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Licitação do TUG é retomada com 
obrigatoriedade de acessibilidade
Vencedora deve ser conhecida até 15 de fevereiro; cinco empresas retiram edital e visitam município

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O novo edital de licita-
ção do transporte coletivo 
de Guaratinguetá foi re-
aberto no último sábado. 

O processo estava parado 
desde dezembro, quando 
um pedido de impugnação 
foi feito pela empresa São 
José, que opera parte da 
malha rodoviária do muni-
cípio. Cinco empresas já se 

candidataram e realizaram 
visitas técnicas ao terminal 
rodoviário e ao município. 
O prazo para conclusão é 
de um mês.

Durante o período em 
que o edital foi recolhido, a 

Um dos principais pontos de ônibus no Centro de Guará; licitação retomada pela Prefeitura com expectativa de resultado em fevereiro
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Nova mesa diretora assume Câmara com desafios 
de reforma administrativa e heranças em Lorena
Alterações no sistema, exonerações e polêmica com obra são demandas herdadas pelo novo presidente

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena passou 
por mudanças na gestão e 
tem agora a expectativa de 
alterações. O atual presidente 
Maurinho Fradique (PTB) as-
sumiu o cargo para o biênio 
2019/2020 com demandas 
de obras e adequações ad-
ministrativas deixadas pelo 
antecessor. Para ele, os dois 
anos na presidência servirão 
de trampolim para projetos 
mais ousados, com foco em 
2020.

A cerimônia de posse da 
nova mesa administrativa, 
que além de Fradique, conta 
com o vice-presidente Samuel 
de Melo (PTB), o primeiro se-
cretário Fábio Matos (PCdoB) 
e segundo secretário Pedro 
da Vila Brito (PTB), foi reali-
zada no último dia 2.

Segundo o presidente, o 
processo de transição com 
o vereador Waldemilson da 
Silva, o Tão (PR), no final do 

ano, possibilitou um início de 
gestão com decisões e dife-
rentes posicionamentos sobre 
a administração da Câmara.

Após apontamentos do 
Tribunal de Contas, foram 
exonerados 14 cargos comis-
sionados. Com as demissões, 
a Casa espera atingir uma 
economia de cerca de R$ 600 
mil por ano. Para Fradique 
essa economia possibilitará 
novas oportunidades e re-
cursos à Câmara. “O tempo 
todo falamos de economia 
e respeito ao erário público. 
Tive a coragem e o respeito 
focando a economicidade. 
Nada contra os colaboradores 
que foram exonerados, mas 
tínhamos que tomar uma ati-
tude e essa decisão caiu sobre 
minha responsabilidade”.

Entre os novos projetos, o 
vereador discute a possibi-
lidade de adotar o projeto 
“Câmara Sem Papel”, infor-
matizando os procedimentos 
além de auxiliar o tempo 
de trabalho do servidores. 

Em resposta à proposta, foi 
implantado “um normativo 
de procedimento e regras de 
funcionamento da Câmara”. 
Os colaboradores passaram 
por uma capacitação em 
sistemas e software, com a 
empresa Embras (Empresa 
Brasileira de Sistemas) pres-
tadora de serviços na Câma-
ra, nos últimos dias 3 e 4.

“Estamos em uma era cada 
vez mais digital, por isso 
estamos uniformizando os 
trabalhos, reparando os co-
laboradores e a Casa, dando 
a oportunidade de especia-
lização em algo que será 
instalado”.

Questionado sobre as re-
centes obras realizadas no 
prédio, como a reforma do 
telhado, criticada através 
de registros de vazamentos 
e infiltrações, o presidente 
confirmou a deterioração 
de anos e a necessidade das 
reformas feitas pelo seu ante-
cessor, mas garantiu que sua 
assessoria jurídica analisará 

as documentações e proce-
dimentos realizados com o 
setor jurídico da Câmara.

Projeto 2020 – Assumir 
a Presidência, Fradique já 
dá indicações de que pre-
tender ir além do gabine-
te principal do Legislativo 
em 2020. Ele contou que é 
questionado diariamente 
sobre novos desafios, como 
a disputa pela Prefeitura. O 
vereador, eleito com 1.375 
votos, garantiu que a prio-
ridade atual é o trabalho à 
frente da Câmara, mas não 
economizou palavras para 
ressaltar sua preparação caso 
haja esta possibilidade. “Se a 
população acreditar no meu 
nome, no meu trabalho, com 
certeza estarei pronto. Essa 
presidência acaba sendo um 
trampolim para novos desa-
fios, e pretendo fazer desse 
trampolim onde eu possa 
pular e encontrar ‘águas 
cristalinas (sic!)’, situações 
claras diante da população 
de Lorena”.

Foto: Rafaela Lourenço

O vereador Maurinho Fradique, que assumiu a Câmara; foco em 2020?

Prefeitura adequou quesitos 
apontados no pedido de 
impugnação.

Em seguida, foi reaberto 
para que as empresas se 
candidatassem a partir da 
última segunda-feira, data 

que o edital foi publicado no 
Diário Oficial do Município. 
A previsão é de que sejam 
conhecidas as propostas 
de empresas interessadas 
no certame e seja definida 
a vencedora até o dia 15 de 
fevereiro.

O secretário de Mobilida-
de Urbana de Guaratingue-
tá, Marco Antônio 'Major' 
de Oliveira, deu detalhes 
sobre os próximos passos 
da licitação. “A expectativa 
é de que o processo ocorra 
normalmente. As empresas 
interessadas podem retirar 
o edital no site da Prefeitura 
de Guaratinguetá. A previ-
são é de que no dia 15 de 
fevereiro sejam abertas as 
propostas”.

Foi feita uma ampla re-
visão e adequações no do-
cumento. De acordo com o 
secretário, a reserva técnica 
da frota de ônibus também 
foi alterada. “Não só diante 
dos apontamentos feitos 
no pedido de impugnação, 
como também uma revisão 
geral foi feita no processo 
licitatório, a Prefeitura veri-
ficou a necessidade de mu-
danças. Estamos constando 
uma reserva de três ônibus 

que ficarão disponibilizados 
durante todo o processo”, 
afirmou.

Outro apontamento feito 
no pedido de impugnação 
foi o número da Van Tep 
(Transporte Especial de Pas-
sageiros com Deficiência). 
Segundo o secretário, além 
das vans, consta no edital 
a obrigatoriedade de que 
todos os ônibus da malha 
rodoviária do município se-
jam devidamente equipados 
para facilitar a acessibilida-
de de passageiros.

“Em relação as Van Teps 
estamos constando a neces-
sidade da empresa respon-
sável disponibilizar duas 
vans para esse transporte 
exclusivo, mas lembrando 
que todos os ônibus serão 
acessíveis. É uma preocupa-
ção do prefeito Marcus Soli-
va (PSB) com a comodidade 
e segurança dos usuários”, 
concluiu o secretário.

O contrato de operação da 
malha rodoviária de Guara-
tinguetá terá duração de 15 
anos e poderá ser renovado 
por mais cinco anos, caso 
haja interesse por parte da 
Prefeitura e da empresa 
vencedora.
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Atos e Fatos
“A administração é a arte 
de aplicar as leis sem ferir 
os interesses”.

Márcio Meirelles Honoré Balzac

"do presidente preencher os cargos 
com elementos do meio em que vive 

ou tem a sua atividade"

GOVERNO MILITAR?
O governo do presidente Bol-

sonaro composto de 22 ministérios 
com 7 militares, ou seja, 6 militares 
que já deram baixa, portanto, civis.

O único na ativa é o ministro da 
Defesa.

O fato gerou na imprensa a dis-
posição de criar um clima de volta 
dos militares ao poder.

A afirmação de que o atual pre-
sidente tem no seu ministério mais 
militares que o governo da revolução 
é uma falácia.

De fato, os militares do golpe 
de 64, procuraram por todos os 
meios e fins não passar à sociedade 
que se tratava de um governo de 
exceção(?), o seu ministério era 
composto por civis simpatizantes 
ou membros da Arena, partido do 
governo. 

Com exceção dos ministros mili-
tares grande parte dos membros do 
governo eram militares da reserva e 
no segundo escalão então uma gran-
de quantidade de militares em postos 

diretivos. Até suboficial ocupava 
cargo no segundo escalão. Havia 
uma garantia de continuidade do 
soldo na reserva com as gratificações 
de função.

É evidente que há uma tendência, 
na formação de um governo, do 
presidente preencher os cargos com 
elementos do meio em que vive ou 
tem a sua atividade.

Lógico que o presidente Bolso-
naro, com 28 anos de parlamento, 
não viu em seus companheiros 
nenhum elemento que pudesse au-
xiliá-lo no seu governo. Bastante 
lógico diante do nível intelectual dos 
congressistas.

O presidente Collor quando 
assumiu a presidência da república 
teve dificuldade para formar o seu 
ministério.

A República das Alagoas, ideali-
zado por PC Farias, com seus com-
panheiros: Renan Calheiros, Luiz 
Estevão (cumprindo pena); Pedro 
Paulo Leoni (lobista) e o imexível 
Rogério Magri (líder sindical), teve 
que buscar na Unicamp jovens sem 
experiência como Zélia Cardoso 
de Melo, para a sua ministra da 
Fazenda.

Em compensação, imbuídos com 
o espírito patriótico, com pouco 
conhecimento sobre o perfil do pre-
sidente Collor trouxe para o governo 
nomes com Adib Jatene, Ozires 
Filho (idealizador da Embraer), 
Roberto Rodrigues (idealizador do 

agronegócio), José Gol-
denberg (físico nuclear), 
Celso Lafer (professor 
da USP), Furlan (o res-
ponsável pela abertura do 
mercado internacional de 

proteína animal), Zico (ministro do 
Esporte). Desnecessário mencionar 
que todos estes brasileiros e outros 
de bem abandonaram o governo nas 
primeiras suspeitas de corrupção 
desenvolvidas na Casa da Dinda.

A “República das Alagoas” não 
tinha nenhuma semelhança com a” 
República das Alagoas” dos inte-
lectuais alagoanos: Pedro da Costa 
Rego, Graciliano Ramos e Aurélio 
Buarque de Holanda.

Fernando Henrique Cardoso, 
trouxe do meio acadêmico cole-
gas como Horácio Lafer, Welfort, 
Bresser Pereira, Adib Jatene, Ruth 
Cardoso, Luiz Carlos Mendonça 
de Barros, Sérgio Motta, José Ser-
ra, Miguel Reali Jr., José Carlos 
Dias, Luiz Felipe Lampreia, Pedro 
Parente, Paulo Renato de Souza, 
Sergio Amaral e para o esporte Pelé; 
ex-alunos da Pontifícia Católica 
do Rio de Janeiro e USP e outros 
que se encontravam na Europa e 
Estados Unidos em organismos 
internacionais para a montagem do 

Plano Real: Pedro Malan, Gustavo 
Franco, Pérsio Arida, Edmar Bacha.

O governo Lula foi formado por 
sindicalistas, em sua grande maioria 
bancários, oriundos do Banco do Es-
tado de São Paulo e Banco do Brasil. 
A “República dos Bancários”. Teve 
dificuldade em formar o seu minis-
tério tendo que ir buscar Henrique 
Meirelles filiado ao PSDB de Goiás 
para o seu ministro da Fazenda.

O núcleo duro do governo Lula 
composto por Luiz Gushiken, Ri-
cardo Berzoini, Olívio Dutra, todos 
bancários, dois médicos, Antônio 
Palocci e Agnelo Queiroz condena-
dos na Lava jato, Ciro Gomes, Gil-
berto Gil, Guido Mantega, Jacques 
Wagner, Jose Dirceu, Jose Graziano 
da Silva (criador do desastrado pro-
grama do Fome Zero). Benedita da 
Silva, todos de triste memória.

Dilma Rousseff com seus 39 
ministérios não conseguiu terminar 
o seu segundo mandato.

Os militares nestes últimos 30 
anos se recolheram aos quarteis e 
se especializaram em Brasil, com 
o aperfeiçoamento de políticas pú-
blicas com a experiência no Haiti.

O problema, os ministros milita-
res sentirão uma dificuldade enorme 
em administrar as suas pastas com 
servidores públicos compostos, uma 
parte, por baixa escolaridade e um 
outro grande grupo de servidores 
altamente remunerados com baixa 
eficiência.

Outro aspecto é o corporativismo 
de alguns setores, o sindicalismo no 
serviço público de difícil negociação 
sempre em busca de salário maior 
e diminuição da carga de trabalho.

É aí que está o nó!

Prefeirura de Cruzeiro 
asfalta bairro Washington 
Beleza com R$ 252 mil de 
verba enviada pelo Estado
Ruas Piratininga e dos Andradas estão entre contempladas

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro assi-
nou convênio um com o Governo 
do Estado para a pavimentação 
no bairro Washington Beleza. As 
emendas parlamentares foram 
encaminhadas em 2018, pelo 
então deputado estadual Padre 
Afonso (PV), em R$ 150 mil, e da 
deputada reeleita por quociente 
partidário, Marta Costa (PSD), de 

R$ 102 mil.
Além da verba estadual, o Exe-

cutivo entrará com contrapartida 
de 5%. Serão asfaltados os trechos 
das ruas Piratininga e dos Andra-
das, e parte da rua Antônio José 
da Cruz.

Segundo o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, José Kleber 
Lima Silveira Júnior, a pavimenta-
ção das ruas é um pedido antigo 
dos moradores. “O convênio já 
foi assinado, só que a obra ainda 

Motorista enfrenta obstáculo causado por descaso com demora na recuperação de rua do bairro Washington Beleza

Foto: Andreah Martins

será licitada. Nesse convênio, a 
Prefeitura vai executar 100% 
do serviço, e a verba vem para 
o município só após a prestação 
de contas. Aí vem o fiscal do con-
vênio, emite o ‘ok’ (sic!) e a verba 
vem para a cidade”, explicou o 
secretário.

Segundo Júnior, os trâmites do 
processo de licitação demoram 
em torno de noventa dias, e ain-
da mais noventa para execução 
da obra.
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Ação do Fundo 
Social de Cruzeiro 
lança Escola de 
Construção Civil

Da Redação
Cruzeiro

Um convênio entre o Fundo 
Social da Solidariedade de 
Cruzeiro e o Governo do Esta-
do possibilitou a inauguração 
da Escola de Construção Civil, 
na última terça-feira. A nova 
unidade conta com labora-
tórios para aulas teóricas e 
práticas, com espaços simila-
res ao ambiente de trabalho.

A iniciativa em Cruzeiro se 
juntou as mais de 150 uni-
dades existes do projeto, que 
oferece cursos de pedreiro 
para jovens maiores de 18 
anos e desempregados, com 
o objetivo de recolocá-los no 
mercado de trabalho. 

A Escola de Construção Civil 

oferece também o curso de 
assentador de pisos e azulejos 
(ainda não disponíveis em 
Cruzeiro).

O projeto foi incorporado 
ao Fundo Social da Solidarie-
dade do Estado de São Paulo 
em 2012. Dois anos depois, 
foi levada para as cidades do 
interior.

Na região, Guaratinguetá 
também recebeu uma unidade 
no último ano.

Ao todo, o curso já formou 
mais de 16 mil alunos. Os 
interessados em se inscrever 
devem comparecer à institui-
ção localizada à avenida Jorge 
Tibiriçá, nº 901, no Centro, 
portando uma cópia simples 
do CPF, RG e comprovante de 
endereço.

Prefeitura de Guará 
abre inscrições para 
cursos gratuitos

Da Redação
Guaratinguetá

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Guaratinguetá está 
com inscrições abertas, até o 
próximo dia 31, para os cursos 
gratuitos de geração de renda. 
As oportunidades são para 
costura básica e industrial, 
com 160 vagas, panificação 
e confeitaria, com sessenta 
vagas, culinária italiana (20) 
e pedreiro (10).

Todos os cursos têm duração 
de seis meses, exceto o de pe-
dreiro que tem carga horária 
de sessenta horas. O início das 
aulas está previsto entre feve-
reiro e março. Os interessados 
devem comparecer à sede do 
Fundo Social, à rua Sargento 
Baracho, nº 79, no Vila Paraí-
ba, com RG, CPF, comprovante 
de residência, cartão SUS ou 
CadÚnico e uma foto 3x4. Mais 
informações sobre os cursos 
pelo telefone 3122-4030.

Pindamonhangaba pede 
que interessados façam 
registro prévio no CadÚnico

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba alerta os morado-
res que o registro no CadÚ-
nico (Cadastro Único) deve 
ser agendado previamente. 
O agendamento pode ser 
feito pela internet.

O CadÚnico é um meio de 
coleta de informações que 
tem como objetivo identi-
ficar todas as famílias de 
baixa renda para que haja 
inclusão em programas de 
assistência social e redistri-
buição de renda. 

Os interessados devem 
fazer o agendamento no 
cadastrounicopinda.bogs-
pot.com, ou pelo telefone 
3550-5350.

Para realizar a inscrição 
no Cadastro Único, após o 

agendamento os morado-
res precisam comparecer 
à sede do CadÚnico por-
tando RG, CPF, certidão de 
nascimento ou casamento, 
título de eleitor, carteira de 
trabalho de todos maiores 
de 18 anos que residem na 
casa, certidão de nascimen-
to ou RG de menores de 18 
anos, comprovante de resi-
dência, declaração escolar 
(crianças e adolescentes de 
6 a 17 anos), comprovante 
de renda (holerite atual, 
se estiver trabalhando) e 
comprovante de recebi-
mento de benefícios do 
INSS (aposentadoria, pen-
são, BFC, auxílio doença), 
se for o caso.

A sede do setor do Ca-
dÚnico fica na avenida 
Albuquerque Lins, nº 550, 
no São Benedito.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003265-38.2014.8.26.0028. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Aparecida, Estado de São Paulo, Dr(a). 
LUCIENE BELAN FERREIRA ALLEMAND, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO 
ANDERSON DA SILVA, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 11563370SO, CPF 
977.165.968-53. Com endereço à Rua Benedito Macedo, 275, Ponte Alta, CEP 12570-000, 
Aparecida - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de HSBC 
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, alegando em síntese: “O requerente celebrou com o 
requerido, através do pacote de serviços bancários, o serviço e/ou contrato chamado “Conta 
Corrente e Crédito Parcelado”, sendo que a cada utilização é gerado um número interno de 
contrato com prazos, valores e condições devidamente estipulados. Assim, em relação ao que 
foi acordado, e pelos serviços e créditos devidamente colocados às disposição da requerida, 
não cumpriram eles com as suas obrigações, ensejando o ajuizamento da demanda”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Aparecida, aos 17 de agosto de 2018. 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 11/19GPRO - Contrato nº 07/18 – PP nº 99/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ATHO ASSISTÊNCIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 72.011.844/0001-49
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 23 de janeiro de 2019, conforme previsto na cláusula nº 2.2 do
contrato original e no artigo 57, inciso IV da Lei 8666/93;
Cláusula Segunda – O valor global do presente aditamento é de R$ 11.100,00 (onze mil
e cem reais);
Cláusula Terceira – A contratada renuncia neste ato o reajuste previsto na cláusula 2.3 do
contrato original;
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/01/2019

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2018 – PROC. 729/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de tiras reagentes para 
detecção de glicose no sangue, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI - ME
CNPJ: 26.262.981/0001-39
Valor total de: R$ 324.000,00 (trezentos vinte e quatro mil reais)

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:
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de janeiro de 1989, residente e domiciliado Rua Dr. Felisberto Pinto
Monteiro nº 160, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS e HELOISA HELENA DOS SANTOS.
ALÉXIA TAUANE MILANI, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 1 de
agosto de 1993, residente e domiciliada Rua Dr. Felisberto Pinto Monteiro nº 160, Alto
do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de ALEXANDRA CASSIA MILANI.
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,  17 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADEMIR IZIDORO, de nacionalidade brasileira, profissão respositor, estado civil solteiro,
de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de abril de 1972,
residente e domiciliado na Rua Sthephano Eugênio, nº 272, Castolira, Pindamonhangaba-
SP, filho de GERALDO IZIDORO e MARIA DA CONCEIÇÃO IZIDORO.
MARIA EMILIA TORQUATO EUGENIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de novembro de 1966, residente e domiciliada na Avenida Nova Pinda, nº 445,
Terra dos Ipês I (Sul), Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filha de JORGE EUGENIO
e BENEDITA ALICE TORQUATO EUGENIO. 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,  18 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VITALIANO JAKSON BARBOSA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Pedreiras-MA,
no dia 16 de fevereiro de 1972, residente e domiciliado Rua Cônego José Luiz Pereira
Ribeiro nº 486, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de VALTER SILVA
SOUZA e MARIA BARBOSA SOARES.
ANA FLÁVIA APARECIDA AFONSO, de nacionalidade brasileira, profissão chefe de
almoxarifado, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 21 de fevereiro de 1984, residente e domiciliada Rua Antonio Rita do
Amaral nº 275, Parque São Domingos, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIA
HELENA AFONSO. 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,  18 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THOMAS GABRIEL CAYRES, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
supermercado, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Congonhinhas-
PR, no dia 11 de fevereiro de 1996, residente e domiciliado na Rua Ana Andrade
Vilella nº 436, Residencial Andrade, nesta cidade, filho de CARLOS ALBERTO TOLEDO
CAYRES e MÉRCIA REGINA CAMARA CAYRES.
CAROLINE REDIG JUSTO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Guarulhos-
SP, no dia 14 de julho de 1995, residente e domiciliada na Rua Ana Andrade Vilella nº
436, Residencial Andrade, nesta cidade, filha de ADRIANO ALVES ALMEIDA e
EMILIA REDIG JUSTO DE ALMEIDA. 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,  18 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MESSIAS JOSÉ DE ANDRADE DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão
balconista de açougue, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Barra
Mansa-RJ, no dia 19 de agosto de 1985, residente e domiciliado na Rua Dr. Monteiro
de Godoy nº 257, Bosque da Princesa, nesta cidade, filho de JOSÉ MARIA DE
ALMEIDA e LEONICE HORTA DE ANDRADE DE ALMEIDA.
DIONÉLE FLORIANO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cozinha, estado civil divorciada, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 2 de agosto de 1990, residente e domiciliada na Estrada Municipal dos Nogueiras
nº 2082, Ribeirão Grande, nesta cidade, filha de JAIR DOS SANTOS e MARIA
MADALENA FLORIANO. 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,  18 de janeiro de 2019.
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Plano Diretor Participativo de Pinda 
inicia série de oficinas por bairros

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba dá continuação 
às ações do Plano Diretor 
Participativo. Agora em ja-
neiro serão realizadas ofici-

nas nos bairros a partir de 
segunda-feira, seguidas de 
oficinas temático-setoriais, 
todas abertas à população.

O objetivo é colher infor-
mações sobre a realidade do 
município, e ainda que mais 
pessoas possam participar e 

opinar na revisão do Plano 
Diretor. Serão oito oficinas 
realizadas nas áreas rural e 
urbana, sempre às 18h. Nesta 
segunda-feira, as duas primei-
ras oficinas serão no Centro 
Comunitário do Araretama 
(rua General Ruy de Andra-

de, nº 56) e, no mesmo dia e 
horário, no Teatro Galpão (no 
bairro Vila Verde).

Na terça-feira, será a vez 
da região do Cidade Nova ser 
contemplada com a oficina de 
bairro, no centro comunitário 
(rua Mogi das Cruzes, nº 470) 

e, no mesmo dia e horário, 
para a região do Goiabal, no 
centro comunitário na aveni-
da dos Cedros, nº 745.

No próximo dia 23, também 
às 18h, a região do Ribeirão 
Grande será contemplada 
com a oficina. Será no cen-
tro comunitário, na estrada 
municipal Jesus Antônio de 
Miranda, nº 17.705. Também 
ocorrerá em Moreira César, 
no centro comunitário do 

Programação conta com oito oficinas realizadas nas áreas rural e urbana do município

Uma das reuniões para debater e apresentar propostas do Plano Diretor Participativo; projeto passa por bairros para ampliar informações

Foto: Reprodução PMP

Loteamento Marieta Azeredo 
(rua Jorge Marcos Azeredo, 
nº 150).

Encerrando as oficinas, no 
dia 24 será a vez do centro 
comunitário do Vale das Acá-
cias (rua dos Cravos, nº 240) 
e também no centro comuni-
tário do Mandu/Bonsucesso 
(rua Particular, saída da ro-
dovia Caio Gomes Figueiredo, 
nº 8.901), para moradores da 
Cruz Grande / Cruz Pequena.

Após a realização das ofi-
cinas nos bairros, serão re-
alizadas as oficinas temáti-
co-setoriais, a partir do dia 
31 de janeiro, no auditório 
da Prefeitura, com os temas 
Desenvolvimento Econômico 
e Meio Rural, Desenvolvimen-
to Urbano, e Meio Ambiente.

Mais informações no site da 
Prefeitura, pindamonhanga-
ba.sp.gov.br.

Piquete, 23 de janeiro de 2019 – O verão de 2019 
já bateu recorde histórico de calor. Segundo o INMET 
(Instituto Nacional de Metereologia), a média de tem-
peratura está em 34ºC, 6ºC acima do registrado nos 
últimos anos, o que faz com que a população procure 
formas de se refrescar, seja nas atividades diárias ou 
nos momentos de diversão, afinal as crianças estão 
de férias e as brincadeiras costumam envolver bas-
tante água, o que reflete no aumento de consumo, e 
consequentemente, na conta de água mais cara. 

Dados da Águas Piquete, empresa responsável 
pelo saneamento básico no município, mostram que, 
durante a estação mais quente do ano, a utilização 
de água aumenta em torno de 10% e o volume gasto 
por hora chega a 87 mil litros. Embora, não apresente 
riscos de desabastecimento por conta das chuvas 
que suprem os ribeirões da cidade, Felipe Parente, 
coordenador da concessionária, alerta para o uso 
consciente do recurso.

Nesse contexto, confira algumas dicas práticas que 
podem colaborar na economia:

- Diminua o tempo no chuveiro. Esta é uma lição 
clássica e atemporal, mas poucos minutos no banho 
gera um reflexo expressivo na conta de água no final 
do mês;

- Evite brincadeiras com mangueira. Essa é uma 

ferramenta de liberação contínua, o que faz com que 
em poucos minutos sejam gastos em torno de 279 
litros de água; 

- Cubra a piscina. Ao final do dia ou quando não 
estiver em uso coloque um plástico sobre a piscina. 
Essa atitude evita a evaporação, além de mantê-la 
limpa; 

- Reutilize a água da chuva. Esta é uma ótima opção 
para lavar calçadas, quintais e carros. Mas atenção: 
se for armazenar, tome todos os cuidados para evitar 
a proliferação do mosquito Aedes Aegipty, transmissor 
da dengue, Zika e Chikungunya.  

Desta forma, além de evitar o desperdício, o cliente 
diminui os riscos de ter uma surpresa com a chegada 
da conta de água, além de garantir esse recurso até 
mesmo nos tempos de seca.

Águas Piquete orienta a população 
sobre o consumo de água no verão
Ações simples podem evitar 

surpresas com a conta de água


