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FIM DA GREVE EM GUARÁ...  A greve dos motoristas da Educação da Prefeitura de Guaratinguetá chegou ao fim após longa reunião 
entre o prefeito Marcus Soliva (PSB), o Sisemug (Sindicato dos Servidores Municipais) e os funcionários públicos. A manifestação, que teve 
início na última quinta-feira, 1, terminou após Soliva se comprometer em atender as solicitações da categoria. Pág. 2
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Escolas de Samba de Guará ajustam 
últimos detalhes antes dos desfiles
Embaixada do Moro abre competição às 21h; Mocidade, Tamandaré, Bonecos
e Acadêmicos vão embalar os quase cinco mil foliões na Presidente Vargas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O ano de 2018 marca a 
volta dos desfiles competi-
tivos das escolas de samba 
de Guaratinguetá. Das seis 
agremiações ativas, cinco 
vão desfilar neste ano. A 
Unidos da Tamandaré busca 
o terceiro título consecutivo, 
enquanto Acadêmicos do 
Campo do Galvão, Embaixa-
da do Morro, Mocidade Ale-
gre do Pedregulho e Bonecos 
Cobiçados tentam frear a 
hegemonia azul e branca.

Cada escola terá no máxi-
mo 75 minutos para cruzar 
a avenida Presidente Getúlio 
Vargas. A agremiação que 
estourar o tempo perderá 
pontos. A primeira escola 
na passarela do samba na 
terça-feira de Carnaval será 
a Embaixada do Morro.

A maior vencedora de 
Guaratinguetá, com 17 tí-
tulos, não levanta a taça 
desde 2011. Neste ano, a 
vermelha e branca do Alto 
das Almas e Pedreira vai 
contar os cinquenta anos da 

Apae (Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais) 
da cidade. Para embalar o 

desfile, que começa às 21h, a 
Embaixada vai levar seiscen-
tos componentes, que serão 

distribuídos em 13 alas. A 
agremiação terá ainda três 
carros alegóricos.

Segunda escola a desfilar, 
a Mocidade Alegre do Pedre-
gulho tem apenas um título 
na história, conquistado 
em 1992. O tema do desfile 
deste ano será o banho e a 
agremiação já chama a aten-
ção das concorrentes pelo 
enredo e pela qualidade das 
fantasias e adereços.

Neste ano, a Mocidade 
deve levar seiscentos com-
ponentes para a passarela do 
samba e espera que o apoio 
dos moradores do bairro 
mais populoso da cidade 
resulte em pelo menos uma 
colocação entre as três pri-
meiras neste ano. A escola 
levará três carros alegóricos 
para a avenida, e deve iniciar 
o desfile às 22h30.

Terceira maior vencedora 
de Guaratinguetá, com dez 
títulos, e atual bicampeã, a 
Unidos da Tamandaré in-
vestiu pesado para o desfile 
deste ano. O carro abre-alas 
tem quarenta metros de 
comprimento, enquanto 
outra alegoria terá quase 
dez metros de altura. Com 
mil componentes, número 
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Ritministas da Embaixada do Morro, durante ensaio geral, na avenida Getúlio Vargas, em Guaratinguetá

expressivo para a cidade, 
a Tamandaré quer pintar a 
Avenida do Samba de azul 
e branco.

A subvenção de R$ 50 
mil, feita pela Prefeitura, 
foi apenas um auxílio para 
a escola, que tem um inves-
timento alto que não foi 
divulgado oficialmente. A 
Tamandaré fará uma via-
gem ao Continente Negro, 
com início previsto a 0h. A 
agremiação é cotada como a 
principal candidata ao título 
neste ano.

Atrás de um título desde 
1974, quando conquistou 
sua primeira e única taça, 
os Bonecos Cobiçados vão 
destacar a sustentabilidade 
no desfile deste ano. A verde 
e rosa do Campinho precisou 
acelerar os ajustes finais 
na véspera da semana de 
Carnaval.

Com 550 componentes 
confirmados e três carros 
alegóricos, ao contrário da 
Unidos da Tamandaré, o in-
vestimento na verde e rosa 
não foi alto. O desfile dos 
Bonecos está previsto para 
começar à 1h30.

Os Acadêmicos do Campo 
do Galvão vão fechar os 
desfiles deste ano. A escola 
é cotada como candidata 
direta ao título, ao lado 
da Unidos da Tamandaré. 
Com 15 títulos na história, 
o Acadêmicos é o segundo 
maior vencedor da cida-
de. Tradicional, popular e 
campeã, a escola vermelha, 
azul e branca pode levar até 
setecentos componentes em 
três alegorias.

Às vésperas do desfile, um 
mal estar atingiu a agremia-
ção. Na última quarta-feira 
estava programado um en-
saio geral da escola, com 
a presença do intérprete 
Emerson Dias, que também 
é cantor da Grande Rio. O 
ensaio aconteceu, mas sem a 
presença de Dias, que alegou 
cansaço devido à maratona 
de ensaios com a escola ca-
rioca e não compareceu ao 
Campo do Galvão.

Competição – Ficou de-
terminado que as escolas 
devem cumprir à risca o 
cronograma e horários de 
entrada na concentração 
e tempo de desfile. Quem 
descumprir, será penalizado 
com perda de pontos. Os 
jurados deste ano já foram 
confirmados e, de acordo 
com informações oficiais, 
eles têm experiências em jú-
ris de outras cidades do País.

A apuração será realizada 
na tarde da quarta-feira de 
cinzas, na Câmara Munici-
pal. Será permitida entrada 
restrita de membros das 
diretorias das escolas de 
samba, da Oesg (Organiza-
ção das Escolas de Samba de 
Guaratinguetá), da impren-
sa, Executivo, Legislativo 
e da empresa Bauhaus. Os 
troféus de campeão, vice, 
terceiro colocado e os res-
pectivos estandartes de ouro 
serão entregues no mesmo 
dia.



9 DE FEVEREIRO DE 20182

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Motoristas da rede pública discutem durante uma das reuniões sobre a paralisação; acordo com Marcus Soliva colocou fim a protesto

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A greve dos motoristas da 
Educação da Prefeitura de 
Guaratinguetá chegou ao 
fim após longa reunião en-
tre o prefeito Marcus Soliva 
(PSB), o Sisemug (Sindicato 
dos Servidores Municipais) 
e os funcionários públicos. 
A manifestação, que teve 
início na última quinta-feira, 
1, terminou após Soliva se 
comprometer em atender 
as solicitações da categoria.

Os motoristas cruzaram 
os braços e fizeram um ato 
pacífico em frente a sede da 
secretaria de Educação, na 
última semana. Na ocasião, 
os servidores cobravam o 
pagamento das horas extras 
que deixaram de ser pagas 
integralmente em novembro 
do ano passado, e melhores 
condições de trabalho.

O sindicato, por meio do 
presidente José Eduardo 
Ayres, garantiu ter enviado 
ofícios pedindo o pagamento 
das horas extras e cobrando 
vistoria nos veículos da frota 
da educação municipal ao 
Executivo, mas os documen-
tos não foram respondidos, 
e a categoria decidiu cruzar 
os braços.

Na última segunda-feira, 
Soliva recebeu o Sisemug 
e uma comissão de quatro 
motoristas para negociar. A 
discussão foi extensa, mas 
acabou com a confirmação 
da volta dos servidores aos 
postos de trabalho. O pre-
feito atendeu as solicitações 
feita pela categoria.

“Podemos chegar num de-
nominador comum e acertar 
as arestas que estavam ge-
rando alguma animosidade, 
como as horas extras do 
mês de novembro, que serão 
pagas. Discutimos outras 
questões e chegamos a um 
acordo”, garantiu o prefeito, 
após a reunião com os con-
dutores.

O Sisemug informou que os 
trabalhadores optaram pelo 
fim da paralisação. “O prefei-
to atendeu as reivindicações 
das horas extras atrasadas, o 
não desconto dos dias para-
dos e o não fracionamento 
das horas”.

Ainda na manhã da última 
terça-feira, os trabalhadores 
já retornaram normalmente 
ao trabalho. As aulas da rede 
estadual de ensino tiveram 
início na última quinta, en-
quanto as aulas do município 
serão iniciadas somente no 
dia 15.

Prefeitura propõe acordo e coloca fim à 
greve de motoristas em Guaratinguetá
Categoria pedia pagamento de horas extras e melhorias; prefeito se compromete a atender pedidos

Foto: Leandro Oliveira

Aulas de artesanato no Fundo Social de Lorena; cidade tem novas inscrições para cursos gratuitos

Prefeitura abre inscrições para cursos 
gratuitos no Fundo Social de Lorena
São 11 cursos disponíveis como pedreiro, depilação e 
design de sobrancelhas; vagas até a próxima sexta-feira

Da Redação
Lorena

O Fundo Social de Lorena 
abriu oportunidades de ge-
ração de renda por meio da 
qualificação profissional. O 
período de matrícula teve 
início na última segunda-
-feira e segue até a próxima 
sexta-feira, ou conforme as 
vagas forem preenchidas.

As novidades desse ano 

são os cursos de pedreiro, 
depilação e design de so-
brancelhas, polo regional 
de padaria (novas receitas) e 
bordado em pedraria (novo 
módulo dentro do curso de 
artesanato), além dos cursos 
já tradicionais como corte e 
costura, artesanato, padaria 
artesanal, manicure, pintura 
em tecido e assistente de 
cabeleireiro.

O preenchimento das va-

gas será por ordem de che-
gada e de acordo com a apre-
sentação dos documentos. 
Para efetuar a inscrição é 
preciso apresentar cópias 
do NIS (Número de Identifi-
cação Social), RG, CPF e com-
provante de residência.  A 
previsão é que as primeiras 
turmas iniciem as atividades 
no próximo dia 19 na escola 
“Milton Ballerini”.

São 36 vagas para corte e 

costura módulo 1, 15 para 
corte e costura módulo 2, 
outras 24 oportunidades 
para artesanato módulo 1 
“Meu Artesanato”, 36 para 
artesanato módulo 2 “Cos-
tura Criativa”, 12 vagas 
para artesanato Módulo 3 
“Bordado em Pedraria”, duas 
turmas de 15 alunos para 
assistente de cabeleireiro 
e 15 vagas para assistente 
de cabeleireiro (avançado). 
Já para manicure são 36 
vagas disponíveis, manicure 
“new art” serão quatro tur-
mas de 12 alunos, 48 vagas 
para pintura em tecido, 
duas turmas de 15 alunos 
para depilação e design de 
sobrancelhas e por último, 
duas turmas de 15 alunos 
para o curso de pedreiro.

Serão abertas semanal-
mente, a partir do próximo 
dia 5, as vagas para o de 
polo regional de padaria 
artesanal. Cada turma terá 
15 vagas com três aulas para 
conclusão do curso. Para o 
primeiro semestre também 
está prevista a realização de 
dois workshops, colorimetria 
e confecção de bonecas.

As vagas foram abertas na 
última segunda-feira, com 
inscrição presencial na sede 
do Fundo Social, na avenida 
Godoy Neto, nº 480, no 
bairro Olaria, das 9h às 16h. 
Mais informações no site da 
Prefeitura lorena.sp.gov.br.

Foto: Arquivo Atos
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Canas e RCC buscam apoio por 
melhor estrutura para turistas
Movimento religioso e Prefeitura cobram construção de viaduto de acesso sobre 
a Rodovia Presidente Dutra; sede deve receber eventos em junho deste ano

Lucas Barbosa
Canas

Com a expectativa de co-
meçar a receber eventos 
a partir de junho em sua 
sede nacional em Canas, 
a RCC – Brasil (Renovação 
Carismática Católica) busca 
apoio do Governo do Estado 
para a realização de obras de 
infraestrutura e mobilidade 
urbana para melhor atender 
o fluxo de fiéis. A chegada 
do templo religioso é con-
siderada um reforço para a 
Região Turística da Fé e um 
marco para Canas, que luta 
para obter o MIT (Munícipio 
de Interesse Turístico).

Doada pela Prefeitura 
em 2008, a área localiza-
da às margens da rodovia 
Presidente Dutra começou 
a receber as obras de cons-
trução da sede da RCC em 
2013. Após quase quatro 
anos, no fim de setembro 
de 2017, o local foi palco da 
inauguração do escritório 
nacional que abriga a parte 
administrativa do movimen-
to religioso.

O projeto arquitetônico 
conta ainda com uma capela 
dedicada à Nossa Senhora de 
Pentecostes, uma biblioteca, 
um museu, arena de eventos, 
anfiteatro, alojamentos, pra-
ça de alimentação e salas de 
diversos departamentos.

Para o representante da 

diretoria de Turismo de Ca-
nas, Paulo Coelho, o início 
das atividades da RCC impul-
sionará consideravelmente 
o número de visitantes e o 
desenvolvimento do setor 
turístico do município, con-

tribuindo para a conquista 
do MIT. “Caso sejamos con-
templados, receberemos do 
Estado uma verba mensal 
de até R$ 600 mil, que seria 
utilizada para investirmos 
em obras de infraestrutura. 

Desta maneira, teríamos 
condições de melhor nos 
prepararmos para receber 
o alto fluxo de turistas. Pre-
cisamos avançar, mas este 
apoio financeiro é essencial”.  

A turismóloga especialista 

Fachada da sede da RCC Brasil, às margens da rodovia Presidente Dutra, em Canas; Igreja e Município se unem em prol do turismo

Foto: Jéssica Dias

em gestão de eventos e pro-
fessora do Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial), Nathália Ro-
cha, também acredita que 
Canas precisa evoluir para 
conseguir atender a futura 

nova demanda de turistas. 
“O município não conta com 
um acesso adequado para 
veículos longos pela Via 
Dutra. Além disso, existem 
poucos equipamentos de 
hospitalidade como hotéis 
e restaurantes. Acredito que 
num primeiro momento es-
tes turistas acabarão recor-
rendo às cidades vizinhas. 
Esperamos que futuramente 
Canas se desenvolva, conse-
guindo pelo menos o recurso 
de hospedagem de segunda 
opção, como a abertura de 
campings”. 

De acordo com o diretor 
administrativo da Renova-
ção Carismática Católica do 
Brasil, Augusto dos Reis, o 
movimento está trabalhan-
do de forma conjunta com 
o Executivo na busca por 
apoio governamental para a 
realização de melhorias na 
cidade. “Canas, como toda 
a região, precisa se estru-
turar muito com meios de 
hospedagem, restaurantes 
e agências de recepção tu-
rística. Estamos juntos com 
a Prefeitura articulando a 
construção de um viaduto 
sobre a rodovia Dutra. Em 
breve teremos uma audi-
ência no Palácio dos Ban-
deirantes para tratar deste 
assunto”. 

Além de revelar que a 
expectativa é que a sede 
comece a receber pequenos 
eventos a partir de 18 de 
junho, o diretor informou 
que a RCC mantém contato 
e parceria com o Santuário 
Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida e a Canção Nova. 
“As instituições religiosas 
já vem tratando do assunto 
desde 2005, onde em 2007, 
com a visita do papa Bento 
XVI, foi lançado o Circuito 
Religioso. Temos muito por 
fazer ainda, mas vários pas-
sos já foram dados”.

Escolas de Esporte 
em Pinda tem 
matrículas abertas
Atividades contam com modalidades 
divididas em nove pontos da cidade

Da Redação
Pindamonhangaba

As escolas de esporte da 
Semelp (secretaria de Esporte 
e Lazer de Pindamonhangaba) 
estão com matrículas abertas. 
A novidade para este ano é 
a expansão da faixa-etária 
abrangendo crianças de 5 
anos a jovens de 17 anos.

As rematrículas de alunos 
do ano passado começaram 
na última segunda-feira. Os 
novos alunos devem compa-
recer a partir do próximo dia 
14 na secretaria do ginásio, 
com a modalidade desejada, 
das 7h30 às 17h30.

Para efetuar a nova ma-
trícula são necessários duas 
fotos 3x4, cópia de certidão 
de nascimento ou RG. O pai ou 
responsável deve preencher 
e assinar a ficha de inscrição. 
Os alunos que fizeram parte 
da escola no ano passado e 
desejam ser rematriculados 
precisam levar a carteirinha 
de renovação na secretaria 
do local em que fez aula, e 
preencher a ficha de inscrição.

As crianças de cinco anos 
podem optar entre as moda-
lidades de iniciação esportiva 

como ginástica rítmica, ginás-
tica artística e capoeira. Outra 
novidade é o retorno das aulas 
de tênis de mesa.

As modalidades oferecidas 
no ginásio no Araretama são 
basquete, futsal, ginástica 
artística, judô, handebol e ini-
ciação esportiva. Já no ginásio 
Luís Caloi basquete, voleibol, 
tênis de mesa, ginástica ar-
tística e ginástica rítmica. No 
Cidade Nova aulas de voleibol, 
futsal, handebol e iniciação 
esportiva.

No ginásio João do Pulo são 
oferecidos atletismo, basque-
te, futebol, judô, taekowdo, 
capoeira e iniciação esportiva. 
As inscrições no Juca Moreira 
são para as aulas de futsal e 
voleibol. Na Quadra Coberta 
futsal e voleibol; no Ginásio 
Tabaú aulas de futsal, han-
debol e iniciação esportiva; 
no Zito aulas de atletismo, 
futebol, futsal, handebol, vo-
leibol, judô, ginástica rítmica, 
capoeira e iniciação esportiva; 
e no ginásio Pai João inscri-
ções para basquete e futsal.

Mais informações sobre 
as atividades no site da Pre-
feitura pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Guaratinguetá prepara entrega 
de carnês do IPTU sem Correios
Prefeitura troca o sistema de distribuição para não correr riscos de 
atrasos; contribuintes podem imprimir boletos pelo site da Prefeitura

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A distribuição dos carnês 
do IPTU de Guaratingue-
tá neste ano terá início no 
próximo dia 10. Os boletos 
serão distribuídos ainda na 
primeira quinzena de feverei-
ro por uma empresa, sendo 
descartada a entrega através 
dos Correios. A informação 
foi confirmada pela secretá-
ria da Fazenda do município, 
Tânia Mara Reis.

Antes da entrega dos bo-
letos, moradores se mostra-
ram preocupados quanto ao 
recebimento dos carnês do 
IPTU. O Município fez uma 
parceria com uma empresa 
que fará a entrega das con-
tas. “Não haverá vinculação 
com a empresa Correios, até 
mesmo com a preocupação 
de ocorrer alguma demora 
nessa entrega. É importante 
ressaltar que os carnês serão 
entregues dentro do mês de 
fevereiro. A primeira parcela 
terá vencimento no dia 15 
e as demais no mesmo dia 
dos meses subsequentes”, 
esclareceu a secretária.

Quem preferir imprimir 
o boleto sem depender da 
entrega dos carnês pode 
fazê-lo através do site guara-
tingueta.sp.gov.br. No portal, 
o contribuinte poderá visua-
lizar a via, salvar o arquivo 
ou imprimir diretamente e, 
posteriormente, efetuar o 
pagamento. O IPTU poderá 
ser pago por meio de cota 
única, pago em março, ou 
em dez parcelas estendidas 
ao longo do ano.

Cofre cheio – O processo 
de georreferenciamento, 
feito para identificar amplia-

ções, alterações e construções 
que não foram devidamente 
informadas à Prefeitura fla-
grou mais de vinte mil imóveis 
irregulares. Desse total, 2.250 
edificações foram construí-
das, enquanto o proprietário 
pagava o IPTU referente a 
um simples terreno. Outros 

18.268 imóveis foram amplia-
dos e não foram informados 
ao Município. 

“Esses carnês já estão sendo 
confeccionados com essas 
alterações e serão entregues 
dentro do mês de fevereiro”, 
respondeu a secretária, ao 
ser indagada sobre o valor 

do IPTU corrigido, que serão 
cobrados a partir desse ano 
dos proprietários que tinham 
construções sem a devida re-
gularização junto ao cadastro 
imobiliário do município.

A correção corresponde 
um total de R$ 3,362 milhões 
a mais aos cofres públicos.

Rua no Campo do Galvão; Prefeitura de Guaratinguetá inicia entrega de carnês a partir do próximo dia 10

Foto: Leandro Oliveira
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Pindamonhangaba - SP
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F: (xx) 12- 3642-4185 - Pindamonhangaba
Bel. Rosely Aparecida dos Santos Lessa - Oficial de Registro

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
NÍCOLAS MATHEUS RODRIGUES MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
militar, estado civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP,
no dia 18 de outubro de 1998, residente e domiciliado Rua Angélica Samahá de Faria nº
170, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de GEOVANE RODRIGUES MOREIRA
e IRACI DE FATIMA PAULO.
JÓICE BARBOSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 22
de agosto de 2001, residente e domiciliada Rua Alceu Carvalho de Faria nº 308,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de REINALDO VIEIRA DOS SANTOS e
ELIETE RAMOS BARBOSA. Apresentaram os documentos I, II, 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 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROMILDO DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
ponte rolante, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Cruz das Almas -
BA, no dia 15 de setembro de 1987, residente e domiciliado Rua Soldado José Fernandes
nº 121, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e NOEMIA DOS SANTOS.
VÂNIA ADRIANE CUBA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 5 de julho de
1988, residente e domiciliada Rua Soldado José Fernandes nº 121, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filha de VERA LUCIA CUBA DA SILVA. Apresentaram os docu-
mentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 3 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÉRICK AGUIAR SHIBATA, de nacionalidade brasileira, profissão armador, estado civil
solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 4 de fevereiro
de 1991, residente e domiciliado Rua Oscar Magalhães nº 135, Bairro das Campinas,
nesta cidade, filho de PLÍNIO AGUIAR SHIBATA e ANA LUCIA DA SILVA.
RAIANE THAÍS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 5 de agosto de
1999, residente e domiciliada Rua Oscar Magalhães nº 135, Bairro das Campinas, nesta
cidade, filha de ADEMIR RIBEIRO e ELAINE CRISTINA CORRÊA LEITE 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, 3 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS LUÍS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado de manu-
tenção, estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia
9 de julho de 1977, residente e domiciliado na Rua Antonia Salgado Lessa nº 371,
Socorro, Pindamonhangaba SP, filho de EURICO SEBASTIÃO DA SILVA e MARIA
APARECIDA CORRÊA LEITE DA SILVA.
PAULA RAMON DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 39 anos de idade, nascida em Lorena - SP, no dia 1 de dezembro de 1978,
residente e domiciliada na Rua Antonia Salgado Lessa nº 371, Socorro, Pindamonhangaba
SP, filha de ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO e MARLENE RAMON DA SILVA.
Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 5 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ LUIZ ANTONIOSSI, de nacionalidade brasileira, profissão carreteiro, estado civil
divorciado, de 60 anos de idade, nascido em Matão - SP, no dia 29 de abril de 1957,
residente e domiciliado Rua Guido Teixeira de Souza nº 238, Mombaça, em
Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO ARCENE ANTONIOSSI e APPARECIDA LEONIS
BOZELLI ANTONIOSSI.
MARIA ROSELI FERNANDES MACHADO BORDIN, de nacionalidade brasileira, profis-
são comerciante, estado civil viúva, de 54 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba
- SP, no dia 8 de novembro de 1963, residente e domiciliada Rua Guido Teixeira de
Souza nº 238, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de JAIME FERNANDES
MACHADO e ROSA RANGEL 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, 5 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO CYPRIANO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão ope-
rador de carros industriais, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba - SP, no dia 9 de dezembro de 1987, residente e domiciliado Rua
Benedicto dos Santos nº 86, Flamboyant´s, em Pindamonhangaba SP, filho de SEBAS-
TIÃO LAERCIO DE SOUZA e MARILDA CONCEIÇÃO CYPRIANO DE SOUZA.
ALINE PALMA DE ALVARENGA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 25
de janeiro de 1991, residente e domiciliada Rua Dr. Eugenio Fortes Coelho nº 393,
Bosque da Princesa, em Pindamonhangaba SP, filha de ALMIR PALMA DE ALVARENGA
e JEANE DE OLIVEIRA PONTES ALVARENGA. 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 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ DARCY DOS SANTOS NETO, de nacionalidade brasileira, profissão garçon,
estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 19
de abril de 1999, residente e domiciliado Rua Angelica Samahá de Faria nº 291,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de IVANILDA DOS SANTOS.
ANA CAROLINA FELICIANO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 17 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 10
de outubro de 2000, residente e domiciliada Rua Angelica Samahá de Faria nº 291,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de HILDIMAR CAMILO DA SILVA e ANDRÉA
JULIANA FELICIANO. Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 6 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CARLOS CORRÊA DA SILVA JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de almoxarifado, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba - SP, no dia 19 de abril de 1987, residente e domiciliado Rua João
Gama nº 306, Vila Bourghese, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS
CORRÊA DA SILVA e IRANI MIRANDA DA SILVA.
TACIANE DA CRUZ NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Cruzília - MG, no dia 2 de
fevereiro de 1990, residente e domiciliada Rua Engenheiro Durival de Carvalho nº 526,
Campo Belo, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ JORGE GONÇALVES NOGUEI-
RA e MARIA CRISTINA DA CRUZ NOGUEIRA. 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, 6 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PEDRO BATISTA CAETANO, de nacionalidade brasileira, profissão analista de
suporte, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP,
no dia 27 de janeiro de 1994, residente e domiciliado Rua Comerciante Francisco
Zamith nº 80, Jardim Cristina, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSUÉ ANTONIO
CAETANO e ZILMA BATISTA CAETANO.
JÉSSICA FERNANDA CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no
dia 14 de junho de 1991, residente e domiciliada Avenida Tenente Coronel Manoel
Pereira dos Santos nº 311, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO
AURELIANO CORRÊA e ADRIANA APARECIDA CAETANO CORRÊA. 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, 6 de fevereiro de 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS KIYOTA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado civil viúvo,
de 55 anos de idade, nascido em Cruzeiro do Oeste - PR, no dia 7 de abril de 1962,
residente e domiciliado na Rua José Rodrigues Alves nº 37, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de MASAYUKI KIYOTA e MARIA ZULMA KIYOTA.
MARIANA ANGELICA APARECIDA RODRIGUES TEODORO, de nacionalidade brasilei-
ra, prof issão do lar , estado c ivil solteira, de 30 anos de idade, nasc ida em
Pindamonhangaba - SP, no dia 13 de novembro de 1987, residente e domiciliada na Rua
José Rodrigues Alves nº 37, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de LAERTE
TEODORO e DIRCE RODRIGUES MATSUOKA. 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 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBENS DE SOUSA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar operacional,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 19
de junho de 1992, residente e domiciliado na Avenida José Maria Guimarães Alves, nº
150, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA ROSA NETO e EDILMA
BATISTA DE SOUSA ROSA.
DENISE DE AGUIAR GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão treinadora, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em São Paulo - SP, no dia 25 de julho de
1993, residente e domiciliada na Rua Ondina Pini Rossi, nº 44, Cícero Prado, Moreira
César, Pindamonhangaba-SP, filha de LUIZ GOMES e BERENICE DE AGUIAR GO-
MES. 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, 6 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ OTÁVIO DISTEFANO PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
enfermagem, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no
dia 20 de abril de 1971, residente e domiciliado na Rua General Julio Salgado nº 950, aptº
73, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO EMILIO PINTO e MARIA APARECIDA
DISTEFANO PINTO.
FABIANA GABRIELA DE TOLEDO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 9 de setembro de
1976, residente e domiciliada na Rua General Julio Salgado nº 950, aptº 73, Santana,
Pindamonhangaba SP, filha de ARISTEU DE TOLEDO e MARIANA TEREZINHA DE
TOLEDO. 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 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ ALBERTO KOBBAZ PAIM FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão advoga-
do, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Presidente Prudente - SP, no
dia 18 de outubro de 1980, residente e domiciliado Rua dos Cedros nº 343, Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ ALBERTO
KOBBAZ PAIM e ARINDA LAIDE COELHO PAIM.
ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão médica
veterinária, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba -
SP, no dia 16 de julho de 1982, residente e domiciliada Rua General Julio Salgado nº 900,
aptº. 116, Santana, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ZACARIAS DE PAULA
FILHO e NEIDE XAVIER BARBOSA 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, 7 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ALEXSANDER RIBEIRO WAGNER, de nacionalidade brasileira, profissão pin-
tor autônomo, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
- SP, no dia 14 de julho de 1996, residente e domiciliado na Rua Junércio Pereira Paiva,
nº 71, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de GILBERTO WAGNER e EDNEA
RIBEIRO.
DAYANE DOS SANTOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 31 de maio
de 1999, residente e domiciliada na Rua Joana Guedes Pereira, nº 85, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ CARLOS RIBEIRO e NELMA MARCELINO DOS
SANTOS 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, 7 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO AUGUSTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
ponte rolante, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
- SP, no dia 22 de junho de 1994, residente e domiciliado Rua Sargento Elias Pereira dos
Reis nº 23, Jardim Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de EMILIANO DOS SAN-
TOS e ELIETE DOS SANTOS E SANTOS.
AMANDA CRISTINA CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 26 de agosto de
1997, residente e domiciliada Rua Sargento Elias Pereira dos Reis nº 23, Jardim Morumbi,
em Pindamonhangaba SP, filha de EDSON MACHADO CORREA e CLAUDIA DE OLI-
VEIRA MACHADO CORREA. 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 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão segurança, esta-
do civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 3 de
setembro de 1992, residente e domiciliado na Rua Araras nº 72, Maria Áurea, nesta
cidade, filho de CARLOS LEMES DA SILVA e JUREMA PACHECO DE OLIVEIRA.
BRENDA YOSHIE NAKAMURA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia
10 de março de 1994, residente e domiciliada na Rua Araras nº 72, Maria Áurea, nesta
cidade, filha de ANTONIO APARECIDO LOPES e HILDA TAMIKO NAKAMURA LOPES.
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, 7 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
NELSON DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão serralheiro, estado civil divor-
ciado, de 51 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 13 de janeiro de
1967, residente e domiciliado Rua José Bastos Junior nº 212, Santa Cecilia, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DE LIMA e BENEDITA GOMES DE LIMA. ESTER
BENTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil divorciada, de 63 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia
17 de setembro de 1954, residente e domiciliada Rua José Bastos Junior nº 212, Santa
Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BENTO DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ
DE SOUZA. 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 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS GUSTAVO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 11
de fevereiro de 1991, residente e domiciliado na Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 419,
Chácara Galega, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e INÊS
MACHADO DOS SANTOS.
LARISSA CRISTINA CONFALONI CALAIS FERREIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de enfermagem, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba - SP, no dia 8 de maio de 1996, residente e domiciliada na Rua
Álvaro Pinto Madureira, nº 419, Chácara Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de ANTO-
NIO MARCOS CALAIS FERREIRA e ELIS ANGELA CONFALONI. 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 fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
IVO FERNANDES BERTHOUD JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autôno-
mo, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no
dia 3 de maio de 1991, residente e domiciliado Rua Helena Salgado Cesar nº 20,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de IVO FERNANDES BERTHOUD e EDNA
RIBEIRO BERTHOUD.
YAYOI NAKAYAMA, de nacionalidade japonesa, profissão professora, estado civil soltei-
ra, de 26 anos de idade, nascida em Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Japão, no dia 18 de
março de 1991, residente e domiciliada Rua Helena Salgado Cesar nº 20, Mombaça, em
Pindamonhangaba SP, filha de AKIYOSHI NAKAYAMA e KINUYO NAKAYAMA. Apre-
sentaram 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 fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO DO ESPÍRITO SANTO CUNHA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão militar, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro
- RJ, no dia 20 de dezembro de 1986, residente e domiciliado Rua Arlindo Paim Filho nº
200, Reserva dos Lagos, em Pindamonhangaba SP, filho de CLAUDIO CUNHA DE
OLIVEIRA e ROSANA MARIA DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA.
GIOVANA MANFRO RORATO, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado
civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Santo Ângelo - RS, no dia 25 de outubro
de 1988, residente e domiciliada Rua Arlindo Paim Filho nº 200, Reserva dos Lagos, em
Pindamonhangaba SP, filha de ELOI ALONSO SEIXAS RORATO e MINGLAN MANFRO
RORATO. 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 fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ARIEL BUSTAMANTE SÁ, de nacionalidade brasileira, profissão designer de interiores,
estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em São Paulo - SP, no dia 22 de
maio de 1983, residente e domiciliado na Rua Suíça, nº 1375, Bloco 1, apto 406,
Santana, Pindamonhangaba-SP, filho de ALDO BUSTAMANTE SÁ e GENI LEME
BUSTAMANTE SÁ.
NATÁLIA QUIRINO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia 28 de novembro de
1994, residente e domiciliada na Rua Capitão Benedicto Corrêa da Silva, nº 575,
Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de JOÃO LUIZ DA SILVA GUIMARÃES e
ROSELENE APARECIDA DE SOUZA QUIRINO GUIMARÃES. Apresentaram os docu-
mentos 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 fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS VITOR DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 7
de novembro de 1991, residente e domiciliado Rua Capitão Vitorio Basso nº 860, São
Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de GALDINO MAGALHÃES CARVALHO
FILHO e JOELMA DE OLIVEIRA VITOR CARVALHO.
JULIANA VIEIRA PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 2 de abril
de 1990, residente e domiciliada Avenida Padre José Maria Guimarães Alves nº 150,
bloco 7, aptº. 206, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de BENJAMIN
PRUDENTE NETO e ELIETE DE FATIMA VIEIRA PRUDENTE. Apresentaram os docu-
mentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 9 de fevereiro de 2018.

Servidores de Potim recebem 
desconto para cursos no Unisal

Da Redação
Potim

A Prefeitura de Potim fe-
chou em janeiro uma par-
ceria com o Unisal que vai 
disponibilizar um desconto 
de 18% para os cursos da 
universidade à funcionários 
da Prefeitura.

O desconto será válido a 
partir de março, devido a fo-

lha de fevereiro da faculdade 
já estar fechada.

A parceria vai beneficiar 
tanto o funcionário quanto os 
dependentes do mesmo.

O interessado a adquirir o 
desconto deve comparecer 
ao setor de recursos humanos 
e solicitar uma declaração 
que é funcionário ou de que 
é dependente de algum fun-
cionário.

Canas sorteia casas 
populares para inscritos

Da Redação
Canas

O sonho de ter uma nova mo-
radia está cada vez mais perto 
dos moradores de Canas. Na 
próxima quinta-feira será feito 
o sorteio para os que fizeram 
as inscrições do CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano). 

O novo condomínio já está 

em fase final, com as ruas 
recebendo recapeamento e 
as redes de galerias pluviais 
em fase de finalização. São 
48 moradias entre a avenida 
Luís Marton e rua José Coelho 
de Abreu. As casas possuem 
56,57m², dois dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, e área 
externa. O sorteio será às 14h, 
na Quadra Municipal Polies-
portiva, na rua Isalino.

Submetralhadora
é abandonada em casa 
no Jardim Modelo

Jovem é assassinado 
por motorista em Guará 

Uma moradora de Guara-
tinguetá tomou um susto na 
tarde do último domingo, ao 
encontrar uma submetralha-
dora em frente sua casa, no 
Jardim Modelo.

De acordo com a Polícia 
Militar, a mulher percebeu 
que uma bolsa havia sido 

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá abriu um inquérito 
para apurar o assassinato 
de um jovem de 22 anos, 
ocorrido na madrugada da 
última segunda-feira, no 
residencial Santa Mônica.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, por volta das 
2h a vítima estava na esqui-
na entre as ruas 1 e rua 6, 

deixada próxima ao portão 
da residência por volta das 
17h. Além da arma, ela en-
controu dois carregadores 
e sete munições.

O armamento foi apre-
endido pela PM e um bo-
letim de ocorrência foi 
registrado.

quando foi surpreendida pelo 
motorista de um carro, que 
efetuou diversos disparos de 
arma de fogo.

O rapaz, que possuía an-
tecedentes criminais, foi 
atingido no rosto, pescoço e 
ombros.

Até o fechamento desta edi-
ção, o responsável pelo crime 
não havia sido identificado.

Polícia investiga morte 
de jovem em Lorena

A madrugada do último 
domingo foi de tristeza para 
a família de um morador do 
Cecap, em Lorena. O jovem, 
de 18 anos, foi assassinado 
enquanto conversava com 
amigos em uma praça.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima estava 
na rua professora Luiza 

Chaves, quando foi baleada 
por um criminoso. O resgate 
chegou a ser acionado, mas 
o jovem não resistiu aos fe-
rimentos.

A Polícia Civil abriu um in-
quérito para investigar o caso, 
mas o atirador não havia sido 
preso até o fechamento desta 
edição.


