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Xande, autor do projeto na Casa

Oposição cria comissão contra 
falhas na saúde de Aparecida
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Teatro e Projeto Tamar: 
destaques em Ubatuba

A sede do COI, recém-inaugurada em Guaratinguetá, que já opera para inibir a ação de criminosos e auxiliar o policiamento; câmeras já flagram ações irregulares pela cidade

Foto: Divulgação PMG

Guará lança
COI para 
combate
à violência

O COI (Centro de Operações 
Integradas) de Guaratinguetá 
foi inaugurado oficialmente 
no último dia 1. O investimento 
na instalação, manutenção e 
operação dos quarenta pontos 
de monitoramento é de R$ 4,8 
milhões em um contrato com 
duração de cinco anos. As câme-
ras já haviam sido instaladas no 
fim do ano passado e o sistema 
de monitoramento estava em 
fase de testes desde o começo 
de janeiro. O COI era uma das 
promessas de campanha do 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
em 2016. As negociações para 
captação de recursos tiveram 
início em 2017, e a projeção 
inicial de inauguração era para 
o fim de 2017.

Depois de diversas reclamações, Legislativo conta com novo grupo para fiscalizar 
problemas no atendimento na rede pública; base do governo tenta obstruir votação

A primeira sessão legislativa 
de 2019 em Aparecida foi mar-
cada por uma queda de braço 
entre situação e oposição. O 
motivo foi a criação de uma 
Comissão de Estudos sobre 
a rede municipal de saúde, 
motivada pelo auto número de 
reclamações dos moradores.

A proposta, apresentada pelo 
vereador Carlos Alexandre 
Rangel, o Xande (PSD), foi colo-

cada em votação sob protestos 
dos vereadores que compõe a 
base aliada do governo. Rangel 
avaliou que diante de tantas 
reclamações, sejam da Santa 
Casa, Pronto Socorro e até 
mesmo dos postos nos bairros, 
foi necessário criar esse grupo 
para estudar os principais 
problemas. “Essa comissão é 
porque recebemos muitas re-
clamações na área de saúde, e 

no recesso nos reunimos com 
os vereadores e elaboramos 
esse requerimento. Ele foi apro-
vado e eu agradeço todos os 
vereadores, para que possamos 
fazer as visitas e elaborar um 
documento importante dentro 
do prazo”. A criação passou por 
5 votos a 4, mas não foi bem 
vista por parte dos parlamen-
tares, como Francisco Egídio 
Monteiro Vaz, o Fram Pé Sujo 

(MDB), que durante a sessão 
se mostrou preocupado com 
o texto apresentado. Opinião 
semelhante dos demais vere-
adores contrários à matéria, 
como Marcelo Marcondes 
(PV) e Adilson José de Lima 
Castro, o Boi na Brasa (MDB). 
Outro contrário a proposta foi 
o vereador Waldir Siqueira da 
Silva, o Zoinho (PR).

Foto: Reprodução CMA

ESSA FADA...  Carnavalescos de Guaratinguetá se reuniram para dançar ao som das 12 
músicas selecionadas no 2º Festival de Marchinhas da cidade. “Essa Fada” foi a primeira 
colocada nos quesitos melhor intérprete e melhor figurino. A festividade, realizada na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, deu sequência aos eventos de preparação para o Carnaval.  
Pindamonhangaba, Potim e Silveiras também terão concursos de marchinha. Pág. 9

Foto: Juliana Aguilera

Destino de moradores do Vale do Paraíba 
que buscam momentos de lazer, o Litoral 
Norte está com a agenda cultural recheada 
de atrações para este mês. Em destaque 
Ubatuba, que conta com exposições, shows e 
festival internacional de cinema sobre surfe 
e atividades do Projeto Tamar.
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Câmara aprova 
PEVs para 
limpeza urbana 
de Lorena

A Câmara de Lorena aprovou 
por unanimidade o projeto de 
criação de PEVs (Pontos de En-
tregas Voluntárias). A proposta 
oferece mais uma opção para 
a população descartar os resí-
duos sólidos legalmente e de 
forma gratuita, já que a cidade 
possui um aterro de resíduos 
sólidos e inertes. Na região, 
cidades como Guaratinguetá 
e Cruzeiro mantêm atenção 
com estrutura e programas 
direcionados ao destino final 
de resíduos.
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UBS no Jardim 
Paraíso e 80% 
das ruas são 
foco de Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro deu 
início no final de 2018 às obras 
na UBS do Jardim Paraíso. O re-
curso é de emenda parlamentar  
no valor de R$ 104 mil.

Ubatuba têm 
últimos dias 
para isenção 
no IPTU

O prazo para o pagamento 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) de Ubatuba 
com descontos entre 10% e 
20% termina nesta segunda-
-feira. Assim como Cruzeiro, 
Lorena, Guaratinguetá, Potim e 
Pindamonhangaba, a Prefeitura 
oferece a isenção para facilitar 
a arrecadação.
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Bastidores da Política

Vieira Filho

Pindamonhangaba - O prefeito 
Isael Domingues (PR), que disponi-
bilizou mais mil vagas para crianças e 
adolescentes carentes participarem do 
programa “Escola de Esportes”, que já 
conta com outros 2.200 alunos remanes-
centes do ano passado. Além de revelar 
novos atletas, o programa busca manter 
os jovens longe da criminalidade. A 
ação,é supervisionada por 28 professo-
res de educação física oferecendo aulas 
gratuitas de 13 modalidades esportivas 
em diversos bairros da cidade e também 
no distrito de Moreia César. Com este 
viés de atendimento aos jovens, Isael 
vai deixando sua marca forte no social.

Aparecida - Os vereadores Marcelo 
Marcondes, Adilson Boi na Brasa, Val-
dir Siqueira - o Zoinho e Fram Pé Sujo, 
que votaram contra a criação de uma 
Comissão de Estudo que visava analisar 
os problemas da saúde municipal. Menos 
agressiva que uma CEI - Comissão Espe-
cial de Inquérito, a de Estudo, de autoria 
de Carlos Alexandre Rangel - o Xande, 
tinha finalidade de contribuir com o Exe-
cutivo na elaboração de um mapeamento 
de toda sistemática de recursos e atendi-
mento à população. Lamentavelmente, a 
'palavra comissão' parece que não consta 
no dicionário da atual administração, 
ainda que seja para ajudar.

Guilherme Carvalho

Atos e Fatos
“O preço da Justiça 
está no canhoto do 
meu talão de cheque”.

Márcio Meirelles Sergio Naya

"...leis suecas convivem 
com uma realidade haitiana"

Cavalo de Tróia
Para o desespero do vereador 

Elcinho Vieira (PV), seu nome virou 
alvo de chacota entre a classe ordeira 
e progressiva de Lorena, na última 
semana. O parlamentar publicou nas 
redes sociais um vídeo em que apa-

rece denunciando 
um cavalo que 
se alimentava em 
frente à Casa de 
Leis, que supos-
tamente pertencia 
ao prefeito Fábio 
Marcondes. Du-
rante seu “show”, 
Elcinho fez uma 

série de críticas ao prefeito, o acu-
sando de não ter competência para 
cuidar de seu próprio cavalo. Mas, 
o vídeo acabou tendo um efeito in-
verso ao esperado pelo vereador nas 
principais rodas políticas da cidade, 
onde afirmaram que a desastrosa 
ideia de Elcinho demonstrou o quan-
to ele está ultrapassado para continu-
ar exercendo a função de vereador. 
De acordo com os “entendedores” já 
que Elcinho não tem elementos sufi-
cientes para apontar erros da gestão 
de Marcondes, coube ao pobre do 
cavalo ter sua imagem usada para 
tentar denegrir o prefeito. Segundo o 
pessoal da Praça, há quem conseguiu 
ver mais que um cavalo no vídeo...

Começando com...
...o pé esquerdo As primeiras 

medidas de Felipe César (PV) à 
frente da presidência da Câmara de 
Pinda geraram polêmica na última 
semana. Em 1 de fevereiro, o chefe 
do Legislativo 
baixou um ato 
administrativo 
que proíbe a fi-
xação de carta-
zes no plenário 
e a utilização de 
tripés (suportes) 
para celulares, 
utilizados por 
populares para transmitirem as ses-
sões ao vivo. A atitude gerou uma 
“enxurrada” de críticas ao novo 
presidente. Além de profissionais de 
imprensa, o ato também desagradou 
diversos moradores que acompa-
nham as transmissões das sessões 
através de grupos no Facebook. 

Quando setembro vier...
A classe pensante de Pinda aguar-

da o mês de setembro – data limite 
para o alinhamento partidário, para 
analisar entre os postulantes ao cargo 
de prefeito quem de fato terá grupo 
para sustentar uma candidatura ma-
joritária. Por enquanto, falam-se que 
Rafael Goffi é um dos que mais está 
trabalhando a filiação de candidatos 
a vereador em seu partido – PSDB, 
seguido do pessoal do ex-prefeito 
Vito Ardito (leia-se Norbertinho), 
que já encontra dificuldades em ga-
rantir aos interessados em vaga na 
futura Câmara, que o ex-prefeito terá 
saúde eleitoral para concorrer. Outro 
grupo, que segundo os cientistas po-
líticos, não é oposição nem situação, 
é simplesmente o PT, tentam colocar 
o sindicalista Herivelton Vela como 
centro das atenções dos opostos, 
mas enfrenta resistência de alguns 
ociosos e meia dúzia de ‘viúvas’ dis-
poníveis no mercado eleitoral. Como 
dizia o profeta: “quem viver verá”...

E o vento levou...
Parece que ‘ventos migratórios’ 

esvaziaram o palanque do ex-pre-
feito de Guará, Junior Filippo, para 
a próxima temporada de caça aos 
votos. Pelo que se ouviu no Ponto 
Chique, o cafezinho mais politizado 
da terra de Frei Galvão, Celão já se 
declarou candidato a prefeito (até 
porque ninguém se lança vice, mas 
a prefeito), Márcio Almeida está 
à procura de um melhor lugar ao 
Sol, Marcelo da Santa Casa (leia-se 

O PACOTE DE MORO
Sergio Naya, foi deputado fede-

ral e empresário de origem humil-
de, se transformou em milionário 
no regime militar.

Considerado autor do crime 
doloso pelo desmoronamento do 
Edifício Palace 2, no carnaval de 
1998, na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro, que deixou 8 mortos e 
centenas de desabrigados.

Sergio Naya era o proprietário 
da empresa de construção Sersan 
que construiu o edifício com areia 
do mar.

Em 2004 foi novamente preso 
por falsificação em escritura de 
uma fazenda em Minas Gerais. Na 
época o empresário alegou que o 
imóvel tinha sido transferido para 
o seu preposto em maio de 1996, 
antes da queda do Palace. O livro 
de registro e o número da escritura 
existem, mas pertencia a um outro 
imóvel.

O corpo de Sergio Naya foi 
encontrado na Bahia, na cidade 

de Ilhéus, em um hotel no ano de 
2009. Faleceu aos 67 anos.

O personagem traduziu em sua 
frase o seu pensamento sobre a 
Justiça brasileira, que não deixa 
de tornar-se um fato inconteste, 
para uma grande parte da sociedade 
brasileira, sobre o comportamento 
da nossa justiça.

Precisou que um outro Sergio, 
o Moro, se tornasse em uma figura 
emblemática para trazer à justiça 
brasileira ao seu lugar de guardiã, 
protetora da sociedade.

Abandona a carreira jurídica, 
para ser transformar em um servi-
dor do Estado brasileiro. Não me 
parece correto chamar de homem 
político, pois não foi eleito pela so-
ciedade, é membro de um governo 
que administra o Estado brasileiro. 
Ligá-lo a figura de um político não 
me parece correto pois ministros 
de Estado executam políticas de 
Estado elaboradas pelo Poder Le-
gislativo que representa a vontade 
da sociedade.

A sua experiência à frente da 
Lava Jato deu-lhe uma dimensão 
única da desordem jurídica que se 
deu neste país após a Constituição 
de 1988, com a única virtude de 
distribuir direitos sem deveres, 
benefícios sem recursos e a produ-
ção de leis de péssima qualidade, 
resultado de uma educação inferior 
onde as pessoas têm dificuldade de 
interpretar texto, sem mencionar na 
qualidade técnica e acadêmica de 
nossos operadores do direito.

Para quem passou parte de sua 
vida em um gabinete onde suas 
sentenças, curtas, inteligíveis, 
livres do “latines”, mudava a 
realidade, encontrará uma nova 
realidade dentro do mundo político 
e jurídico. 

O que não será fácil quando 
tiver que explicar e convencer a 
bancada da bala, dos representantes 
dos milicianos, dos religiosos, ago-
ra com direito a veto. A realidade 
será outra! 

Na essência o seu pacote é eli-
minar o fato nefasto de que no Bra-
sil o crime compensa e só vai para 
a cadeia quem não tem dinheiro.

Um dos temas do pacote as 
restrições para a progressão de 
regime prisional – de fechado para 
semiaberto- onde se choca com ju-
risprudência do Supremo Tribunal 
Federal.

Outro aspecto polêmico do pa-
cote é sobre a “ legitima defesa” do 
“agente policial ou de segurança 
publica que, em conflito armado 

ou em risco eminente de conflito 
armado e iminente agressão ao 
direito seu ou de outrem”, que 
protegerá o policial em ação, pois 
a legislação atual o policial só pode 
atirar depois de morto, se fosse 
possível. E se não morresse respon-
de por processo se reagir. É uma 
mudança que facilitará à ação po-
licial e a própria defesa do agente 
em ação. Terá problemas também 
problemas de questionamento no 
Supremo Tribunal Federal.

A prisão após 2ª. Instância 
e Tribunal do Júri mesmo que 
caibam recursos aos tribunais su-
periores. Embora o STF entenda 
desde 2016 que a prisão em 2ª. 
Instância é possível, assunto que 
a corte fará uma nova análise do 
tema em 16 de abril próximo. Ou-
tro problema a ser resolvido pois 
para alguns ministros trata-se de 
interpretação constitucional, não 
basta estar na lei.

Por último, o monitoramento 
das conversas dos advogados nos 
presídios de segurança máxima 
onde os chefes de quadrilha passam 
as suas orientações para as ações 
criminosas. Segundo especialistas 
esta medida pode ferir o sigilo pro-
fissional entre o defensor e cliente.

O que o país não pode conviver 
mais é como afirma o jornalista 
Elio Gaspari que o Brasil produz 
leis suecas convivem com uma 
realidade haitiana.

De qualquer forma o ministro 
Moro colocou o dedo na ferida!

Felipe César

Arilson Pereira por um holerite) está 
praticamente cantando na freguesia 
do Soliva.

Não convidem pra...
...mesma picanha – O agora 

secretário de Promoção Social de 
Guará, Arilson Pereira e o prefeitu-
rável Argus Ranieri, principalmente 
se o prefeito Marcus Soliva for o 
churrasqueiro!!!

Barba, cabelo e bigode
Enquanto a chamada oposição 

de Lorena se divide entre a ‘melhor 
oferta’ das cores e tendências, os 
governantes se unem num contexto 
da sucessão de Fabio Marcondes, 
com a possibilidade de formar um 
‘grupão’ e garantir não somente a 
Prefeitura como a maior número 
de cadeiras na futura Câmara. Até 
setembro deste ano o grupo deverá 
optar pelo partido que receberá as 
filiações dos postulantes ao Legis-
lativo, juntamente com dois ou três 
nomes para o processo seletivo a 
vice-prefeito (Galão Aquino, Luiz 
Fernando e Toto Bastos) e na janela 
eleitoral (abril de 2020), as filiações 
dos detentores de mandatos, ou seja, 
os vereadores que embarcarão juntos 
com Marietta Bartelega no ‘bonde’ 
da Fabinho.

Partindo pro sacrifício
Comenta-se abertamente em Sil-

veiras que a aposta de Edson Mota 
em 2020 para tentar resgatar o co-
mando local, digo, o domínio da Pre-
feitura, será ao 
que tudo indica o 
vereador Marco 
Aurélio, hoje no 
controle da opo-
sição na Câmara 
Municipal. Dis-
seram que eles 
estavam crentes 
que o prefeito 
Guilherme Car-
valho não fosse disputar a reeleição 
e que a disputa seria feito ‘tomar 
doce’ da mão de criança. Porém, 
por muita insistência da população 
ordeira da Terra do Ttropeiro, o ho-
mem liberou a equipe para formar o 
time para candidatura.

O mapa da mina
Circula entre os bem informados 

de Cruzeiro que o prefeito Thales Ga-
briel soube montar sua administração 
feito tabuleiro de xadrez, apostando 
nas ‘duas torres’ (Rodolfo Scamilla 
– no Planejamento e José Cleber nas 
Obras) para alavancar suas jogadas e 
diferenciar seu governo com o viés de 
recuperação. Observaram ainda que 
na retaguarda política, Thales soube 
aproveitar as melhores peças dispo-
níveis no mercado para viabilizar sua 
governabilidade.

Quem está fora...
...se convidar entra – Diante de 

toda costura que o prefeito Thales 
Gabriel fez na política cruzeirense, 
percebe-se que alguns líderes, ainda 
sem um cargo pra chamar de seu, 
permanecem às margens do governo 
municipal por falta de convite, ou 
seja, na base do “me convida que 
eu aceito”. Apesar de Cruzeiro cole-
cionar talentos e líderes políticos, há 
muitos que poderiam integrar ainda 
o time do prefeito, mas ponderam 
os cientistas do pedaço, que tem que 
sobrar ‘alguma coisa’ para formar 
a oposição. Perguntem ao Sergio 
Antonio!!!

A partilha
A Câmara de Guará retomou a 

temporada de sessões do ano com 
a escolha dos novos integrantes das 
comissões do Legislativo, com ên-
fase à predominância governista nas 
mais importantes. Coube à oposição 
a composição da comissão participa-
tiva – cuja a influência nas questões 

pertinentes do município é feito a 
‘soma de nada’. Ah! Parece que a 

única quebra de 
predominância 
governista foi 
na Comissão de 
Finanças e Or-
çamento, onde 
a sugestão de 
Marcio Almei-
da abriu espaço 
para Fabrício 

Aeronáutica, meio a contragosto 
até do presidente.

'Contra', mas a favor
O reajuste da inflação aos sub-

sídios dos servidores da Câmara 
de Guará, consequentemente dos 
vereadores também, rendeu contro-
vérsias na sessão desta quinta-feira. 
Embora os parlamentares Ney Car-
teiro e Décio Pereira se mostrarem 
eminentemente contrários aos 7% 
de acréscimo nos holerites, não fize-
ram nenhum esforço para impedir a 
aprovação, a não ser "bla-bla-bla", e 
nem assinaram nenhum documento 
de dispensa da grana que receberam 
a mais junto com os demais parla-
mentares...

Fogo cruzado
Com a abertura da temporada 

eleitoral no Comercial de Lorena 
– de escolha da nova diretoria – as 
atenções se voltam aos postulantes 
à presidência. Com três chapas con-
correndo – Felipe Milet e Wanderley 
Rapinho, Valéria Fortes e Ana Luiza 
Baptista, e Carlos Bezerra e Paulo 
Cesar Garbuio, a maioria dos asso-
ciados se divide entre o assédio da 
melhor proposta voltada a continui-
dade do desenvolvimento do Clube. 
Façam suas apostas...

Alegria de ‘uns’, tristeza...
...de muitos A política de aus-

teridade econômica do governador 
do Estado Agripino Doria em cima 
de alguns municípios, em especial 
os que receberam propostas de re-
cursos no final da gestão passada, 
comprometeu investimentos de 
vários prefeitos, entre eles Potim. 
A prefeita Erica Soler, que tinha 
anunciado pavimentação e obras de 
infraestrutura, tem recebido lamen-
to por parte da população e o ar de 
satisfação de seus opositores, bem 
no estilo de quanto pior melhor. Per-
guntem ao ex-vereador que pretende 
ser prefeito um dia!!!

Bingo! De novo...
Para quem apostou que a eleição 

do vereador Marcinho para presi-
dente da Câmara de Potim fosse uma 
coincidência da articulação do Ma-
theuzão – esposo da prefeita Erica, 
teve que dar a ‘mão à palmatória’, 
porque na mesma demonstração de 
força política, elegeu antecipada-
mente para o ano de 2020 e pelo 
mesmo placar – 10 votos a 1, o Ro-
gério Tigrão, do seu partido PCdoB. 
Parece que já teve articulador políti-
co aconselhando o vereador que se 
veste de ‘super herói’ a repensar sua 
candidatura a prefeito

Que dureza!!!
Enquanto o prefeito Ernaldo 

Marcondes administra sucessivas 
crises e fases negativas – hora com a 
população, hora com os empresário 
e quase sempre com os feirantes – na 
Terra da Padroeira, as duas correntes 
de oposição na cidade ganham corpo 
na movimentação eleitoral. Conta-se 
nas rodas que Celso Alves – que 
nem desceu do palanque da última 
eleição – articula o fortalecimento 
de seu grupo com novos aliados; Zé 
Louquinho – liberado pela Justiça 
para concorrer – trabalha os bas-
tidores de uma mega candidatura 
sem esclarecer aos eleitores se é 
para Jeffercy Chad concorrer ou ele 
mesmo...

Fabrício Dias
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Câmara cria comissão para 
avaliar saúde de Aparecida
Depois de diversas reclamações, oposição pede estudo sobre 
problemas no atendimento, e situação tenta obstruir votação

Rafael Rodrigues
Aparecida

A primeira sessão legislativa 
de 2019 em Aparecida foi 
marcada por uma queda de 
braço entre situação e opo-
sição. O motivo foi a criação 
de uma Comissão de Estudos 
sobre a rede municipal de 
saúde, motivada pelo auto 
número de reclamações dos 
moradores.

A proposta, apresentada 
pelo vereador Carlos Alexan-
dre Rangel, o Xande (PSD), 

foi colocada em votação sob 
protestos dos vereadores 
que compõe a base aliada do 
governo.

Rangel avaliou que diante 
de tantas reclamações, sejam 
da Santa Casa, Pronto Socorro 
e até mesmo dos postos nos 
bairros, foi necessário criar 
esse grupo para estudar os 
principais problemas. “Essa 
comissão é porque recebemos 
muitas reclamações na área 
de saúde, e no recesso nos 
reunimos com os vereadores e 
elaboramos esse requerimen-

to. Ele foi aprovado e eu agra-
deço todos os vereadores, para 
que possamos fazer as visitas 
e elaborar um documento 
importante dentro do prazo”.

A criação passou por 5 votos 
a 4, mas não foi bem vista 
por parte dos parlamentares, 
como Francisco Egídio Mon-
teiro Vaz (MDB), que durante a 
sessão se mostrou preocupado 
com o texto apresentado. Opi-
nião semelhante dos demais 
vereadores contrários à maté-
ria, como Marcelo Marcondes 
(PV) e Adilson José de Lima 
Castro (MDB). Outro contrá-
rio a proposta foi o vereador, 
Waldir Siqueira da Silva (PR).

Apesar dos quatro votarem 
contra a criação da comissão, 
eles frisaram não ser contra a 
melhoria da saúde na cidade, 
mas que estavam preocupa-
dos com a redação do projeto. 
“O voto contrário é porque vo-

tamos um texto que não ficou 
definido. Eu gostaria de saber 
quais eram as diretrizes da 
comissão, por isso sugeri que 
o texto voltasse para próxima 
sessão. Como os colegas não 
quiseram, eu não teria como 
votar algo no escuro, votar 
sem saber”, explicou o líder do 
Governo na Câmara, Marcelo 
Marcondes.

Em meio aos protestos da 
situação, o presidente da Câ-
mara, Waldemir José Pedroso 
(DEM), resolveu colocar o 
texto em votação “Eu prefiro 
colocar e quem estiver favo-
rável vota, quem não quiser 
votar que vote contra”, avaliou 
o parlamentar.

Comissão – A Comissão de 
Estudo será composta pela 
vereadora Ana Alice, como 
presidente, Carlos Alexandre, 
relator e Maria Aparecida 
Nascimento Castro, como 

Autor da proposta, Xande obra maior rigor sobre falhas na Saúde

membro. O grupo terá noventa 
dias para identificar as causas 
que prejudicam o atendimento 
das necessidades relacionadas 
à saúde. Além de identificação 
de problemas, o relatório terá 
que apresentar soluções para 
os problemas apresentados.

A Prefeitura de Aparecida 
foi procurara para se posi-
cionar sobre a criação da co-
missão, bem como responder 
sobre os problemas da saúde, 
mas até o fechamento dessa 
matéria não respondeu aos 
questionamentos.

Marcelo Marcondes, um dos votos contrários ao pedido de Xande

Foto: Reprodução CMA

Foto: Reprodução CMA

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Na primeira sessão ordiná-
ria do ano, os vereadores de 
Guaratinguetá formaram as 
comissões permanentes para o 
próximo biênio na Câmara. Os 
parlamentares apresentaram 
indicações e requerimentos 
antes da votação que deter-
minou as novas composições. 
Diferente do que aconteceu em 
2017, quando as bancadas re-
presentadas na Casa chegaram 
a um acordo para formação 
das comissões, neste ano não 
houve consenso e os repre-
sentantes foram conhecidos 
através de votação.

As comissões têm autonomia 
para apresentar pareceres fa-
voráveis ou contrários a proje-
tos de lei. Assim como acontece 
na Câmara dos Deputados, os 
parlamentares de cada comis-
são têm prerrogativas para 
analisar e barrar documentos 
antes dos demais vereadores. 
Pelo regimento interno da 
Câmara de Guaratinguetá, 

Vereadores definem comissões para biênio 
com “dança das cadeiras” em Guaratinguetá
Trocas de parlamentares foram confirmadas no plenário; maior bancada, MDB perdeu espaço

cada vereador pode participar 
de duas comissões, além da 
Comissão de Ética.

Algumas mudanças foram 
feitas nas novas composições. 
Maior bancada da Câmara, 
com 4 dos 11 vereadores, o 
MDB, antes presente em 4 das 
6 comissões perdeu espaço. 
Em Constituição, Justiça e Re-
dação, a vaga do vereador João 
Pita (PSB) foi ocupada por 
Marcos Evangelista (PSDB). 
Permanecem Pedro Sannini 
(PTB) e Márcio Almeida (PPS). 
Em Educação, Saúde, Esportes 
e Assistência Social, apenas o 
vereador Marcelo da Santa 
Casa (PSD) se manteve. Nei 
Carteiro (MDB) e Evangelista 
deram lugar a Luizão (PR) e 
João Pita.

A comissão de Transportes 
teve apenas uma troca, a de 
Márcio Almeida por Pedro 
Sannini. João Pita e Luizão 
permaneceram. A pasta de Le-
gislação Participativa continua 
sendo dominada pelo MDB, 
mas com a troca de Tia Cleusa 
por Nei Carteiro. Seguem na 

comissão os vereadores Fa-
brício Dias e Décio Pereira. Já 
na Comissão de Ética, apenas 
Pita se manteve. Nei Carteiro 
e Marcelo da Santa Casa fo-
ram substituídos por Márcio 
Almeida e Pedro Sannini. A 
única comissão que manteve 
os mesmos membros foi a de 
Economia e Finanças, com Fa-
brício Dias, Marcos Evangelista 
e Marcelo da Santa Casa.

“Destaco, principalmente, a 
questão a CCJ. Todos os proje-
tos passam pela Constituição, 
Justiça e Redação, onde são 
emitidos pareceres por essas 
comissões. Já aconteceu de ter-
mos pareceres desfavoráveis, e 
a partir desse momento, passa 
a ser votado no plenário não 
o projeto, mas sim o parecer 
da comissão. Se o parecer 
for acatado, o projeto se dá 
por encerrado e arquivado", 
esclareceu o presidente da 
Casa, Marcelo Coutinho, o 
Celão (PSD).

Ordem do dia – As contas de 
2013, referentes ao mandato 
do ex-prefeito Francisco Carlos 
(PSDB) serão votadas na pró-
xima semana. A comissão que 
analisava o documento no fim 
de 2018 era a de Economia e 
Finanças, justamente a única 
que não sofreu alterações na 
sua composição. Seguindo o 
regimento interno e a trami-
tação natural, a votação final 
das contas ocorrerá na sessão 
da próxima terça-feira.O plenário da Câmara de Guaratinguetá, que definiu novas comissões permanentes; MDB em baixa

Foto: Arquivo Atos

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O Mercado Municipal de 
Guaratinguetá, tradicional 
atração turística, passa pela 
primeira fase de uma reforma 
que promete facilitar o dia a dia 
de quem trabalha e de quem 
consome no local. O projeto, 
que conta com orçamento de 
R$ 3 milhões, deve restaurar 
o Matadouro, energia elétrica, 
piso, fachadas e criar espaço 
para uma cafeteria, restauran-
tes e choperia.

As obras, que atendem pri-
meiramente a área externa, 
onde fica o Amarradouro, 
deveria ser entregue em feve-
reiro, mas o cronograma deve 
atrasar.

Além dos reparos, foi cons-
truído no local um vestiário 
para funcionários. O vestiário 
dos permissionários está com 
metade da obra. A primeira 
fase da reforma, prevista para 
ser concluída em quatro me-
ses, começou em novembro 

Mercadão de Guará retoma obras atrasadas de reestruturação
Amarradouro recebe iluminação, água e banheiros; prevista para fevereiro, entrega não tem mais prazo definido

mas deve se estender além de 
fevereiro. Uma área isolada 
na entrada do Mercadão gera 
dúvidas entre os comissionados 
e frequentadores do local.

A feirante Neusa Matheus, 57 
anos, administra a barraca da 
família há mais de trinta anos 
e afirmou não ter visto muita 
mudança até o momento. “A 
única coisa que mexeram foi 
o telhado, mas você vê goteira 
para tudo quanto é lado. Essa 
parede que começaram, não sei 
se vai continuar, porque está 
parada”, reclamou.

Neusa compareceu às reu-
niões e gostou do projeto da 
reforma, mas gostaria que as 
mudanças fossem feitas com 
mais agilidade. Ela afirmou 
que as reformas antigas fica-
ram somente na promessa. “O 
antigo prefeito só mexeu no 
banheiro. O atual foi o único 
que realmente fez as reuniões 
com a gente”, explicou.

Com as chuvas, há bancas 
que sofrem com goteiras. Já o 
calor tem prejudicado frutas e 

verduras. “Esse umidificador de 
ar não funciona, é complicado”, 
afirmou.

A vendedora de ovos Lucy 
Bassanelli, 60 anos, contou que 
o Sol tem atingido seu produto 

e que teve que se desfazer de 
alguns que ficam podres.

Lucy tem barraca no Mer-
cadão há 16 anos e também 
reclamou da demora da re-
forma. “Nós precisamos dessa 

reforma. Os permissionários 
colocaram lona aqui por causa 
do calor, porque as mercado-
rias estragam. O prefeito deve 
olhar com mais carinho para o 
Mercado, vem bastante gente 

de fora aqui, ele tem que estar 
apresentável”, afirmou.

A autônoma Lúcia Mendes, 
61 anos, costuma passar pelo 
local para comprar alguns 
alimentos para a semana. Ela 
afirmou que sente falta de ver 
o local sendo frequentado pela 
população, como antigamente. 
“Eu fui uma criança criada no 
Mercado. Nós vínhamos aqui 
encontrar de tudo. Hoje os 
açougues estão fechados, não 
tem mais variedade de alimen-
tos e o preço acaba subindo”, 
explicou.

Segundo a secretaria de 
Turismo, a parte isolada da 
entrada do Mercadão serve 
de canteiro de obras, onde 
são guardadas ferramentas, 
ferragem, cimento, areia e um 
container para os funcionários 
da obra trocarem de roupa. A 
segunda parte da reforma deve 
acontecer na parte interna do 
mercado, com restauração 
de fachadas, readequação de 
bancas, instalação elétrica e 
hidráulica e reparos. 

O Mercado Municipal de Guaratinguetá; obra retomada após anos de espera por quem convive com local

Foto: Juliana Aguilera
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Câmara aprova criação de PEVs para 
auxiliar limpeza urbana de Lorena
Guará amplia serviço com licitatação de R$ 1 milhão; Cruzeiro implanta "Cidade Limpa"

Caçamba para coleta de entulhos em ruas da região é cenário fácil de encontrar; cidades se organizam para garantir destino de descartáveis

Foto: Letícia Noda

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou por unanimidade o projeto 
de criação de PEVs (Pontos de 
Entregas Voluntárias). A pro-
posta oferece mais uma opção 
para a população descartar os 
resíduos sólidos legalmente 
e de forma gratuita, já que a 
cidade possui um aterro de 
resíduos sólidos e inertes. Na 
região, cidades como Gua-
ratinguetá e Cruzeiro man-
têm atenção com estrutura e 
programas direcionados ao 
destino final de resíduos.

O projeto lorenense, aprova-
do na última segunda-feira, é 
semelhante a de outros mu-
nicípios como Guaratinguetá, 
que já adota o serviço em três 
bairros.

Segundo o presidente da 
Câmara, Maurinho Fradique 
(PTB), a Prefeitura enfrenta 
um problema com a população 
no descarte irregular de restos 
de construção civil e entulhos. 
Com o PEV, além de oferecer 
um local específico para os 
materiais mais próximo dos 
moradores, Lorena passa a 
contar com um meio facilita-
dor para a Prefeitura retirar os 
materiais, podendo até serem 
reaproveitados em obras e 
reparos. “O grande problema 
é que não podemos atribuir 
ao munícipe, apesar de ser, 
na minha visão, um problema 
cultural, mas muitas pessoas 

não têm condições financei-
ras para contratar caçambas 
para fazer o descarte de forma 
correta”, destacou Fradique.

O autor do projeto destacou 
que todos os bairros terão 
a possibilidade de receber 
uma unidade, mas o projeto 
especifica que a execução é 
de total responsabilidade da 

Prefeitura, com análise das 
secretarias de Meio Ambiente 
e de Obras sobre a demanda, 
para direcionar o ponto de 
entrega voluntária e a logística 
dos serviços.

O projeto seguiu para a 
sanção do prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido).

Lorena conta atualmente 

com um aterro de resíduos 
sólidos e inertes no bairro 
Novo Horizonte. O local recebe 
materiais como restos de cons-
trução, reformas e reparos de 
pavimentação, inclusive solos 
provenientes de terraplana-
gem e componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas 
de revestimento, argamassa e 

concreto).
Para o descarte no aterro, 

morador ou empresa devem 
se cadastrar e solicitar auto-
rização da secretaria de Meio 
Ambiente, localizada à rua 
Comendador Custódio Vieira, 
nº 333, no Centro.

As denúncias de depósito ir-
regular de resíduos devem ser 

feitas no setor de Fiscalização 
pelo telefone (12) 3185-3019.

Região – Guaratinguetá, que 
possui um Ecoponto no bairro 
Pedregulho, e dois PEVs (um 
no bairro Cecap e outro no 
Parque São Francisco), está no 
meio de um processo de licita-
ção para implantar caçambas. 
Além dos PEVs, 27 pontos de 
descarte irregular detectados 
no mapeamento da secretaria 
de Meio Ambiente receberão 
uma ou mais caçambas.

Segundo a secretária de 
Meio Ambiente, Giani Breso-
lin, as caçambas de quarenta 
mil litros funcionarão como 
PEVs itinerantes. “O próprio 
morador pode descartar vo-
luntariamente. Elas serão 
trocadas semanalmente ou 
antes, podemos até colocar 
duas caçambas numa deter-
minada área de acordo com 
a demanda. Vamos fazer esse 
monitoramento e adequando 
de acordo com cada ponto”.

O secretário de Obras Públi-
cas, Paulo Barros, contou que 
o investimento será de apro-
ximadamente R$ 1 milhão 
para o contrato de um ano. A 
empresa vencedora do certa-
me, que será responsável pela 
colocação e manutenção das 
caçambas, ficará responsável 
pelo maquinário necessário 
para triagem. Os materiais 
resultados de construção 
civil serão transportados até 
o pátio de usinagem da Pre-
feitura para ser triturado. Já 
os resíduos não aproveitados 
terão o destino final correto 
para um aterro licenciado pela 
Cetesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo).

Cruzeiro apresenta um tra-
balho semelhante. A Prefeitura 
implantou o programa “Ci-
dade Limpa”, com caçambas 
em pontos específicos para 
facilitar a limpeza urbana do 
município.

Letícia Noda
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá está construindo duas 
novas creches, nos bairros 
Village Santana e Jardim Pri-
mavera, além da ampliação da 
unidade da Creche Municipal 
Wanda de Mello, no Pingo de 
Ouro, e da escola Carmelita de 
Moraes, também no Jardim 
Primavera.

A unidade do Village Santa-
na contou com um investimen-
to de cerca de R$ 1,3 milhão. 
Serão quatro salas, brinque-
doteca, refeitório e lavanderia 
para atender oitenta crianças. 
A entrega está prevista para o 
primeiro semestre de 2019.

Já no Jardim Primavera, 
bairro onde recentemente 
foram entregues 528 aparta-
mentos no Flamboyant, serão 
abertas duzentas vagas na cre-
che em construção. A unidade 
contou com um investimento 

Guará inicia ampliação 
e construção de creches
Obras contam com investimento de R$ 4,55 milhões; 
inauguração tem previsão de entrega ainda para 2019

de aproximadamente R$ 2 
milhões do Governo Federal, 
e contará com dez salas de 
estudo, uma para multiuso, 
playground e local destinado 
para recreação infantil. 

A Escola Carmelita também 
passou por uma reforma e 
ampliação do prédio atual, 
com construção de novas salas 
de aula. Um investimento de 
cerca de R$ 1,25 milhão.

Edilaine Santos é moradora 
do Jardim Primavera e mãe de 
dois filhos, e está grávida do 
terceiro. Ela comentou sobre a 
dificuldade de conseguir uma 
vaga em creches na região. 
“Tem a da Vila Brasil, mas é 
muito difícil conseguir uma 
vaga. Essa e a do Engenho 
Neiva são as duas mais perto, 
mas é difícil, tem um monte 
de gente que precisa porque 
trabalha, mas não consegue”.

Edilaine contou sobre suas 
expectativas com a nova 
creche. “Vai ser muito bom 

porque eu pretendo voltar a 
trabalhar quando meu filho 
nascer, e não tenho ninguém 
para olhar as crianças”.

Mãe de uma criança em 
idade escolar, Daniele Cristi-
na afirmou que na escola do 
bairro já tem muita criança. 
“Nessa escola aqui é muita 
criança. O ano passado meu 
filho estudou ali e tinha aula 
em uma sala dividida ao meio, 
que era compartilhada com 
outra turma”.

Ela contou que antes da 
entrega do Residencial Flam-
boyant já tinham dificuldade 
em conseguir uma vaga. Com 
a abertura do conjunto, o nú-
mero de crianças aumentou no 
bairro e as unidades existentes 
não comportam a demanda.

A previsão de entrega da 
nova unidade da creche está 
para o fim de 2019. Ainda este 
ano está prevista a construção 
de duas novas creches, no Par-
que do Sol e Altos de São João.

Foto: Letícia Noda

Terreno que receberá a futura creche do Pingo de Ouro; Prefeitura investe para ampliar atendimento

Com cerca de R$ 3 milhões, 
Ubatuba inaugura Centro 
para Educação Infantil
Novo CEI abre 250 vagas em projeto da Prefeitura para 
manter compromisso de zerar filas da rede municipal

Da Redação
Ubatuba

A secretaria de Educação 
de Ubatuba apresentou um 
avanço neste mês. A Prefei-
tura inaugurou o CEI (Cen-
tro de Educação Infantil) do 
bairro Sumaré, na última 
terça-feira. Com investimen-
to de aproximadamente R$3 
milhões, a nova unidade 
abrirá 250 vagas.

O espaço conta com oito 
salas de aulas, cinco ba-
nheiros com trocadores 
adaptados para berçário 
e primeira infância, lavan-
deria, seção administrativa 
para professores e coor-
denadores, almoxarifado e 
espaço livre coberto. O local 

recebeu um investimento de 
R$ 2.772.640,29 do Estado, 
e atenderá cerca de quatro-
centas crianças somando as 
novas vagas.

O antigo prédio que abriga-
va a escola receberá reparos 
da equipe de manutenção 
escolar para funcionar como 
um espaço vinculado à nova 
estrutura.

De acordo com a diretora 
pedagógica da CEI, Juliana 
Ageu, a sede, que atenderá 
a maioria das crianças em 
período integral, vem de en-
contro com o desejo antigo 
dos moradores do bairro. 

A obra teve início na gestão 
passada e faz parte do planeja-
mento do prefeito Délcio Sato 
(PSD) em priorizar a educação 

do município. “A cidade é nos-
sa e temos que fazer o melhor. 
Estamos traçando o planeja-
mento desses dois anos com 
ações para terminarmos o 
governo com tranquilidade e 
deixar a Prefeitura em boas 
condições. Hoje, entregamos 
uma obra iniciada no governo 
anterior, mas que tivemos a 
humildade de dar continui-
dade, recuperando verbas 
para retomar a construção. 
Queremos entregar para a 
população empreendimentos 
com qualidade”, destacou.

O chefe do Executivo frisou 
ainda o compromisso de zerar 
a fila de espera da creche, e 
que mais uma unidade está 
sendo construída no bairro 
Estufa 2.

Foto: Letícia Noda

Espaço para recreação no novo CEI, inaugurado pela Prefeitura de Ubatuba, que amplia estrutura
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Cruzeiro reforma UBS no Jardim Paraíso 
e espera pavimentar até 80% das ruas
Com fábrica de bloquetes, cidade planeja asfaltar oito vias no Jd. Paraíso, Itagaçaba e Jd. São José

Jéssica Dias 
Cruzeiro 

A Prefeitura de Cruzeiro 
deu início no final de 2018 às 
obras na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Jardim Paraíso. 
O recurso é de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Major Olímpio (PSL), no valor 
de R$ 104 mil.

A expectativa do município 
é que a obra seja entregue no 
final de fevereiro. Segundo 
o secretário de Obras e Ser-
viços Públicos, José Kleber 
Lima Silveira Júnior, a UBS 
enfrentava problemas como a 
passagem do lixo hospitalar, 
que estava irregular. “Quan-
do a UBS foi construída, o lixo 
hospitalar passava pela circu-
lação interna onde estava a 
sala de espera, uma situação 
irregular. Então aumentamos 
algumas salas e fizemos com 
que o acesso do lixo ficasse 
do lado de fora”, explicou.

A obra no posto de saúde 
teve início em dezembro para 
não interferir no atendimen-
to na unidade. Segundo o 
secretário, todo serviço foi 
feito no recesso entre Natal 
e Réveillon, quando o prédio 
não estaria sendo utilizado.

Pavimentação – Além da 
UBS, Cruzeiro mantém outras 
obras pela cidade. A Prefei-
tura espera pavimentar 80% 
das ruas até o final do manda-
to do prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD). O município 
conta hoje com cinquenta 
ruas sem pavimentação. Ou-
tro plano do Executivo é uti-
lizar a fábrica de bloquetes, 
com recursos do município, 
o que beneficiará oito ruas.

Área interna e externa do UBS do Jardim Paraíso, em Cruzeiro; posto passa por reforma iniciada em dezembro de 2018, com investimento de verba federal de R$ 104 mil

Foto: Jéssica Dias

Com o convênio assinado 
no final de 2018, a Prefeitu-
ra deve pavimentar ruas no 
bairro Washington Beleza. 
As emendas parlamentares 
foram encaminhadas em 
2018 pelo então deputado 
estadual Padre Afonso (PV), 
em R$ 150 mil, e da depu-
tada reeleita por quocien-
te partidário, Marta Costa 
(PSD), de R$ 102 mil. Serão 
asfaltados os trechos das 
ruas Piratininga e dos Andra-
das, e parte da rua Antônio 
José da Cruz.

“O que já foi assinado será 
pavimentado com asfalto. Eu 
estou analisando, o preço do 
asfalto subiu muito, a gente 

pagava uma média, uma 
tonelada de asfalto R$ 250, 
hoje está em R$ 440. Então 
eu acho que a hora que fizer 
as contas vai acabar inviabi-
lizando o asfalto, vamos ver 
o que será mais viável”, de-
talhou o secretário de Obras.

Receberão os bloquetes 
no Jardim Paraíso as ruas 
21 e 22; no Itagaçaba a 
Travessa Família Fortes, rua 
Juvêncio Gomes da Silva, rua 
São Vitor, Maria Antunes 
Gonçalves, Hélio Olivas e São 
Marcos, no Jardim São José.

Maria Antunes Gonçalves, 
Hélio Olivas e São Marcos, 
no Jardim São José, já foram 
pavimentadas.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, alguns 

telefones fixos das localidades de Rancho Grande e Arapei tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 01/02/2019 das 06h02 às 06h20. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Ministério Público conclui que 
menino de apenas três anos foi 
morta a pauladas em Cruzeiro
Padrasto confessa assassinato do pequeno João Pedro; mãe é 
indiciada e também pode ser condenada a trinta anos por crime

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Após ser informado do 
resultado da investigação 
realizada pela Polícia Civil 
de Cruzeiro, o MP (Ministério 
Púbico) revelou na última 
segunda-feira que o pequeno 
morador do Vila Brasil, João 
Pedro Ribeiro, 3 anos, foi 
assassinado a golpes de cabo 
de vassoura pelo padrasto, 
no último dia 18. A mãe da 
criança, que admitiu ter dado 
chineladas na vítima, também 
foi denunciada por homicídio 
qualificado por motivo fútil e 
ocultação de cadáver.

De acordo com o parecer do 
MP, o padrasto, Mauro Gleyd-

son Lima, 23 anos, confessou 
que no dia do crime ficou 
irritado porque o enteado 
estava chorando muito após 
receber algumas chineladas 
de Taís Albano, 22 anos. 

Após perceber que a crian-
ça havia morrido depois de 
receber diversos golpes de 
cabo de vassoura, o casal 
decidiu enterrar o corpo em 
um matagal, localizado na 
avenida Florindo Antico, no 
bairro Km 4.

No dia seguinte, o pai da 
criança, que não teve o nome 
divulgado, entrou em contato 
com a ex-mulher em busca 
de notícias do filho, mas foi 
informado que ele havia de-
saparecido. 

Já no último dia 20, fami-
liares do pai de João Pedro 
compartilham sua foto na 
rede social Facebook, em 
busca de informações sobre 
seu paradeiro. Após descon-
fiar da atitude de Tais em 
não registrar um boletim de 
ocorrência sobre sumiço do 
filho, a Polícia Civil foi até a 
casa da família. 

Questionado, o casal apre-
sentou nervosismo e discur-
sos contraditórios. 

Durante depoimento no 2° 
Distrito Policial de Cruzeiro, 
os jovens confessaram que 
João Pedro havia morrido 
no último dia 18 e que ha-
viam enterrado o corpo no 
matagal. 

Num primeiro momento 
eles negaram que a morte 
foi provocada por agressões. 
Mas no dia seguinte, um lau-
do do IML (Instituto Médico 
Legal) revelou que o corpo da 
criança apresentava diversas 
fraturas. 

Novamente indagado, o 
casal alterou sua versão, 
confessando o crime.

Segundo o MP, Tais e Lima 
poderão ser condenados 
pela Justiça até trinta anos 
de prisão pelos crimes de 
ocultação de cadáver e homi-
cídio qualificado por motivo 
fútil com emprego de meio 
cruel, agravado por ter sido 
cometido contra menor de 
14 de anos.

Foto: Reprodução

Taís, que pode ser condenada ao lado de Mauro pela morte de João

Lucas Barbosa
Regional

Além de apontarem o aumen-
to de mortes violentas, dados 
divulgados pela secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
revelaram na última semana 
que a RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba) 
obteve em 2018 uma redução 
considerável de casos de fur-
tos e roubos, em comparação 
com 2017. Mesmo mantendo 
o número de assassinatos do 
ano retrasado, Lorena foi o 
destaque positivo da região, 
após contabilizar uma queda 
de 32% em roubos e 23% em 
furtos.

De acordo com o levanta-
mento estadual, no ano passa-
do a RMVale teve 338 vítimas 
de homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) e 26 
de latrocínios (roubo seguido 
de morte). O montante de 364 
mortes violentas representou 
um aumento de 4% em relação 
ao de 2017, que foi de 350 
casos (329 homicídios dolosos 
e 21 latrocínios).

Em contrapartida, os núme-
ros de roubos e furtos dimi-
nuíram. Enquanto o primeiro 
indicador reduziu 16%, pas-
sando de 9.987 para 8.304, o 
outro caiu 9%, de 30.417 para 
27.657.

Com 54 assassinatos, São 
José dos Campos foi a líder 
regional do “ranking da morte” 
em 2018. Na vice-liderança, 
aparece Taubaté com 41 víti-
mas fatais.

Guaratinguetá registrou 
quarenta homicídios dolosos 
no ano passado. O número 
representou um aumento de 
81% de mortes violentas em 

Com queda de roubos e furtos, região 
tem aumento de assassinatos em 2018 

relação há 2017, que foi de 
24 (22 homicídios dolosos e 2 
latrocínios).

De acordo com a Polícia Civil 
de Guaratinguetá, a principal 
motivação dos assassinatos 
foi a disputa entre quadrilhas 
rivais de traficantes de drogas 
que atuam principalmente no 
Parque São Francisco e Santa 
Luzia.    

Por outro lado, a “Terra das 
Garças Brancas” obteve uma 
queda de 30% nos casos de 
roubo, passando de 475 para 
329. Os furtos caíram 14%, 
saindo de 1.146 para 985.

Lorena, em 2018, contabi-
lizou 30 mortes violentas (29 
homicídios dolosos e 1 latrocí-
nio), mesmo número de 2017, 
quando ocorreram 28 homi-
cídios dolosos e 2 latrocínios.

Segundo o major da Polícia 
Militar e coordenador opera-
cional do 23º BPMI (Batalhão 
da Polícia Militar do Interior), 
José Ronaldo de Andrade, as-
sim como em Guaratinguetá, a 
maioria dos homicídios em Lo-
rena tem relação com o tráfico 
de drogas. Em contrapartida, a 
“Terra das Palmeiras Imperiais” 
teve em 2018 o menor índice 
de roubos dos últimos seis 
anos.  No comparativo com 
2017, os casos reduziram em 
32%, passando de 461 para 
314.

No índice de roubos, o mu-
nicípio alcançou seu menor 
resultado desde 2001. Em 
comparação com 2017, as 
ocorrências diminuíram 23%, 
caindo de 1.031 para 787. “A 
considerável redução de roubos 
e furtos na região em 2018, es-
pecialmente em Guaratinguetá 
e Lorena, mostra que as forças 
de segurança estão tendo êxito 

em suas missões. Acreditamos 
que em 2019 a população terá 
ainda mais tranquilidade, já 
que no ano passado prende-
mos dezenas de criminosos 
que atuavam principalmente 
em Cruzeiro, Guará, Lorena 
e Potim”, afirmou major An-
drade, que destacou ainda 
a importância das ações de 
conscientização realizadas pela 
PM nas escolas, que buscam 
afastar os jovens do mundo das 
drogas, principal estopim para 
assassinatos na região.

Para o secretário de Se-
gurança Pública de Lorena, 
Norival de Souza, o fator que 
contribuiu para a queda dos 
indicadores no município foi 
o trabalho integrado desenvol-
vido pelas forças de segurança 
que atuam na cidade como a 
Guarda Civil Municipal, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Ro-

doviária Estadual, Polícia Ro-
doviária Federal e o Exército.    

“A forte presença das cor-
porações contribuiu para a 
inibição dos mais diversos 
tipos de crimes. Creio que a 
implantação da Guarda Civil 
Armada somou muito nesta 
luta diária das Polícias Civil e 
Militar no combate à crimina-
lidade. A redução dos índices 
demonstra que Lorena está 
colhendo frutos deste trabalho 
de cooperação”.

Assassinatos – As demais 
cidades da RMVale que regis-
traram mortes violentas em 
2018 foram Aparecida (8), 
Canas (2), Cachoeira Paulista 
(3), Campos do Jordão (4), 
Caçapava (13), Cruzeiro (19), 
Cunha (2), Potim (12), Jacareí 
(37), Pindamonhangaba (19), 
Queluz (1), Tremembé (7) e 
Roseira (2).

Guaratinguetá é a terceira cidade com mais mortes violentas no Vale; Lorena 
registra queda em crimes contra o patrimônio após implantação de Guarda

Cão farejador encontra 11 
tijolos de maconha em Pinda

Durante uma operação, 
a Polícia Militar apreen-
deu sete quilos de ma-
conha na última quar-
ta-feira, em um imóvel 
no bairro do Feital, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a PM, in-
formações apontaram que 
um criminoso armazena-
va drogas em sua casa, 
localizadas na estrada 

municipal João Francisco 
da Silva.

Ao invadir o local, os PM's 
utilizaram um cão farejador 
para localizar 11 tijolos 
de maconha, que estavam 
escondidos no interior de 
um quarto. 

O dono do imóvel foi pre-
so em flagrante por tráfico 
de drogas, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Assaltante é imobilizado por 
lutador e preso em Lorena

Após tentar furtar a 
mesma casa pela terceira 
vez, um criminoso foi 
preso depois de ser imobi-
lizado por um lutador de 
jiu-jitsu na tarde da última 
quarta-feira no Centro de 
Lorena. 

Câmeras de segurança 
instaladas na rua Capitão 
João Inácio flagraram o 
momento que o ladrão pu-
lou o muro da residência 
por volta das 13h.

Ao perceber a presença 

do criminoso, o morador co-
meçou a gritar por socorro. 
Na sequência, um vizinho 
conseguiu entrar na casa e 
imobilizar o assaltante até a 
chegada da Polícia Militar. 

Nos dois dias anteriores o 
criminoso havia invadido o 
imóvel e furtado um violão 
e diversos equipamentos 
eletrônicos. 

O homem foi encaminha-
do ao Distrito Policial  per-
manecendo preso na Cadeia 
Pública de Lorena.

Idosos são torturados durante 
assalto em Guaratinguetá

Um casal de idosos viveu 
momentos de terror após ser 
amarrado e agredido duran-
te um assalto na manhã da 
última quinta-feira, na zona 
rural de Guaratinguetá. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, as vítimas, de 
66 e 69 anos, estavam em 
sua casa no bairro do Paiol 
quando um homem apertou 
a campainha. 

Ao abrir o portão, o idoso 
foi rendido pelo criminoso. 
Na sequência, outros dois 

assaltantes também entraram 
no imóvel.

Na sequência, os idosos fo-
ram amarrados e agredidos. 
Durante a ação, a quadrilha 
ameaçou usar um facão para 
decepar os dedos das vítimas.

O trio fugiu levando R$ 1,5 
mil, um carro e um cortador 
de grama.

A Polícia Civil abriu um 
inquérito para apurar o caso, 
mas até o fechamento desta 
edição os assaltantes não ha-
viam sido identificados. 

Contribuintes de Ubatuba têm últimos dias 
para garantir isenção na cobrança do IPTU

Da Redação
Ubatuba

O prazo para o pagamento 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) de Ubatu-
ba com descontos entre 10% 
e 20% termina nesta segun-
da-feira. Assim como Cruzei-
ro, Lorena, Guaratinguetá, 
Potim e Pindamonhangaba, a 
Prefeitura oferece a isenção 

para facilitar a arrecadação.
O morador de Ubatuba 

terá direito aos descontos 
progressivos apenas me-
diante ao pagamento em 
cota única e deve atualizar 
o boleto através do Portal 
de Serviços da Prefeitura, no 
site do governo, o ubatuba.
sp.gov.br ou pessoalmente no 
Fácil – Posto de Atendimento 
ao Cidadão, localizado a rua 

Dona Maria Alves, número 
865, no Centro ou no Espa-
ço Cidadão localizado a rua 
Oscar Rossin, número 10 
no bairro Maranduba, das 
9h às 16h. 

Quem optar pelo pagamen-
to parcelado, sem desconto 
poderá parcelar em até onze 
vezes com vencimentos en-
tre 10 de fevereiro e 10 de 
dezembro.

O pagamento pode ser efe-
tuado nos caixas eletrônicos 
ou pelo internet banking do 
Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, 
Itaú, Santander ou em seus 
correspondentes bancários, 
como as casas lotéricas. Já 
o pagamento na boca de 
caixa só é possível para as 
agências da Caixa Econômica 
Federal.

Batalhão da PM em Cruzeiro; violência da região segue preocupando

Foto: Jéssica Dias
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Prefeitura inaugura
COI para reforçar 
segurança em Guará
Promessa de campanha, sistema tem investimento 
de R$ 4,8 milhões em contrato para cinco anos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O COI (Centro de Opera-
ções Integradas) de Gua-
ratinguetá foi inaugurado 
oficialmente no último dia 1. 
O investimento na instalação, 
manutenção e operação dos 
quarenta pontos de monito-
ramento é de R$ 4,8 milhões 
em um contrato com duração 
de cinco anos.

As câmeras já haviam sido 
instaladas no fim do ano 
passado e o sistema de mo-
nitoramento estava em fase 
de testes desde o começo de 
janeiro. O COI era uma das 
promessas de campanha do 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
em 2016. As negociações 
para captação de recursos 
tiveram início em 2017, e a 

projeção inicial de inaugura-
ção do centro era para o fim 
do ano passado.

“Vai ser um antes e depois 
do COI. Já fizemos algumas 
demonstrações de ocorrên-
cias, principalmente para 
auxiliar na parte investiga-
tiva. Tivemos diversos casos, 
nesse período de quarenta 
dias, de acionamento direto 
da Polícia Militar para veri-
ficar atitudes suspeitas. Com 
certeza conseguimos evitar 
que outros crimes viessem 
a ocorrer. Verificamos aci-
dentes de trânsito, e a filma-
gem vai auxiliar o delegado 
responsável pelo trâmite do 
inquérito policial”, afirmou 
o secretário de Segurança e 
Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio 'Major' de Oliveira.

Durante a fase de teste 

de operação do COI foram 
flagradas imagens de im-
prudências no trânsito. Na 
madrugada do último dia 
27, um carro foi flagrado 
atropelando um motociclista 
e trafegando pela contramão 
na Avenida JK. Nas imagens 
é possível ver o veículo 
atravessando o canteiro 
central da via, dando cava-
los de pau e entrando em 
um estacionamento de um 
estabelecimento comercial. 
Segundo a Prefeitura de 
Guaratinguetá, o veículo foi 
identificado e o condutor 
foi preso em flagrante por 
dirigir embriagado.

“Com esse monitoramento, 
veículos e motocicletas sus-
peitas entrando e saindo de 
Guaratinguetá serão detec-
tadas. Com isso, tem início 

Foto: Divulgação PMG

A sede do COI de Guaratinguetá, que já opera para inibir a ação de criminosos e auxiliar o policiamento

o processo de perseguição. 
Quando uma placa dessas 
é detectada, em quatro se-
gundos a Polícia Militar 
passa informações para as 
viaturas da cidade”, explicou 
o prefeito Marcus Soliva, em 
entrevista ao Jornal Atos. 
“Isso evita assaltos, roubos 
e acaba afugentando os 
bandidos que vêm de fora 
para praticar seus delitos. 
O objetivo é tornar a cida-
de mais segura, melhor e 
onde os cidadãos se sintam 
seguros”.

As imagens flagradas pelo 

COI ficam registradas e sal-
vas durante três meses na 
Central. Além do Centro de 
Operações, a base construída 
para monitorar os equipa-
mentos conta com uma sala 
de reunião de emergência 
para as forças de segurança 
como PM, Polícia Civil e lide-
ranças do município.

Durante a inauguração do 
COI, o delegado seccional 
de Guaratinguetá, Márcio 
Marques Ramalho, contou 
que as câmeras vão auxiliar 
o trabalho da Polícia Civil 
na apuração e investigação 

de crimes cometidos no mu-
nicípio. "Vão auxiliar muito 
para a colheita de provas. Se 
a gente juntar um vídeo des-
se num processo criminal, 
vamos conseguir com mais 
facilidade a condenação, 
porque contra as imagens, 
um filme, é incontestável”.

Um dos equipamentos 
instalados havia sofrido 
um atentado no Residencial 
Santa Mônica, no fim do ano 
passado. O equipamento foi 
atingido por oito tiros e, após 
o ocorrido, foi substituído e 
já opera normalmente.

Da Redação 
Região

As chuvas da última se-
mana provocaram estragos 
no Litoral Norte, deixando 
famílias desalojadas. Em São 
Sebastião, 35 pessoas tive-
ram que sair de suas casas. 
Já em Caraguatatuba, uma 
moradora usou um caiaque 
para se locomover em uma 
rua alagada. A Tamoios, que 
liga o Vale ao Litoral Norte, 
chegou a ficar interditada por 
um dia pelo risco da queda de 
barreiras. Ubatuba está em 
estado de alerta.

Em São Sebastião, o bairro 
mais atingido foi o Enseada, 
onde dez casas foram tomadas 
pela água e as famílias tiveram 
de deixar os imóveis. No bairro 
Itatinga uma casa desmoro-
nou. Apesar disso, ninguém 
ficou ferido. A família foi aten-

Litoral Norte entra em estado de alerta após chuvas
Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba registraram quedas de árvores, alagamentos e famílias desalojadas

dida pela assistência social 
da Prefeitura e encaminhada 
para o abrigo municipal. No 
bairro São Francisco, região 
central da cidade, e na rodovia 
de acesso aos bairros Enseada 
e Cigarras houve registro de 
deslizamentos de terra.

Em Caraguatatuba, 15 pes-
soas tiveram que sair de suas 
casas por causa do volume de 
chuva. Segundo a Prefeitura, 
vários bairros foram atingidos 
por alagamentos e equipes 
da Defesa Civil estão fazendo 
visitas às áreas de risco.

No bairro Perequê Mirim, 
uma moradora precisou usar 
um caiaque para se locomover 
pelas ruas alagadas.

Em Ubatuba, a cidade está 
em estado de alerta por causa 
do volume de chuva. A cidade 
registrou quedas de árvores e 
alagamentos. Vários bairros 
foram atingidos, mas apenas 

uma família do bairro Estufa 
2 ficou desalojada.

Houve queda de árvore na 
Rio-Santos na altura dos bair-
ros Domingues Dias e Pere-
quê-Mirim. Equipes da Defesa 
Civil tiveram que isolar uma 
área no bairro Tenório depois 
que uma árvore caiu em cima 
de um poste de energia.

Ilhabela também está em 
estado de atenção, e a Defesa 
Civil informou que atendeu a 
82 ocorrências durante e após 
o temporal de quarta-feira. 
Quatro famílias que estavam 
em áreas de risco estão desa-
lojadas.

Foram registrados desli-
zamentos de terra, quedas 
de muros e árvore e vários 
pontos de alagamento.

No bairro Itaguaçu, uma pe-
dra de cerca de 25 toneladas 
deslizou com a força da chuva 
e interditou uma via.

Da Redação
Lorena

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Lorena está 
com uma nova opção de 
capacitação gratuita para 
este ano, o curso de maquia-
gem. Serão 464 vagas dis-
tribuídas para nove cursos 
no primeiro semestre. As 
inscrições foram abertas na 
última segunda-feira.

A novidade para 2019 é 
a inclusão do curso de Ma-
quiagem na lista do Fundo 
Social, que terá 18 vagas 
para o período da tarde e 18 
no período da noite. Ao todo 
estão disponíveis os cursos 
de pintura em tecido (40), 
pedreiro (40), corte e cos-
tura (44), artesanato (36), 
padaria artesanal (120), as-
sistente de cabeleireiro (40), 
manicure (36) depilação e 
design de sobrancelhas (72).

Os interessados devem se 
matricular na sede do Fundo 
Social localizada à avenida 
Godoy Neto, nº 480, no Ola-
ria, apresentando as cópias 
do RG, CPF, comprovante 
de residência, cartão SUS 

Com 464 vagas abertas, 
Fundo Social lança novo 
curso gratuito em Lorena 

(Sistema Único de Saúde) e 
uma foto 3x4, das 8h30 às 
11h e das 13h30 às 16h. As 
vagas são limitadas.

Para a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade e 
vice-prefeita, Marietta Barte-
lega, a ampliação dos cursos 
oferecidos gratuitamente 
auxiliam a profissionalização 
da população proporcionan-
do uma melhor qualidade de 
vida. “Desde que assumi os 
trabalhos no Fundo Social 
coloquei como objetivo a 
busca pela profissionalização 
e ampliação dos cursos. Em 
meu primeiro ano consegui 
agregar os cursos de Pe-
dreiro e Depilação e Design 
de Sobrancelhas, que foram 
sucesso absoluto em 2018, 
e agora o curso de Maquia-
gem. Com isso, conseguimos 
capacitar gratuitamente mais 
de 800 pessoas por ano”, 
destacou.

As aulas iniciam dia 18 de 
fevereiro, e a disponibilidade 
das turmas e horários podem 
ser consultadas no site da 
Prefeitura, lorena.sp.gov.br 
ou diretamente no Fundo 
Social.

Rua de São Sebastião é tomada pelas águas da chuva; semana deixou Litoral Norte em estado de alerta

Foto: Reprodução Defesa Civil São Sebastião

Juliana Aguilera 
Potim

A secretaria de Educação de 
Potim decidiu, no último dia 
30, cancelar a prova referente 
à contratação temporária de 
professores para atuar na rede 
municipal. O concurso, realiza-
da no último dia 19, recebeu 
críticas antes e depois da pro-
va, após a gestão ter estendido 
o prazo para pagamento da 
taxa de inscrição.

A situação motivou a decisão 
da secretária de Educação, Re-

Potim cancela prova para contratação 
temporária de professores para 2019

nata Teberga, que se respaldou 
nos poucos dias disponíveis 
para o pagamento, seguidos 
de problemas de recebimento 
da taxa na conta na Caixa Eco-
nômica Federal.

A população protestou sobre 
a possibilidade de participan-
tes fazerem a prova e não 
pagarem por ela (os valores 
de R$ 20 ou R$ 40 poderiam 
ser pagos até o dia 25).

Após o dia do concurso, eles 
voltaram a reclamar, dessa vez 
sobre a quebra de regulamento 
por candidatos que publicaram 

fotos do gabarito nas redes 
sociais e erros de digitação 
e alternativas repetidas nas 
questões.

Em resposta, Renata afirmou 
que só serão efetivados os 
professores que apresentarem 
o comprovante de pagamento 
da prova e que não poderia 
exigir que os aplicadores re-
vistassem os candidatos. “Isso 
já vai da índole da pessoa que 
está vindo prestar a prova 
querendo ser um modelo 
para crianças e adolescentes”, 
afirmou.

Com o posicionamento da 
secretária, a população pres-
sionou para que a prova fosse 
cancelada. Mesmo com o 
anúncio do cancelamento, a 
seletiva segue em busca de 
31 profissionais que devem 
ocupar as modalidades arte, 
história, língua portuguesa, 
inglês, matemática, ciências 
físicas e biológicas, educação 
física, geografia e educação 
especial.

A nova data para prova será 
informada em breve pelo site 
da Prefeitura, potim.sp.gov.br.

Ano Letivo – Com o iní-
cio das aulas marcadas para 
fevereiro, a secretaria não 
detalhou o plano de distribuir 
os professores efetivos para 
cobrir todas as aulas. Alunos 
e familiares foram recebidos 
nas escolas no último dia 1 
para conhecer o ambiente, 
com horário especial das 9h 
às 10h30 e das 15h às 16h30.

Questionada sobre a falta 
de professores, a secretária 
respondeu que está buscando 
estratégia para que os alunos 
tenham todas as aulas, que 
seguem normalmente.

Série de reclamações motivaram a decisão; nova prova ainda não foi marcada



9 DE FEVEREIRO DE 20198

Exposições e atividades do Projeto 
Tamar são destaques em Ubatuba
Festival internacional de cinema que retrata histórias no surfe tem inscrições abertas

Rafaela Lourenço
Ubatuba

Destino de moradores do 
Vale do Paraíba que buscam 
momentos de lazer, o Litoral 
Norte está com a agenda cul-
tural recheada de atrações 
para este mês. Em destaque 
Ubatuba, que conta com 
exposições, shows e festival 
internacional de cinema 
sobre surfe.

Para quem gosta de asso-
ciar um passeio na praia à 
cultura, tem a cidade como 
opção. O Teatro Municipal 
segue com a exposição Re-
tábulos – O sagrado de cada 
um, até o dia 28. O horário 
de funcionamento é das 9h 
às 12h e das 13h às 18h, 
com entrada franca.

No mesmo dia, o espaço 
será palco do espetáculo A 
Notícia, do Caleidos Cia de 
Dança, às 19h. A entrada 

é gratuita e os ingressos 
devem ser retirados no 
local com trinta minutos 
de antecedência. O Teatro 

Municipal está localizado 
à praça Exaltação da Santa 
Cruz, nº 22, no Centro.

Neste domingo, a praça 

Exaltação da Santa Cruz 
receberá o projeto Música 
na Praça com a Retreta 
Maestro Pedrinho, a partir 

das 20h30. 
O município segue com 

a programação diária de 
férias do Projeto Tamar. A 
partir das 10h30 há ativi-
dade interativa de “banho 
na tartaruga” com vagas 
limitadas e por ordem de 
chegada. Às 13h a hora do 
gelo (picolé de peixe para 
as tartarugas), 15h oficinas 
de arte, às 17h alimentação 
interativa das tartarugas 
marinhas do centro de visi-
tantes, também com vagas 
limitadas e por ordem de 
chegada. Às 18h, visita 
monitorada pela sede do 
projeto. 

A sessão Cine Tamar com 
vídeos educativos e as ativi-
dades recreativas no espaço 
infantil estão disponíveis o 
dia todo. O projeto fica à rua 
Antonio Atanázio, número 
273 no Jardim Paula Nobre. 

Festival de surfe – Estão 

O Teatro Municipal de Ubatuba, um dos destaques do fim de semana; Projeto Tamar tem exposição

Foto: Colaboração Oneia Luzia

Pinda oferece mil vagas para modalidades esportivas
Inscrições para o “Escolas de Esportes’ abertas nesta segunda; programa já conta com 2,2 mil alunos

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para revelar talentos e man-
ter crianças e adolescestes 
longe da criminalidade, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
abre nesta segunda-feira as 
inscrições para mil vagas do 
programa ‘Escolas de Espor-

te’. A ação, que conta com 13 
modalidades, é considerada 
um “trampolim” para a disputa 
de tradicionais competições 
esportivas. 

Implantado há mais de duas 
décadas, o Escolas de Esportes 
oferece aulas gratuitas para 
jovens de 5 a 17 anos em polos 
esportivos da cidade e do dis-

trito de Moreira César.
Com o apoio de 28 pro-

fessores de educação física, 
desde a última terça-feira 2,2 
mil estudantes, que integram 
o projeto desde o ano passa-
do, participam de aulas de 
atletismo, basquete, capoeira, 
iniciação esportiva, futebol de 
campo, futsal, ginástica rítmica, 

Guaratinguetá, 9 de fevereiro de 
2019 - A rede coletora de esgoto serve 
para escoar a água usada no banho, da 
escovação dos dentes, da lavagem de 
louça e roupas e da descarga no sanitá-
rio. No entanto, a equipe operacional da 
Guaratinguetá Saneamento, empresa 
responsável pela coleta e tratamento 
de esgoto no município, constatou que 
muitos resíduos sólidos são jogados 
indevidamente nos canais e chegam 
frequentemente até a ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto), provocando 
diversos problemas.

Segundo o coordenador da Guara-

tinguetá Saneamento, Felipe Parente, 
é importante que a população descarte 
cada material em local adequado. “Por 
conta destes resíduos, são realizados 
cerca de 200 reparos por mês nas tu-
bulações e nos equipamentos”, diz ele.

Os vilões mais conhecidos no descarte 
irregular são papel higiênico, lenços ume-
decidos, cotonetes, fraldas descartáveis, 
garrafas pet, haste de pedra sanitária e 
roupas. Esses objetos, quando jogados 
na rede coletora, causam entupimentos 
nas vias residenciais e públicas, e ainda 
geram problemas nos maquinários da 
Estação de Tratamento de Esgoto.

Guaratinguetá Saneamento 
alerta sobre os riscos
de descarte irregular

na rede de esgoto 
São necessários cerca de 200 reparos
por mês nas redes e em equipamentos

abertas as inscrições para o 
Ficsu (Festival Internacional 
de Cinema de Surf de Uba-
tuba), que será realizado de 
13 a 16 de junho. Podem 
ser inscritos filmes sobre o 
surfe em qualquer gênero 
do cinema como ficção, 
documentário e animação, 
com tempo de duração livre 
e que tenham sido finaliza-
dos a partir de 1 de janeiro 
de 2017. As inscrições são 
gratuitas e seguem até o 
dia 30 de março, através 
do formulário online que 
pode ser acessado no link 
bit.ly/2RAeMk3. 

Os filmes produzidos em 
outro idioma devem ser 
apresentados com legenda 
em português ou inglês. A 
programação inclui pales-
tras, oficinas de cinema e 
atividades ligadas ao es-
porte. 

O Ficsu é uma realização 
da secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do esta-
do de São Paulo, através do 
Proac (Programa de Ação 
Cultural) com o apoio da 
Prefeitura de Ubatuba, da 
AUS (Associação Ubatuba de 
Surf), Fundart (Fundação de 
Arte e Cultura de Ubatuba), 
Comtur (Companhia Munici-
pal de Turismo) e empresas 
da cidade.

ginástica artística, handebol, 
judô, taekwondo, tênis de mesa 
e voleibol.

Além dos alunos remanes-
centes, o programa receberá 
mais mil crianças e adolescen-
tes a partir do próximo dia 18.

Os interessados devem se 
inscrever entre esta segunda 
e sexta-feira nos polos espor-
tivos dos bairros Araretama, 
Alto do Tabaú, Centro, Cidade 
Nova, São Benedito, Parque 
São Domingos e Jardim Carlota 
(Moreira César).

Para a efetivação da inscri-

ção é necessário que os jovens 
apresentem duas fotos 3×4, 
carteira de identidade ou a 
certidão de nascimento.

Além de ressaltar a importân-
cia do programa, a gestora do 
‘Escolas de Esportes’, Priscila 
Rocha, explicou como funciona 
o trabalho de orientação desen-
volvido pelos professores em 
relação aos alunos que apre-
sentem potencial de se torna-
rem atletas de alto rendimento. 
“Contamos com uma equipe 
experiente que ao observar 
o surgimento de talentos, os 

encaminha para treinamentos 
específicos que auxiliarão o seu 
desenvolvimento. Assim, eles 
terão suporte para crescerem 
como atletas, tendo condições 
de futuramente disputarem as 
principais competições estadu-
ais e nacionais”.      

A gestora apontou ainda 
outro objetivo da ação. “Além 
de evoluírem em seu condi-
cionamento físico, queremos 
que todos os alunos passem 
a ter uma maior disciplina. 
Outra meta é que o programa 
retire os adolescentes da ocio-
sidade, os mantendo longe da 
criminalidade. Já que o esporte 
é uma ferramenta de transfor-
mação social, buscamos levá-lo 
ao maior número de jovens 
possível”.
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Marchinha “Essa Fada” vence festival que 
esquenta preparação do Carnaval de Guará
Grupo leva os prêmios de Melhor Intérprete e Melhor Figurino; Pinda, Potim e Silveiras mantêm concursos

Foto: Juliana Aguilera
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Carnavalescos de Guaratin-
guetá se reuniram para dan-
çar ao som das 12 músicas 
selecionadas no 2º Festival 
de Marchinhas da cidade. 
“Essa Fada” foi a primeira 
colocada nos quesitos melhor 
intérprete e melhor figurino. 
A festividade, realizada na 
praça Conselheiro Rodri-
gues Alves, deu sequência 
aos eventos de preparação 
para o Carnaval.  Pindamo-
nhangaba, Potim e Silveiras 
também terão concursos de 
marchinha.

A marchinha campeã é de 
autoria de Luiz Fernando 
da Silva, com os intérpretes 
Nando Silva e Wagner Mu-
zak. Suellen Silva participou 
da interpretação da música, 
representando a persona-
gem fada. Os vencedores 
são de Pindamonhangaba 
e levaram o prêmio de R$ 2 
mil. O segundo lugar ficou Público compareceu em peso à final do Festival de Marchinas; Guará prepara festa para o início de março

Shows prometem agitar final de
concurso de marchinhas em Silveiras

Da Redação
Silveiras

Em ritmo de Carnaval, Sil-
veiras realiza a partir da 
próxima quarta-feira a reta 
final do Festival de Marchi-
nha Caipira. Batizado como 
“Tropereta”, o encerramento 
do concurso está programado 
para o dia seguinte, quando 
a letra vencedora será anun-
ciada.

As comemorações da festa 
começam às 20h, com as 
eliminatórias das 12 marchi-
nhas que já foram classifica-
das para o concurso. Logo 
em seguida, por volta das 
23h, haverá apresentação 
da banda Brasil Night Show.

O Festival, que já está em 
sua terceira edição, tornará 
pública a marchinha vencedo-
ra na noite seguinte, quando 
o autor do verso ganhador 

será chamado ao palco, para 
que a festa seja encerrada 
com apresentação da banda 
Gostoso Veneno.

Neste ano, as músicas 
cadastradas superaram a 
demanda, e o prazo de par-
ticipação foi estendido até a 
última segunda-feira.

As comemorações da Tro-
pereta serão na Praça da Ma-
triz, localizada à rua Juvenal 
Rodrigues Soares.

com “Noel Dorminhoco”, de 
Thiago Theodoro, com os 
intérpretes Pandora e Elbon, 
de Guaratinguetá. O grupo 
recebeu o prêmio de R$ 1,5 
mil. O terceiro lugar também 
foi para um grupo de Pinda-
monhangaba. A marcha “O 
Zé e a Fran”, de Walter Leme, 
teve interpretação de Thaís 
Molnar e Rafael Cavalheiro 
e recebeu R$ 1 mil.

O prêmio de Melhor Tor-
cida foi para a Marcha da 
Buzina Paralisadora. Os três 
primeiros colocados estão 
convidados para se apresen-
tarem no tradicional Bloco da 
Carroça, de Guaratinguetá.

A estrutura da festividade 
em 2019 contou com bar-
racas de comida, atividades 
para crianças, palhaços e 
duas tendas. O espaço da 
praça foi cercado e o poli-
ciamento reforçado. Bebidas, 
garrafas e objetos que ofe-
recessem perigo a terceiros 
foram banidos do local.

A secretária da Cultura, Ali-

ne Damásio, explicou sobre 
as mudanças. “Nós entramos 
em dezembro de 2017, e o 
festival do ano passado já era 
no mês de fevereiro.  Então 
não tínhamos condições de 
fazer as licitações. Este ano 
optamos pelas licitações de 
estrutura, e os eventos de 
Guará passarão a ter essa 
cara mais profissional”.

O planejamento de eventos 
em 2019 deve seguir a fór-
mula de 2018: priorizando 
os músicos de Guaratinguetá. 
“Fechamos ano passado com 
95% de contratação de gua-
ratinguetaenses, e os outros 

5% eram de Lorena, São José 
dos Campos”, afirmou.

O festival atraiu público de 
outras cidades, entre crian-
ças e idosos. A aposentada 
Therezinha Gomes, 83 anos, 
aproveitou as marchinhas 
sentada. “Eu adoro o Car-
naval, apesar de não poder 
aproveitar muito por causa 
da idade. Eu daria prêmio 
para todos os músicos aqui”, 
afirmou.

A professora Patrícia Mo-
raes, 47 anos, e o vendedor 
Paulo Moraes, 48 anos, con-
feriram o primeiro e último 
dia do evento. Para o casal, 

que adorou a estrutura e mú-
sica, as únicas mudanças que 
gostariam de ver no evento 
é o início das apresentações 
à noite, para fugir do calor 
e a entrada de bebida. “Uma 
pessoa simples vem com a 
família e eles tem que pagar 
a cerveja a R$ 5. Eles podiam 
deixar as pessoas trazerem 
no isopor”, reclamou.

Região – Silveiras realiza 
nesta semana o 3º Festival 
de Marchinha Caipira, a 
partir das 20h, na Praça dos 
Tropeiros, no Centro. Os três 
primeiros colocados levam 
premiações de R$ 1 mil, 
R$600 e R$ 400, respecti-
vamente.

Já Pindamonhangaba irá 
informar os vinte classifi-
cados para a 12ª edição do 
Festival de Marchinha na 
próxima quinta-feira. 

O evento será realizado en-
tre os dias 22 a 24, na Praça 
do Quartel, à rua dos Andra-
das, nº 624. O primeiro lugar 
levará R$ 3.016, o segundo 
R$ 1.522 e o terceiro R$ 761. 
Haverá troféus também para 
melhor intérprete, melhor 
torcida e melhor figurino.

Em Potim, o 1º Concurso 
de Marchinhas será realizado 
no próximo dia 21, às 20h, 
na praça Miguel Correa dos 
Ouros, no Centro. As inscri-
ções permanecerão abertas 
até esta quinta-feira, com 
o formulário de inscrição 
podendo ser retirado na 
recepção da Prefeitura ou so-
licitado pelo e-mail cultura@
potim.sp.gov.br. A premiação 
para os três primeiros luga-
res são R$ 1 mil, R$ 300, 
R$200, além do troféu.
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PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a 
vista do Parecer nº. 1058/18, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n°
12222/2018GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo 
objeto é a Aquisição de inseticida piretróide microencapsulado e pulverizadores de 
compressão prévia com manômetro, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, para contratação da seguinte empresa:

SOL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ Nº: 58.069.956/0001-20

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

O Prefeito com fundamento nos artigos 78, I e XI e 79, I, da Lei Federal nº 8.666/93, art. 14, 
I, “c”, do Decreto Municipal nº 6.805/15, art. 17 da Lei nº 10.520/02 e na cláusula 13.7.4, 
II, da Ata de Registro de Preço nº 37/18, conforme Parecer nº 92/19, emitido no Processo 
Administrativo nº 11232/2018, relativo ao Pregão Presencial nº 101/2017 cujo objeto é a 
Aquisição de botijão de gás P13 e P45 para atender as necessidades de diversas Secretarias 
Municipais, resolve rescindir a Ata de Registro de Preço acima citado, a seguinte empresa:
SKINÃO DO GÁS FONSECA LTDA - EPP CNPJ: 96.184.729/0001-55

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2018 PROC. Nº 687/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de pó de café, açúcar e filtro de papel 103, para diversas
Secretarias, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DIEGO MANCHINI SILVA ME CNPJ: 17.632.051/0001-39
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06.
VALOR TOTAL: R$ 90.866,80 (noventa mil oitocentos sessenta e seis reais e oitenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2018 PROC. Nº 726/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal, 
para atender as necessidades dos pacientes do município de Lorena, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou 
o Edital.
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0085-44
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02.
VALOR TOTAL: R$ 820.633,50 (oitocentos e vinte mil seiscentos trinta e três reais e 
cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Processo nº 147/19GPRO – Convênio nº 01/2017
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LORENA - ADEFIL
CNPJ: 60.130.036/0001-11
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica alterado o Plano de Trabalho da Instituição, que passa 
a fazer parte integrante a este Termo Aditivo, mantendo-se o objetivo de desenvolver ações 
de reabilitação às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
Cláusula Segunda – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses a partir de 30/01/2019, conforme estabelecido na cláusula sexta do convênio original 
nº 01/2017 e no artigo 57 da Lei nº 8666/93;
Cláusula Terceira – Fica alterada a cláusula quarta do convênio original, atualizandose o 
valor global de repasse a CONVENIADA para R$ 423.052,48 (quatrocentos vinte e três mil 
cinquenta e dois reais quarenta e oito centavos), a partir da assinatura do presente Termo;
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
DATA DA ASSINATURA: 30/01/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/19 - PROC. Nº 42/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Aquisição de equipamentos de sonorização e iluminação de emergência veicular, 
com serviço de configuração e instalação inclusos, para serem utilizados por veículos 
adquiridos para Patrulhamento Ostensivo e Preventivo pela Guarda Civil Municipal de 
Lorena, a realizar-se às 09h30min no dia 20 de fevereiro de 2019, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 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.

PREFEITURA DE LORENA
Anulação de Publicação

Tomada de Preços n°. 19/2018 – Proc. nº. 695/18
Fica desconsiderada a publicação da Nota de Julgamento e Rerratificação, ONDE REFERIA-
SE AO ACOLHIMENTO PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA WORLDCOM 
COMERCIAL LTDA – ME e a REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA, publicado no dia 
06/02/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO LOCAL. 
MOTIVO: Por uma falha administrativa, foi publicado erroneamente, devendo, então, ser 
absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.

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: CRISTIANA APARECIDA ARAUJO RG: 421008593, 
MATHEUS DE OLIVEIRA ELEUTERIO RG: 452251400, CRISTIANO FLAUZINO 
DA SILVA RG: 281926116.
Lorena, 06 de FEVEREIRO de 2019.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/19 PROC. Nº 16/19.

Referente ao Pregão Presencial 02/2019 que tem por objeto a Prestação de serviços de 
limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes 
domissanitários, materiais e equipamentos, nas localidades do Mercado Municipal, Base 
do Corpo de Bombeiros, CER III, SADS, CRAS I, CRAS II, CREAS, Bolsa Família, CCMI, 
Subsecretaria de Juventude e CAPS, o Município de Lorena-SP torna público o recebimento 
das planilhas de composição de custos da empresa MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, conforme exigido em edital ANEXO IX, sendo assim a Pregoeira e a CPL a declara 
vencedora. Fica aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação de recurso conforme Lei
nº 10.520/02, Art. 4º inciso XVIII.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 133/18 - PROC. Nº 702/18. 
O Município de Lorena-SP torna público a Reabertura da sessão pública, cujo objeto é a 
Aquisição de produto eletroeletronico para nova creche do bairro São Roque, a realizar-se 
às 09h30min no dia 18 de fevereiro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso 
das atribuições que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, 
convoca todos os trabalhadores do Setor de Usinagem: DAA, 
DAB;  Setor COT: CDS, BLW, DFU, CDU, CDQ, KAQ;  Setor 
de Construção Soldada: QAB;  Setor de Manutenção: 2BA, da 
empresa Liebherr Brasil Guind. e Máquinas Operatrizes Ltda, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no próximo dia 13 de fevereiro de 2019, às 14h00, em primeira 
convocação e não havendo número legal, às 16h00, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, no Grêmio da 
Empresa, situado na Rua  Dr. Hans Liebherr, nº01, no bairro Vila 
Bela, na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos de 
relevante interesse da Categoria. 

Lorena/SP,04 de fevereiro de 2019. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PSDB Diretório Municipal de Lorena

Edital de Convocação

Nos termos da legislação em vigor, ficam convocadas, por 
este Edital, todos os eleitores filiados ao PARTIDO DA SOCIAL 
DEMOCRACIA BRASIELEIRA – PSDB, neste município, para a 
Convenção Municipal que será realizada no dia 24/02/2019, com 
inicio às 9:00 horas e encerramento às 12:00 horas, à rua Manoel 
Prudente, n◦. 136, Centro, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Eleição, por voto direto e secreto, do Diretório Municipal, que 
será constituído de 27 membros e de 09 suplentes;

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 05 Delegados e igual 
número de suplentes à Convenção Estadual;

c)Eleição do Conselho de Ética e Disciplina, constituído a 5 (cinco) 
membros efetivos e igual número de suplentes.

Na mesma data, serão eleitos, por voto direto e secreto, a 
Comissão Executiva Municipal e seus suplentes, e os membros 
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, em reunião do Diretório 
Municipal eleito, convocada por este Edital para às 11:00 horas, 
sendo o inicio do credenciamento dos suplentes às 10:30 horas, 
no mesmo local.
Informamos que no dia 12/02/2019, das 8:00 horas às 16:00 horas, 
a Comissão Executiva manterá plantão, na  rua Manoel Prudente, 
n◦. 136, para protocolar o requerimento para registro de chapas 
completas, obedecendo ao art. 25§ 7◦ do Estatuto do PSDB.
Lorena, 08 de fevereiro de 2019.

Daniel Sacilotti Malerba
Presidente Interino da Comissão Executiva Municipal

Abandono de Emprego
ANDRE GERALDO GOMES CPF 
141.831.598-22, residente a Rua 
António Antunes, 170, Pedregulho, 
Guaratinguetá-SP, Cep. 12514-610. 
Trabalhando nesta empresa, vem 
continuamente se ausentando de seus 
serviços desde o dia 04 de dezembro 
de 2018, sem justificativa, causando 
problemas e transtornos, vez que sua 
função é de alta responsabilidade. 
Solicitamos seu o retorno imediato ao 
trabalho, sob o risco de se caracterizar 
o abandono de emprego, motivando a 
rescisão do contrato de trabalho sem justa 
causa, conforme ART.48, I,CLT.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

A Presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena, Sra. Maria Inez Vieira, convoca todos os 
associados para a Assembléia Geral Extraordinária, conforme art◦ 
17, do Estatuto da Associação, a ser realizada na Sala de Vídeo 
Conferência”, da Santa Casa, no dia 03 de abril de 2019, às 16 
horas, em primeira convocação com a presença de no mínimo um 
terço dos associados, e, em segunda convocação com qualquer 
número de associados, após meia hora.
Pauta da Assembléia:
1 – Apresentação do novo Estatuto da Associação de Voluntários 
da Santa Casa de Misericórdia de Lorena
2 – Votação para aprovação do novo Estatuto da Associação de 
Voluntários da Sana Casa de Misericórdia de Lorena
3 – Palavra aberta.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

A Presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena, Sra. Maria Inez Vieira, convoca todos 
os associados para a Assembléia Geral Ordinária, conforme art◦ 
16, do Estatuto da Associação, a ser realizada na Sala de Vídeo 
Conferência”, da Santa Casa, no dia 27 de março de 2019, às 16 
horas, em primeira convocação com a presença de no mínimo um 
terço dos associados, e, em segunda convocação com qualquer 
número de associados, após meia hora.

Pauta da Assembléia:
1- Apresentação do relatório anual de 2018
2- Apresentação do balanço financeiro de 2018
3- Apresentação do trabalho desenvolvido pelo voluntariado.
4- Palavra aberta.
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COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - ACENI

Contrato de Gestão nº 215/2018
08h00min do dia 11/02/2019, encerrando-se as 

17h00min do dia 17/02/2019

Agente de Asseio e Conservação  

  

Médico Bucomaxilo 
Assistente Administrativo Médico Cirurgião Geral 

Assistente Social Médico Cirurgião Vascular 
Assitente de RH Médico Clinico geral 

Auxiliar Administrativo Médico Neurocirurgiao 
Auxiliar de Almoxarife Médico Oftalmologista 

Auxiliar de Enfermagem Médico Otorrinolaringologista 
Auxiliar de Farmácia Médico Pediatria 

Auxiliar de Faturamento Médico Traumato-Ortopedista 
Auxiliar Técnico de Manutenção Médico Urologista 

Auxiliar Tecnico de Suporte em T.I Recepcionista 
Camareira Tecnico de Gesso 

Controlador de Acesso Técnico de Radiologia 
Enfermeiro Técnico Segurança Trabalho 

Fisioterapeuta Técnico de Enfermagem 

 

ACENI - Associação das Crianças Excepcionais de nova Iguaçu 

Moizes Constantino Ferreira Neto  

Diretor Presidente
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ALUGA-SE
Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, cozi-
nha, área de serviço 
e garagem. Falar com 
Carlos, após as 17hrs. 
Telefone: 3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz.,  s la, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
V E N D O  Te r r e n o 
– Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no  Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 

F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-
do 1 suíte, amplo, 
85m² 1 vaga. Telefo-
ne: 99665-4928
Alugo Kitnet, na rua 
Guaranis 141, apar-
tamento 3. Perto do 
ame. Valor R$ 600.00. 
Telefone: 3133-2520 
ou 99777-5102
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem.  
Ótima localização. 
Telefone: 3132-7171
Alugo casa na fazen-
da, para 15 pessoas, 
a partir de R$ 350,00, 
churrasqueira, pisci-
na, internet, galpão. 
Telefone: 99759-5115
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima locali-
zação e bom preço. 
Tratar no telefone: 
98175-0186
Aluga-se apartamen-

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 

8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadei ras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  Tr. 
F: 99721-0533 - Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garnises, viveiro gran-
de telado, carrocinha 
de mão, churrasquei-
ra grande chapea-
da. Bom preço. Tr.F: 
3645-5783 – Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, e 
faço curativos. Mais infor-
mações entrar em contato. 
Raquel, telefone: 98199-
2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima 
e 16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em Gua-
ratinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 

Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795

Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

Diversos

Alugo chácara com pis-
cina, 5 quartos, salão 
de jogos, churrasqueira, 
campo de futebol, televi-
são à cabo, wifi. Telefone: 
3127-1161
Auto peças Brasil. Com-
pramos carcaça de ba-
terias. Vila Brasil Guara-
tinguetá. Melhor preço. 
Telefones: 3132-4765 ou 
3133-9274
Vende-se uma cadeira de 
rodas, semi nova, valor 
à combinar. Telefones: 
3013-4064 ou 98176-4485
Faço carretos e fretes para 

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
Código Civil Brasileiro:
IGOR FELIPE RODRIGUES ALVES,   natural   de   Pindamonhangaba   SP, solteiro,
nascido a 10 de dezembro de 1992, profissão consultor  de vendas, residente Rua
Antônio César nº 246, Parque  das  Palmeiras, Pindamonhangaba  SP,  filho  de  JOSÉ
CARLOS  ALVES  e  de  SIMONE RODRIGUES ALVES.
NAYARA  MELO  DE  ALMEIDA,  natural  de  São  Caetano  do  Sul  SP, solteiro, nascido
a  5  de  julho  de  1994,  profissão  assistente administrativo, residente  Avenida  José
Monteiro  Romão  nº  115,  Mantiqueira, Moreira César, Pindamonhangaba SP,  filha  de
WILLIAM  JOSÉ DE ALMEIDA e de  MARLI   APARECIDA   DE   MELO   DE   ALMEIDA.
Apresentaram os documentos I, III e IV do  Art.  1.525,  do  Código Civil Brasileiro. Se
alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de janeiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL VALENTE DA MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
implantação, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Cachoeira
Paulista-SP, no dia 29 de janeiro de 1987, residente e domiciliado na Rua Elpidio Sales
Duarte nº 321, Jardim Imperial, nesta cidade, filho de JOSÉ MONTEIRO DA MOTA e
ANGELA MARIA FERREIRA VALENTE DA MOTA.
VIVIANE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista financeiro,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de maio de 1986, residente e domiciliada na Rua Homero de Melo Oliveira nº 191,
Cidade Jardim, nesta cidade, filha de IVO DA SILVA e MARIA FRANCISCA DA
GLORIA 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,  2 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HÉLITON PEREIRA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão repositor em
supermercados, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de novembro de 1997, residente e domiciliado na Rua
Ana Andrade Vilela, nº 122, Andrade, Pindamonhangaba-SP, filho de FRANCISCO
DE ASSIS CARDOSO e NOÉLIA PEREIRA DE ALMEIDA CARDOSO.
MARIA THAYLANE DE BRITO SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Afogados da Ingazeira-PE, no
dia 3 de janeiro de 1997, residente e domiciliada na Rua Tenente-Polícia Militar
Alexandre Gandhi de Souza Lacerda, nº 390, Chácara São Silvestre, Taubaté-SP, filha
de HELENO FERNANDO DA SILVA e ELIZABETE DE BRITO 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,  2 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
ADEILSON NASCIMENTO JORDÃO,  natural  de  Caruaru  PE,  divorciado, nascido
a 3 de  fevereiro   de   1976,   profissão   ferramenteiro, residente Rua José Gambini
de   Souza   nº   439,   Bela   Vista, Pindamonhangaba SP, filho de ADEILDO DA SILVA
JORDÃO e de MARIA  DE FÁTIMA NASCIMENTO JORDÃO.
DANIELA CRISTINA MORETTI DE CARVALHO, natural de  Moreira  César  -Pindamo-
nhangaba SP, solteiro,  nascido  a  28  de  abril  de  1981, profissão telefonista, residente
Rua  Francisco  Pires  Barbosa  nº 125, Padre Rodolfo, Moreira  César  Pindamonhangaba
SP,  filha  de  ARMANDO  DE  CARVALHO  e  de  MARISA  HILDA  MORETTI  DE
CARVALHO.  Apresentaram os documentos I, III, IV e V do Art. 1.525, do  Código  Civil
Brasileiro. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIO ALVES FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão jardineiro, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 1 de abril de
1987, residente e domiciliado Rua Vitória nº 500, Bom Sucesso, em Pindamonhangaba
SP, filho de EDNA ALVES FREITAS.
JENIFFER HELENA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes-SP, no dia 22 de
fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua Vitória nº 500, Bom Sucesso, em
Pindamonhangaba SP, filha de ROSENILCE APARECIDA RIBEIRO. 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,  4 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO GABRIEL DE CAMPOS LEONEL, de nacionalidade brasileira, profissão frentista,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
28 de dezembro de 1996, residente e domiciliado Avenida Albuquerque Lins nº 83,
fundos, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS LEONEL e
ELIANA APARECIDA DE CAMPOS LEONEL.
LETÍCIA RODRIGUES PROLUNGATI, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de enfermagem, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de fevereiro de 2000, residente e domiciliada Avenida
Albuquerque Lins nº 83, fundos, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filha de
SERGIO AUGUSTO PROLUNGATI e CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA
PROLUNGATI. 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,  4 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS HENRIQUE DE SOUZA FRAZÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
motoboy, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de abril de 1992, residente e domiciliado Rua Professor Paulo Cesar
Pestana nº 33, Quadra Coberta, em Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO LUIZ
FRAZÃO e TÂNIA REGINA DE SOUZA FRAZÃO.
KELLEN MONIQUE RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem, estado civ il divorciada, de 27 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de outubro de 1991, residente e domiciliada Rua
Professor Paulo Cesar Pestana nº 33, Quadra Coberta, em Pindamonhangaba SP,
filha de VALDECI RIBEIRO. 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,  4 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VANDERLEI PEREIRA DE GOUVEA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de dezembro de 1978, residente e domiciliado Rua Luiz Flavio Marcondes de
Oliveira nº 90, Nova Esperança, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de
AMAURI PEREIRA DE GOUVÊA e IRACEMA CARNEIRO DE FREITAS GOUVÊA.
MAIRA GALVÃO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 9 de
março de 1993, residente e domiciliada Rua Abelardo Pinto Piolin nº 113, Bela Vista,
em Pindamonhangaba SP, filha de MAURÍLIO GUIMARÃES e MARIA SELMA GALVÃO
GUIMARÃES. 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,  5 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MUHAMMAD NASSER TAHA EL KHATIB, de nacionalidade brasileira, profissão
autônomo, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 25 de agosto de 1985, residente e domiciliado Rodovia Dr. Caio Gomes
Figueiredo nº 800, Bom Sucesso, em Pindamonhangaba SP, filho de NASSER TAHA
EL KHATIB e MARIA DE FATIMA DE SOUZA EL KHATIB.
MIRIAN DE CASSIA DE OLIVEIRA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão
ajudante geral, estado civil divorciada, de 33 anos de idade, nascida em Pindamo-
nhangaba-SP, no dia 22 de maio de 1985, residente e domiciliada Rua Iko Katu nº 35,
Maricá, em Pindamonhangaba SP, filha de MAURO CORRÊA LEITE e IZABEL CRISTINA
DE OLIVEIRA LEITE. 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,  6 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK AGOSTINI DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Limeira-SP, no dia 2 de
novembro de 1988, residente e domiciliado na Avenida São Paulo, nº 396, Cidade
Nova, Pindamonhangaba-SP, filho de ESTEVAM GREGORIO DO NASCIMENTO e
SONIA ROSELI AGOSTINI DO NASCIMENTO.
NATÁLIA MORGADO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de
dezembro de 1995, residente e domiciliada na Rua José Dias Sobrinho, nº 70, Castolira,
Pindamonhangaba-SP, filha de PAULO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA e ROSANA MARIA
MORGADO DE OLIVEIRA. 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,  7 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILSON DONIZETI GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão líder de
manutenção, estado civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Taubaté-SP,
no dia 22 de janeiro de 1969, residente e domiciliado Rua Major Antonio Ramalho dos
Santos nº 139, Vila Rica, em Pindamonhangaba SP, filho de ODERANO GONÇALVES
e MARIA TEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES.
ROSANA RAYMUNDO, de nacionalidade brasileira, profissão caixa, estado civil solteira,
de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de fevereiro de
1966, residente e domiciliada Rua Professor Demetrio Boueri nº 445, Chácara Galega,
em Pindamonhangaba SP, filha de ALCIDIO RAYMUNDO e MARIA SEBASTIANA
FERREIRA RAYMUNDO. 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,  8 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro, estado civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de dezembro de 1974, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, nº 230,
Alto do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de CARLOS WALTER RIBEIRO e
APARECIDA MARLENE DE SOUZA RIBEIRO.
ALESSANDRA CRISTINA PRUDENTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
advogada, estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 2 de agosto de 1971, residente e domiciliada na Rua Tiradentes, nº 230, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de JOÃO PRUDENTE DOS SANTOS e
TEREZINHA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  8 de fevereiro de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WAGNER AUGUSTO DUARTE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão
vigilante, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 5
de maio de 1995, residente e domiciliado na Avenida Antonio Fernandes, Av. Dois, nº
440, Cond. Cerejeira, Bl. 2A, apto. 102, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba-
SP, filho de ANTONIO CAMPOS NETO e SUELI DUARTE CAMPOS.
ANDREA DORAT MONTEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP,
no dia 26 de abril de 1996, residente e domiciliada na Avenida Antonio Fernandes, Av.
Dois, nº 440, Cond. Cerejeira, Bl. 2A, apto. 102, Bem Viver, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de LUCIANO JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS e KELI
CRISTINA DE OLIVEIRA D. MONTEIRO 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,  8 de fevereiro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO RODRIGUES DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em segurança
do trabalho, estado civ il divorciado, de 44 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de setembro de 1974, residente e domiciliado na Rua
Newton Edy Silva Coutinho n° 94, Araretama,Pindamonhangaba-SP, filho de PAULINO
DIAS e ANGELINA RODRIGUES DIAS.
ADRIANA RENATA MONTEIRO DE PAULA CARVALHO, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Caçapava-SP,
no dia 4 de abril de 1977, residente e domiciliada na Rua João Batista de Almeida, nº 106,
Araretama, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ AGENOR DE PAULA e MARIA RENATA
MONTEIRO DE PAULA. 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,  8 de fevereiro de 2019.
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