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Agentes de vetores durante combate a dengue em Guará; cidade tem surto de confirmações da doença

Mais de 143 registros são autóctones; Vigilância 
Epidemiológica faz varredura para conter avanço

Guaratinguetá 
atinge 158 casos 
confirmados de 
dengue em 2019
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Acusados por matar vizinha após briga por som 
alto, pai e filha seguem foragidos em Ubatuba

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A época de chuvas se 
aproxima e a preocupação 
com a dengue aumenta em 
muitas cidades da região. 
Em Guaratinguetá, muni-
cípio que havia baixado 
consideravelmente os casos 
da doença nos últimos anos, 
há um surto de notificações 
confirmadas. São 158 casos 
confirmados, dos quais 143 
são autóctones, ou seja, ad-
quiridos dentro da cidade.

O combate aos criadouros 
de larvas do mosquito Aedes 
aegypti é feito por meio de 
uma varredura do setor de 
Vigilância Epidemiológica, 
que tem realizado visitas 
domiciliares em regiões do 
município. De uma maneira 
geral os casos estão espa-
lhados, mas existem regiões 
onde o índice larvário é 

acima da média.
O veterinário do setor de 

Vigilância Epidemiológica, 
Felipe Guedes, explicou. “É 
um número que nos pre-
ocupa bastante, pois em 
2018 não tivemos nenhum 
caso registrado no muni-
cípio. Tendo em vista, se 
você comparar a realidade 
de outros municípios, nós 
tivemos um número baixo 
comparado a outras situa-
ções e níveis de infestações 
e principalmente níveis 
epidêmicos de outros mu-
nicípios”.

De acordo com Guedes, 
o número crescente se deu 
graças a entrada de um 
novo sorotipo em todo o 
estado de São Paulo. Haviam 
relatos de apenas um relato 
do sorotipo no estado, o 
de número um. Segundo o 
veterinário, com a entrada 
de um novo sorotipo, facilita 
que outras pessoas adqui-

ram dengue novamente. “Há 
relatos em Guaratinguetá de 
pessoas que tiveram dengue 
uma, duas vezes aqui no 
município”.

As aglomerações de casas 
e imóveis que mais têm 
preocupado o setor ficam 
na Nova Guará, Campo do 
Galvão, Vila Paraíba, Cen-
tro e Jardim do Vale. Foi 
realizado o mapeamento 
desses pontos, que mais 
concentram casos confir-
mados de dengue na cidade. 
“Nós não direcionamos os 
trabalhos somente nessas 
regiões, mas sim em todo 
o município. Nós inclusive 
retomamos a atividade de 
Cata-Bagulho para nos pre-
paramos para 2020, que 
é um ano que esperamos 
não ter uma epidemia de 
dengue”.

Guedes foi indagado sobre 
o carro de nebulização e 
descartou que ele seja uti-

lizado. “O fumacê não é uma 
ação preventiva. A aplicação 
de inseticida, inclusive há 
uma confusão com o fuma-
cê, o uso do inseticida só é 
usado quando há casos de 
dengue acontecendo no mu-
nicípio. Esses inseticidas são 
aplicados dentro das casas 
das pessoas e não nas ruas. 

Nos ralos é aplicado de pre-
ventiva durante todo o ano. 
E dentro da casa das pesso-
as só é aplicado quando há 
transmissão acontecendo 
dentro da cidade. Como 
não há transmissão aconte-
cendo neste momento, não 
há aplicação de inseticida”, 
concluiu.

O Governo Federal é o 
responsável por ceder in-
seticidas aos municípios. 
Atualmente, as cidades não 
têm estoque de inseticidas 
pois não houve aquisição 
por parte da União. Os 
municípios contam apenas 
com os larvicidas, que são 
colocados nos ralos.

Discussão acaba em assassinato de mulher de quarenta anos, baleada no rosto; outra vítima foi agredida por dupla
Da Redação
Ubatuba

Acusados de assassinarem 
uma vizinha e espancarem 
outra na última terça- feira, 
pai e filha seguem procu-
rados pela Polícia Civil de 
Ubatuba. De acordo com as 
investigações, o que crime 
ocorreu durante um desen-
tendimento por conta de 
som alto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, as vítimas es-
tavam ouvindo música em 
sua casa no bairro Cacho-
eira dos Macacos, quando 
os vizinhos apertaram a 
campainha por volta das 
4h. Afirmando estarem in-
comodados com a altura do 
som, pai e filha começaram 
a discutir com as amigas.  

Após uma delas, que tinha 
40 anos, supostamente 
negar-se a abaixar o     vo-
lume, o homem sacou sua 

arma de fogo e efetuou um 
disparo fatal contra o rosto 
da mulher. Na sequência, a 
filha do assassino desferiu 
diversos golpes de barra de 
ferro contra a outra vizinha.

Na sequência, os agresso-
res entraram em um carro, 
fugindo sentido a região 
central da cidade litorânea.

Acionado por moradores 
do Cachoeira dos Macacos, 
o Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
foi até o local, onde consta-
tou a morte de uma das ami-
gas e encaminhou a outra 
à Santa Casa de Ubatuba. A 
ferida permanece internada 
na unidade, mas não corre 
risco de morrer.

De acordo com a Polícia 
Civil, estão sendo realiza-
das diligências em diversos 
pontos do município na 
tentativa de localizar os 
criminosos. Até o momen-
to, pai e filha permanecem 
foragidos.A Polícia Militar que prendeu homem condenado por estupro durante ronda de rotina em Pindamonhangaba
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Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
firmou um novo convênio 
para pavimentação. Serão 
investidos R$ 926 mil em 
ruas do Jardim São José e 
Vista Alegre. A administração 
municipal acredita que até o 
final de 2020, 80% da cidade 
esteja com novo calçamento.

O projeto contará com um 
convênio estadual no valor de 
R$ 700 mil e contrapartida 
de R$ 226 mil do Município. 
São mais de dois quilômetros 
no vista Alegre e Jardim São 
José, beneficiando cerca de 
quinhentas famílias.

Serão contempladas as ruas 
João Madureira de Barros, 
Antônio Péres Campêlo e 
Lígia Novaes de Luca no Ita-
gaçaba e um trecho no Santo 
Antônio no Jardim São José. 
“Essas ruas são as maiores 
ali da região com a Antônio 
Peres Campelo, que vamos 
fazer. A segunda maior é a 
João Madureira de Barros. A 
gente priorizou as maiores 
do bairro, vias coletoras que 
têm maior tráfego, a de Luca 
já é mais local”, explicou o 
secretário de Obras, José 
Kleber Silveira.

O secretário frisou que o 
Vista Alegre ainda não havia 
recebido obras de grande 
impacto e devido à análise 

Ninho da Garça recebe 
amistoso entre Amigos do 
Nenê e antigos ídolos da 
Seleção Paulista Master

Da Redação
Guaratinguetá

O torcedor de Guaratingue-
tá tem uma boa oportunidade 
de rever grandes nomes do 
futebol, no próximo dia 10, 
no estádio Professor Dario 
Rodrigues Leite. O confron-
to amistoso entre Amigos 
do Nenê e Seleção Paulista 
de Futebol Master promete 
reunir ídolos das últimas 
décadas.

A partida, que conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Guaratinguetá, será realizada 
às 9h30. Entre os destaques 
está confirmada a presença 
de craques como Nenê, o “Pé 
de Anjo”, que marcou época 
na melhor fase do Guará, com 
direito a gol no título do Inte-
rior em 2007 e presença em 
campanhas no Campeonato 
Paulista, Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro.

Além de Nenê, quem for 
ao Dario poderá acompa-

nhar nomes como Dinei 
(ex-Corinthians, Guarani e 
Internacional), Pavão (ex-São 
Paulo), Zenon (ex-Guarani 
e Corinthians) e Paulinho 
McLaren (ex-Santos, Cruzeiro 
e Atlético Mineiro). 

A partida tem caráter bene-
ficente, com ingressos troca-
dos por um quilo de alimento 
não perecível. O acesso para 
o estádio Professor Dario Ro-
drigues Leite pode ser feito 
pela avenida Alves Mota, no 
bairro Vila Paraíba.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

A Polícia Militar que prendeu homem condenado por estupro durante ronda de rotina em Pindamonhangaba
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Prefeitura de Cruzeiro investe R$ 926 mil 
em pavimentação no Vista Alegre e São José
Até quinhentas famílias devem ser beneficiadas com o asfaltamento; projeto segue em tramite final de licitação

das condições precárias, foi 
um dos escolhidos. Após o 
investimento, restará apro-
ximadamente 10% do bairro 
para ser pavimentado. “O Vis-
ta Alegre estava realmente 
precisando e estava dentro 
do nosso cronograma de 
pavimentação. Exceto lá, mas 
vai faltar muito pouco”.

O convênio foi publicado 
no Diário Oficial na última 

semana. A solicitação das 
compras já foi realizada e 
nos próximos dias a licitação 
deve ser aberta. O Executivo 
acredita que entre a tomada 
de preço e a contratação da 
empresa serão uns 45 dias. 
Já a previsão de conclusão 
dos trabalhos é de três meses. 

Fim de mandato – A ex-
pectativa do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) é de 

atender 80% da cidade com 
a pavimentação até o final 
de 2020. Segundo o secre-
tário de Obras, ao assumir, 
o Município contava com 24 
quilômetros de ruas e aveni-
das de terra.

Até o momento, a atual 
gestão pavimentou aproxi-
madamente 12,5 quilôme-
tros, por meio de emendas e 
convênios com o Estado, além 

da produção própria dos blo-
quetes, que geram economia 
de 40%. “É muito gratificante 
para nós vermos que quase 2 
anos e 10 meses de governo 
já se passaram e como a 

gente pegou o município e 
como está hoje. A gente fala 
de pavimentação, mas não é 
só isso, vem a poeira, sujeira 
e a valorização dos imóveis”, 
destacou Silveira.

Uma das ruas que receberão a pavimentação; Prefeitura acredita pavimentar até 80% da cidade até 2020

Fotos: Reprodução PMC
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Chaca-
ra – Goiabal – 15x70 
– c/arvores frutíferas, 
pequena casa.Acei-
to carro/moto como 
parte de pagamento. 
Tr.F:  99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores 
frutíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 

c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-
8112
Ubatuba – Vendo 
apto – Toninhas – 
c/2 dorms.,  1 ste, 
elevador,  
Varanda gourmet. 
Tr.F: 98868-6384
Ubatuba – Vendo 
apto – Tenório – c/
2dorms., 2 banhs.,  
1 vg garagem.Tr.F: 
98868-6384
Pinda – Vendo ter-
reno Pq.Sangri- lá 
– c / 2 5 0 m 2 .  Tr. F : 
99153-4726
Pinda – Vendo ter-
reno plano, murado, 
c/300m2 – Sta Ce-
cilia – doc.escritura 
e IPTU em dia. Tr.F: 
99754-3607
Pinda – Vendo casa 
– Araretama – Tr.F: 
98407-0604/99134-
0999
Pinda – Vendo casa 
– c/187m2 de AC, c/
2dorms. s/1ste, doc.
ok ou troco com casa 
de menor valor. Tr.F: 
98301-4792
Pinda – Vendo casa – 
Liberdade II – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
á/serv., murada. Tr.F: 
99154-1390
Pinda – Vendo terre-
no – Pasin – c/125m2. 
Tr.F: 99153-4726
U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-

2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-

nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/

porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 

Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 

vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citro-
en Xsara Picasso 2.0 

- 16v – Aut.- ano 2005 
– G –preto – comple-
to. Tr.F: 99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. Tr.F: 
99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934
Pinda – Vendo Vectra 
GTX ano 2011 – Flex 
– c/manual – 4pts – 
prata – IPVA pago. 
Tr.F: 98182-7556
Pinda – Vendo Pálio 
EX 1.0 fire ano 2002 
– G – 2pts. Tr.F: 3912-
3522
Pinda – Vendo Fiat 
S t rada ano 2010 
– completa – cabi-
ne estendida. Tr.F: 
99659-6008
Pinda – Vendo Titan 
150 ES Mix ano 2009 
– conservada. Tr.F: 
99155-8673
Pinda – Vendo Fazer 
150 ano 2015 – ver-
melha – 10mil Km. 
Tr.F: 97404-1116
Pinda – Vendo Fan 
160 Start ano 2016 
– vermelha. Tr.F: 
98151-3195
Pinda – Vendo Kawa-
saki 2300 ano 2016 
– revisada – c/ma-
nual – 300cc. Tr.F: 
3207-2489
Pinda – Vendo Fazer 
ano 2012 250 cc – 
vermelha – ótimo es-
tado. R$ 98267-7188
Pinda  - Vendo Fan 
150  ano 2011 – preta 
– doc.ok. Passo car-
tão. Tr.F: 99773-6751

Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480

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:
ANDRE APARECIDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-SP, filho de
DAVID RODRIGUES e MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES.
CRISTIANE JOCELY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-
SP, filha de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e LUZIA DE GÓES 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO PEREIRA DUTRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Águas Vermelhas-MG, no dia 03 de setembro
de 1996, residente e domiciliado na Rua Iracema Pereira Resende nº 183, Castolira,
nesta cidade, filho de VALDETE PEREIRA DUTRA e ANA NERES DOS SANTOS.
ANA LUZ IZIDORO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de março de 2001, residente e domiciliada na Rua Iracema Pereira Resende nº
183, Castolira, nesta cidade, filha de JACOB DOS SANTOS e DIRCEIA MARIA
IZIDORO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 03 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Luiz Claudio dos
Santos, 23, Santa Cecília, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON DA SILVA e
MARIA CARDOSO DA SILVA.
ROSIANE BENTO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Avenida
Dr. Antonio Pinheiro Junior, Fazenda Instituto Agrônomico, nº 4009, Ponte Alta,
Pindamonhangaba-SP, filha de VICENTE RODRIGUES DE CAMARGO e IRACEMA
BENTO DE CAMARGO. 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DE OLIVEIRA PAGLIUCA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Serra Negra-SP, no dia 15
de julho de 1993, residente e domiciliado na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85,
aptº. 41, Centro, em Pindamonhagaba SP, filho de ANTONIO CARLOS PAGLIUCA e
LILIANE DE OLIVEIRA PAGLIUCA.
FERNANDA BIAJANTE, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Martinópolis-SP, no dia 09 de março de
1988, residente e domiciliada na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85, aptº. 41,
Centro, em Pindamonhagaba SP, filha de JOSÉ APARECIDO BIAJANTE e HELENA
MARIA RAMOS BIAJANTE. 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HÉBER CASTILHO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Rua Vito Gallo, nº 115, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de ARI DE ALVARENGA MELO e MARIA
MADALENA DE CASTILHO MELO.
BRUNA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 13 de agosto
de 1992, residente e domiciliada na Avenida Rui Barbosa, nº 777, Santa Rita,
Guaratinguetá-SP, filha de VICENTE CARLOS MARTINS e MARIA APARECIDA
MOISÉS DA SILVA 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,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MATEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
28 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de ISAIAS ARAUJO DOS SANTOS e
SONIA REGINA DOS SANTOS.
GISELE ELIANE SANT´ANA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 1978, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL SANT´ANA e MARIA APARECIDA DE
LIMA SANT´ANA. 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,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ALBINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
laboratório, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de março de 1987, residente e domiciliado na Rua José Carneiro
Salgado, nº 400, Jardim Imperial, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ ALVES DE
OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
DIANA PAULA TURCI LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada na  Rua do Cardoso n° 131, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de EDUARDO APARECIDO LEMES e MARIZA
APARECIDA TURCI LEMES. 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,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX ANGELO NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guiricema-MG, no dia 30 de setembro de
1987, residente e domiciliado na Rua Igaratá, nº 100, Cidade Nova, Pindamonhangaba-
SP, filho de ANTÔNIO APARECIDO NEVES e NEUZA APARECIDA DA SILVA NEVES.
GISELY RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1983, residente e domiciliada na Rua Dr.
Egnaldo Ramos, nº 74, Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de GERALDO
LANDIM DA SILVA e CLARISSE DE OLIVEIRA RODRIGUES LANDIM 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,  29 de abril de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO POMBO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão desenvolvedor,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1995, residente e domiciliado Rua José Luiz de Souza nº 194,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO EDUARDO DE MOURA FREITAS
e MÁRCIA FABIANA POMBO DE FREITAS.
RAFAELE SALGADO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
agosto de 1996, residente e domiciliada Rua José Luiz de Souza nº 194, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROGERIO DA FONSECA e APARECIDA
ROSELI SALGADO. 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,  03 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS TIAGO MOTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de prevenção de perdas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Cruzeiro-SP, no dia 03 de setembro de 1993, residente e domiciliado à Rua Silvio
Cozzi, nº 85, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filho de DOMINGOS ALEXANDRE
BARBOSA FERREIRA e ROSILAINE DA MOTA FERREIRA.
ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de agosto
de 2000, residente e domiciliada à Avenida Sidney Noel Pinto da Silva Junior, nº 68, nº
68, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ FERREIRA NETO e ADRIANA
APARECIDA FERREIRA. 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,  30 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KELVIN MATHEUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
operador de injetora, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Santo
Anastácio-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua
Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de MÁRCIO
APARECIDO NUNES DOS SANTOS e JANETE SILVA SANTOS.
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
24 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE
VIEIRA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  02 de maio de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº18/2019 – PROC.587/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de instalações do sistema de prevenção 
e combate a incêndio do Paço Municipal de Lorena, 
com fornecimento de material e mão de obra, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA
CNPJ: 60.863.966/0001-84
Valor do total: R$ 79.496,55 (Setenta e Nove mil 
Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta 
e Cinco Centavos)

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: WANESSA RODRIGUES DE SOUZA RG: 12.185.264. 
 

Lorena, 06 de NOVEMBRO de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 101/19 PROC. Nº 631/19
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços 
para aquisição de tubos de concreto armado e gelo baiano pelo período de 12(doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 22 de Novembro de 2019, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.
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 EDITAL DE LOTEAMENTO  
“VILAS DI FIORI” 

 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

FAZ SABER a todos os interessados que a firma ALTOS DO PIAGUI EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA, depositou neste Registro, nos termos da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, os 
documentos necessários para o registro do LOTEAMENTO  “VILAS DI FIORI”  em Guaratinguetá, 
os quais foram examinados e considerados em ordem. O loteamento compreenderá uma área de 
propriedade do loteador, com 20,8830ha,  localizada em zona urbana, com acesso pela Estrada 
Antonio Bedaque Sobrinho, objeto da Matrícula nº 42.191, do Livro 2, deste Registro Imobiliário. 
Além de 02 áreas institucionais, 05 áreas verdes, sistema viário e  03 sistemas de lazer, o 
loteamento compreenderá 250 lotes,    distribuídos em 15 quadras, perfeitamente demarcados 
conforme planta e memorial arquivados. Os loteadores se comprometem a executar, as suas 
expensas, os seguintes serviços e obras: 1. Terraplenagem para implantação de vias e lotes; 2. 
Demarcação dos lotes  e das áreas publicas; 3. Implantação do sistema de drenagem das águas 
pluviais, até a sua destinação final, conforme projeto aprovados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação e Habitação; 4. Implantação do sistema de capitação e rede de 
distribuição de água potável, com derivação para cada lote, conforme projeto aprovado pelo 
SAEG;5. Implantação da rede coletora de esgotos sanitários e sua destinação, com derivação para 
cada lote, conforme projeto aprovado pelo SAEG; 6.Implantação de guias e sarjetas; 7. Implantação 
de ciclovia; 8. Pavimentação das vias públicas, atendendo normas técnicas de acordo o projeto 
aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; 9. Implantação do 
sistema de sinalização; 10. Implantação da rede de distribuição de energia elétrica domiciliar, 
segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante de Energia; 11. Implantação da rede 
de distribuição de iluminação pública segundo projeto aprovado pela EBE - Empresa Bandeirante 
de Energia; 12. Ajardinamento das áreas públicas e de lazer. Foi apresentado cronograma de 
obras. O loteamento foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 8.485, de 15/08/2018, revigorado 
pelo Decreto n. 8.706, de 11 de junho de 2019, com Certificado da GRAPROHAB n° 
344/2017, expedido aos 26/09/2017. Para que ninguém alegue ignorância é expedido o presente 
edital, que será publicado juntamente com um pequeno desenho de localização da área, em três 
dias consecutivos na imprensa da região, podendo o loteamento ser impugnado no prazo de quinze 
(15) dias contados da data da última publicação, sem a qual se fará o registro pretendido, nos 
termos do art. 19 da Lei 6766/79. 
 

Guaratinguetá, 06 de novembro de 2019. 
 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

Falta de investimento atrasa 
processo de universalização 
do saneamento básico no país

Da Redação
Guaratinguetá

O Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PLANSAB), que prevê a uni-
versalização dos serviços de água e 
esgoto para todos os brasileiros, tem 
apenas 14 anos para ser cumprido, 
mas infelizmente ainda existe um 
longo caminho pela frente. Segundo 
cálculos do Instituto Trata Brasil, o 
país está mais de 30 anos atrasado em 
relação ao cumprimento das metas de 
cobertura de abastecimento de água, 
coleta e tratamento de efluentes, o que 
influencia diretamente no desenvolvi-
mento social e econômico do Brasil. 

O PLANSAB prevê o investimento 
anual de cerca de R$ 22 bilhões para 
atingir o compromisso de universa-
lização até 2033, mas infelizmente, 
o país investe valor inferior a R$ 10 
bilhões, menos da metade da quantia 
necessária para que o saneamento bá-
sico seja estendido à toda população. 

Em contrapartida ao cenário atual 
do Brasil, em Guaratinguetá, as ne-

gociações entre o Poder Público e a 
Guaratinguetá Saneamento, empresa 
responsável pelo esgotamento sanitá-
rio no município, avançam para que 
até 2025 a cidade tenha 100% do 
esgoto tratado. “Com a aprovação do 
nosso planejamento, faremos os devi-

dos investimentos em diversas frentes 
do serviço de esgotamento sanitário 
no município para garantir que toda 
a população guaratinguetaense te-
nha mais saúde e qualidade de vida”, 
enfatizou o diretor da Guaratinguetá 
Saneamento, Eduardo Caldeira.

Parcerias Público-Privadas tem sido a melhor opção para 
garantir a cobertura de serviços essenciais para a população

Cras inicia nesta quinta-feira ação em Ubatuba
Da Redação
Guaratinguetá

A secretaria de Assistência Social 
de Ubatuba inicia no próximo dia 7 
o atendimento de uma ação que ofe-
rece os serviços do Cadúnico, com o 
objetivo de aumentar a abrangência 
do atendimento das famílias que 
não têm acesso ao equipamento.

A iniciativa é viabilizada pelo 
Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) e conta com 

atendimento realizado no bairro do 
Horto, no posto de saúde, em duas 
quintas-feiras. A primeira ação está 
prevista para o próximo dia 7. 

Já na terceira semana do mês, 
no dia 21, o atendimento está 
agendado para o posto de saúde 
do bairro Marafunda. Em ambos 
locais, o serviço estará disponível 
das 9h às 12h.

O Cadastro Único é um instru-
mento que identifica e caracteriza 
as famílias de baixa renda, per-
mitindo que o governo conheça 

melhor a realidade socioeconômica 
dessa população. Nele, são registra-
das informações como característi-
cas da residência, identificação de 
cada pessoa, escolaridade, situação 
de trabalho e renda.

A secretária adjunta de Assis-
tência Social, Camila Meirelles, 
explicou que os moradores con-
templados pelo Bolsa Família em 
Ubatuba também devem renovar 
seu cadastro único para evitar 
o bloqueio de seus benefícios. A 

atualização deve ser feita a cada 
dois anos.

A inscrição ou a atualização de 
dados deve ser feita pela pessoa 
responsável legal pela família. Para 
isso, é necessário comparecer a um 
dos locais de cadastro levando do-
cumentos originais. Para os adultos, 
é necessário Rg, CPF, carteira de 
trabalho e comprovante de residên-
cia. Já para crianças e adolescentes 
é preciso a certidão de nascimento 
ou o RG e a declaração escolar. 

A inscrição no Cadastro Único 
gera o NIS (Número de Identifica-
ção Social), que permite o acesso 
a programas como a Tarifa Social 
de Energia Elétrica, a Carteira do 
Idoso, o Benefício de Prestação 
Continuada da Lei Orgânica de 
Assistência Social. O Cadúnico é 
um dos critérios que passa a ser 
adotado pelo Fundo Social de So-
lidariedade para a inscrição nos 
cursos gratuitos oferecidos no 
Centro de Capacitação Profissional.


