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Foliões fazem a festa nas ruas de Pinda; cidades apostaram em shows e marchinhas para atrair público
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Jovem morta 
por ex deixou 
duas crianças 
em Canas

Ao invés de folia, a terça-
-feira de Carnaval foi de luto 
para a família de uma jovem 
de 19 anos, assassinada pelo 
ex-namorado em Canas. Pou-
co mais de uma hora após o 
crime, o atirador se matou 
em Lorena. De acordo com 
a Polícia Civil, por volta das 
10h, Elton dos Santos sur-
preendeu a ex-companheira, 
Maria Luiza, na avenida 22 de 
Março, na região central de 
Canas. Após efetuar diversos 
disparos de arma de fogo 
contra a jovem, o criminoso 
fugiu para Lorena.

Jovem comemora a conquista da Acadêmicos do Campo do Galvão

Foto: Leandro OliveiraFoto: Divulgação

Festa da Acadêmicos e ruas 
lotadas: o Carnaval na região

Não faltou folia nas ruas 
da região no Carnaval 2018. 
Pindamonhangaba, Gua-
ratinguetá, Piquete foram 
algumas das cidades que 
tiveram destaque neste ano, 

com aposta no Carnaval de 
rua e marchinhas. Já nos 
desfiles das escolas de sam-
ba da Terra de Frei Galvão, 
a Acadêmicos do Campo do 
Galvão desbancou as adver-

sárias e conquistou seu 16º 
título, com um samba-enredo 
que homenageou o brasileiro 
e encantou o público na ave-
nida do samba.
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Parceria em Lorena amplia 
atendimento na Santa Casa
Cidade registra aumento superior a duas mil consultas/mês; medida tenta reduzir filas
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A Prefeitura de Lorena re-
velou na última semana que 
a parceria firmada no início 
de 2017 com a Santa Casa 
de Misericórdia resultou 
em um aumento mensal de 
mais de duas mil consultas 

e cirurgias de baixa e média     
complexidade disponibiliza-
das à população. A iniciativa, 
que amplia o acesso dos 
moradores aos atendimentos 
laboratoriais, busca otimizar 
o agendamento dos pro-

cedimentos, reduzindo as 
filas de espera. Segundo a 
secretária de Saúde, Imacu-
lada Conceição, o convênio, 
celebrado em maio de 2017, 
garantiu que além do Am-
bulatório de Especialidades 

registou um crescimento de 
2,4 mil consultas mensais, 
gerando uma expectativa 
de impacto anual de quase 
trinta mil cirurgias, exames 
e consultas. 

2, antigamente conhecido 
como Inamps, a população 
passasse a agendar consul-
tas e exames diretamente 
na Santa Casa. A partir da 
ampliação dos locais de 
agendamento, o Município 

NOVIDADE NA FEIRA... O prefeito de Aparecida, Ernaldo Marcondes (MDB), anunciou na última sexta-
feira o projeto de melhorias na Feira de Ambulantes. A proposta conta com a construção de três blocos de dois 
andares que abrigarão lojas no piso térreo e serviços como praça de alimentação, banheiros, caixas eletrônicos 
e casa lotérica no primeiro andar. A estimativa é de 50 mil m² de infra-estrutura nos dois andares. Pág. 8 Pág. 7
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Pinda planeja 
entregar cinco 
novas creches 
até dezembro

Com a expectativa de aten-
der até mil crianças de Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
revelou que pretende concluir 
até o fim do ano a construção 
de cinco creches. A melhoria, 
que conta com um investimen-
to de quase R$ 11 milhões, 
atende uma antiga reivindica-
ção da população. 

O Hospital Municipal de 
Queluz recebeu melhorias por 
meio de emendas estaduais e 
federais. Além da pintura, o 
local adquiriu equipamentos 
para o pronto atendimento, 
laboratório e transporte de 
emergência.

Hospital de 
Queluz amplia 
assistência com 
novos aparelhos 

Carnaval tem 
dois homicídios 
e apreensão de 
entorpecentes

Um balanço divulgado pela 
Polícia Militar na última 
quarta-feira revelou os nú-
meros da violência no Vale do 
Paraíba durante o Carnaval. 
Na sub-região 3, que conta 
com nove municípios, foram 
registrados assassinatos em 
Canas e Lorena. De acordo 
com o levantamento, que con-
tabilizou ocorrências entre os 
últimos dia 9 e 13, quarenta 
pessoas foram presas em 
flagrante na Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte. Pinda estuda 

implantação 
de abrigo 
permanente

Atendendo aos pedidos dos 
vereadores de Pindamonhan-
gaba, a diretora de Assistência 
Social, Ana Paula de Almeida, 
participou da última sessão 
de Câmara para explicar os 
motivos do fechamento do 
Abrigo Noturno Emergencial 
para pessoas em situação de 
rua.
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Manthiqueira 
encara o Mogi 
Mirim para se 
afastar do Z4
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Bastidores da Política

Magrão

Celão, João Pita e Fabrício 

Guaratinguetá e Pinda... O 
Carnaval de 2018 deve ficar marcado 
como o de grandes resultados para 
as duas cidades. Na Terra de Frei 
Galvão, o sistema de terceirização 
da estrutura e comercialização foi 
questionado, gerou polêmica, mas 
ficou para trás, após o grande número 
de pessoas presentes tanto na folia pe-
las ruas como no desfile das escolas. 
Já em Pindamonhangaba, o público 
geral de duzentos mil foliões fala por 
si. Quem passou pelas duas cidades já 
espera pela folia em 2019.

Cachoeira... a contratação da OS  
Instituto de Saúde Educação e Co-
mércio para a rede pública, que após 
prometer uma revolução na assistência 
e colocar em ordem o que estava em 
déficit na saúde municipal, já dá indi-
cios de que tudo pode não ter passado 
de fálácia. O tema veio à tona após 
declarações do vereador Carlinhos da 
Saúde, que, na tribuna, questionou a 
empresa pelo atraso de salário de fun-
cionários, pelo menos os que sobraram, 
após a baciada que foi dispensada no 
contrato do Edson Nota.

Atos e Fatos
“Não litigues contra 
um juiz, porque decidirão 
a favor dele”. 

Márcio Meirelles Eclesiástico 8,14

CARNAVAL,  FUTEBOL E 
POLÍTICA

A avenida Sapucaí se trans-
formou em palanque político. É 
o começo do fim. 

O futebol brasileiro, orgulho 
do povo, a pátria de chuteiras, 
se internacionalizou. A Europa 
se tornou o centro do espetáculo 
futebolístico do mundo onde se 
joga o futebol arte que desen-
volvemos.

É irritante assistir o futebol 
brasileiro, sem técnica, jogado-
res sem habilidade, extinguiu-se 
o centro avante rompedor, lança-
mentos de longa distância...

O comportamento do jogador 
em campo é ridículo onde a tele-
visão com a sua tecnologia capta 
todos os movimentos do jogador. 

Torna-se nítido quando o jo-
gador perde o equilíbrio e rola no 
chão como se fosse atingido pelo 
adversário de forma violenta. 

Será que a comissão técnica 
não informa os jogadores que 
este tipo de situação o telespec-
tador está vendo e reconhece a 
farsa?

No campeonato europeu é 
raro ver um jogador se portar 
desta maneira. 

A falta de ética não é só dos 
cartolas. A lama dos tapetões 
chegou nas chuteiras.

Outra cena difícil entender 
quando o jogador faz um gol.  Se 
livra dos companheiros que vão 
ao seu encontro para abraçá-lo 
pelo feito, se esquia e corre para 
a torcida.

 Ora, futebol não é um esporte 
de equipe? Ele não reconhece 
que o gol é uma construção 
coletiva de técnica, habilidade, 
conjunto e ele é um dos elemen-
tos desta equipe?

O bom futebol está na Europa!
 O samba, um dos últimos 

redutos da brasilidade se trans-
formando em palanque político, 
tendencioso e com os mesmos 
defeitos da política real: usar de 
ideologias fracassadas movidas 
à grana.

Como a fonte dos recursos 
escusos secou chegou a hora de 
criticar o governo. 

Com o dinheiro jorrando na 
comissão de frente a alegoria e 
harmonia reinava no carnaval.

As escolas criticaram o presi-
dente em exercício com o mesmo 
mote das ruas “Fora Temer” em 

um carro alegórico e nenhuma 
crítica ao ex-presidente, sua con-
denação e aos fichas-suja.

As mazelas do Rio de Janeiro 
também não foram esquecidas 
com o banquete, em Mônaco, do 
ex-governador e sua empreiteira 
de preferência e desfile de joias 
caras e raras.

O corretamente político ma-
tou o carnaval brasileiro que era 
uma festa popular, com marchi-
nhas, irreverente, cômico, crítica 
aos políticos, mas não de forma 
tão ideológica com tendência de 
esquerda e conotação de direita 
onde a grande massa entende 
direita ou esquerda como mão 
de direção.

O carnaval de rua ganhando 
uma dimensão espetacular ocu-
pando praças, ruas e avenidas 

dificultando na recepção das am-
bulâncias nos hospitais. barulho 
e xixi nas ruas.

Em Brasília, a reforma da 
previdência em ritmo de ressaca 
com o presidente Temer em um 
esforço ciclópico para aprová-la 
e o presidente da Câmara fazen-
do de tudo para não votar.

A reforma da previdência 
ficará para a próxima legislatura. 

 Em risco a continuidade do 
atual parlamento. Aprovar a re-
forma da previdência é diminuir 
as suas chances de retorno ou 
talvez voltar daqui quatro anos 
na vaga dos que aprovaram a 
reforma(?)

O ex-presidente Fernando 
Henrique tenta pela segunda vez 
liquidar o PSDB – a primeira 
com a negativa de abertura de 
uma CPI contra o presidente 
Lula - com a candidatura do 
apresentador de televisão. Si 
bem que o país está uma lata 
velha! O partido formado pelos 
políticos formados na luta polí-
tica, Montoro, Teotônio Vilella, 
Mario Covas e pelo político for-
mado pela academia: Fernando 
Henrique Cardoso. O novo na 
época, como: Collor, e, lá atrás, 
Jânio Quadros. 

No Supremo Tribunal Federal 
os encontros vespertinos e os de-
sencontros jurídicos de sempre. 
A suprema insegurança jurídica.

E os juízes federais morando 
em casa própria e recebendo aju-
da de custo. Segundo o respeitá-
vel magistrado Sergio Moro” o 
auxílio moradia é recuperação 
salarial”.

Até tu, Moro? 

“Até tu, Moro?”

O ex-secretário de governo de Pinda, Norbertinho, e o ex-prefeito Vito Ardito 
conversam com o editor de política do Jornal Atos Eder Billota sobre candidaturas

Projeção 2020 com escala em 2018
A semana do Carnaval fechou na redação do Jornal Atos com a 

visita do ex-prefeito de Pindamonhangaba, Vito Ardito e seu assessor 
Norbertinho. Boa comida, excelente café e um ‘bate-papo’ sobre a polí-
tica regional com vistas às próximas eleições (2018 e 2020). Vito falou 
sobre as motivações para sua desfiliação do PSDB e do assédio que vem 
recebendo de vários partidos para uma provável candidatura a deputado.

Nova configuração
Corre na boca pequena de Guará 

que após o incidente do projeto de 
contratação de uma OS para gerir o 
Pronto Socorro, a equipe de gover-
no de Marcus Soliva ‘costura’ uma 
união partidária para dar suporte aos 
avanços da administração pública. 
Além da base do PSB, PSD, PP e 
até o PR (que busca o divórcio com 
o ninho tucano) estuda a coalizão da 
nova estrutura partidária na Câmara.

Alça de mira
Rola pelos corredores da munici-

palidade de Guará que 3 integrantes 
do PSDB dotados no primeiro e se-
gundo escalão da Prefeitura correm 
o risco de serem exonerados como 
resultado da união suprapartidária 
que está sendo formada entre Exe-
cutivo e Legislativo, com vistas a 
governabilidade de Marcus Soliva.

Gente ‘nova’ no pedaço
Pelo andar da carruagem, a Pro-

moção Social de Guará deve ser a 
‘porta de entrada’ das novas aqui-
sições do governo Marcus Soliva. 
Segundo os bem informados, o as-
sessor especial do vereador Marcelo 
da Santa Casa, Arilson Pereira, deve 
assumir o comando da Secretaria em 
substituição a Alexandre Dias (fra-
gilizado na administração devido o 
posicionamento político-familiar), 
Helio Alves e o suplente de vereador 
Vantuir Farias também integram o 
novo time.

Três homens para…
…uma só cadeira O ano legisla-

tivo mal começou em Guaratinguetá 
e a especulação política já conjec-
tura sobre a nova presidência da 

Câmara. Ventos dos gabinetes dão 
conta que o peemedebista Fabrício 
da Aeronáutica articula uma aliança 
para barrar a reeleição do atual pre-
sidente. Ninguém ignora o fato que 
o vereador João Pita tem a promessa 
de votos de pelo menos cinco dos 
colegas para o cargo. Façam suas 
postas…

Previsão
Faltando ainda 32 semanas 

para eleição de deputado, a chapa 
esquenta em Lorena nas articula-
ções para as municipais, com pelo 
menos quatro nomes no mercado 
de apostas. Pelo que se escuta nas 
rodas políticas da cidade, Marietta 
Bartelega, candidata natural à su-
cessão de Fábio Marcondes, deverá 
enfrentar além de Sylvio Ballerini, o 
empresário Renato Marton (apoiado 
diretamente por um grupo de médi-
cos) e também Elcio Vieira Junior, 
que após consulta popular, já admite 
disputar a próxima prefeitura. 

O quinto nome
E por falar em candidaturas a 

prefeito de Lorena, o que ninguém 
soube informar ainda é sobre Toto 
de Oliveira Bastos, nome atual-
mente trabalhado pelos governistas 
para deputado. Acreditam que de-
pendendo do desempenho do ainda 
secretário de Cultura nas urnas de 
2018, ele poderá ser o quinto nome 
na corrida pela sucessão municipal. 
Perguntem ao Galão‼!

Feliz aniversário
A sessão de Câmara de Pinda 

desta quinta-feira, pós carnaval, 
rendeu mais um fato inusitado. 
Após levarem uma pizza na sessão 
anterior, como forma de protesto 

à atuação dos parlamentares, esta 
semana resolveram levar literal-
mente um bolo de aniversário, para 

comemorar um 
ano de abertura 
da CEI do Va-
none, que segue 
sem definição. A 
plateia também 
cobrou o anda-
mento de outras 
duas CEI’s, a do 
Laboratório Mu-

nicipal e a do IPTU complementar, 
que segundo o popular Dito Bala, 
tramita na base do ‘enroleixon’…

Sessão suspensa 
A presença do bolo de aniversá-

rio da CEI’s no plenário da Câmara 
nesta segunda-feira incomodou 
tanto os vereadores, que levou o 

presidente Car-
los de Moura 
– o Magrão, ao 
descontrole e  a 
interrompção da 
sessão. Há quem 
garanta que o 
ponto nervoso 
da situação foi 
quando mencio-

naram a condição da noiva de um 
dos parlamentares, como comis-
sionada na administração pública. 
Perguntem ao Ronaldo Pipas‼!

Rescaldo
Ainda sobre a sessão do bolo, 

quer dizer, de Câmara, num lance 
de puro oportunismo, digo, opor-
tunidade, o vereador Rafael Goffi 

(PSDB), ao as-
sumir a tribuna 
logo após a sus-
pensão dos tra-
balhos, tentou 
justificar o atra-
so na conclusão 
das CEI’s, aber-
tas praticamen-
te há um ano. 

Pelo zum-zum-zum da plateia, não 
conseguiu convencer ninguém. 
Ah! Muito menos o ‘griteiro’ do 
Roderley Miotto… Resumo: depois 
que os parlamentares se retiraram 
de cena pela segunda vez, o bolo 
foi repartido na plateia, batizando 
cada pedaço com o nome de um dos 
vereadores. Pergunte ao Adriane do 
‘pinda cidade em ação’, a página 
mais quente do Facebook‼!

O que muitos querem saber
A pergunta da quarta-feira de 

cinzas pelas esquinas de Cachoeira 
era: como o prefeito Edson Nota, 
que segundo os ‘bem informados’ 
da política, não tem patrimônio 
relevante declarado em seu Imposto 
de Renda, consegue andar com uma 
BMW que custa de R$ 450 mil, ga-
nhando apenas R$10 mil mensais,? 
Com a palavra os nobres vereadores, 
eleitos com a nobre missão de fis-
calizar o poder público municipal...

Interdição obrigatória
A ideia do ainda presidente do 

Legislativo de Lorena, Waldemilson 
Silva - o Tão, em fechar literal-
mente a Câmara para uma série de 
reformas estruturais, pegou muita 

gente simples 
de  surpresa . 
Porém, o que 
poucos sabem, 
é que desde o 
p e r í o d o  d o s 
ex-presidentes 
Rita Marton e 
Marcelo Bus-
tamante, não se 

‘põe um prego na parede’, que 
não seja alvo de críticas e suspei-
tas. Pensando nisto, Tão resolveu 
atender o laudo da engenharia da 
Prefeitura e dos Bombeiros, antes 
que literalmente ‘a Casa caia’. Além 
do que, justificaram que tudo o que 
for necessário saber antes da admi-
nistração do também ex-presidente 
Luiz Fernando (responsável pela 
reestruturação da parte administra-
tiva da Câmara), está explícito nos 
laudos da investigação minunciosa 
que o ex-vereador Carlos Coelho 
(PT) fez em seu último mandato. 

Câmara dividida
Comenta-se que as necessidades 

de obras emergenciais e estruturais 
da sede do Legislativo de Lorena 
forçou o presidente Tão a buscar 
abrigo em vários espaços para 
manter a funcionabilidade da Casa 
de Leis. As sessões deverão ocorrer 
nas dependências da Mitra Diocesa-
na, enquanto a parte administrativa 
deve se dividir em outras repartições 
sedidas pelo Executivo. Ah! Disse-
ram que o Tão foi atrás até do novo 
comandante do 5º BIL...

Na carona
Enquanto o ‘carnaval de rua’ 

corria solto pelas ruas de Cachoeira 
Paulista, a especulação política ob-
servava o oportunismo do prefeito 
Edson Nota pegando carona na 
popularidade do Bloco da Raia, ao 
custo de muitas, mas muitas latas de 
cervejas. Disseram que no meio da 
folia, nem o vice-prefeito Domingos 
Geraldo precisou esperar muito 
(como ocorre na fila de atendimen-
to do gabinete) para compartilhar 
uma selfie com o homem que veio 
de fora...

Crise anunciada
Sabe aquele aviso: “não entre 

sem ser convidado”, que é subs-
tituido por senso de educação e 
respeito? Pois bem, parece que o 
vereador de Cruzeiro, Paulo Viei-
ra, faltou na escola exatamente 
no dia desta aula. Pelo menos este 
foi o comentário da semana pelos 
corredores da Prefeitura, após ele 
- Paulo Vieira, ‘invadir’ o gabinete 
do prefeito Thales Gabriel, durante 
uma reunião da qual não tinha sido 
convidado.

Waldemilson, o Tão

Adriane do Pinda em Ação

Dito Bala do Mombaça
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Jéssica Dias
Queluz

O Hospital Municipal de 
Queluz recebeu melhorias 
por meio de emendas esta-
duais e federais. Além da 
pintura interna e externa no 
prédio, o hospital adquiriu 
equipamentos para o pronto 
atendimento, laboratório e 
para o setor de transporte 
de urgência e emergência.

Após 27 anos de inter-
venção, a Santa Casa teve 
o processo interrompido 
em setembro de 2015 por 
decisão judicial. A entidade 
é administrada por uma 
irmandade, que mantém 
uma mesa diretora, mas teve 
paralisado o atendimento.

Em março de 2017, o Mu-
nicípio criou a Fundação de 

Saúde que administrava o 
Hospital Municipal para a 
contratação da OS (Organi-
zação Social) Instituto Vale 
Saúde. É a OS que administra 
o hospital, que funciona no 
mesmo local da Santa Casa, 
atualmente.

Na última semana, o Pron-
to Atendimento recebeu dois 
monitores multiparâmetro, 
um ventilador mecânico, 
uma bomba de infusão e um 
eletrocardiograma. O Hospi-
tal Albert Einstein doou um 
equipamento de raio-X, que 
já se encontra no hospital, 
mas que aguarda a reforma 
no setor de radiologia para 
ser instalado.

No Laboratório foram ad-
quiridos um microscópio, um 
aparelho novo de bioquímica 
automatizado, aumentando a 

oferta de exames realizados, 
um destilador de água e duas 
centrifugas laboratorial. Já 
no setor de Transporte de Ur-
gência/Emergência foi adqui-
rida duas novas ambulâncias 
de transporte simples, uma 
UTI móvel equipada com 
cardioversor (aparelho para 
aplicação um choque elétrico 
de maneira sincronizado), 
DEA (desfibriladores exter-
nos automáticos), bomba de 
infusão e laringoscópio.

Foi adquirida também mais 
uma ambulância para o Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). A am-
bulância antiga está sendo 
utilizada como reserva téc-
nica, conforme protocolo do 
Ministério da Saúde. Junto 
à Vigilância em Saúde, foi 
adquirido um veículo de 

passeio (Fiat Mobi) para as 
ações de Vigilância Sanitária 
e Epidemiológica. Segundo a 
secretária de saúde, Marilda 
Uchôas, deve ser entregue um 
equipamento novo de ultras-
som digital, que irá melhorar 
os diagnósticos por imagem.

O investimento para a 
manutenção e aquisição dos 
aparelhos foram de mais de 
R$ 750 mil. Para a aquisição 
da ultrassonografia, tem 
mais R$ 100 mil e R$ 250 

mil de custeio para serem 
utilizados na saúde.

O Hospital Municipal de 
Queluz realiza em média 
12,5 mil atendimento por 
mês. Hoje o hospital possui 
19 leitos de internação em 
clínicas médicas, e nove lei-
tos de observação 24 horas 
no Pronto Atendimento. A 
especialidade mais procura-
da na central de regulação 
é otorrino, e as mais procu-
radas no hospital municipal 

de Queluz são oftalmologia 
e ultrassonografia.

Segundo a secretaria de 
Saúde, o projeto para o hos-
pital visa melhorar o sistema 
de prontuário eletrônico, 
a aquisição de novos equi-
pamentos para melhora da 
infraestrutura, compra de 
colchões, lençóis, reforma 
do setor de radiologia e 
instalação do equipamento 
recebido pelo Hospital Albert 
Einstein.

Parceria com Santa Casa amplia número 
de atendimentos ambulatoriais em Lorena
Cidade registra crescimento mensal de mais de duas mil consultas; medida busca reduzir fila de espera

Pronto Atendimento, laboratório e setor de transporte 
de urgência recebem melhorias no atendimento; 
investimento federal é de mais de R$ 750 mil

Lucas Barbosa
Lorena

A Prefeitura de Lorena re-
velou na última semana que 
a parceria firmada no início 
de 2017 com a Santa Casa de 
Misericórdia resultou em um 
aumento mensal de mais de 
duas mil consultas e cirurgias 
de baixa e média complexida-
de disponibilizadas à popula-
ção. A iniciativa, que amplia 
o acesso dos moradores aos 
atendimentos laboratoriais, 
busca otimizar o   agenda-
mento dos procedimentos, 
reduzindo as filas de espera.

Segundo a secretária de 
Saúde, Imaculada Conceição, 
o convênio, celebrado em 
maio de 2017, garantiu que 
além do Ambulatório de Es-
pecialidades 2, antigamente 
conhecido como Inamps, a 
população passasse a agendar 
consultas e exames direta-
mente na Santa Casa.

A partir da ampliação dos 
locais de agendamento, o 
Município registou um cres-
cimento de 2,4 mil consultas 
mensais, gerando uma ex-
pectativa de impacto anual 
de quase trinta mil cirurgias, 
exames e consultas. “A Santa 

Casa é uma excelente par-
ceira e estamos trabalhando 
de forma conjunta na busca 
constante por uma maior 
humanização e assistência 
à população. Através desta 
iniciativa, que aumentou 
consideravelmente o número 
de atendimentos, os pacientes 
passaram a ter mais facilida-
de para serem atendidos em 
diversas especialidades médi-
cas”, comemorou a secretária.

Com a parceria, passaram a 
ser ofertadas vagas no Ambu-
latório da Santa Casa para as 
especialidades de psiquiatria, 
ginecologia, endocrinologia 
cirurgia geral, ortopedia, 
oftalmologia, otorrinolarin-
gologia, vascular e urologia.

Imaculada revelou ain-
da outras melhorias que o 
convênio deve garantir às 
famílias de Lorena em 2018. 
“Além de aumentarmos em 
até quinhentas consultas o 
número total de atendimen-
tos oftalmológicos mensais, 
combateremos uma demanda 
reprimida nas especialidades 
de endocrinologia e psiquia-
tria. Além de cirurgias de ca-
taras, em até um mês também 
iniciaremos as operações de 
otorrinolaringologia”.

O Pronto Socorro de Queluz; cidade investe em estrutura de equipamentos para reforçar atendimento

Pacientes e familiares aguardam atendimento em área de espera da Santa Casa de Lorena; hospital amplia atendimento com parceria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Novos equipamentos 
ampliam assistência 
no Hospital de Queluz

Depois de fechamento de abrigo emergencial, 
Pinda estuda implantação de serviço permanente
Diretora de Assistência Social explica projeto na Câmara; Município avalia impacto orçamentário

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo aos pedidos 
dos vereadores de Pinda-
monhangaba, a diretora de 
Assistência Social, Ana Paula 
de Almeida, participou da 
última sessão de Câmara 
para explicar os motivos 
do fechamento do Abrigo 
Noturno Emergencial para 
pessoas em situação de rua. 
Além de justificar a medida, 

ela revelou detalhes do pro-
jeto para que o município 
passe a contar com um local 
permanente de atendimento 
a este público em 2018. 

A diretora informou que o 
abrigo noturno, aberto em 
agosto de 2017 no São Be-
nedito, tinha como objetivo 
atender até vinte moradores 
de rua durante o período do 
inverno.

Os beneficiados foram abor-
dados em diversos pontos do 

município, e convencidos 
por uma equipe a passarem 
a noite no abrigo, onde era 
feita a inclusão dos nomes 
no Cadastro Único e no pro-
grama social Bolsa Família. 
Além disso, assistentes sociais 
apresentavam alternativas de 
intermediação dos vínculos 
familiares, com o objetivo de 
que os assistidos pudessem 
retornar aos seus lares de 
origem.

Ao contrário da programa-

ção inicial, que era de até três 
meses de funcionamento, o 
local assistiu 15 pessoas até 
janeiro de 2018.

Após o fechamento da uni-
dade, a Prefeitura passou a 
ser questionada pelos vere-
adores sobre quais seriam 
as medidas tomadas para 
atender quem deixou de ser 
assistido pelo abrigo. Em 
resposta, Ana Paula informou 
que a maioria dos indivíduos 
passaram a serem atendidos 

pela entidade filantrópica 
S.O.S. (Serviço de Obras So-
ciais), e o restante retornou 
aos lares de familiares. “Res-
saltei aos parlamentares que 
no ano passado foi necessário 
tomar esta medida emer-
gencial, porque o inverno 
seria muito rigoroso e de 
forma alguma poderíamos 
deixar estas pessoas na rua. 
O fechamento, que já era 
previsto, não quer dizer que 
paramos de acompanhar 

a situação destes cidadãos, 
pois mantemos um trabalho 
abrangente de assistência”, 
explicou Ana Paula.

A diretora revelou ainda 
que foi iniciado recentemente 
um estudo de viabilidade 
para a implantação de um 
abrigo noturno em caráter 
definitivo no município. “Es-
tamos analisando o impacto 
orçamentário deste serviço, 
que é de alto custo financeiro 
e complexo em relação às 
exigências legais. Caso seja 
necessário, recorremos ao 
apoio governamental e até 
mesmo do setor privado. 
Esperamos concluir este 
estudo até o fim do primeiro 
semestre, para que possamos 
na sequência avançar neste 
projeto tão importante”.
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PM fechou Operação Carnaval com registro de duas mortes da região; drogas seguem assustando

A jovem Maria Luiza, vitíma de ataque de ex-namorado em Canas

“Operação Carnaval” tem dois homicídios 
e prende quarenta pessoas na região
Canas e Lorena registram únicas mortes na região; PM apreende quase 13 quilos de drogas e 15 armas

Lucas Barbosa
Regional 

Um balanço divulgado pela 
Polícia Militar na última 
quarta-feira revelou os nú-
meros da violência no Vale 
do Paraíba durante o Car-
naval. Na sub-região 3, que 
conta com nove municípios, 
foram registrados assassina-
tos em Canas e Lorena. 

De acordo com o levanta-
mento, que contabilizou as 
ocorrências entre os últimos 
dia 9 e 13, quarenta pessoas 
foram presas em flagrante 
na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. Além de 15 armas de 
fogo, também foram apre-
endidos quase 13 quilos de 
drogas.  

Durante a “Operação Car-

naval”, que contou com três 
mil policiais militares, mais 
de 12 mil pedestres e seis 
mil motoristas foram abor-
dados. 

O primeiro homicídio do-
loso (quando há a intenção 
de matar) durante o período 
ocorreu na última segunda-
-feira, em Lorena.

Segundo o boletim de 
ocorrência, um jovem de 26 
anos caminhava pelo Parque 
das Rodovias, por volta das 
6h, quando foi surpreendido 
por um atirador, que efetuou 
seis disparos de arma de 
fogo.

Ferido nas regiões da ca-
beça e abdômen, a vítima 
chegou a ser socorrida pelo 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência), 
mas não resistiu aos feri-

mentos. A Polícia Civil abriu 
um inquérito para investigar 
o caso, mas ninguém havia 
sido preso até o fechamento 
desta edição.

O segundo homicídio acon-
teceu na manhã da última 
terça-feira, no Centro de 
Canas. De acordo com a 
Polícia Civil, a jovem de 19 
anos Maria Luiza, que não 
teve o sobrenome revelado, 
foi morta á tiros pelo ex-na-
morado Elton dos Santos.

Cerca de uma hora após 
matar a ex-companheira, 
com quem tinha uma filha 
de dez meses, o criminoso 
se matou com um tiro na 
cabeça, ao ser encontrado 
pela Polícia Militar, próxi-
mo a um córrego no Santa 
Edwiges, em Lorena (leia 
texto abaixo).

Homem se mata após tirar 
vida de ex-namorada em Canas
Suspeita é de crime passional, já que assassino não concordaria 
com o fim do relacionamento; casal deixa filha de menos de um ano

Lucas Barbosa
Canas

Ao invés de folia, a terça-
-feira de Carnaval foi de luto 
para a família de uma jovem 
de 19 anos, assassinada pelo 
ex-namorado em Canas. Pou-
co mais de uma hora após o 
crime, o atirador se matou 
em Lorena. 

De acordo com a Polícia 
Civil, por volta das 10h, Elton 
dos Santos surpreendeu a ex-
-companheira, Maria Luiza, 
que não teve o sobrenome 
divulgado, na avenida 22 de 
Março, na região central de 
Canas. Após efetuar diversos 
disparos de arma de fogo 
contra a jovem, o criminoso 
fugiu para Lorena.

A mãe de Maria Luiza in-
formou à Polícia Militar que 
acreditava que o autor do 
crime havia sido o ex-genro, 
informando o endereço em que 
ele morava na cidade vizinha.

Ao chegarem no local 
indicado, no Santa Edwiges, 
os policiais foram atendidos 

pela mãe do suspeito, que 
autorizou a entrada da 
equipe. Durante vistoria 

no quarto de Elton, que 
não estava na residência, 
foi localizado um cartucho 
deflagrado de munição ca-
libre 38. 

Na sequência, os PM's 
iniciaram uma busca pelo 
bairro atrás do indivíduo, 
que foi localizado próximo a 
um córrego. Ao perceber que 
seria abordado, Elton sacou 
a arma, um revólver calibre 
38, e efetuou um disparo 
contra a própria cabeça. Ele 
chegou a ser levado ao Pron-
to Socorro, mas não resistiu 
ao ferimento.

De acordo com a investi-
gação, a principal suspeita 
é que o crime tenha sido 
passional, já que Elton não 
teria aceitado a separação. 

O caso gerou comoção nas 
redes sociais. O ex-casal dei-
xou uma filha de dez meses. 
Maria Luiza também tinha 
outra filha, fruto de uma 
relação anterior.

Foto: Reprodução Facebook

Foto: Arquivo Atos

Menor é apreendido por 
assaltar supermercado 
no Jardim do Vale 1

Procurados por tentativa de 
homicídio e furto são presos 
em Pindamonhangaba

Foragido é detido em Pinda 
com maconha e cocaína

Mulher é presa com mais de 
oitocentos gramas de cocaína

Casal é flagrado com cocaína, 
crack e maconha em Pinda

Criminosos são presos por assalto a bancos em Cunha

Um adolescente de 17 anos 
foi apreendido depois de as-
saltar um supermercado na 
tarde da última quarta-feira, 
no Jardim do Vale 1, em Gua-
ratinguetá.

De acordo com a Polícia 
Militar, o menor invadiu o 
estabelecimento comercial, 
localizado à rua Professor 
José Amaral, e rendeu os fun-
cionários com um simulacro 
de arma de fogo. 

A Polícia Militar capturou 
dois foragidos da Justiça na 
última quarta-feira, em Pinda-
monhangaba. Eles eram pro-
curados por furto e tentativa 
de homicídio.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma equipe da Polícia 
Militar patrulhava o Arareta-
ma, quando decidiu abordar 
dois homens que estavam sen-
tados em uma caixa d'agua. Ao 
perceberem a aproximação da 
viatura, a dupla tentou fugir, 
mas acabou alcançada. 

Ao checarem a documenta-

Um criminoso procurado 
por tentativa de homicídio 
e tráfico de drogas foi cap-
turado na noite da última 
quinta-feira, no Maricá, em 
Pindamonhangaba. Em sua 
casa, também foram apreen-
didas drogas. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a Polícia Mi-
litar realizava uma ronda de 
rotina pela rua Guanumbi, e 
desconfiou da atitude de um 
homem que estava em frente 
a uma casa. Na abordagem, 

A Polícia Civil prendeu 
uma mulher por tráfico de 
drogas, na manhã da última 
sexta-feira, no Vila Nunes, 
em Lorena.

Cumprindo um manda-
do de busca domiciliar em 
uma casa à rua Francisco di 
Domenico, a equipe do 2° 

Após denúncia anônima, 
um casal foi preso em 
flagrante por tráfico de 
drogas na tarde última 
quarta-feira, em Pindamo-
nhangaba. 

Segundo a Polícia Militar, 
a dupla estava contando 
dinheiro em uma esquina 
do Araretama, quando foi 
abordada. Além de uma 
quantia de cerca de R$50, 

Seis homens foram presos 
na tarde da última quinta-
-feira acusados de terem 
participado do assalto a três 
bancos em Cunha. Na ação 
criminosa foram roubados 
mais de R$ 1 milhão dos 
cofres das agências.

De acordo com a Polícia 
Civil, uma denúncia anô-
nima revelou que parte da 
quadrilha estava em dois 

Clientes conseguiram 
acionar a PM, que ao chegar 
no local se deparou com o 
criminoso em luta corporal 
com um funcionário. 

Além da réplica de pis-
tola, foi localizada com o 
adolescente uma quantia 
de quase R$ 500, que havia 
sido roubada do caixa.

O menor infrator foi apre-
endido e permanece à dispo-
sição da Justiça.

ção dos suspeitos, os policiais 
descobriram que o jovem de 
18 anos era procurado pelo 
crime de tentativa de homi-
cídio contra outro homem, 
ocorrido em agosto de 2017.

Já o outro indivíduo era 
procurado por um furto 
qualificado, cometido contra 
uma loja no Centro,  em 
dezembro do ano passado.

Os criminosos foram en-
caminhados ao 1° Distrito 
Policial e aguardam trans-
ferência para algum presidio 
da região.

o suspeito usou um nome 
falso para se identificar. 
Questionado pelos policiais, 
o individuo acabou confes-
sando que havia mentido e 
que era procurado há mais 
de um ano por dois crimes. 

No interior da residência 
foram apreendidas 463 
cápsulas de cocaína e três 
pés de maconha.

O bandido foi recolhido à 
Cadeia Pública de Pindamo-
nhangaba, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Distrito Policial de Lorena 
apreendeu 807 gramas de 
cocaína e diversos materiais 
utilizados para armazenar 
e embalar o entorpecente. 

A dona do imóvel foi 
encaminhada à delegacia, 
onde permanece à dispo-
sição da Justiça.

foram localizadas seis 
cápsulas de cocaína, 11 
pedras de crack e uma pe-
quena porção de maconha. 

O homem e a mulher, 
de 23 e 18 anos respec-
tivamente, foram enca-
minhados ao 1° Distrito 
Policial, onde aguardam 
transferência para a Ca-
deia Pública de Pindamo-
nhangaba.

carros, tentando fugir por 
uma estrada rural de São 
Luiz do Paraitinga. 

Ao chegarem ao local, os 
policiais prenderam três 
homens que estavam a pé 
em um matagal, já que um 
dos veículos atolou na lama. 
Com o trio foi apreendido 
um malote de dinheiro, que 
não teve a quantia divul-
gada. 

Na sequência, outros três 
homens foram presos em 
São José dos Campos, acu-
sados de participação no 
roubo. O restante da qua-
drilha, que conta com cerca 
de vinte integrantes, segue 
foragida.   

Segundo as investigações, 
por volta das 4h da última 
quinta-feira os bandidos 
utilizaram explosivos para 

terem acesso aos cofres de 
três agências bancárias no 
Centro de Cunha.

Armados com fuzis, os as-
saltantes dispararam diver-
sos tiros para o alto durante 
a ação, que durou cerca de 
meia hora.

Após as explosões, a qua-
drilha ateou fogo em dois 
carros, bloqueando a rodo-
via Cunha-Paraty.
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Ernaldo apresenta projeto 
de modernização da Feira de 
Ambulantes em Aparecida
Proposta prevê construção de camelódromo com dois andares 
de lojas, serviços e banheiros; feirantes cobram maior segurança

Juliana Aguilera
Aparecida

O prefeito de Aparecida, 
Ernaldo Marcondes (PMDB), 
anunciou na última sexta-
-feira o projeto de melhorias 
na Feira de Ambulantes. A 
proposta conta com a cons-
trução de três blocos de dois 
andares que abrigarão lojas 
no piso térreo e serviços 
como praça de alimentação, 
banheiros, caixas eletrônicos 
e casa lotérica no primeiro 
andar. A estimativa é de 50 
mil m² de infra-estrutura nos 
dois andares.

Segundo o prefeito, a obra 
deve começar pelo lado da 
rodoviária, com duração 
entre 18 e 24 meses. Os am-
bulantes poderão trabalhar 
neste período, sendo apenas 
deslocados para ruas para-
lelas ou locais ainda a serem 
estudados pela Prefeitura, 
como o pátio da Basílica. O 
prefeito afirmou que 90% 
dos ambulantes ficarão no 
mesmo lugar após o término 
das obras, apenas serão relo-
cados para a avenida bancas 
das ruas João Alves, João 
Matuck e entorno da escola 
Chagas Pereira.

Para não obstruir com-
pletamente a passagem de 
carros, a avenida funcionará 
na semana, com duas vias 
largas para dois carros, com 
local destinado também ao 
estacionamento rotativo. O 
espaço servirá para sanar 

a dificuldade de viaturas de 
bombeiro e ambulâncias em 
passar pelas bancas no final de 
semana. Marcondes também 
explicou que o comerciante 

continuará pagando o mesmo 
valor fixo de R$ 1,2 mil ou 
R$1,5 mil anual, de acordo 
com o tamanho da banca.

Melhorias – De acordo com 

o prefeito, com a obra, a Feira 
de Ambulantes deve se tornar 
mais organizada, segura e 
receptiva aos turistas. Serão 
instalados luzes de LED nos 
prédios e haverá seguranças 
e câmeras de monitoramento.

O prefeito respondeu tam-
bém sobre a situação com-
plicada da fiação atual na 
feira. “Não podemos deixar 
que continue circulando por 
dentro da feira. O Corpo de 
Bombeiro veio avisar que pode 
ocorrer o risco de incêndio”.

Com os blocos, a Prefeitura 
assumirá os serviços atual-
mente terceirizados pelos 
ambulantes, como luz e se-
gurança, além de acabar com 
a despesa de montagem e 
desmontagem das bancas. O 
comerciante poderá trabalhar 
a semana inteira no seu box.

João Silva tem banca há 
vinte anos na feira e come-
morou a mudança. “Chuva 
atrapalha muito a gente aqui. 
Se melhorar a infraestrutura, 
vai ter mais retorno. Pode até 
gerar mais emprego”, desta-
cou o comerciante, que já foi 
vítima de furto e lembrou da 
necessidade de uma maior 
segurança.

O gerente Evandro da Silva 
trabalha em um loja na Ave-
nida Monumental e foi outro 
que apontou para o problema 
da segurança. “Todo final de 
semana tem gente sendo rou-
bada na feira, por batedor de 
carteira ou pessoal que vende 
fitinha. Dia de semana é vazio 
pra cá, não passa guarda, não 
passa fiscal. É perigoso, pois 
esconde a loja”, contou.

Silva afirmou que não havia 
sido comunicado sobre a pos-
sível mudança e se preocupa 
com o espaço para carros na 
cidade. “Já é apertado, agora 
começou a zona azul também, 
pode ser que o romeiro pare 
de vir de carro pra cá”. 

Limpeza – A hoteleira Ma-
rina Assis se preocupa com 
a questão do lixo na avenida. 
“Eu quero saber se ele vai 
resolver o problema de lixo. 
Aumentou muito mais minha 
despesa com dedetização”, 
reclamou. Marina diz que a 
falta de lixeiras causa o acú-
mulo de lixos na esquinas de 
ruas, e que seu hotel sofre com 
insetos que entram no prédio 
pela proximidade. 

Ela reforçou o problema 
com a experiência que teve 
no último dia 12 de outubro. 
“Tivemos um monte de buei-
ros na Avenida Monumental 
vazando, inclusive o meu. E 
não é o fluxo por conta do ho-
tel, eu já tive muito mais gente 
usando e eu nunca tive esse 
problema”, afirmou. Dúvidas 
como a abertura das bancas 
na semana e a continuação do 
projeto em futuros mandatos 
também foram levantadas 
pela população.

Licitação – O prefeito afir-
mou que o preço estimado 
da obra é de R$ 70 milhões, e 
que a Feira de Ambulantes não 
será negociada com nenhuma 
empresa. “Ela é patrimônio pú-
blico da cidade. A empresa que 
ganhar a licitação vai construir 
o prédio e não terá poder so-
bre as bancas ou de contrato. 
Será a mesma relação que se 
tem hoje do comerciante com 
a prefeitura”, reforçou.

O projeto será repassado 
para comerciantes e cidadãos 
no dia 20 de fevereiro e, após a 
data, haverá audiência pública 
para decisão da sua continui-
dade. Marcondes afirmou que, 
caso vingue, a expectativa é 
levar a prefeitura para o se-
gundo andar do camelódromo.

O prefeito Ernaldo Marcondes explica as mudanças na feira livre

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:

elaborar 

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:

elaborar 

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
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Silveiras recebe cinco 
novos computadores 
para o Acessa SP

Silveiras adquiriu cinco no-
vos computadores completos 
através da parceria entre o 
Estado de São Paulo e a Prefei-
tura para o Programa Acessa 
São Paulo. Ao todo são cinco 
aparelhos, sendo um para 
uso do monitor responsável 
e quatro para uso do cidadão.

Em média vinte pessoas 
utilizam as maquinas ao dia. 
Na parte da manhã, a procura 
é entre cinco pessoas. Já no 
período da tarde, em média 

15 pessoas. De acordo com 
a Prefeitura, o Acessa SP tem 
uma média de quatrocentos 
usuários mensalmente. O 
programa oferece aos usuários 
computadores com acesso à in-
ternet, impressora e programa 
para realização de currículo.

A expectativa da Prefeitura 
para ainda este ano é realizar 
manutenção, pintura e me-
lhorias no local que hoje está 
instalado. O Acessa SP funcio-
na à rua Juvenal Rodrigues 
Soares, ao lado da Prefeitura, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h.

Da Redação
Silveiras

Adolescente utiliza computadores do Acessa São Paulo, em Silveiras

Foto: Divulgação

Foto: Juliana Aguilera
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EXTRATO DE CONTRATO

A Empresa MARCHETTONI PIZZARIA E CANTINA EIRELI - ME, situada à Rua Cel. Pires 
Barbosa, nº 535 – Campo do Galvão – Cidade de Guaratinguetá/SP – Inscrição Estadual:
332.192.399.113 e CNPJ: 23.809.226/0001-33, comunica extravio das Notas Fiscais de 
Venda ao Consumidor nº 01 - 500 – Série D-1.

Sondador de Rotativa Hidropoços 
- Admite com experiência em poços artesianos/piezômetros. 
CNH C ou D.

0800.703.6877 ou (31) 21221839 Edson

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 008/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços 
especializados em roçada, capinagem, remoção e confecção de cercas, abertura 
de valas e desentupimento de bueiros, bocas de lobo e galerias das margens 
das estradas vicinais do município, conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA 
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA 
DECLARAÇÃO QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE: 28/02/2018, às 16:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.
Silveiras, 15 de fevereiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas Pindamonhangaba - SP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010

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.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições
e Tutelas Pindamonhangaba - SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12410-010
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:
JOSÉ MAUZIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 12 de setembro de
1986, residente e domiciliado na Rua Benjamin Bittencourt nº 77, Araretama, nesta
cidade, filho de MAUZIRO JOSÉ DA SILVA e ANA ROSA DA SILVA.
CRISTIANE APARECIDA CORRÊA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba
- SP, no dia 20 de maio de 1983, residente e domiciliada na Rua Kassato Maru nº 28,
Cidade Jardim, nesta cidade, filha de JOSÉ CARLOS DIAS e MARIA APARECIDA
CORRÊA PEREIRA. 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, 10 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALAN DIAS DA MOTTA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista carreteiro,
estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Valparaíso - SP, no dia 8 de
junho de 1979, residente e domiciliado na Rua Maria Oscarina Resende de Oliveira, nº
86, Beta, Pindamonhangaba-SP, filho de JUAREZ DIAS DA MOTTA e NAIR CARLOS.
DEBORA ERIKA PINTO DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar adminis-
trativa, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP,
no dia 1 de fevereiro de 1987, residente e domiciliada na Estrada Municipal Alcides
Soares de Oliveira, nº 581, Delta, Pindamonhangaba-SP, filha de ADILSON DIAS e
SILVANA VIEIRA PINTO DIAS. 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, 10 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ABOUD FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro, estado
civil divorciado, de 61 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 18
de março de 1956, residente e domiciliado Rua Professora Brasília Indiani nº 170,
aptº. 91, Bosque Flamboyant, em Taubaté SP, filho de CARLOS ABOUD e ELZIRA
CORRÊA ABOUD.
RITA DE CÁSSIA DE BARROS TRANNIN, de nacionalidade brasileira, profissão
professora, estado civil divorciada, de 52 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba
- SP, no dia 22 de maio de 1965, residente e domiciliada Rua Dr. Laerte Machado
Guimarães nº 765, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MARIA
TRANNIN e ALICE DE BARROS TRANNIN. 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, 10 de fevereiro de 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO ANTONIO HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, profissão contador, esta-
do civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em São Bento do Sapucaí - SP, no
dia 6 de novembro de 1979, residente e domiciliado Rua Matias Peres nº 46, Floradas
de São José, em São José dos Campos SP, filho de JOÃO HENRIQUE NETO e
VICENTINA DE LIMA HENRIQUE.
GISELE DE FATIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciária,
estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba - SP, no dia 29
de novembro de 1983, residente e domiciliada Avenida Dr. Fontes Junior nº 308, São
Benedito, em Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO DE PAULA SILVA e MARIA
DE FATIMA 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, 14 de fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDEMIR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador de má-
quina, estado civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em Taubaté - SP, no dia 28
de julho de 1975, residente e domiciliado Rua Augusto de Souza nº 36, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filho de BENEDICTO DOS SANTOS e MARIA DO SOCORRO
DA SILVA SANTOS.
SIMONE APARECIDA CASARI DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão con-
tadora, estado civil divorciada, de 41 anos de idade, nascida em Taubaté - SP, no dia
26 de maio de 1976, residente e domiciliada Rua Augusto de Souza nº 36, Santana,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ RUBENS DE MELO e MARGARIDA CASARI
DE MELO. 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 fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, esta-
do civil divorciado, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia
5 de setembro de 1981, residente e domiciliado na Rua Luiz Flávio Marcondes de
Oliveira nº 32, Nova Esperança, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO
ALVES DA SILVA e MARIA DIRCE ROSA DA SILVA.
ANA CLAUDIA BERTHOUD DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profissão cozi-
nheira, estado civil divorciada, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba -
SP, no dia 23 de novembro de 1982, residente e domiciliada na Avenida Athayde
Marques nº 18, Vila Prado, Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MOURA DE
ASSIS e MAÍSA JOICE BERTHOUD 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 fevereiro de 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOVINO APARECIDO LUCIANO, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, es-
tado civil solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Moreira César - Pindamonhangaba
- SP, no dia 13 de julho de 1977, residente e domiciliado Rua Luiz Fernando Picca nº
17, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSE DUVANIR LUCIANO e
ALICE LEITE LUCIANO.
ROSANA DE FATIMA FELICIANO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Redenção da Serra - SP, no dia 15 de
outubro de 1971, residente e domiciliada Rua Luiz Fernando Picca nº 17, Araretama, em
Pindamonhangaba SP, filha de VERGILIO DE SOUZA FELICIANO e MARIA APARECIDA
VELOSO. 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 fevereiro de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO CÉSAR VERONÊS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, es-
tado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba - SP, no dia 20
de agosto de 1993, residente e domiciliado Rua Julio Correa da Silva no 53, Vitória
Vale II, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO CÉSAR VERONÊS e GERALDA
LUCIA CHAVES VERONÊS.
STHÉFANIE FABRÍCIA CESAR DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
atendente, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba -
SP, no dia 22 de maio de 1999, residente e domiciliada Rua Julio Correa da Silva no 53,
Vitória Vale II, em Pindamonhangaba SP, filha  de LUIZ WAGNER DOS SANTOS e
FABIANA CESAR MARQUES. 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, 16 de fevereiro de 2018.



17 DE FEVEREIRO DE 2018 7

A nova sede do Senac, em Pinda, que já abriu inscrições para cursos

Manthiqueira encara o Mogi Mirim
para se afastar da zona de rebaixamento

Novo polo do Senac tem inscrições abertas em Pinda

Vitória em casa sobre o Capivariano na última quarta-feira abriu vantagem de 
quatro pontos da “degola”; adversário deste sábado também começou mal

Quinta unidade no Vale do Paraíba oferece 80% das vagas gratuitas e atende outras três cidades da região

Pinda planeja entrega de cinco 
novas creches até o fim do ano
Investimento é de quase R$ 11 milhões; serviço deveria ser concluído em 2017

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a expectativa de aten-
der até mil crianças de Pin-
damonhangaba, a Prefeitura 
revelou na última terça-feira 
que pretende concluir até o 
fim do ano a construção de 
cinco creches. A melhoria, que 
conta com um investimento de 
quase R$ 11 milhões, atende 
uma antiga reivindicação da 
população. 

No início de 2016, a Prefei-
tura celebrou um convênio 
com o Governo Federal, atra-
vés do FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação), para a construção 
de unidades educacionais 
infantis nos bairros Arco Íris, 
Crispim, Centro, Parque das 
Palmeiras e Mantiqueira.

As obras contam com um 

des será essencial para aten-
der uma antiga reivindicação 
das famílias de Pinda “Já que 
cada creche tem capacidade 
de receber até duzentos alu-
nos, conseguiremos estender 
consideravelmente nossa rede 
de atendimento. Nas últimas 
décadas, com o crescimento 
populacional e surgimento de 
novos bairros, aumentou a de-
manda pelo serviço. Com mais 
vagas, teremos condições de 
avançar muito no setor”. 

O chefe da pasta revelou 
ainda outras ações, tomadas 
com o objetivo de abranger 
e qualificar a rede municipal 
de educação infantil. “Além 
destas cinco que estão em 
fase de construção, também 
ampliamos outras unidades 
que necessitavam suprir o au-
mento da demanda de regiões 
especificas da cidade. Estamos 
fazendo o possível para ofe-
recer as melhores condições 
estruturais e organizacionais 
para que os estudantes consi-
gam se desenvolver”.

Segundo o projeto, cada 
uma das novas cinco creches 
contarão com mais de 1,5 mil 
m² de área construída. Além 
de salas de aula, as unidades 
terão sanitários, fraldários, 
pátio coberto, parquinho, 
refeitório e sala multiuso.Funcionários da Prefeitura trabalham em reforma de creche de Pinda; cidade investe R$ 11 milhões

investimento federal de cerca 
de R$ 10 milhões, ficando 
a cargo do Município uma 
contrapartida de quase R$ 1 
milhão.

As obras foram iniciadas 
em junho do mesmo ano, mas 
não foram entregues no prazo 
determinado, de até nove me-
ses. Na época, a antiga gestão 
municipal, comandada pelo 
ex-prefeito Vito Ardito (PSDB), 
explicou que o serviço foi in-
terrompido devido ao atraso 
dos repasses provenientes do 
Ministério da Educação. 

Com a retomada das obras 
no ano passado, a expectativa 
da atual gestão municipal é 
que os serviços sejam conclu-
ídos até dezembro.

De acordo com o secretário 
de Educação e Cultura, Júlio 
César Augusto do Valle, o fun-
cionamento das novas unida-

Da Redação
Pindamonhangaba

A Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba recebeu na 
última quinta-feira a sua quin-
ta unidade do Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial). A nova sede foi 
instalada em Pindamonhanga-
ba e conta com um prédio de 
três pavimentos com mais de 
5 mil m² de área construída. 
Outras cidades que contam 
com o polo do Senac na região 
são Taubaté, Guaratinguetá, 
São José dos Campos e Cam-
pos do Jordão.

Para atender todas essas 
áreas, a sede em Pindamo-
nhangaba, que fica no nº 

1.255 da rua Suíça, no bairro 
Santana, conta com 24 am-
bientes educacionais dividi-
dos em 11 salas de aula, 11 
laboratórios, sendo um de 
hardware; quatro de software; 
um de beleza, cabelo, manicu-
re e pedicure; um de farmácia, 
enfermagem e meio ambiente; 
um de multiprocedimentos, 
estética, massoterapia e po-
dologia; um de modelagem, 
estilismo e design; dois la-
boratórios móveis para uso 
convencional e de informática; 
um auditório com capacida-
de para 123 pessoas e uma 
biblioteca aberta ao público.

As inscrições estão abertas 
desde a última quinta-feira 
para cursos de administração 

geral e gestão de pessoas; 
gestão e negócios; tecnologia 
da informação; moda e beleza; 
design e arquitetura; eventos; 
saúde e bem-estar. Por meio 
do Programa Senac de Gratui-
dade, 80% das vagas ofertadas 
serão gratuitas.

O curso de maquiador tem 
carga horária de 160 horas 
e início das aulas no dia 9 de 
abril. Já o curso de Formação 
em Hardware são oitenta ho-
ras, com início no dia 14 de 
abril. O curso para cuidador 
de idoso e auxiliar de escritó-
rio terá 160 horas cada, com 
aulas iniciando no dia 16 de 
abril. Também no dia 16 de 
abril serão iniciadas as aulas 
do curso Técnicas Básicas de 
Costura, com sessenta horas. 
O curso de cabeleireiro conta 
com quatrocentas horas, com 
início no dia 18 de abril. Já o 
curso de Introdução ao Offi-
ce- Word, Excel e PowerPoint 
2016 começará no dia 28 de 
abril com 39 horas.

Segundo a gerente do Senac 
Pindamonhangaba, Ana Clau-

dia Galhardo Palma, com o iní-
cio das atividades, a unidade 
passa a ser polo de dissemina-
ção da educação profissional 
de qualidade na região. “Nossa 
missão é formar profissionais 
protagonistas e com atitudes 
empreendedoras. Dessa forma 
conseguiremos contribuir 
ainda mais para o desenvol-
vimento social e econômico 
do Vale do Paraíba”.

A unidade de Pindamonhan-
gaba está equipada para aten-
der cidades vizinhas como 
Tremembé, Santo Antônio do 
Pinhal e São Bento do Sapucaí. 
A estimativa é de que sejam 
atendidas nove mil pessoas 
anualmente.

O interessado em se can-
didatar a uma vaga gratuita 
deve ter renda familiar per 
capita de até dois salários mí-
nimos federais e se inscrever 
pelo Portal Senac, sp.senac.br/
bolsasdeestudo.

As inscrições podem ser re-
alizadas até dois meses antes 
da data de início do curso, 
sempre a partir das 12h.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Manthiqueira volta a 
campo neste sábado para 
enfrentar o Mogi Mirim. Os 
dois times encaram pressão 
após início ruim na Série A3 
do Campeonato Paulista. O 
time de Guaratinguetá jogou 
em casa na última quar-
ta-feira e fez o suficiente 
para vencer o Capivariano 
por 1 a 0.

O placar deu à Laranja do 
Vale três pontos importantes 
na luta contra o rebaixamento.

Diferente das Séries A-1 e 
A-2, o terceiro nível do fute-
bol paulista rebaixa seis clu-
bes para a última divisão de 
São Paulo. Para se livrar do 
fantasma do rebaixamento 
e se manter na competição 
neste ano, o Manthiqueira 
precisava despertar para 
o torneio paulista. Mas a 
escassez de vitórias, ape-
nas uma, até então, em oito 
jogos, dificultava a luta da 
equipe do Vale.

Contra o Capivariano, Pau-
linho marcou o único gol da 
partida aos 43 minutos do 

primeiro tempo, num jogo 
marcado pelo equilíbrio 
entre as duas equipes, no 
Professor Dario Rodrigues 
Leite.

O presidente do Manthi-
queira, Dado de Oliveira, 
confirmou, durante entre-
vista ao Globo Esporte, que 
o triunfo dá um novo ânimo 
para o time. “Com a vitória 
conseguimos sair dessa cri-
se. É uma vitória de extremo 
significado para nosso time, 
mostra a importância de um 
jogo, nos dá tranquilidade 
para trabalhar e nos deixa 

um pouco mais sossegados”, 
destacou.

Aliviados com a vitória, o 
Manthiqueira não teve mui-
to tempo para digerir o bom 
resultado. O time volta a 
campo neste fim de semana, 
quando pega o Mogi Mirim 
fora de casa. O adversário 
da vez é o lanterna da Série 
A-3 e vem em queda mete-
órica desde 2016, quando 
foi rebaixado da primeira 
divisão paulista e da Série 
B do Brasileirão.

A pressão pela vitória vale 
tanto para o Mogi como 
para o Manthiqueira. O Sa-
pão tem apenas um ponto 
e precisa de um milagre 
para se recuperar do rebai-
xamento. O Manthiqueira, 
por sua vez, inicia uma 
minimaratona de jogos deci-
sivos contra adversários que 
lutam contra a queda. Além 
do Mogi, a Laranja vai pegar 
na sequência a Matonense e 
o Desportivo Brasil.

Mogi Mirim e Manthiquei-
ra jogam domingo às 10h, 
em Itapira.
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Homenageando o brasileiro, Acadêmicos do 
Campo do Galvão vence o Carnaval de Guará

Carnaval de rua conquista cada vez mais foliões na região

Morada do Samba conquista o 16º título, desbancando a Unidos da Tamandaré; 
samba enredo trouxe história e toque carioca à avenida Presidente Vargas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Com investimento próximo 
dos R$ 200 mil, a escola de 
samba Acadêmicos do Campo 
do Galvão superou as quatro 
rivais e ficou com o título do 
Carnaval de Guaratinguetá, 
marcado pela retomada da 
festa na cidade, que ficou sem 
os desfiles por três anos, com 
corte de gastos do governo 
municipal. A apuração que 
terminou com o 16° título da 
agremiação foi marcada pela 
disputa ponto a ponto com 
a Unidos da Tamandaré e o 
baixo número de notas 10.

Cotada como principal 
favorita ao tricampeonato 
consecutivo, a escola da 
Tamandaré esbanjou impo-
nência e elegância no desfile 
da última terça-feira. Parelho 
à ela, o Acadêmicos fechou 
a noite de desfiles com um 
verdadeiro show na avenida 
Presidente Vargas e uma 
apresentação de gala da ba-
teria ‘Ritmo Quente’, única a 
gabaritar e tirar três notas 
10 neste ano.

A Tamandaré liderava a 
apuração até o quesito ‘fan-
tasia’, quando o Acadêmicos 

ultrapassou a azul e branca 
e abriu vantagem na disputa. 
Na ‘bateria’ a agremiação do 
Campo do Galvão ampliou a 
diferença para 0,7. 

A escola venceu com 267 
pontos, dois a mais que a 

agremiação de Tamandaré, 
que chegou a 265 pontos. A 
terceira colocação ficou com 
a Embaixada do Morro.

“O título veio da união de 
esforços, da comunidade, di-
retoria e todos os envolvidos. 

Está aí a surpresa, ganhamos 
o Carnaval”, desabafou o 
presidente da escola, Marcos 
Cesar Abreu, o Canário.

O tom de Canário foi o 
mesmo reproduzido pelos in-
tegrantes da agremiação, na 

quadra da escola no Campo 
do Galvão. Com a taça nas 
mãos, a comunidade come-
morou a vitória e alfinetou 
as rivais. As notas máximas 
no quesito bateria também 
foram evidenciadas pelos 

torcedores, que festejaram 
ao som da “bateria 30”, em 
alusão aos três 10.

A escola ainda abocanhou 
quatro estandartes de ouro, 
dos quesitos comissão de 
frente, samba, enredo e 
evolução. A Embaixada do 
Morro, terceira colocada, 
ficou com os estandartes de 
fantasia, bateria, mestre sala 
e porta bandeira e harmonia. 
A Tamandaré ficou com o 
estandarte de alegorias e 
adereços.

Ao todo foram distribuídas 
135 notas e apenas 21 notas 
10, sendo dez delas para a 
campeã deste ano. Além do 
Acadêmicos, da Tamandaré 
e da Embaixada, completa-
ram a classificação final as 
escolas Bonecos Cobiçados 
e Mocidade Alegre do Pe-
dregulho.

Desfile – Os campeões 
foram os últimos a se apre-
sentar na avenida. A Acadê-
micos do Campo do Galvão 
levou à Avenida do Samba 
um enredo que homenageou 
o povo brasileiro, passando 
por toda a história do Brasil, 
com direito a críticas e um to-
que da “capital do Carnaval”, 
com direito à participação do 
casal Claudinho e Selminha 
Sorriso, mestre-sala e porta-
-bandeira da Beija Flor, que 
apresentaram a escola do 
Campo do Galvão na avenida.

Festa no galpão da Campo do Galvão, que comemorou seu 16º título no Carnaval de Guará; samba enredo homenageou povo de Guará

Milhares de foliões lotam as ruas de Pinda durante os quatro dias de folia; região atraiu bom público em 2018
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Guaratinguetá e Pinda lideram número de espectadores; Lorena e Silveiras apostam em evento familiar
Lucas Barbosa
Regional

As cidades da região rece-
beram um grande número 
de foliões durante o Carnaval 
2018. Mesmo apostando em 
formatos diferentes, os eventos 
de Guaratinguetá e Pinda-
monhangaba foram os que 
atraíram os maiores públicos.

Após três anos, os morado-
res de Guaratinguetá tiveram 
a oportunidade de acompa-
nharem o tradicional desfile 
das escolas de samba, que teve 
como vencedora a Acadêmicos 
do Campo do Galvão.

Durante o evento, que con-
tou com um investimento 
municipal de R$ 790 mil, os 
foliões também se divertiram 
com apresentações musicais e 
de blocos de rua, com destaque 
para o “Banda Mole” que reu-
niu cerca de trinta mil pessoas 
na avenida Presidente Vargas.   

A Prefeitura revelou que o 
município recebeu cerca de 
oitenta mil foliões durante os 
cinco dias de festa, que ainda 
serão estudadas melhorias 
para o evento do ano que vem 
e que ainda não existe previsão 

sobre o valor do ingresso, que 
em 2017 variou entre R$ 25 
(arquibancada) e R$ 10 (pista).

Já em Pindamonhangaba, 
que investiu R$ 460 mil no 
evento, aproximadamente 
duzentas mil pessoas presti-
giaram o “Carnaval Solidário”, 
que arrecadou cerca de 1,2 
tonelada de alimentos.

Além de apresentações mu-
sicais, os espectadores acom-
panharam o desfile dos tradi-
cionais blocos do “Juca Teles” 
e o “Barbosa” de São Luiz do 
Paraitinga. “Nossa avaliação 
é bastante positiva, em todos 
os aspectos. Tivemos grande 
preocupação com o público, 
tanto em oferecer atrações 
que agradassem a todos, como 
em segurança. Destaco a nova 
estrutura na Praça do Quar-
tel, que recebeu um público 
ainda maior neste ano, sem 
ocorrências ou incidentes”, 
comemorou o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores, que re-
velou que a folia de 2019 será 
mantida na Praça do Quartel e 
no Parque da Cidade.

Com cerca de três mil pes-
soas por dia, Silveiras investiu 
R$50 mil para a contratação de 

atrações musicais, aluguel de 
equipamentos de som, sistema 
de iluminação, banheiros quí-
micos e equipe de segurança.

De acordo com a Prefeitura, 
“o Carnaval teve um balanço 
positivo ocorrendo tudo den-
tro do previsto, como a segu-
rança, shows e infraestrutura 
disponibilizadas aos foliões”. O 
Município revelou ainda que 
pretende manter o formato do 
evento em 2019.

Já o “Carnaval da Família” 
em Lorena, que contou com 
um investimento municipal de 
R$ 21 mil, reuniu aproximada-
mente 15 mil pessoas durante 
três dias de folia. Realizado 
na praça Doutor Arnolfo de 
Azevedo, no Centro, o evento 
teve como destaque apresen-
tações musicais e desfiles de 
blocos populares. Ao contrário 
de anos anteriores, não foi 
registrado nenhum incidente 
no local.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou informações sobre o 
Carnaval para as prefeituras 
de Canas, Cachoeira Paulista, 
Piquete e Potim, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até o 
fechamento desta edição.
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