia 8 de junho de 1985, 
um grupo de escoteiros se-
guiu em direção ao Pico 
dos Marins, uma monta-
nha localizada na Serra da 
Mantiqueira, que divide os 

luminárias da iluminação 
pública e oito refletores 
da cidade pela tecnologia 

municípios de Piquete e 
Cruzeiro. Entre os escotei-
ros estava Marco Aurélio 
Simon, um adolescente de 
15 anos.
O grupo tentou fazer a su-
bida até o topo, mas por 
causa de um dos jovens 
ter se ferido no trajeto, o 
chefe dos escoteiros pediu 
para que Marco Aurélio 
retornasse ao acampamen-
to para pedir ajuda. Foi a 
última vez que o rapaz te-
ria sido visto. 
Quando o grupo chegou 
ao acampamento foi dado 
conta de que Marco Auré-
lio havia sumido.
Após o desaparecimento, 
o caso teve grande reper-
cussão. Policiais civis e 
militares se mobilizaram 
em buscas que duraram 28 
dias. Tudo em vão. Nunca 
mais Marco Aurélio foi 
encontrado. O caso mis-
terioso, inclusive, foi tido 
como sobrenatural, com 
teorias de que o adoles-
cente teria ‘transcendido 
para um plano superior’.
“Há muita fantasia nessa 
história”, diz autor de tri-

LED. 
A cerimônia, que seguiu 
todos os protocolos sani-
tários vigentes de combate 
à Covid-19, foi realizada 
ontem (28) na sede Pre-
feitura, com a presença do 
prefeito, Marcus Soliva, e 
da diretora da EDP, Cris-
tiane Fernandes.
Com o projeto, será possí-
vel reduzir o consumo de 
energia da administração 
municipal referente a ilu-
minação pública em cerca 
de 530 MWh/ano, o equi-
valente ao consumo médio 
anual de aproximadamen-
te 220 famílias.
A iniciativa foi contem-
plada na Chamada Públi-
ca Projetos de Eficiência 
Energética da EDP, para 
incentivar a conservação 
e uso racional da energia 
elétrica, e traz benefícios 
para a população, já que 
a tecnologia LED pro-
porciona mais conforto 

logia
O jornalista e autor da tri-
logia sobre o desapareci-
mento de Marco Aurélio, 
Rodrigo Nunes, acredita 
que o escoteiro pode estar 
vivo. 
“Eu sempre acreditei que 
Marco Aurélio desceu a 
montanha, pegou o cami-
nho correto e que chegou 
até a base do acampamen-
to onde eles montaram, 
considerando um ponto 
relevante que a mochila 
[com os pertences dentro] 
do Marco Aurélio, foi a 
única encontrada para fora 
da barraca. As outras [mo-
chilas] dos garotos com-
panheiros, estavam dentro 
da barraca. Este é um si-
nal que ele passou por ali. 
Eu acredito nisso. Agora, 
acredito no trabalho que 
a polícia fará a partir de 
agora. É importante que se 
façam as escavações para, 
de fato, tirar a dúvida, 
como é importante tam-
bém que se trabalhe com 
a possibilidade do Marco 
Aurélio estar vivo”, disse 
Nunes. 

visual e nitidez, além de 
contribuir na diminuição 
do consumo de energia e 
redução também nos cus-
tos de manutenção para o 
município, uma vez que a 
durabilidade da lâmpada 
LED é muito superior ao 
sistema que estava sendo 
utilizado. O novo modelo 
também gera menor im-
pacto ambiental?por não 
conter mercúrio e outros 
componentes nocivos em 
sua composição.
A substituição dos equi-
pamentos tem início pre-
visto para outubro e terá 
conclusão em até 2 meses. 
O projeto foi contemplado 
na Chamada Pública de 
Projetos - CPP 001/2020 
do Programa de Eficiência 
Energética da EDP, que é 
regulado pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
- ANEEL.
“Estamos muito felizes 
com mais esta parceria de 

O autor do livro ‘Opera-
ção Marins’ ressalta a im-
portância da realidade não 
ser confundida com o ima-
ginário das pessoas. 
“Há muita fantasia nessa 
história. Muita coisa que 
surge do imaginário po-
pular.Então é importante 
fazer cair por terra mui-
ta coisa que é fruto dessa 
imaginação fértil”, expli-
ca. 
Família
O pai de Marco Auré-
lio, Ivo Simon, 82 anos, 
concedeu uma entrevista 
ao Domingo Espetacular 
(Record TV) recentemen-
te. Ele disse que a vida 
dele teria mudado nos úl-
timos dias com as novas 
informações.
“Para mim é tudo uma sur-
presa que está acontecen-
do de repente. Em 20 dias 
mudou toda minha vida 
novamente com essas in-
formações. 
Eu não sei se eu estou 
pronto, se eu não             es-
tou pronto. Eu estou perdi-
do”, disse o pai, emocio-
nado.

eficiência energética jun-
to à prefeitura de Guara-
tinguetá, que levará mais 
segurança, economia e 
sustentabilidade ao muni-
cípio. 
A ação também reafir-
ma o compromisso da 
EDP com os Objetivos de                         
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) - plano de 
ação global definido pe-
las Nações Unidas (ONU) 
para alcançar o desenvol-
vimento sustentável até 
2030, e que está incorpo-
rado à agenda estratégica 
da Companhia para cres-
cer gerando impactos po-
sitivos junto à sociedade e 
ao meio ambiente”, afirma 
a diretora da EDP em São 
Paulo, Cristiane Fernan-
des. 
Em 2019, a EDP já havia 
substituído 500 luminárias 
comuns por LED  na ilu-
minação pública da cida-
de.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Tremembé é Estância Turística há 28 anos 
Tremembé passou a Estância Turística em 1.993 graças aos vereadores, prefeito e polí-
ticos que cumpriam mandato na época. Tremembé já recebeu muitas verbas do estado 
através do DADE e que foram utilizadas na infra estrutura da cidade. Tem gente que 
não sabe ou não sabia se Tremembé era Estância Turística Religiosa ou simplesment4e 
Estância Turística e que deveria saber, pois, se trata da cidade em que tremembeen-
ses vivem em particular políticos que recebem recursos públicos. Tremembé é cidade 
turística que apesar de sua religiosidade não é turística religiosa. Nestes 28 anos de 
Estância Turística pouco ou nada se fez em benefício do turi9smo da cidade, o que na 
política é comum, pois não se valoriza a conquista de gestões anteriores. Tremembé 
teve coreto na praça e foi tirado, depois foi reconstruído na intenção de incentivar o 
turismo e foi e foi novamente tirado, depois foi feita uma linda fonte luminosa na outra 
gestão foi tirada tudo isso acontece porque um chefe do executivo tenta desmerecer o 
que antecessor construiu sem se importar com o custo das obras. Já há vários anos foi 
feita pesquisa para saber quais eram os ramos de atividades mais promissores e o re-
sultado foi que estavam na ponta a informática e o turismo. E não deu outra hoje tudo 
se faz através da informática e o turismo segue dia a dia se expandindo. Cada cidade 
acabou descobrindo sua vocação, uma religiosa, outra gastronômica, outra pela beleza 
natural, outra pela agricultura, outra por festas famosas, outras com parques aquáticos. 
Até Itu que parecia não ter nada ficou conhecida e visitada após o Simplício que era 
humorista dizer que tudo que tinha em Itu era grande, sem falar que no Texas que é 
um verdadeiro deserto se tornou uma das cidades mais visitadas no mundo, para isso 
basta imaginação e criatividade. Nada contra pólo industrial que traz consigo popu-
lação de fora para morar na cidade que sequer tem infra estrutura de saúde (onde se 
marca consulta apenas uma vez por mês) segurança devido às inúmeras ocorrências 
policiais, abastecimento de água, escolas, maternidade que por falar nisso, não nasce 
mais gente em Tremembé, pois a única maternidade que foi modelo para a cidade hoje 
está fechada e quem quiser ter seu filho que vá para outro lugar. Sem dizer que hoje 
a terceirização é imperante em Tremembé, pois a administração pública não está po-
dendo contratar mais ninguém,  porque seus gastos estão no limite. Estamos em época 
de crise, as indústrias estão falindo e o desemprego aumenta a cada dia, até mesmo 
cidades habituadas com parque industrial estão passando por grandes dificuldades. 
Segundo especialistas hoje com a recessão não é ora de se apostar em grandes investi-
mentos. Apostar no turismo é tudo que se deve fazer, ainda mais para Tremembé que 
já tem o título de Estância Turística, até porque o homem trocou o interesse pelos bens 
materiais e de consumo optando sim por qualidade de vida, conheça Santo Antonio do 
Pinhal e vai saber do que se fala.

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.
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A atleta de Pindamonhan-
gaba, Ketiley Batista, par-
ticipará das Olimpíadas de 
Tóquio na sexta-feira (30), 
às 22h45, quando dispu-
tará a prova eliminatória 
feminina 100 metros com 
barreira com objetivo de 
garantir a vaga para a se-
mifinal. Com 55 inscritos, 
a equipe de atletismo do 
Brasil estreia nesta quin-
ta-feira (29), a partir das 
21h de Brasília, nos Jogos 
Olímpicos.
“Estaremos na torcida, 
vibrando pelo seu suces-
so e que ela possa coroar 
sua carreira brilhantemen-
te construída com muito 
sacrifício e dedicação. 
Convidamos a todos para 
acompanhar e torcer nesta 
noite de sexta-feira”, afir-
mou o prefeito Dr. Isael 
Domingues.
As competições do pri-
meiro dia estão previstas 
para o Estádio Olímpico 
do Japão, sem a presença 
de público. O atletismo é 

um dos principais esportes 
da programação olímpica 
e reunirá cerca de 1.900 
atletas de 190 países até 
o dia 8 de agosto. Tóquio 
será sede das provas de 
pista e campo, e Sapporo, 
que fica a cerca de 800 km 
da capital japonesa, re-
ceberá as maratonas e as 
provas de marcha atlética.
Ketiley passou pelo perío-
do de aclimatação na cida-
de de Saitama, a cerca de 
30 km de Tóquio, ação fun-
damental para adaptação à 
mudança de fuso horário 
e ao calor, realizando trei-
namento e o acompanha-
mento de saúde (médicos, 
fisioterapeutas e massote-
rapeutas), proporcionados 
pelo programa do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) 
em parceria com a Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo (CBAt).
A previsão do clima para 
esta sexta-feira, no horá-
rio do Japão, é de calor de 
32 graus, com sensação de 

35, e pancadas de chuva à 
tarde, condições típicas do 
verão asiático. A atleta é 
hoje o nome de maior pro-
jeção do esporte de Pinda-
monhangaba, onde iniciou 
sua carreira treinando nas 
pistas do Centro Esporti-
vo João do Pulo, receben-
do atenção do Fundo de 
Apoio ao Esporte da Se-
cretaria de Esportes e La-
zer (SEMELP) da Prefei-
tura de Pindamonhangaba.
Descoberta em um projeto 
de iniciação esportiva pelo 
professor Luiz Gustavo 
Consolino, que segue até 
hoje sendo seu treinador, 
Ketiley conquistou a vaga 
após se tornar tricampeã 
brasileira e campeã sul-
-americana de Atletismo 
durante o período de clas-
sificação determinado pela 
World Athletics (Federa-
ção Internacional de Atle-
tismo). 
Em maio desde ano, a atle-
ta consagrou-se campeã 
nos 100 metros com bar-

reiras de atletismo adulto 
no Estádio Modelo Alber-
to Spencer, na cidade de 
Guayaquil, no Equador. 
Com o tempo de 12”96, 
a atleta conquistou a me-
dalha de ouro no Cam-
peonato Sul-Americano, 
e garantiu índice para o 
Mundial de Atletismo de 
Eugene/EUA em 2022.
Campeã do Troféu Brasil, 
a atleta de 21 anos segue 
se destacando e agora atin-
ge o auge de sua carreira, 
marcada por uma história 
de superação. “Estamos 
com uma expectativa mui-
to boa dela fazer uma boa 
marca. Evidente que é pro-
cesso muito competitivo 
pois ela está disputando 
com os 40 melhores atle-
tas de todo o mundo, sen-
do ela a sexta atleta mais 
jovem. Hoje ela finaliza 
o processo preparatório 
dentro da Vila Olimpica 
em Tóquio e vamos tor-
cer para que ela consiga 
a vaga para a semifinal”, 

afirmou o técnico Luiz 
Gustavo Consolino.
Para o secretário de Es-
portes, Everton Chinaqui, 
ver a participação da atleta 
na Olimpíadas é motivo 
de muita satisfação. “Para 
nós da Secretaira de Es-
portes é uma alegria e uma 
honra ver a Keteley no 
maior evento esportivo do 
planeta. Fica nossa torcida 
e apoio para que ela possa 
fazer o seu melhor”, finali-
zou Everton.
Treinador convocado: 
Luiz Gustavo Consolino
O treinador de atletismo 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Luiz Gustavo 
Consolino, foi convocado 
para a comissão técnica 
da seleção brasileira de 
atletismo, para a disputa 
do mundial de atletismo 
sub-20, que ocorre entre 
os dias 17 e 22 de agosto 
de 2021, em Nairóbi,  Qu-
ênia. 
O treinador se apresenta à 
seleção brasileira de atle-

tismo no dia 9 de agosto, 
em Bragança Paulista, 
juntos com os atletas.
Lá será realizado um cam-
ping de treinamento, o 
embarque para o campeo-
nato correrá no dia 13 de 
agosto. Vale destacar tam-
bém que ele é o treinador 
da Ketiley Batista, atleta 
de Pindamonhangaba, que 
está disputando as olimpí-
adas de Tóquio pela sele-
ção brasileira de atletismo.
Essa convocação é feita ao 
treinador com maior nú-
mero de atletas e treinador 
com atleta melhor classifi-
cado no ranking.
“Será um grande prazer 
representar o Brasil numa 
competição Mundial. Es-
pero que os nossos atletas 
de Pindamonhangaba e 
todos os demais possam 
fazer uma grande compe-
tição e representar o país 
da melhor maneira possí-
vel”, disse o treinador de 
atletismo Luiz Gustavo 
Consolino.

Atleta pindense, Ketiley Batista, corre nas
pistas de Tóquio nesta sexta-feira

Programação virtual: Museu Felícia 
Leirner e Auditório Claudio Santoro 

estão repletos de atrações

Na programação virtual 
deste fim de semana, o pú-
blico vai poder conhecer 
mais sobre Claudio San-
toro. Todas as atividades 
estarão disponíveis nas 
redes sociais (Facebook 
e Instagram - @museufe-
licialeirner) e também no 
site oficial do museu.
Na sexta-feira (30) é dia 

de diversão com histórias 
e curiosidades sobre a vida 
e a obra do maestro Clau-
dio Santoro, nas mídias 
sociais dos equipamentos, 
às 15h, no projeto Fora da 
Caixa. 
O vídeo integra o primei-
ro episódio da série “Você 
Está Ouvindo”, idealizado 
e executado pela equipe de 

educadores do museu com 
o objetivo de compartilhar 
com o público histórias de 
grandes nomes da música 
clássica.
Além disso, no sábado 
(31), as homenagens ao 
artista não param por aí. 
Às 15h, Museu e Auditó-
rio convidam Junior Pasini 
para apresentar a canção 
Pregão da Saudade, de 
autoria do grande maestro 
Claudio Santoro, uma par-
ceria do regente com Vini-
cius de Moraes.
As atrações são do Mu-
seu Felícia Leirner e Au-
ditório Claudio Santoro, 
instituições da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo, ge-
ridas pela ACAM Porti-
nari. Vale lembrar que o 
museu está aberto para 
visitação presencial de ter-
ça a sexta das 11h às 16h, 
aos sábados das 13 às 16h 
e aos domingos das 13h 
às                     15h. A medi-
da acontece pela inserção 
do Estado de São Paulo à 
fase de transição do Plano 
SP, que possibilita o retor-
no seguro e gradativo das 
atividades presenciais, se-
guindo todos os protoco-
los de segurança sanitária 
para seus funcionários e 
visitantes.

Cafés da Manhã são opção turística 
na zona rural de Pindamonhangaba
A nova moda do momento 
em Pindamonhangaba são 
os cafés da manhã como 
atrativo turístico dos finais 
de semana, na zona rural. 
Diversos estabelecimentos 
estão se rendendo a essa 
tendência, que tem atraído 
cada vez mais pessoas e 
se mostram uma excelente 
opção de custo-benefício.
O Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura reali-
zou um levantamento dos 
locais que contam com 
essa opção para os finais 
de semana e, atualmente, 
nove espaços oferecem 
este serviço na zona rural. 
Para o diretor de Turismo, 
Fábio Vieira, essa é uma 
tendência que veio para fi-
car, principalmente com a 
proximidade das estações 
mais quentes.
“Verificamos que mesmo 
nesta época de inverno, 
cada vez mais estabeleci-
mentos estão abrindo suas 
portas para receber turistas 
para os cafés da manhã. 
Acreditamos que essa ten-
dência tenha surgido como 
uma forma criativa de re-
torno gradual às ativida-
des, devido ao período 
mais crítico da pandemia, 
por isso enfatizamos a im-
portância de todos estarem 
de acordo com o Plano 
São Paulo e seguirem as 
regras sanitárias como exi-

gir uso de máscara, utilizar 
espaços ventilados e sem 
aglomeração”, pontuou o 
diretor.
A Secretaria de Cultura 
e Turismo vê com bons 
olhos iniciativas como 
esta, que atraem munícipes 
e visitantes a conhecerem 
não somente os estabele-
cimentos, mas as regiões 
onde eles estão instalados. 
“O investimento do em-
preendedor é primordial 
para o desenvolvimento 
do setor turístico em nos-
sa cidade, por isso todas as 
iniciativas são bem-vindas 
e, no que depender da Se-
cretaria de Turismo, apoia-
remos no que for possível, 
principalmente para que 
mais pessoas possam co-
nhecer e ter acesso a esses 
serviços”, avaliou o secre-
tário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores.
Cafés Coloniais em Pinda-
monhangaba:
- A2 - Espaço na Monta-
nha - Estrada Municipal 
Wilson Monteiro nº10.000 
- Cruz Pequena - (12) 
99783-1940 - https://goo.
gl/maps/ynjXzr4CiS9Dv-
NXe8 
- Café no Bule: Rod. Dr. 
Caio Gomes Figueiredo - 
(12) 99717-3768 - https://
goo.gl/maps/Fb6cLyc-
8qWbfbShj6 
- Café Caipira da Maril-

sa - Estr. Mun. Cap. Ave-
lino Alves Pereira - (12) 
99741-5895
- Hotel Fazenda Pé da Ser-
ra - Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, km 157 - (12) 
3642-2014 -
https://goo.gl/maps/ouJ-
VireRiNj2cctT9 
- Rancho Alfa - Rod. Dr. 
Caio Gomes Figueiredo 
- (12) 99773-2060 - ht-
tps://goo.gl/maps/uwcJv-
7znPp9nrQPm9 
- Restaurante Alecrim - 
Rodovia Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, Km 3,5 Es-
trada Dr. José Carlos Na-
trielli de Almeida, 964 - 
(12) 99778-3362 - https://
goo.gl/maps/WFRFohjg-
mXqpb2xa7 
- Restaurante Colmeia - 
Estrada Municipal Jesus 
Antônio de Miranda, km 
6, s/n - Colmeia - (12) 
3642-2120 - https://g.
page/restaurantecolmeia-
pinda?share 
- Restaurante Jeitão Caipi-
ra - Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo, 9046-9080 - 
Ribeirão Grande -
(12) 3643-7040 - https://
goo.gl/maps/WrAAAxSc-
NL8QYuo87 
- Restaurante do Paizão 
- Estr. Mun. do Pinhão, 
1400 - Pinhão do Una, 
(12) 99732-6479 - https://
goo.gl/maps/mQAJtd-
MY6KAT8RdD9 
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O surgimento de São Ben-
to do Sapucaí, primei-
ramente batizada Terras 
Altas do Sapucaí, foi im-
pulsionado        pelo ban-
deirismo e a mineração. 
Acreditava-se que a região 
ocultava uma grande opor-
tunidade para a extração 
de ouro, o que foi o prin-
cipal atrativo para a vinda 
dos sertanistas da região, 
dentre eles, Gaspar Vaz da 
Cunha, o Oyaguara, um 
dos primeiros a chegar às 
serranias do alto da Man-
tiqueira, juntamente com 
outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo 
fértil e o clima temperado 
que a região propiciava, 
Oyaguara passou a convi-
dar pessoas de São Paulo e 
Minas Gerais para se esta-
belecerem ali e assim deu-
-se início ao povoamento. 
Aos poucos, com o declí-
nio da exploração do ouro, 
os desbravadores foram 

16 de Agosto Aniversário 
de São Bento do Sapucaí

percebendo a riqueza do 
solo das Terras Altas do 
Sapucaí. Assim, o cultivo 
do fumo, da cana-de-açú-
car e do café foi dando 
espaço ao crescimento 
do lugarejo que, após ter 
sido elevado à categoria 
de Freguesia, no ano de 
1832, passou à Vila, em 
1858, e quase uma década 
depois, tornou-se Cidade 
pela Lei nº 48, passando a 
ser Estância Climática em 
26 de janeiro de 1976. São 
Bento do Sapucaí ilustra 
ainda em sua história um 
papel importante na Re-
volução Constitucional de 
1932, tendo sido palco de 
combates travados entre 
paulistas e mineiros. O es-
tado de Minas Gerais de-
cidiu na época, no último 
minuto, se aliar a Getúlio 
Vargas e permitiu que seu 
território, o qual faz divi-
sa com São Paulo ao sul e 
ao oeste, fosse usado pelas 

tropas federais de         Var-
gas no combate aos paulis-
tas. 
O Museu da Revolução 
de 1932, inaugurado em 
2004, foi instalado em 
uma casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. 
Ele conta a história do lu-
gar e tem um acervo que 
traz  fotos, objetos e ar-
mas da Revolução de 32, 
encontrados na região. 
Nas páginas atuais de sua 
história, SBS encontra no 
cultivo da banana e na pe-
cuária os seus
carros-chefes para a eco-
nomia local. Porém, o tu-
rismo tem se apresentado 
como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

25 de Agosto Anversário 
de Redenção da Serra

História: Uma pequena ci-
dade localizada no interior 
do estado de São Paulo, 
rodeada por montanhas e 
banhada por um imenso 
reservatório, com o clima 
a menos, se tornou fato 
marcante na história do 
Brasil. Redenção da Serra 
é um município típico de 
interior, uma área de 309 
km², com 3.873 mil habi-
tantes segundo o censo re-
alizado pelo 
IBGE em 2010. Teve seu 
ponto de partida no início 
do século XIX, quando 
ocorreu o esgotamento do 
ouro no estado de Minas 
Gerais e a econômia se 
deslocou para o Vale do 
Paraíba com a expansão 
cafeeira, o que propor-
cionou o aparecimento 
de novos núcleos de po-
voamento. O capitão-mor 
Francisco Ferraz de Araú-
jo, sua esposa Francisca 
Galvão de França e um 
grupo de escravos foram 
incumbidos pelo governa-
dor da Província de São 

Paulo para desbravar no-
vas terras. Quando o grupo 
chegou a nove quilômetros 
do Rio Paraitinga um dos 
escravos faleceu, e neste 
local foi construída uma 
cruz de madeira. A qual 
mais tarde surgiu uma ca-
pela e ao seu redor um po-
voado que foi nomeado de 
Paiolinho, nome originá-
rio das plantações de linho 
que havia no local, e essas 
fibras eram guardadas em 
um paiol (paiol+linho). O 
lugarejo foi crescendo e se 
desenvolvendo devido à 
produção de café, e no dia 
24 de março de 1860 foi 
elevado à categoria de Paz 
segundo a Lei Provincial 
nº 3. Após 17 anos com a 
expansão agrícola levou 
Paiolinho à categoria de 
Município com o nome de 
Redempção, segundo a Lei 
Provincial nº 33, de 8 de 
maio de 1877.  Redemp-
ção passou de existir e 
recebeu o nome de Reden-
ção da Serra devido a ser a 
primeira cidade do estado 

de São Paulo a fazer a abo-
lição da escravidão antes 
do dia 13 de maio de 1888, 
que foi sancionada a Lei 
Áurea (Lei Imperial nº 3. 
353). O acontecimento foi 
noticiado pelo jornal Diá-
rio Paulista de Taubaté na 
edição de 17 de fevereiro 
de 1888. “O movimento li-
bertador caminha veloz no 
norte de São Paulo, fazen-
do-nos crer que, em prazo 
muito curto esta grande 
zona terá repelido os últi-
mos fragmentos da nefasta 
escravidão que ainda to-
lhem, ainda comprimem a 
sua artéria de vida, privan-
do- nos de sorver, desde já, 
em longos tragos, 
o nosso ambiente salutar 
da liberdade. A libérrima 
Villa de Redempção, fi-
liada ao nosso município 
pelos traços de origem e 
parentesco, acaba glorio-
samente de justificar o seu 
título official, 
constituindo livre todo o 
seu território urbano e ru-
ral.

90% da população não faz
questão de escolher marca
de vacina contra covid-19

Noventa por cento da po-
pulação quer ser vacinada 
contra o novo coronavírus 
independente da marca do 
imunizante, mostra pes-
quisa divulgada hoje (30) 
pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI). O 
levantamento ouviu 2 mil 
pessoas em todos os esta-
dos do país entre os dias 
12 e 16 de julho.
Entre as pessoas entrevis-
tadas, 43% disseram que 
até gostariam de escolher 
entre as marcas de vacina 
disponíveis se houver essa 
possibilidade, mas apenas 
9% afirmaram que dei-
xariam de se vacinar se o 
imunizante de preferência 
não estivesse disponível. 
“O fato de o brasileiro 
aceitar tomar a vacina dis-
ponível nos deixa menos 

apreensivos, não só pela 
proteção individual, mas 
pelo benefício para toda 
a sociedade”, ressaltou o 
presidente da CNI, Rob-
son Braga de Andrade.
A maioria da população 
(62%) considera que o rit-
mo da vacinação no Brasil 
ainda é lento. Porém, 68% 
acreditam que a velocida-
de da imunização no país 
aumentou muito em julho 
em relação a junho.
Menos medo
Para 70% dos entrevis-
tados, a pandemia de co-
vid-19 deve perder força 
daqui para frente. Uma 
minoria (18%), no entan-
to, acredita que o número 
de casos e de mortes cau-
sadas pela doença deve 
aumentar.
Na comparação com a 

pesquisa feita pela CNI 
em abril, caiu de 56% 
para 47% o percentual de 
pessoas que diz ter mui-
to medo do coronavírus. 
Também se reduziu a pro-
porção de pessoas que tem 
medo de frequentar sho-
ppings, de 39% para 24%. 
Em relação ao comércio de 
rua, em abril, 36% tinham 
medo e agora são 28%. O 
receio de ir a bares e res-
taurantes passou de 45% 
para 34%.
Também melhoraram as 
expectativas sobre a eco-
nomia. 
Em abril, 18% viam a si-
tuação econômica do país 
em recuperação. Neste le-
vantamento o percentual 
ficou em 43%.
*com informações da 
Agencia Brasil.

Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - Tomada de 
Preços Nº 005/2021 – Proc. Adm. Nº 115/2021 - A Comissão de Li-
citações, torna público que, em sessão realizada em 30/07/2021, às 
10h00min, após o exame da documentação de habilitação, foi con-
siderada Habilitada a empresa:  FABIO FONSECA DOS SANTOS 
ME. Após a fase de habilitação e exame da proposta apresentada na 
sessão, chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º Colocado: 
FABIO FONSECA DOS SANTOS ME, com o valor de R$ 226.089,12. 
Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Co-
missão de Licitação - Potim, 30 de julho de 2021. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 031/2021 – No dia 30 
de julho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº 031/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mate-
rial de Demarcação Viária, as empresas: VIRUM SERVIÇOS DE SI-
NALIZAÇÃO VIARIA EIRELI, com valor total de R$ 20.779,40 e MAVI 
TINTAS E SINALIZADORA LTDA, com valor total de R$ 164.485,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. 
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A Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, está 
ampliando o serviço de 
acolhimento aos morado-
res em situação de rua no 
enfrentamento da onda de 
baixa temperatura.
Além do Centro de Aco-
lhimento aos Moradores 
de Rua no ginásio da Qua-
dra Coberta, o município 
implantou um Abrigo de 
Emergência com 25 vagas 
para atender os morado-
res nesta semana de frio 
intenso. O Abrigo emer-
gencial está atendendo no 
Centro Comunitário do 
bairro Alto do Cardoso e 
funcionará até no próximo 
domingo (1).
O serviço de abordagem 
social vem realizando tra-
balho diariamente iden-
tificando os moradores 
e fazendo o convite para 
que sejam assistidos com 
apoio tanto no Centro de 
Acolhimento quanto no 
SOS, entidade parceira 

A Sabesp está iniciando 
em Ubatuba as obras do 
Programa Corporativo de 
Redução de Perdas, que 
visa executar melhorias 
nos setores de abasteci-
mento de água. O empre-
endimento com financia-
mento da JICA (Agência 
Japonesa de Cooperação 
Internacional), já iniciado 
também nos municípios de 
São Sebastião e Caragua-
tatuba, chega agora a Uba-
tuba com investimento na 
ordem de R$ 9,1 milhões.
As obras beneficiarão 118 
mil habitantes, incluindo a 
população flutuante da alta 
temporada, gerarão até 35 
oportunidades de emprego 
direto e compreenderão 
melhorias visando a dura-
bilidade e, consequente-
mente, a redução da neces-
sidade de manutenções. 
As obras incluem a im-
plantação de 28 áreas para 
controle de abastecimento, 
além de 9 km de redes de 
distribuição de água, equi-
pamentos de medição, de 
bombeamento de água, 
válvulas de pressão, entre 
outros, com foco no Siste-
ma Carolina.
Conforme explica o res-
ponsável pelas obras da 
Superintendência de Ges-

Prefeitura implanta abrigo 
emergencial para moradores 
de rua em Pindamonhangaba

Sabesp investe R$ 9,1
milhões no abastecimento

de água em Ubatuba

deste segmento.
“Estamos ampliando com 
o numero de 25 a 30 pou-
sos, oferecendo as refei-
ções diariamente para 
essas pessoas, agora con-
tando com apoio de enti-
dades que estão colabo-
rando com o fornecimento 
dos alimentos”, explicou a 
secretária Ana Paula Mi-
randa.
Esse trabalho emergencial 
está contando com apoio 
das entidades como: APAE 
(fornecerá sopa para o pe-
ríodo noturno), Lar Irmã 
Júlia (doou travesseiros e 
fará o café da manha), Lar 
Irmã Terezinha (doação de 
cobertores) e SOS (roupas 
de cama e travesseiros), 
abraçando essa importante 
causa junto com a gestão 
municipal. O novo espaço 
do Centro de Acolhimento 
conta também com Espa-
ço Pet para receber os ani-
mais destes moradores de 
rua. “Sabemos que mui-
tos deles sempre andam 

tão do Programa de Re-
cuperação Ambiental da 
Baixada Santista e Litoral 
Norte, engenheiro Lean-
dro Santos de Araujo, o 
Sistema Carolina é res-
ponsável por grande par-
te do abastecimento de 
Ubatuba. “São 363 km de 
redes de distribuição de 
água e reservação total de 
11,5 milhões de litros. A 
adequação dos setores de 
abastecimento permitirá 
uma gestão mais adequada 
no que se refere a perdas 
de água”, explicou.
Os bairros beneficiados 
são Parque dos Ministé-
rios, Taquaral, Usina Ve-
lha, Morro da Pedreira, 
Barra Seca, Perequê-A-
çu, Iperoig, Itaguá, Pon-
ta Grossa, Tenório, Praia 
Grande, Toninhas, Ponta 
das Toninhas, Enseada, 
Santa Rita, Perequê-Mi-
rim, Saco da Ribeira, Praia 
da Ribeira, Praia da Su-
nunga, Lázaro e Domingas 
Dias.
Para o superintendente da 
Sabesp no Litoral Nor-
te, Rui César Rodrigues 
Bueno, a setorização do 
abastecimento é de suma 
importância. “Não deve-
mos esquecer que a água é 
um bem finito e devemos 

acompanhados de algum 
animal e caso eles necessi-
tem poderão leva-lo junto 
pois o abrigo conta tam-
bém com caminha e ração 
para os pets. Agradeço o 
apoio do CEPATAS e da 
nossa funcionária Andreia 
(setor de parcerias), na 
confecção da caminha pet, 
e todo apoio da Dra. Este-
la da Comissão de Direitos 
Humanos e toda equipe da 
OAB”, afirmou Ana Paula.
A Prefeitura agradece a 
parceria com a Associação 
de Moradores do bairro, 
através do presidente Re-
nan Teixeira.
A população de Pinda-
monhangaba pode ajudar 
na identificação de mo-
radores em situação de 
rua. “Ao identificar uma 
pessoa em situação de rua 
nesse frio, acione o ser-
viço de abordagem espe-
cializada pelos telefones 
98308-0025, 98279-0221 
ou 93500-3054”, afirma a 
secretária Ana Paula.

usá-la com responsabili-
dade. A Sabesp não mede 
esforços para garantir 
maior confiabilidade dos 
sistemas de abastecimento 
e, consequentemente, se-
gurança hídrica para nossa 
região. É importante des-
tacar que o benefício será 
a longo prazo, com foco 
na missão da Companhia 
de prestar serviços de sa-
neamento, contribuindo 
para a melhoria da qua-
lidade de vida e do meio 
ambiente”, concluiu o su-
perintendente.
Redução de Perdas
Criado em 2009, o Progra-
ma Corporativo de Redu-
ção de Perdas da Sabesp 
tem como objetivo reduzir 
as perdas de forma consis-
tente e a longo prazo. Para 
isso, são feitas diversas 
ações de melhoria opera-
cional e de manutenção, 
além de importantes ações 
de renovação e melhoria 
da infraestrutura, como a 
troca de tubulações, ra-
mais domiciliares e hi-
drômetros, além da iden-
tificação de vazamentos e 
fraudes, proporcionando 
a redução das pressões de 
operação e evitando a fa-
diga dos materiais e tubu-
lações usadas.
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Dentre as mais auspiciosas 
notícias que advêm nestes 

A inclusão dos excluídos: nova lei
reguladora do superendividamento

tempos tão turbulentos é 
a da aprovação, depois de 

alongado processo legisla-
tivo, da Lei nº 14.181, de 

1º de julho de 2021, que 
cria mecanismos para pro-
mover a reinclusão social 
de milhões de pessoas dei-
xadas à margem da socie-
dade de consumo por força 
do contingente expressivo 
de dívidas que contraíram 
ao longo do tempo.
A feliz fórmula estatuída 
na lei nada mais faz do que 
estipular a repactuação de 
dívidas e a concessão de 
novos créditos com estrito 
respeito ao mínimo exis-
tencial.
E, em homenagem a uma 
das cláusulas gerais mais 
relevantes do novo direito 
civil, é de se acolher com 
boa-fé o consumidor e, por 
conseguinte, tratar da res-
pectiva dívida como uma 
unidade, de modo que o 
respectivo valor seja revis-
to e repactuado com vis-
tas ao efetivo pagamento, 
cujas parcelas não impe-
çam a digna sobrevivência 
do devedor.
Trata-se, destarte, como 
que de um refis sem per-
dão. Só que, desta feita, 
aplicável a enorme con-
tingente de consumidores 
postos à margem do mer-
cado e que passaram a in-
tegrar sinistros cadastros 
desabonadores de tudo e 
para tudo.
Em chamado leal ao rein-
gresso dos que estejam 
fora da comunidade de 
consumidores e, portanto, 

à paz social, é proposto na 
lei, ao estatuir mecanis-
mos judiciais de concilia-
ção e de mediação para o 
deslinde de conflitos ge-
rados pelo superendivida-
mento, com vistas a tornar 
efetivos os planos e moda-
lidades de pagamento.
Eis aí o verdadeiro sinal 
dos tempos!
Importante lembrar que  a 
Lei nº 14.181 vem ao en-
contro das propostas  do 
capitalismo humanista, 
que tem por tarefa identifi-
car a dimensão econômica 
dos direitos humanos para 
que a mecânica da econo-
mia seja instrumento de 
edificação da sociedade 
fraterna.
A defesa do consumi-
dor, aliada à redução das 
desigualdades sociais e 
regionais, foram adnu-
merados como vetores da                
ordem econômica consti-
tucional.
Pois a lei dos superendi-
vidados concretiza, a um 
só tempo, esses dois ele-
mentos essenciais, consti-
tutivos de uma economia 
bem organizada: permite 
a defesa coerente de um 
modelo de equação de 
dívidas que não retire a 
dignidade do devedor e, 
ainda, reduz o abismo de                                  
desigualdade que é pro-
vocado, na sociedade de 
consumo, pela denegação 
do crédito e pelos entraves 

à sadia solução negociada 
dos efeitos das dívidas.
Vale destacar que essa 
lei, que bem poderia ser 
designada Claudia Lima 
Marques,  em razão do 
papel de vanguarda que 
essa ilustre consumerista 
desempenhou não apenas 
na elaboração do proje-
to de lei, mas, sobretu-
do, na imprescindível di-
namização do processo                                   
legislativo que afinal foi 
concluído com êxito,               
utiliza cinco vezes a ex-
pressão “mínimo existen-
cial”.
Em suma, a lei redentora 
dos superendividados se 
põe em linha com a noção 
de desenvolvimento pre-
conizada por São Paulo 
VI, que é aquele integral, 
abrangente do homem 
todo e de todos os homens.
Wagner Balera é profes-
sor Titular de Direito Pre-
videnciário e de Direitos 
Humanos na Faculdade de 
Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São 
Paulo ? PUC-SP. É Li-
vre-Docente em Direitos 
Humanos, Doutor em Di-
reito das Relações Sociais.  
Autor de mais de 30 livros 
na área de Direito Previ-
denciário e de mais de 20 
livros da área de Direitos 
Humanos. É sócio funda-
dor e titular do escritório 
Balera, Berbel & Mitne 
Advogados.


