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Cruzeiro e Lorena 
prorrogam prazos 
do IPTU 2019
para final do mês
Problemas burocráticos e atraso na declaração motivam 
alteração; faturas do imposto podem ser retiradas online

Da Redação 
Região

A Prefeitura de Cruzeiro 
prorrogou o prazo para paga-
mento da cota única do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) 2019 com desconto 
de 5%. O próximo pagamento 
é para o dia 25 de março. Em 
Lorena, a data limite foi esten-
dida para o próximo dia 29.

Para pagar parcelado as 
datas de vencimentos seguem 
normal em Cruzeiro, de acor-

do com o boleto. Para quitar 
o imposto em nova data, é 
necessário emitir uma nova fa-
tura que pode ser encontrada 
no site da Prefeitura cruzeiro.
sp.gov.br. Se preferir, o con-
tribuinte pode comparecer 
ao Departamento Tributário 
à rua Capitão Neco, nº 27, no 
Centro.

Os bancos credenciados 
para recebimento são Itaú, 
Mercantil, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e 
lotéricas. Agências aptas ao 

pagamento não receberão o 
boleto inicial, vencido no últi-
mo dia 11, recebendo assim, 
apenas a nova via com venci-
mento no próximo dia 25.

Segundo a Prefeitura de Cru-
zeiro, o prazo foi prorrogado 
para auxiliar as pessoas que 
deixaram para a última hora.

Lorena – A cidade também 
prorrogou o prazo. Os mora-
dores que não estão conse-
guindo liquidar a primeira 
parcela ou a cota única do 
IPTU terão até o dia 29 para 

A sede da Prefeitura de Cruzeiro, cidade que prorrogou prazo do IPTU; Lorena também adiou datas limites
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pagar.
A mudança ocorreu após 

uma notificação do Banco 
do Brasil devido à recusa na 
liquidação de boletos sem re-
gistros, e considerando que o 
número de contribuintes sem 
o CPF no cadastro de imóveis é 
elevado, o que impede o regis-
tro do boleto e o pagamento.

A prorrogação é exclusiva-

mente para a primeira parcela 
e para a cota única, sem a 
fluência de juros e multas, 
inclusive mantendo o desconto 
de 10% na cota única. As datas 
de vencimento das demais par-
celas permanecem inalteradas.

Todos os contribuintes que 
não estão conseguindo liqui-
dar a primeira parcela do IPTU 
ou a cota única devem compa-

recer no setor de Tributação 
da Prefeitura munidos da 
documentação necessária para 
regularização da atualização 
dos dados cadastrais e troca 
dos boletos. O contribuinte 
deverá informar o número do 
CPF do proprietário do terreno 
ou imóvel.

Mais informações no site da 
Prefeitura lorena.sp.gov.br.

Região tem saldo de 650 demissões em janeiro
Avaliação tem Cachoeira como segunda pior na geração de empregos; São Sebastião é destaque

Anúncio de contratação no comércio de Lorena; região tem números preocupantes no primeiro mês do ano com saldo negativo no Caged

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulgado 
pelo Ministério do Trabalho 
na última semana revelou que 
RMVPLN (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) obteve um saldo nega-
tivo na geração de empregos 
em janeiro. Com o fechamento 
de 173 postos de trabalho, Ca-
choeira Paulista tem o segundo 
pior desempenho da região.

Segundo o balanço do Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados), no 
primeiro mês do ano a região 
teve 650 demissões a mais do 
que contratações. O índice é 
preocupante, já que no mesmo 
período de 2018 a RMVPLN 
registrou um saldo positivo de 
833 postos de trabalho.

Os dados apontaram ainda 
que o resultado regional está 
na contramão do nacional, 
já que o Brasil teve um saldo 
favorável de 34.313 empregos 
em janeiro.

Com um saldo negativo de 
-176, Taubaté foi o município 
com o pior desempenho da 
região. Na vice-lanterna, Ca-
choeira Paulista contabilizou 
em janeiro 241 desligamentos 
e 68 admissões.

A baixa foi “puxada” pelo 
setor da administração públi-
ca, que teve um saldo negati-
vo de -83. As demissões são 
referentes a exoneração de 
oitenta servidores municipais 
aposentados, realizada pelo 
prefeito Edson Mota (PR) em 
3 de janeiro. À época, o Exe-

cutivo justificou que a medida 
representaria uma economia 
aos cofres municipais, já que 
o grupo de trabalhadores 
possuía salários considerados 
altos, que chegavam a cerca 
de R$ 12 mil. Além disso, a 
iniciativa também “brecaria” 
uma dívida da administração 
municipal acumulada em R$ 
70 milhões.

Já no Litoral Norte, Caragua-
tatuba registrou o pior desem-
penho. Com 149 desligamen-
tos a mais do que admissões, 
o município teve o resultado 
negativo impulsionado pelo 
setor do comércio, que atingiu 

o saldo desfavorável de -112.
Os demais municípios da 

região que registraram saldos 
negativos na geração de em-
prego em janeiro foram Apare-
cida (-91), Canas (-3), Campos 
do Jordão (-96), Caçapava 
(-56), Lorena (-51) Ilhabela 
(-69), Ubatuba (-127), Caça-
pava (-56), Tremembé (-12), 
Pindamonhangaba (-118), 
Igaratá (-2) e Jacareí (-26).

Em contrapartida, 12 cida-
des da RMVPLN conseguiram 
resultados positivos.

Um dos moradores da região 
que perdeu o emprego em 
janeiro foi o gestor financeiro 

Marcelo de Souza, 28 anos, 
que atuava em uma empre-
sa do ramo da indústria de 
transformação, em Lorena. 
Segundo o trabalhador, o 
empreendimento realizou 
um corte em seu quadro de 
funcionários. “Fiquei    muito 
chateado porque não esperava 
esta demissão. Nos deram a  
justificativa que a empresa 
precisava reduzir gastos, por-
que as vendas não estavam 
tão boas. Fiquei desesperado 
e enviei currículo para um 
monte de empresas. Graças a 
Deus consegui uma oportuni-
dade em Lorena, onde estou 

no período de experiência”.
Já o auxiliar de almoxarifado 

e de serviços gerais Antônio 
José Heleno, 42 anos, busca 
uma nova recolocação no mer-
cado de trabalho. Morador de 
Lorena há pouco mais de dois 
anos, Heleno está desempre-
gado desde outubro de 2018. 
“Vim aqui no PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
para ver se eles me ajudam. Te-
nho fé em Deus que em breve 
vai aparecer uma vaga. Faço 
uns bicos de segurança por 
aí, mas é muito ruim trabalhar 
sem carteira assinada”.

Dividindo a liderança regio-

nal, São José dos Campos e 
São Sebastião obtiveram um 
saldo favorável de 145 postos 
de trabalho.

Fechando o “pódio do em-
prego”, Cruzeiro contabilizou 
102 contratações a mais do 
que demissões no período. 
O resultado foi alavancado 
pelos setores de indústria da 
transformação (89) e o de 
serviços (51).

Os outros municípios da 
região com saldos positivos 
foram Areias (2), Guaratingue-
tá (48), Lavrinhas (1), Piquete 
(15), Potim (20), Queluz (4) Ro-
seira (8), São José do Barreiro 
(9) e Silveiras (5).

Oportunidades – Os de-
sempregados da RMVPLN 
tiveram uma boa notícia na 
última semana. Estão abertas 
as inscrições para 643 vagas 
de emprego na região, através 
de concursos públicos.

Com inscrições abertas até 
o próximo dia 19, a Aeronáu-
tica oferece 227 vagas para o 
cargo de sargento em Guara-
tinguetá.

Já o concurso da Prefeitura 
de São Sebastião, com ins-
crições até 4 de abril, conta 
com 160 oportunidades para 
diversos cargos de todos os 
níveis de escolaridade.

Com inscrições abertas até 
o próximo dia 20, a Prefeitura 
de Paraibuna também realiza-
rá um concurso público para 
admitir 96 trabalhadores.

Já o concurso da Prefeitura 
de Campos do Jordão, com ins-
crições abertas até 4 de abril, 
empregará 160 servidores.
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Guaratinguetá, dia 20 de março de 2019 – O 
acesso ao saneamento básico adequado é con-
dição essencial para a qualidade de vida de toda 
a população. A não oferta deste serviço ou baixa 
qualidade de sua prestação afeta diretamente 
vários aspectos como saúde física, produtivi-
dade no trabalho, baixo rendimento escolar e 
bem-estar geral.

Apesar de 83% da população brasileira ter 
acesso à água potável, os serviços de coleta de 
esgoto alcançam 50,3% dos domicílios e ape-
nas 46% dos esgotos passam por tratamento 
segundo dados divulgados pelo Instituto Trata 
Brasil. Quando as informações são cruzadas 
com os dados demográficos, percebe-se que as 
mulheres são as que mais sofrem as consequên-
cias deste problema. Isso ocorre porque além de 
serem maioria, muitas assumem integralmente 
as tarefas dentro e fora do lar. 

De acordo com dados do IBGE, é cada vez 
mais crescente o número de lares chefiados por 
mulheres e, em muitos deles, são elas as únicas 
responsáveis pela provisão material e educação 
dos filhos. Nestes casos, a ausência de coleta e 
tratamento de esgoto tornam o problema ainda 
mais grave, pois afeta diretamente sua vida pro-
fissional pela baixa produtividade ou ausência do 

trabalho por motivos de doenças tanto dela como 
de algum membro familiar.

Em Guaratinguetá, com população estimada em 
121.073 habitantes (IBGE 2018), a exemplo dos 
dados do país, as mulheres também são maioria. 
É interessante destacar que o percentual feminino 
supera o número de homens apenas a partir dos 
20 anos de idade. De modo geral, é nessa faixa 
etária que as responsabilidades aumentam, pois, 
a maioria já ingressou no mercado de trabalho e 
ao mesmo tempo dão continuidade aos estudos. 
Há ainda o grupo das que se encontra em algum 
tipo de relação afetiva estável, o que as deixam 
mais vinculadas às atividades do lar. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), a cada R$1 investido em saneamento 
são economizados cerca de R$4 em saúde. Felipe 
Parente, coordenador da Guaratinguetá Sanea-
mento, conta que com o esgotamento sanitário 
adequado é possível evitar doenças como a diar-
reia, a mais comum entre elas. “O esgoto tratado 
evita contaminações dos recursos hídricos, e traz 
inúmeros benefícios à saúde pública”, destaca.

Diante de tantos aspectos que envolvem o uni-
verso feminino, fica evidente que o investimento 
neste setor significa também melhorar a vida de 
milhares de brasileiras.

Falta de saneamento básico 
afeta mais as mulheres do 

que aos homens 
Guaratinguetá Saneamento aponta a importância de investir 

em esgotamento sanitário na cidade

Prefeitura anuncia troca de secretários 
na Segurança e no Trânsito de Lorena

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Lorena tem nova 
troca no comando de secretarias. A 
alteração anunciada na última sexta-
-feira abrange as pastas de Segurança 
Pública e Trânsito e Transporte. Os 
dois setores seguem comandados por 
policiais militares.

A segurança Pública, coordenada 
por Norival de Sousa Junior desde 
janeiro de 2017, tem como novo 
secretário o major da Polícia Militar 
Carlos Adriany Lescura, que entrou 
para a reserva neste ano.

Entre as atividades na PM, Lescura 
foi chefe da Seção de Finanças e Co-
mandante de pelotão de Força Tática 
em Lorena e subcomandante do 3º 
Baep (Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) de São José dos Campos. 
A proposta do novo responsável 
da pasta é de dar continuidade ao 
plano municipal de segurança e as 
metas já traçadas pela atual gestão. 
“Implementarei novas ideias a fim de 
otimizar os recursos existentes ofere-
cendo a população maior sensação de 
segurança”.

Já Norival assume a pasta de Trân-
sito e Transportes, que teve o afasta-

mento do ex-secretário Djalma Diniz, 
no último dia 11 para reassumir seu 
cargo de Professor de Educação Básica 
2. Ele ressaltou que inicialmente fará 
uma análise para compreender as ne-
cessidades e contribuir principalmente 
para a mobilidade urbana. 

“Daremos continuidade a todas as 
políticas públicas e aos avanços já 
realizados na Segurança. Quero agra-
decer todo o empenho e o trabalho 
competente do Norival. Tenho certeza 
que (Lescura) dará continuidade com 
muita competência ao trabalho rea-
lizado até aqui”, destacou o prefeito 
Fábio Marcondes (sem partido).

Pindamonhangaba - O governo do 
prefeito Isael Domingues surpreendeu e 
garantiu pontos positivos na Educação. 
Nesta semana ele anunciou um novo 
programa, o Portal Educação, em que 
pais e responsáveis poderão acompanhar a 
evolução dos alunos no ensino. De quebra, 
a rede municipal começou a receber os 
kits escolares, atendendo mais de 14 mil 
estudantes. As escolas receberão ainda 
materiais coletivos para um melhor plane-
jamento e desenvolvimento das atividades, 
além de professores, que também serão 
atendidos. Enquanto algumas prefeituras 
lamentam, em Pinda o governo promete 
acelerar o ritmo em estratégia que, além 
de atender, evita munição para quem sonha 
com outros palanques em 2020.

A Câmara de Lorena que na con-
tramão do desenvolvimento da cidade, 
tenta através dos vereadores de oposição 
engessar a arrecadação da Prefeitura, 
buscando reduzir a carga tributária da 
Unimed local. Polêmica em 2017 quan-
do o mesmo grupo de parlamentares 
tentou isentar a cooperativa médica de 
imposto quando a administração pú-
blica equiparou o valor do ISS-QN de 
todos os planos de saúde que atuam no 
município, polêmica novamente neste 
mês, onde os mesmos vereadores sob 
o comando de Elcio Vieira Jr, insistem 
em reduzir 50% da alíquota tributada 
a cooperativa médica, mesmo sabendo 
que não exerce nenhum atendimento 
gratuito a titulo de atendimento social.

Atos e Fatos
“A democracia é o pior dos 
regimes políticos, mas não há 
nenhum sistema melhor que ela.”

Márcio Meirelles Winston Churchill

"O surgimento deste autoritarismo 
capitalista, que combina um 

governo mão de ferro com maior 
riqueza, é uma ameaça"

A DEMOCRACIA EM RISCO?
Um pouco de história.
A democracia, como regime 

político, foi criada e adotada, 
em Atenas, no período da Grécia 
Antiga.

Ela foi essencial para a organi-
zação política das cidades-estados 
gregas, sendo o primeiro governo 
da história, traduzido em “demo” 
(povo) e “kratia” (poder), em re-
sumo, o “poder do povo”.

Após esse evento, Atenas foi 
dividida em dez unidades chama-
das “demos”, que era o principal 
elemento dessa reforma e, por esse 
motivo, o novo regime passou a 
se chamar “demokratia”, que era 
direta, onde todos os cidadãos ate-
nienses participavam diretamente 
das questões políticas das polis 
gregas (cidade).

O mundo político evoluiu, 
entretanto, as ideias democráticas 
ficaram em Atenas em discursos 
dos filósofos e dos políticos, obras, 
como uma experiência exitosa de 
dirigir uma nação.

Na Europa a monarquia resis-

tia e se estendeu até a Revolução 
Francesa, no século XVIII, com a 
queda da monarquia e surgimento 
da democracia.

A França era um país agrário, 
com produção estruturada no 
modelo feudal, enquanto do outro 
lado do Canal da Mancha, sua 
rival, a Inglaterra, desenvolvia a 
Revolução Industrial.

Para o desenvolvimento indus-
trial da França a necessidade de 
destruir barreiras alfandegárias, 
abandonar o protecionismo, e a 
diminuição da influência do Estado 
na atividade econômica.

Nascia a ideia do liberalismo 
econômico que chegou até os 
nossos dias.

Desde a década de 1890, países 
como a Inglaterra e França e um 
pequeno grupo de democracias 
dominaram a economia global.

A primeira guerra um resquí-
cio do sistema mercantilista e 
a segunda guerra uma possível 
recuperação do brio dos países per-
dedores, no caso, a Alemanha, com 
o nacionalismo de Hitler, a queda 
do poderio inglês e o crescimento 
econômico e político dos Estados 
Unidos.

O período pós-guerra a ideia 
otimista da relação democracia e 

prosperidade, ou seja, quanto mais 
o país se apresentasse democrático 
mais próspero seria. Os Estados 
Unidos assumem a hegemonia do 
mundo como nação capitalista.

De fato, a democracia seguiu 
o seu rumo vitorioso atingindo o 
seu auge com a queda do Muro de 
Berlim e o fim do socialismo real: 
o comunismo.

Os otimistas puderam dizer 
que a humanidade estava final-
mente reconhecendo os princípios 
transcendentes da liberdade e da 
igualdade democrática.

O Fundo Monetário Internacio-
nal, em recente estudo publicado 
na imprensa americana, trata da 
evolução e involução da democra-
cia mundo afora e a constatação 
pela primeira vez que a produção 
total dos países considerados “não 
livres” será maior que a riqueza 
produzida pelos países democratas 
do ocidente.

Em resumo: as economias dos 
Estados Unidos, da Alemanha, 
França e do Japão vão perder para 
a China, Rússia Turquia e Arábia 

Saudita. Prazo da ocorrência: pró-
ximos 5 anos!

O político eleito mais popular 
dos Estados Unidos é o senador 
Sanders, onde leva o crédito de 
levantar temas tabus na política 
americana afeitos ao pensamento 
de esquerda.

Este movimento sempre esteve 
na política norte-americana e que, 
agora, toma corpo diante das ações 
do governo Trump, o maior incenti-
vador da esquerda americana. O go-
verno Trump contraria os princípios 
liberais ignorando a importância do 
estrangeiro que construiu a riqueza 
estadiunense construindo muros 
entre países, aumentando tarifas 
alfandegárias e um sentimento 
ufanista de “Primeiro a América” 
que não cabe no século XXI. Um 
nacionalismo fora de moda e um 
ufanismo sem sentido num mundo 
globalizado.

A reversão democracia é atri-
buída a homens fortes como Putin 
e o turco Erdogan.

O surgimento deste autoritaris-
mo capitalista, que combina um 
governo mão de ferro com maior 
riqueza, é uma ameaça.

Churchill talvez estivesse ten-
tando nos dizer que o autoritarismo 
capitalista é possível!

Prefeitura abre vinte vagas para 
concurso público em Silveiras

Da Redação 
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras abriu 
inscrições para o Concurso Públi-
co, e segue até o próximo dia 15. 
Os salários variam de R$ 1.047,03 
a R$2.078,37. Ao todo são vinte 
vagas, com carga horária entre 

trinta e quarenta horas.
Para ensino médio completo as 

vagas são para fiscal de tributos, 
escriturário (uma vaga), motorista 
de caminhão (quatro) e técnico de 
enfermagem (sete).

As vagas de ensino superior 
completo são de enfermeira padrão 
(5), farmacêutico (1) e assistente 

financeiro (1).
Serão realizadas apenas inscri-

ções online. A empresa responsá-
vel pelo concurso é a Moura Melo.

Para cargos de ensino superior 
completo a taxa de inscrição é de 
R$ 50, e para ensino médio R$ 20.

Mais informações e o edital com-
pleto no site mouramelo.com.br.



20 DE MARÇO DE 2019 3

Soliva promete pavimentação 
para ruas do Vila Bela até 2020

Os moradores da Vila Bela 
se reuniram com o prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), para reivindicar 
melhorias para o bairro. A 
região sofre com o barro 
nos períodos de chuva e os 
moradores tem dificuldade 
para respirar nas épocas de 
seca. Além do asfaltamento 
de vias, os moradores tam-
bém pediram mais atenção 
com a iluminação pública e 
melhorias na saúde.

A reunião foi realizada 
a pedido dos moradores, 
que buscaram o encontro. 
Aproximadamente cem mo-
radores participaram da 
discussão. Todos os partici-
pantes se inscreveram para 
fazer perguntas e puderam 
questionar o chefe do Execu-
tivo sobre promessas feitas 
em 2016 e prazos para 
cumpri-las.

Carmem Nascimento é uma 
das moradoras que tomou a 
frente pela reunião. Segundo 
ela, o encontro foi positivo e 
é preciso dar um voto de con-
fiança ao prefeito. “A reunião 
foi muito proveitosa. Nunca 
vi uma reunião com tantos 
assessores e moradores. Eles 
nos deram muita atenção, 
explicaram os projetos e 
propostas. A gente sabe que 
não vai ser feito do dia para 
a noite. Ele se comprometeu 
em fazer”, ressaltou.

Na mesma linha de Car-
mem, Marcílio Donizete 
Valério, que mora na Vila 
Bela há 53 anos, afirmou que 
o primeiro passo foi dado e 
os moradores estão cansa-
dos da rotina do bairro. “Ele 
conhece a nossa realidade, 
pois esteve em campanha. 
Quem sabe ele vê o nosso 
sofrimento agora. A Vila Bela 
não tem rua, tem caminho. 
Se chove, não podemos an-
dar por causa de barro. Se 
não chove, não conseguimos 
respirar porque tem muita 
poeira”.

Pavimentação – Pedido 
antigo dos moradores, pa-
vimentar a Vila Bela é con-
siderado prioridade pelo 
Executivo. Soliva espera 
conseguir R$832 mil para 
pavimentação das vias atra-

vés de uma parceria com 
um hipermercado que está 
sendo construído na região. 
O objetivo é fazer com que o 
empreendimento remaneje 
esse total, que seria utiliza-
do para construção de um 
acesso viário na saída da 
Rodovia Presidente Dutra, 
para pavimentar a Vila Bela.

“O Atacadão (hipermer-
cado) se comprometeu em 
construir a alça viária, em 
frente onde ele está sendo 
construído, só que nós temos 
a verba para essa obra e 
não vamos conseguir rema-
nejá-la. Então nós pedimos 
para o Atacadão para nós 
fazermos essa obra na alça 
viária, na contrapartida do 
hipermercado investir na 
pavimentação da Vila Bela”, 
explicou o prefeito, que 
afirmou ser impossível re-
manejar recursos aprovados 
para uma determinada obra 
para outra.

Saúde – Os moradores da 
Vila Bela, quando necessitam 
de atendimento médico, 
precisam procurar pela UBS 
(Unidade Básica de Saúde) da 
Vista Alegre, bairro vizinho. 
Um dos moradores ques-
tionou o prefeito sobre a 
possibilidade de construção 
ou locação de um imóvel 
para instalação de uma UBS 
na Vila Bela, mas as ideias 
foram descartadas.

“A secretaria de Saúde pro-
curou um imóvel para alugar 
no bairro, mas não é simples-
mente montar duas ou três 
salas e está resolvido. Nosso 
objetivo é ampliar a UBS do 
Vista Alegre, construindo 
mais duas salas e aumen-
tando a equipe de trabalho. 
É mais fácil ampliarmos e 
botarmos mais médicos, do 
que tentar construir sem 
recursos”, concluiu.

Além do prefeito Mar-
cus Soliva e do vice Régis 
Yasumura (PSB), a reunião 
contou com a presença dos 
secretários Marco Antô-
nio de Oliveira (Mobilidade 
Urbana), Miguel Sampaio 
(Administração), Elisabeth 
Sampaio (Educação), Ma-
ristela Macedo (Saúde) e 
representantes da Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá), 
Defesa Civil e Trânsito.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá
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Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ PAULO ROSA REZENDE, de nacionalidade brasileira, profissão carpinador, estado
civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
novembro de 1990, residente e domiciliado na Rua José Corrêa da Silva, nº 171, Castolira,
Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO CESAR REZENDE e CARMEN ROSA REZENDE.
LEONDINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
dezembro de 1970, residente e domiciliada na Rua José Corrêa da Silva, nº 171,
Castolira, Pindamonhangaba-SP, filha de FRANCISCO GRACIANO DOS SANTOS e
MARIA APARECIDA BATISTA 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,  9 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIS HENRIQUE FRESNEDA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão
desenvolvedor de sistemas, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em
São Paulo-SP, no dia 1 de novembro de 1992, residente e domiciliado na Rua
Monsenhor João José de Azevedo nº 462, Crispim, nesta cidade, filho de LUIS
CARLOS FERNANDES e ROSE MAIRE FRESNEDA FERNANDES.
NATÁLIA FERNANDES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão bióloga,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
31 de dezembro de 1996, residente e domiciliada na Rua Monsenhor João José de
Azevedo nº 462, Crispim, nesta cidade, filha de ROGERIO FERNANDES DE PAULA
e KATH CRISTINA DE PAULA. 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,  9 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SILVIO ADRIANO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público,
estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
julho de 1984, residente e domiciliado na Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº
462, apto. 101, Bl. 18, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filho de MARIA ELISA VIEIRA.
ADRIANA DE ARAUJO FEITOSA, de nacionalidade brasileira, profissão confeiteira,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de janeiro de 1987, residente e domiciliada na Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, apto. 101, Bl. 18, Crispim, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ
RODRIGUES FEITOSA e MARIA EMILIA TEIXEIRA GONÇALVES DE ARAUJO.
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,  9 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 1 de outubro de 1964, residente e domiciliado na Rua José Rodrigues de Almeida
nº 574, Shangri-lá, nesta cidade, filho de BENEDITA SANTOS.
LUANA MATIOSKI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente de ouvidoria,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
7 de outubro de 1994, residente e domiciliada na Rua José Rodrigues de Almeida nº
574, Shangri-lá, nesta cidade, filha de NILTON DA SILVA e ADRIANA MATIOSKI
SILVA. 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,  9 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DEIVISON PEREIRA DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico
de manutenção, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em São Bernardo do
Campo-SP, no dia 8 de outubro de 1989, residente e domiciliado Rua Capitão Antonio
Marcondes Homem de Mello nº 148, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de
ANTONIO VALDIR DE CARVALHO e JOSEFA PEREIRA DE ALENCAR CARVALHO.
LUCIANA VALENTIM CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
produção, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 7 de agosto de 1987, residente e domiciliada Rua João Paulo de Camargo nº 204,
Crispim, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ VALENTIM CAMPOS e HELIANA DOS
SANTOS VALENTIM CAMPOS. 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,  11 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEVY BARBOSA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP, no dia 1 de julho de 1991,
residente e domiciliado na Estrada Municipal do Goiabal, nº 7, Bairro das Campinas,
Pindamonhangaba-SP, filho de LEVI BARBOSA e ROSEMARY DOS SANTOS.
ADRIELLE FLAUZINA DA MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 5 de agosto de 1990, residente e domiciliada na Estrada Municipal do Goiabal,
nº 7, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba-SP, filha de ARGEMIRO PINTO DA
MOTA e LAIS FLAUZINA. 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,  11 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELTON CHINAQUI DE SOUZA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
2 de abril de 1985, residente e domiciliado Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior nº
1630, casa A, Jardim Cristina, em Pindamonhangaba SP, filho de VLAMIR LUCAS
DE SOUZA LIMA e ALICE CABRAL CHINAQUI DE SOUZA LIMA.
KARINA APARECIDA RODRIGUES SOBRAL TEODORO, de nacionalidade brasileira,
profissão operadora de máquina, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de fevereiro de 1987, residente e domiciliada Avenida
Dr. Antonio Pinheiro Junior nº 1630, casa A, Jardim Cristina, em Pindamonhangaba SP,
filha de BENEDITO EVANDIR TEODORO e FRANCIMAR RODRIGUES SOBRAL
TEODORO. 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,  11 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO ROBERTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 23 de março de 1981, residente e domiciliado Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior
nº 1260, Jardim Cristina, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ROBERTO DOS
SANTOS e IRACEMA DE JESUS SANTOS.
THAÍS ALVES FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de outubro de 1998,
residente e domiciliada Avenida Dr. Antonio Pinheiro Junior nº 1260, Jardim Cristina,
em Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS JOSÉ DE FARIA e ROSELÍ ALVES.
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,  12 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VALTER SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Jequié-BA, no dia 2 de fevereiro de 1954,
residente e domiciliado Rua 15 de novembro nº 381, Cidade Nova, em Pindamonhan-
gaba SP, filho de ARGEMIRO NERY DOS SANTOS e ISIDIA DE JESUS SILVA.
MARINALVA BORGES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão doméstica,
estado civil divorciada, de 52 anos de idade, nascida em Ipiaú-BA, no dia 30 de
janeiro de 1967, residente e domiciliada Rua 15 de novembro nº 381, Cidade Nova,
em Pindamonhangaba SP, filha de CIPRIANO BORGES DOS SANTOS e ALFRA
NASCIMENTO DOS REIS. 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,  13 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX BRUNO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 6 de
fevereiro de 1992, residente e domiciliado na Avenida Dois,nº 340, Apto. 304,
Bl.4B,Cond. Pinos, Bem Viver (Araretama), Pindamonhangaba-SP, filho de JORGE
ALEXANDRE DA SILVA e ANA CAROLINA CRISTIANE DA SILVA.
RAFAELA BENTO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 31 de janeiro de 1991, residente e domiciliada na Avenida Dois,nº 340,
Apto. 304, Bl.4B,Cond. Pinos, Bem Viver (Araretama), Pindamonhangaba-SP, filha
de MILTON BENTO DE MELO e CELIA MARIA DE ARAUJO DE MELO. 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,  13 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NÍCOLAS AUGUSTO ROSENDO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
policial militar, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Cruzeiro-SP, no
dia 23 de dezembro de 1992, residente e domiciliado na Rua Jossei Toda, nº 683,
Mantiqueira, Moreira César, Pindamonhangaba-SP, filho de EDUARDO FERREIRA
DE SOUZA e MARINA APARECIDA ROSENDO DE SOUZA.
ADALIANA HELENA CONCEIÇÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
técnica em enfermagem, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de abril de 1986, residente e domiciliada na  Rua
Iracema Pereira Rezende n° 417, Castolira,Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ
PAULO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO 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,  13 de março de 2019.

Faço saber que pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
JOSÉ MAURICIO ALVARENGA SALVADOR, natural  de  Pindamonhangaba  SP, solteiro,
nascido a 10 de outubro de 1994, profissão tecnico de planejamento, residente Rua
Doutor Gabriel Rocco  nº  274,  Moreira Cesar, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ
MAURICIO  SALVADOR  e  de LAURA CRISTIANA ROSANGELA ALVARENGA ROQUE.
THAÍS DE SOUZA CORRÊA, natural de Taubaté SP, solteiro,  nascido  a 6 de abril de
1994, profissão auxiliar de logística, residente  Rua Aristóteles  Fernandes   de
Oliveira    nº    258,    Araretama,  Pindamonhangaba SP,  filha  de  VALDIR  ALVES
CORRÊA  e  de  NILZA APARECIDA DE SOUZA CORRÊA. 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, 14 de março de 2019.
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Time do Emprego 
tem inscrições até 
dia 22 no PAT de 
Pindamonhangaba

Da Redação 
Pindamonhangaba

O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador) 
de Pindamonhangaba está 
com inscrições abertas 
para o Programa Time 
do Emprego. O sistema é 
destinado a maiores de 16 
anos, com inscrições até o 
próximo dia 22.

O programa consiste em 
um treinamento minis-
trado pelos facilitadores 
Sérg io Gri t t i  e  Andréa 
Galvão, e tem o objetivo 
de preparar as pessoas 
para o mercado de tra-
balho através de técnicas 
como a procura de empre-
go, postura profissional, 
elaboração de currículo, 
técnicas de entrevista , 
tes tes  e  d inâmicas  de 

grupo, melhorando o de-
sempenho em processos 
seletivos e das condições 
de comunicação, autoesti-
ma e confiança.

Serão 12 encontros de 
três horas de duração, 
uma vez por semana, sen-
do duas turmas com trinta 
participantes cada, no pe-
ríodo da manhã, das 8h às 
11h, e no período da tar-
de, das 13h30 às 16h30. 
Ao final do treinamento, 
os participantes recebem 
um certificado.

Os interessados devem 
procurar o PAT à avenida 
Albuquerque Lins, nº 138, 
no São Benedito, portanto 
RG, CPF, carteira de traba-
lho e comprovante do PIS. 
A previsão para início do 
treinamento é dia 28 de 
março.

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ SOURATY HINZ, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 16 de agosto de 1953, residente e domiciliado na Estrada Antônio Viotti Nogueira
de Sá, nº 24500, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba-SP, filho de ALOISIUS HINZ e
BENEDICTA SOURATY HINZ.
MARIA CÉLIA THOMAZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado civil solteira, de 49 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 12 de
dezembro de 1969, residente e domiciliada na Rua Soldado José Pires Barbosa, 650,
Parque das Nações, Pindamonhangaba-SP, filha de ERNESTO THOMAZ e DINALVA
FONSECA THOMAZ. 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,  14 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil solteiro, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de dezembro de 1975, residente e domiciliado Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filho de DJARIO RAMOS DA
SILVA e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.
RAPHAELA DA SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de agosto de 1991, residente e domiciliada Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MARINHO
MACHADO e RUTE MARIA DA SILVA MACHADO. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EVERTON PAZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
comércio, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 1 de junho de 1995, residente e domiciliado à Rua Irene de Oliveira, 312,
Bairro das Campinas, Pindamonhangaba SP, filho de EPAMINONDAS PEREIRA DA
SILVA e MARINALVA MARIA DA PAZ.
NATHALY DYANA BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado
civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 29 de julho de 1998,
residente e domiciliada à Rua Pedro Nogueira de Sá, 200, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filha de JOSÉ BENEDITO BARBOSA e CONCEIÇÃO DE JESUS DOS SANTOS
BARBOSA. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DARCI DA SILVA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 5 de
setembro de 1968, residente e domiciliado na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filho de GERALDO LINO DE MACEDO e MARIA
APARECIDA DA SILVA MACEDO.
MARIA FATIMA DE ASSIS MARQUES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Redenção da Serra-SP, no dia
8 de março de 1973, residente e domiciliada na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS e MARIA
EVARISTA GOMES DE ASSIS. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL APOLINARIO FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 9 de
junho de 1988, residente e domiciliado na Rua Coronel José Francisco, nº 4, Centro,
Pindamonhangaba-SP, filho de EDNA APOLINARIO FONTES.
ELEANDRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de
outubro de 1986, residente e domiciliada na Rua Coronel José Francisco, nº 4,
Centro, Pindamonhangaba-SP, filha de LILIA DA SILVA. 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,  15 de março de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de maio de
1984, residente e domiciliado Rua Matheus Romeiro nº 37, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARCO ANTONIO DONOLA DE CAMARGO e ALIDA
MARIA MOREIRA GULLO DE CAMARGO.
CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de
fevereiro de 1989, residente e domiciliada Rua Major Mario Agnelo Lacerda nº 60, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de FLORIANO CAMPOS MAGALHÃES e MARIA HELENA
PEREIRA MAGALHÃES. 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,  15 de março de 2019.
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Pinda lança ação 
inédita de combate 
à obesidade infantil

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Seguindo a recomendação 
da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), a Prefeitura 
de Pindamonhangaba anun-
ciou que lançará um projeto 
de combate à obesidade 
infantil. A ação, iniciada a 
partir deste mês, oferece-
rá atividades esportivas e 
acompanhamento médico 
para quarenta crianças do 
município.

Com inscrições abertas 
desde o último dia 25, o 
programa busca evitar que 
crianças de 8 a 12 anos te-
nham a saúde afetada pelo 
sobrepeso, que pode contri-
buir para o desenvolvimento 
de problemas cardíacos e 
doenças como asma, diabe-
tes, hipertensão, distúrbios 
do sono e colesterol alto.

De acordo com um levan-
tamento da OMS, atualmen-
te o mundo possui cerca de 
124 milhões de crianças 
acima do peso ideal.

Um estudo do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas) apontou que 
uma em cada três crianças 
brasileiras se enquadra nes-
ta situação.

Para auxiliar os morado-
res de Pindamonhangaba 

com idades entre 8 e 12 anos 
a vencerem o “fantasma da 
balança”, a secretaria de 
Esportes e Lazer oferecerá, 
a partir desta segunda-feira, 
aulas de condicionamento 
físico e diversas atividades 
esportivas.

As crianças também con-
tarão com o apoio de psi-
cólogos e nutricionistas 
voluntários.

Os treinamentos serão re-
alizados no Centro Esportivo 
João do Pulo, localizado no 
bairro São Benedito, e terão 
duas turmas, sendo uma no 
período da manhã e outra à 
tarde. “Além de ficarem sau-
dáveis, as crianças ganharão 
mais autoestima. Este é um 
projeto inédito em nossa 
cidade, e esperamos que ele 
possa melhorar muito a qua-
lidade de vida destes jovens. 
Os importantes diferenciais 
serão a orientação psicológi-
ca e a nutricional que darão 
suporte para o sucesso desta 
ação”, explicou a gestora de 
Esportes, Priscila Mateus 
Rocha. 

Os interessados em parti-
ciparem devem apresentar 
na sede da Prefeitura o 
encaminhamento médico, 
duas fotos 3×4, cópia do 
RG (Registro Geral) e da 
certidão de nascimento.

Programa da Prefeitura conta com 
psicólogos e nutricionistas; iniciativa 
atende até quarenta crianças 

Obesidade infantil preocupa após informações e estudos 
da área; Prefeitura de Pinda implanta ação inédita

Foto: Reprodução

Centro de Tradições em 
Caraguá recebe autorização 
para dar início às obras

Da Redação 
Caraguatatuba

A Prefeitura de Caragua-
tatuba autorizou o início 
das obras do Centro de Tra-
dições do Tinga, na região 
central. O empreendimento 
será construído em um ter-
reno de 8,5 mil m² e contará 
com 600 m² de construção. 

O Centro de Tradições 
abrigará um espaço para 
eventos, bloco administra-
tivo na parte superior, além 
de banheiros públicos. O 
restante da área será pa-
vimentado com bloquetes. 
O investimento chega a 
R$1,9 milhão, e a previsão 
é que a obra seja iniciada na 
próxima semana, com prazo 
de execução de sete meses.

Senac abre inscrições para 
12 cursos livres e técnicos 

O Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial) 
de Guaratinguetá abriu ins-
crições para cursos livres e 
técnicos nas áreas de saúde e 
bem-estar, desenvolvimento 
social, meio ambiente, segu-
rança e saúde no trabalho, 
hotelaria e turismo e beleza 
e estética.

As aulas serão ministra-
das entre março e abril. Ao 
todo são 12 cursos, a saber, 
especialização técnica em 
enfermagem do trabalho, 
recursos humanos e técnico 

em massoterapia, e cursos li-
vres, como cuidador de idosos, 
atendente de farmácia, quick 
massage, conselho tutelar, 
dinâmica e atribuições, reiki 
(níveis 1 e 2), reflexologia das 
mãos e pés, cortes de cabelo 
(feminino e masculino), gestão 
do sistema de segurança e saú-
de do trabalho, e segurança 
no preparo de medicamentos.

Para mais informações so-
bre as datas e horários os 
interessados devem acessar 
o site sp.senac.br/guaratin-
gueta ou procurar o Senac 
de Guaratinguetá, à avenida 
Doutor João Baptista Rangel 
de Camargo, nº 50, no Centro.

Da Redação 
Guaratinguetá 



20 DE MARÇO DE 2019 7

Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112

Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

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 an-
tena sky, usada. Va-

lor: R$ 60,00. Tele-
fone: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. 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 ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 

Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações 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 
Guaratinguetá. 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-

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 

– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-
pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 

1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda
VENDO Focus 
2.0 ano 2004 
– completo – 
automático. R$ 
17.500,00. Tr. 
F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiesta 
1.6 – hatch – 
ano 2011 -  com-
pleto – preto. 
R$ 23 mil. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
V E N D O  G o l 
Cuty 1.6 ano 
2003 – cinza – 
menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 
99115-2326 - 
Pinda
VENDO Voyage 
ano 2012  1.0 – 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 26/19 PROC. Nº 110/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço global, cujo objeto é o Registro 
de preços para a aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para os funcionários da 
Secretaria de Serviços Municipais, pelo período de 12 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 08 de Abril 
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 25/19 PROC. Nº 145/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço global, cujo objeto é o registro de
preços para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços e locação de equipamentos 
para montagem da infraestrutura de Som e 
Iluminação necessária para a realização dos eventos 
e festas realizados pela Secretaria de Cultura e 
Turismo, a realizar-se às 09h30min do dia 05 de Abril
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cruzeiro (SP) 
Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 

Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Primeira Publicação  
 

DESTINATÁRIOS: A toda a comunidade e a quem mais interessar possa. 
 

O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 16 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA qualquer interessado, a comparecer única e 
exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, das 09h00 às 16h00, para conhecer e, 
se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de reconhecimento extrajudicial de 
USUCAPIÃO (Procedimento: 73.939), formulado por Manoel Francisco de Souza, corretor de 
imóveis, RG: 7.250.353-1 SSP-SP, CPF/MF: 224.173.388-15, e sua esposa Maria Rosa dos Santos 
Souza, do lar, RG: 14.585.914-9 SSP-SP, CPF/MF: 075.703.698-82, residentes em São Paulo (SP), 
na Rua Dr. Olivio Montenegro, nº 111, Itaquera – CEP 08220-740; referente a fração ideal de 4/12 
(quatro, doze avos) de um Imóvel Residencial localizado na Rua José Gioia, nº 66 e respectivo lote 05 
da Quadra 09 da Vila Regina Célia, em Cruzeiro (SP), objeto da atual Matrícula 12.462 desta 
serventia; o qual alegam ser da posse deles, por acessão de posses com ânimo de dono, sem 
interrupção ou oposição, por quase trinta (30) anos; e, portanto, adquirido por usucapião 
extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código Civil. Assim, quaisquer interessados, 
seja qual for a natureza do eventual prejuízo alegado, poderão comparecer nesta serventia, para 
informações e impugnações que se entenderem cabentes. A consulta é também facultada a qualquer 
outra pessoa que se julgue afetada pelo pedido. Ficam os notificados advertidos de que a não 
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da segunda e última publicação 
deste edital, fará presumir a anuência ao procedimento de usucapião em curso. O Oficial. 
Cruzeiro (SP), 19/03/2019.  

 
 
 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de ANULAÇÃO de Procedimento Licitatório
Pregão Presencial 
nº. 15/2019 – Processo nº. 107/2019
O Município de Lorena/SP torna público a ANULAÇÃO 
do Procedimento Licitatório no Processo de Licitação 
que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada em manutenção de aparelho de raio-x 
fixo alta frequência - Marca Intercal CR 125/500MA, 
conforme parecer Jurídico N° 201/2019 e com 
base no art. 49 da Lei nº 8.666/93. Os autos do 
processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 08 – Proc. Nº 2040/2019GPRO
Contrato nº 225/15 – TP Nº 10/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA CNPJ: 46.694.964/0001-88
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência contratual por mais 
03 (três) meses, a partir de 04/03/2019, conforme estabelecido na cláusula 8.1 do 
contrato nº 225/2018 e no artigo 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Opera-se a correção da cláusula primeira do Termo Aditivo 
nº 07, que passa a ter a seguinte redação: “Com respaldo no art.65, I, “b”, da Lei 
8.666/93, fica suprimido 0,26% (zero vírgula vinte e seis por cento), equivalente 
a R$ 3.711,28 (três mil setecentos e onze reais e vinte e oito centavos), ao valor 
anual do contrato, em virtude da reprogramação de meta.”
CLÁUSULA TERCEIRA: Opera-se a correção da cláusula segunda do Termo 
Aditivo n° 07, que passa a ter a seguinte redação:
“A cláusula 5.1 do contrato nº 225/15 passa a vigorar com a seguinte redação: “ 
O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 1.447.092,72 
(um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil noventa e dois reais e setenta 
e dois centavos), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”, sendo 
proveniente de contrapartida do Município a quantia de R$ 14.725,55 (quatorze 
mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Trecho 1 – Repasse = R$ 453.408,77 e Contrapartida = R$0,00
Trecho 2 – Repasse = R$ 446.364,98 e Contrapartida = R$0,00
Trecho 4 – Repasse = R$ 286.743,42 e Contrapartida = R$0,00
Trecho 5 – Repasse = R$ 245.850,00 e Contrapartida = R$ 14.725,55”.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 04/03/2019.

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, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 139/19-SUP; 1930/19-GPRO,
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na
contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeição aos 
servidores que trabalharão na 14ª Conferência Municipal de Saúde, para 
contratação da seguinte empresa:
MARIA CRISTINA DE SOUZA MENDES DE BARROS
CNPJ Nº: 24.244.182/0001-04

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 – PROC. 41/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto 
é a Aquisição de ambulância nova (zero km) 
para transporte de pacientes, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto a empresa:
EMPRESA: MANUPA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 03.093.776/0001-91
Vencedora dos itens: 1.
Valor total de: R$ 149.660,00 (cento e quarenta e nove 
mil e seiscentos e sessenta reais).

Abandono de Emprego
A Firma M.C.C. Coutinho Vieira - Kaw Express 
Transportes, situada na Av. Carralton, s/n°, Galpão 
G9 - Industrial, Lorena/SP, convoca o Sr. Heliwelton 
Faustino Marquês, RG: 41.592.668-3, CPF: 
350.723.108-50, a comparecer a firma no prazo de 
24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar 
ABANDONO de emprego sujeito as penalidades 
prevista no Art. da CLT.
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Assassinos de Benito Thomaz são 
condenados a 14 e 17 anos de prisão
Mandante cumpre 14 anos em condenação anterior sobre morte de prefeito

Da Redação
Potim

Foram mais de 12 horas de 
julgamento e os dois homens 
acusados pelo assassinato do 
ex-prefeito de Potim, Benito 
Thomaz, foram condenados 
em júri popular, na madruga-
da da última quinta-feira.

Willian Leite de Lima foi 
condenado a 14 anos de pri-
são por homicídio duplamente 
qualificado. Já Willian Borges 
deve cumprir 16 anos e nove 
meses também por homicídio 
duplamente qualificado, mas 
com uma pena adicional por 
tentativa de assassinato, já que 
no dia do crime, na fuga, ati-
rou contra um policial militar.

O crime foi em 2014, quan-
do Benito foi alvejado por vá-
rios tiros na praça central da 
cidade. Segundo o Ministério 
Público, o crime que chocou 
a região teve motivação po-
lítica. 

Os dois executores foram 
presos no mesmo dia do cri-
me, depois de um confronto 
com a polícia e, desde então, 

seguem presos. O julgamento 
se estendeu por toda a ma-
drugada com a apresentação 
das testemunhas de defesa e 
acusação. Os jurados decidi-
ram pela condenação dos dois 
apontados.

Essa foi a segunda decisão 
no caso. Ricardo Martins, 
conhecido como ‘Guinho’, 
acusado de ser o mandante 
do assassinato do ex-prefeito, 
foi condenado a 14 anos de 
prisão pelo crime em março 
do ano passado. 

Segundo a investigação poli-
cial, ‘Guinho’ tinha desavenças 
políticas com Benito. À época 
do crime ele ocupava um cargo 
de confiança na Prefeitura, que 
estava sob administração do 
então vice-prefeito Edno Félix 
(PMN), que havia rompido com 
a vítima.

Martins estava preso desde 
setembro de 2014, quando 
foi detido juntamente com 
sua esposa, absolvida em fe-
vereiro desse ano a pedido da 
Promotoria.

Na época da prisão, a polícia 
teve acesso ao registro de 
várias ligações telefônicas de 
‘Guinho’ com os autores dos 
disparos que mataram Benito. 

O ex-prefeito de Potim, Be-
nito Thomaz, foi assassinado 
no dia 18 de agosto no centro 
da cidade. No mesmo dia do 
crime dois homens foram 
presos e confessaram o crime. 
O julgamento da dupla deve 
acontecer em maio desse ano.

O ex-prefeito Benito Thomaz, morto em 2014; crime tem mais dois culpados em segundo julgamento

Foto: Arquivo Atos


