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França promete 
pagar dívida de  
R$ 811 mil com 
a Santa Casa
Pendência com Guará se estende desde 2016; 
governador garante que deve pagar em outubro
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A dívida do Governo do 
Estado de São Paulo com a 
Santa Casa de Guaratinguetá 
está acumulada desde 2016 
em R$ 811 mil. O recurso 
devia ter sido repassado há 
dois anos, de acordo com os 
atendimentos realizados, mas 
os serviços foram prestados 

e o pagamento não foi feito. 
Desde então, os gestores do 
hospital buscam uma solu-
ção para receber a verba. 
Na passagem do governador 
Márcio França (PSB) pelo 
Vale do Paraíba, na última 
semana, o provedor da San-
ta Casa de Guaratinguetá, 

Carlos Henrique, o Caíque, 
foi solicitar o aumento de 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e pedir que 
a dívida pudesse ser paga, já 
que o hospital necessita de 
investimentos para seguir 
atendendo.

O novo comandante da PM em Guará, capitão Wagner Guimarães, que espera apoio popular contra o crime

SUSPENSE NO PALCO  A cultura e o lazer para este final de semana seguem 
com uma ótima opção em Lorena. A Companhia de Jovens Atores do teatro Teresa 
D'Ávila lança sua décima peça, com apresentações no sábado e domingo, a partir 
das 20h. Inspirada na obra do norte-americano Edgar Allan Poe (um dos maiores 
contistas do gênero policial e de suspense), a companhia, formada por atores 
entre 9 e 19 anos, está em cartaz com o espetáculo “Gótica”, criada e dirigida 
pelo dramaturgo Caio de Andrade. Pág. 9

O novo comandante da 
Polícia Militar de Guaratin-
guetá reforçou que a segu-
rança pública depende não 
somente de patrulhamento 
policial e aumento do contin-
gente, mas principalmente 
de incentivos à educação e 
colaboração da comunidade. 
Capitão Wagner Guimarães 
chega ao município após 
deixar o comando do poli-
ciamento da região sul de 

São José dos Campos, tem 24 
anos de carreira e uma traje-
tória marcada por ações em 
tropas especializadas como 
a Rota (Rondas Ostensivas 
Tobias Aguiar). Durante en-
trevista coletiva concedida 
nesta semana, capitão Wag-
ner apresentou números de 
pesquisas e ações feitas pela 
PM na zona sul de São José 
dos Campos.

Márcio França abraça Marcus Soliva, observado por Vaquelle, prefeito de Tremembé; conversa por dívida

Novo comandante 
da PM pede apoio de 
moradores, e garante 
ações em áreas críticas

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Arquivo Atos

Foto: Divulgação

PM de Lorena 
apreende mais 
de dois quilos 
de cocaína

Quatro dias após a reali-
zação de uma operação da 
Polícia Federal, o tráfico de 
drogas de Lorena sofreu nova 
baixa, na manhã da última 
segunda-feira. Uma ação da 
Polícia Militar apreendeu mais 
de dois quilos de cocaína no      
Vila Hepacaré. De acordo com 
a PM, uma denúncia anôni-
ma apontou que criminosos 
estavam traficando entorpe-
centes em um ponto da rua 
Goitacazes.

A novela em que se trans-
formou o caso de suspeita 
de corrupção na Feira Livre 
de Aparecida deve ganhar 
novos contornos judiciais 
com a suspensão do julga-
mento, após pedido de vista 
dos desembargadores que 
julgam o caso no Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP).

Decisão sobre 
Máfia da Feira 
é mais uma 
vez adiada

Pinda intensifica combate à 
inadimplência de impostos

Buscando reduzir o nú-
mero de moradores inadim-
plentes com os impostos 
municipais, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba firmou na 
última semana um convênio 
com cartórios de protesto 
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que cria um novo mecanis-
mo de cobrança. Além desta 
medida, o Executivo possibi-
lita que o parcelamento do 
débito seja realizado em até 
sessenta vezes.
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Prefeitura de Cruzeiro recupera 
ruas com convênios estaduais

A Prefeitura de Cruzeiro já 
anunciou um destino para 
a verba de R$ 2 milhões 
recebida do governador e 
pré-candidato, Márcio Fran-
ça (PSB), em uma cerimônia 
realizada no último dia 20, 
em São José dos Campos. O 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PR) disse que 
os investimentos recebidos 

irão contemplar as obras de 
pavimentação e recapeamen-
to de diversas vias da cidade, 
projeto que já foi iniciado com 
a liberação da CND (Certidão 
Negativa de Débito) no início 
do mês. O prefeito vem come-
morando o ritmo acelerado 
que tem conseguido dar nas 
obras pela cidade.

Escorpiões 
preocupam 
famílias
de Pinda

Pág. 7



30 DE JUNHO DE 20182

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

Bastidores da Política

Cruzeiro... Poucas cidades na 
região tem aproveitado tanto o período 
de boas vontades políticas no período 
pré-eleitoral. Com assinaturas de convê-
nios, repasses recebidos e a conquista da 
CND (Certidão Nacional de Débitos), o 
governo de Thales Gabriel tem somado 
passos na recuperação do município, 
com direito à demonstração de que a 
juventude não é empecilho na hora de 
mostrar como se deve fazer a política de 
agregar forças, como fez na hora de es-
colher o ex-adversário nas urnas, Diego 
Miranda, para assumir o Turismo. Nesta 
sexta, a dupla garantiu mais um bom 
resultado, com a assinatura do convênio 
para recuperar a praça Antero Neves, 
prometida há anos pelos antecessores.

Cachoeira Paulista... Se Cruzeiro 
prospera, a vizinha Cachoeira tem dias 
preocupantes. Já não bastasse a Saúde 
capengando (o pagamento em dia de 
funcionários do setor é tão anormal que 
merece postagem do prefeito nas redes 
sociais, quando acontece), dívidas flutu-
antes e o predominante pão e circo, essa 
semana foi marcada por notícias dolori-
das para o dono da cidade (será que é?), 
que acabou amargando duas decisões 
judiciais. A primeira sobre improbidade 
administrativa culposa, em processo de 
2005, no período em que ele governava 
Silveiras, de acordo com o Magistrado. 
A segunda, a negativa sobre o uso de 
animais na festa do peão. E agora, quem 
sobe no lombo de quem?

Edson Nota

Milagres da Capital Mariana
Cada cidade tem a Câmara de 

vereadores que merece. Pensem num 
legislativo indiferente a um prefeito 
afastado do cargo mais de três vezes 
pela Justiça; imaginem esta mesma 
Casa de Leis manter o mandato de 
um vereador que passou cerca de 
nove meses literalmente preso. Esta 
mesma Câmara, foi denunciada por 
aprovar projeto do Executivo sem vo-
tação no plenário. Ah! Para arrematar, 
o mesmo vereador preso na legislatu-
ra passada, foi reeleito e hoje segue 
afastado do cargo por determinação 
da Justiça, mas recebendo salário 
sem trabalhar. Qualquer semelhança 
de fatos com a Câmara Municipal 
de Aparecida, não se trata de mera 
coincidência... Com a palavra Mar-
celo Marcondes com a oportunidade 
de mudar a história...

Perguntar não ofende
Será que até o término do manda-

to do vereador Tão do Vaguinho na 
presidência da Câmara de Lorena, 
em exatamente 180 dias, a popula-
ção vai poder conferir os gastos do 
Legislativo no Portal da Transparên-
cia, em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Afinal, já se 
passaram 18 meses de presidência e 
com a desculpa de falta de estrutura e 
problemas com a internet, a LAI – Lei 
de Acesso à Informação não tem sido 
cumprida. Com a palavra o Tribunal 
de Contas, que aliás, já recebeu um 
pedido específico de investigação...

Não convidem para...
...a mesma picanha o presidente 

da Câmara de Guará, Marcelo Cou-
tinho, e o assessor do bloco peeme-
debista no Legislativo, Antônio José, 
principalmente se os churrasqueiros 
forem a Tia Creuza com o Fabrício da 
Aeronáutica, com o assunto projeto 
em regime de urgência!!!

Nenhum de nós
A tentativa do Executivo de Guará 

em modificar um artigo da nova Lei 
do Transporte Público local, através 
de um projeto em regime de urgência, 
deu ruim na Câmara nesta última 
terça-feira. Dos cinco governistas que 
poderiam aprovar a urgência ou levar 
a votação para o presidente Celão, 
apenas dois (João Pita e Marcelinho 
da Santa Casa) foram favoráveis. Pe-
dro Sannini estrategicamente faltou a 
sessão, enquanto Marcio Almeida e 
Luizão da Ração negaram o voto ao 
prefeito Marcus Soliva.

Mensagem cifrada
Aquela liderança política na 

Terra do Frei, que vendeu três votos 
para governabilidade do prefeito e 
entregou apenas dois. Perguntem 
àquele ex-vereador que agora virou 
secretário e cujo cunhado negocia em 
seu nome!!!

Recanto dos peçonhentos
Rolou pelos cafezinhos de Guará 

que os agentes da Vigilância Sanitária 
que encontraram recentemente um 
verdadeiro ‘criâme de escorpiões’ 
na residência de uma representante 
política da cidade, talvez não enten-
deram que poderia se tratar de uma 
criação particular. A prova disso foi 
que mesmo notificada, na segunda 
visita da equipe de saúde no local, 
eles (os escorpiões) permaneciam lá, 
viçosos e prontos para atacar...

Pagou, levou
Parece que aquele instituto que 

pega políticos vaidosos pelo bolso 
(dando medalhas e diplomas) como 
destaque na vida pública, ‘abriu mais 
uma fornada’ de homenageados para 
esta temporada. Casualmente, três 
ou quatro vereadores de Cachoeira 
postaram nas redes sociais que foram 
eleitos os melhores (acreditem se 
quiser!). Disseram que o difícil está 

Atos e Fatos
“O Brasil é o maior 
adversário de si mesmo.”

Márcio Meirelles Ronaldinho

O FIM DA ESPERTEZA
A seleção da legião de estrangei-

ros de futebol, usando a camisa do 
Brasil, se classificou para as oitavas 
de final da Copa de 2018.

Jogadores altamente remune-
rados, com filhos no estrangeiro 
e residência fixa lá, não mantêm 
nenhuma relação com o país.

Por alguns, definidos como 
mercenários, profissionais que se 
formaram em times brasileiros co-
mandados por dirigentes corruptos, 
que fazem do futebol um meio de 
vida; clubes falidos que vivem da 
venda de seus melhores jogadores 
para equilibrar suas finanças; gra-
mados de péssima qualidade; vesti-
ários como local de troca de roupa; 
usufruem dos melhores recursos em 
campos pelo mundo onde o futebol 
é um negócio rentável.

Não são mercenários são pro-
fissionais de qualidade, destaque 
na sua atividade e vistos pelos me-
lhores times de futebol do mundo. 
Saem do país, pois aqui não encon-
trem, na sua própria terra, ambiente 

para desenvolver o seu trabalho.
A Copa do mundo tornou-se um 

dos espetáculos de maior visão no 
mundo, daí o interesse dos países em 
sediar uma Copa do Mundo apesar 
dos altos custos e corrupção na 
construção dos estádios (na Rússia 
jamais saberemos. Há indícios!) e o 
interesse dos países em participarem 
deste espetáculo desenvolvendo o 
futebol em seus países.

É o caso dos times desta Copa 
onde países que não imaginávamos 
que desenvolvem o futebol, parti-
ciparam das eliminatórias, foram 
para a Copa e possuem jogadores 
que jogam na Liga dos Campeões.

É o caso da surpreendente Islân-
dia, com uma população parecida 
com cidades do Vale do Paraíba 
– 330.000 mil habitantes – onde o 
seu goleiro, Hannes  Hallidórsson, 
defendeu um pênalti de Messi.

Hannes é diretor de cinema e 
de comerciais, que joga futebol nas 
horas vagas.

A Islândia se tornou conhecida 
nos esportes quando sediou, em 
1972, um campeonato de xadrez 
reunindo os dois maiores mestres 
do xadrez entre um americano e um 
mestre russo.

Na maior parte do ano o futebol 
é praticado em estádios fechados, 
aquecidos e no verão em lugares 

agraciados pela natureza emoldura-
dos por formações vulcânicas.

A Islândia é o berço dos vulcões.
O futebol se alastrando pelo 

mundo e o pouco orgulho, quase o 
descaso da nossa sociedade e o des-
prezo dos nossos dirigentes, onde 
o futebol é o espetáculo de hoje 
graças ao futebol brasileiro com as 
memoráveis campanhas em Copas 
do Mundo. 

Sabemos jogar futebol e não 
sabemos administrar o negócio fu-
tebol por total incompetência. 

Somos eternamente um país 
de exportação de recursos para o 
mundo.

Como o crescimento do evento, 
apesar, da proposta negada e ven-
cida pelo representante brasileiro, 
a Copa de 2026 será em três países 
da América com 48 seleções.

As regras do futebol são as 
mesmas, mas um elemento testado 
nesta Copa, o eletrônico, - onde o 
olho humano não capta -, a televisão 
retrata o ocorrido e a possibilidade 
de o árbitro mudar a sua decisão.

É um tira teima que tira o im-
ponderável do futebol e incide no 
mesmo erro, pois a interpretação do 
juiz prevalece na sua visão vendo o 
lance pela televisão.

Este recurso eletrônico elimina 
as “cavadas” de falta, a posição da 
bola em um lance de pênalti, mas 
tem o inconveniente da parada do 
jogo num momento que poderia ser 
decisivo para o time atacante.

Será que é o fim da esperteza!
Aqui, na terra do futebol, só se 

fala em Copa do Mundo, em um ano 
de eleições, onde os candidatos estão 
trocando de pena e mudos na sua 
cantoria e lorotas como se a Copa do 
Mundo terminasse no ano que vem. 

Estão se preparando para conhe-
cer os sérios problemas econômicos 
do país e uma forma de ocultar dos 
eleitores a sua gravidade.

Será que é o fim da esperteza?
No Supremo Tribunal Federal, 

os “três companheiros” soltando 
todo mundo, inclusive um deles, um 
ex-funcionário do Partido dos Tra-
balhadores, liberou o seu ex-chefe 
com um inédito habeas-corpus “ex 
officio” (quando a defesa do réu não 
solicita e o magistrado concede). É a 
copa e poucos comentários. Iam, no 
mesmo ritmo, soltar o ex-presidente 
encarcerado.

Será que é ... o fino da esperteza!

"Sabemos jogar futebol e não 
sabemos administrar o negócio 

futebol por total incompetência"

Base de lançamento

A pré-candidata a deputada federal Juliana Cardoso incluiu em sua 
visita pela região, sua participação no programa Atos no Rádio. Ela, 
que foi escolhida pelos movimentos Agora, Renova BR e Brasil 21 (que 
envolve as novas lideranças de todo País) para representar o Vale do 
Paraíba e Região do Alto Tietê, segue em pré-campanha, conquistando 
apoio e alianças. Em Guará, Juliana tem se identificado com o postulante 
a estadual Regis Yasumura, enquanto que em Lorena, conquistou um 
grupo enorme de apoiadores, incluindo as classes empresarial e política.

Jornalista Francisco Assis, a engenheira ambiental Juliana Cardoso, os comentaristas políticos 
Miltinho e Eder Billota, que debateram a renovação do Congresso Nacional, com a participação 
do vice-prefeito e também pré-candidato a deputado estadual Regis Yasumura no Atos no Rádio

sendo encontrar na cidade alguém 
que tenha votado ou sido entrevistado 
pelo tal 'instituto'.

E por falar em Cachoeira...
...parece que a criatura superou 

mesmo seu criador. Comenta-se que 
numa pesquisa minuciosa pelo Tribu-
nal de Justiça, Edson Mota chega a 
marca dos 79 processos, exatamente 
41 a mais de seu 'criador' e padrinho 
de outrora, hoje oposto nas eleições.

E por falar em processos...
 ...a condenação de Edson Mota 

por improbidade administrativa, co-
metida em 2005 quando era prefeito 

de Silveiras, ga-
nhou publicida-
de esta semana 
em Cachoeira 
Paulista e região. 
A sentença, que 
exige devolução 
de uma soma 
milionária de di-
nheiro aos cofres 

públicos, recebeu argumento de 
culposa pelo magistrado e pode de-
sencadear outras da mesma natureza, 
já com envolvimento de pessoas que 
agenciaram em benefício do ordena-
dor de despesas.

Agora vai...
Quem apostou que o ex-vereador 

de Cruzeiro, Diego Miranda, não 
aguentaria o assédio para ser candida-
to a deputado, ganhou. Miranda, que 
vinha exercendo a função de diretor 
de Turismo na administração Thales 
Gabriel, não resistiu o estalar de 
dedos do postulante a federal Marco 
Bertaiolli (PSD) para declarar que vai 
botar o bloco na rua para pedir votos 
para estadual.

Grito de guerra
O mercado político de Pinda 

entendeu que a reunião ocorrida na 
última terça-feira, envolvendo líde-
res comunitários e supostos cabos 
eleitorais, soou como grito de guerra 
da campanha dos deputados Márcio 
Alvino e André do Prado na cidade. 
A presença do prefeito Isael Domin-
gues e seu vice Ricardo Piorino no 
encontro, ainda que discreta, reforçou 
a intenção de votos locais para os 
parlamentares. 

Animus Injuriandi
Os rumores de atritos entre os se-

cretários de Finanças e Saúde de Pinda 
geraram clima de apostas pelos cor-
redores da municipalidade, para ver 
quem se mantêm ‘em pé’. A suposta 
exoneração de João Muniz ,como con-
sequência dessa queda de braço, pode 
ser sintoma que a afilhada do Padre, 
digo, Valéria Santos, está mais forte 
do que imaginavam e comentavam 
pelos balcões do Mercado Municipal. 

Ah! Falaram ainda que em situação de 
emergência, o vice-prefeito (também 
secretário de Governo) Ricardo Piori-
no poderá acumular funções.

E por falar em... 
...afilhada É voz entre os bem 

informados do Paço Municipal que 
em mais um embate envolvendo a 
secretária de Saúde, Valéria Santos, 
com um outro integrante do primeiro 
escalão, pode impactar diretamente 
no ‘entorno do gabinete’ do prefeito, 
correndo o risco de fazer rolar a ‘ca-
beça mais cobiçada’ da especulação 
política de Pinda...

“As águas vão rolar...”
A disputa velada sobre concessão 

do abastecimento de água no Potim 
corre entre algumas empresas priva-
das – por conta de dois ou três ‘es-
pertalhões’ da política local, porém 
a maioria sabe que para dar solução 
ao problema é só através de parceria 
com a gigante do ramo, conhecida 
como Sabesp. Perguntem ao Tanaka, 
que reivindica a cadeira da chefa!!!

Tapete persa
Com a ciranda da presidência 

rodando de ano a ano na Câmara de 
Potim, falaram que aquela ‘Velha Ra-
posa’ foi gravado tentando articular 
apoio para furar a fila pré-estabele-
cida. Ou seja, ao invés do terceiro a 
assumir o comando da Casa de Leis 
em 2019, numa eventual ‘puxada de 
tapetes’, assume ele, o Dom Raposa...

Tão decreto
O clima foi tenso e indeciso na 

Câmara de Lorena, esta semana, com 
o presidente do Legislativo, Tão do 
Vaguinho, ‘consultando os búzios’ 
para saber se assinava o decreto de 
cassação do vereador Luizão, ou se 
optava para encaminhamento à Co-
missão de Ética. Juristas reunidos, 
nervos à flor da pele e a pressão do 
Pipoca para que o fosse sacramentada 
a degola do vereador imediatamente.

Convocação
Em meio às expectativas de 

acontecimentos que estão por vir na 
Câmara de Lorena, inclusive com 
sentenças de outro parlamentar em 
2ª instância, o vereador Beto Pereira 
(líder do prefeito) resolveu reunir 
em sua casa os colegas governistas 
para um alinhamento pós recesso. O 
encontro, com ares de informalidade, 
contou com a presença do prefeito 
Fábio Marcondes e dois de seus 
secretários que gravitam em tono da 
política. Além do churrasco ao ponto, 
não faltou um lembrete que gover-
nistas não podem deixar o plenário 
na hora da votação de projeto, e que 
alguém tem que desmentir o ‘perni-
cioso’ quando começar superestimar 
os valores das reformas e obras.
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Estado promete quitar dívida com a 
Santa Casa de Guará ainda em 2018
Débito é de R$ 811 mil e se estende desde 2016; no Vale, governador Márcio 
França garante que deve pagar pendência de repasse com hospital em outubro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A dívida do Governo do 
Estado de São Paulo com a 
Santa Casa de Guaratinguetá 
está acumulada desde 2016 
em R$ 811 mil. O recurso de-
via ter sido repassado há dois 
anos, de acordo com os aten-
dimentos realizados, mas os 
serviços foram prestados e 
o pagamento não foi feito. 
Desde então, os gestores do 
hospital buscam uma solução 
para receber a verba.

Na passagem do governa-
dor Márcio França (PSB) pelo 
Vale do Paraíba na última 
semana, o provedor da Santa 
Casa de Guaratinguetá, Car-
los Henrique, o Caíque, foi 
solicitar o aumento de leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e pedir que a 
dívida pudesse ser paga, já 
que o hospital necessita de 
investimentos para seguir 
atendendo.

Caíque citou que já ten-
tou se aproximar do Estado 

para solicitar o pagamento 
da dívida, mas sem suces-
so. “A gente aproveitou a 
oportunidade para reforçar 
esse pedido, que vem sendo 
feito tanto à DRS (Diretoria 
Regional de Saúde) quanto à 
secretaria Estadual de Saú-
de”, esclareceu o provedor.

França, que ocupa o posto 
de governador deixado por 
Geraldo Alckmin (PSDB), pré-
-candidato à Presidência, não 
entrou em detalhes sobre o 
débito, mas disse ser inviável 
efetuar o pagamento neste 
momento, já que é pré-candi-
dato ao governo. “Estamos no 
meio do exercício financeiro 
orçamentário. Durante o 
ano não dá para mexer por 
causa do prazo eleitoral, 
mas depois de outubro eu 
vou refazer as contas para 
ajudar a Santa Casa para ela 
ter equilíbrio fiscal”.

A gestão PSDB e PSB à 
frente do Governo do Estado 
começou há quatro anos. 
A dívida do Estado com a 
Santa Casa está aberta há 
dois. O tempo de espera pelo 
pagamento deixa o hospital 
cada vez mais dependente 
do recurso, segundo Caíque. 
O provedor confirmou que 
aguarda por um desfecho 
positivo. “Para a gente não é 
ideal demorar dois anos para 
receber por um serviço que 
devidamente foi prestado. 
A Santa Casa não tem essa 
margem, mas a possibilida-
de de receber já é uma boa 
notícia”, destacou.

Foto: Arquivo Atos

A Santa Casa de Guaratinguetá, que conta com propostas do Estado para virar referência, mas que ainda aguarda pagamento de dívida

Prefeitura de Cruzeiro recupera ruas com verba do Estado

Depois de longa espera, 
famílias do Flamboyant 
recebem chaves de casas

Obras compõem projeto que promete melhorias em ruas; planejamento garante antecipação em uso de R$ 2 milhões

Residencial em Guaratinguetá tem 528 unidades 
ainda sem data confirmada para entrega das chaves

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Depois de um atraso de 
sete anos, os futuros mora-
dores do Residencial Flam-
boyant enfim participaram 
do evento de assinatura dos 
contratos no Recinto de Ex-
posições, em Guaratinguetá.  
O evento organizou as 528 
famílias contempladas em 
dois dias, quarta e quinta-
-feira, com três horários, 
referentes às unidades 1, 2 
e 3 do residencial.  

Por meio do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, foram 
investidos R$ 16,8 milhões 
no Flamboyant 1, R$ 15,4 
milhões no Flamboyant 2 e 
R$ 16,4 milhões no Flam-

boyant 3. As obras, que fo-
ram abandonadas na gestão 
do ex-prefeito Júnior Filippo 
(PSD), foram retomadas no 
início de 2017, com previsão 
de entrega em outubro do 
mesmo ano. Após atrasos, 
a Caixa Econômica Federal 
passou para o Ministério 
das Cidades a finalização do 
projeto.

O secretário de Assistên-
cia Social, Graciano Arilson 
dos Santos (MDB), afirmou 
que com a assinatura dos 
contratos, o poder munici-
pal e a Caixa terminam sua 
parte, mas que o estudo para 
receber os 1.615 novos mo-
radores no bairro está sendo 
feito com demais secretarias 
e órgãos públicos. “Tivemos 

uma reunião há vinte dias 
com a rede municipal toda, 
no Senac, informando quan-
tos vão se deslocar, a idade, 
condição financeira e esco-
laridade”, explicou.

Estrutura – Em 2017 foi 
discutida a necessidade de 
melhorias de infraestrutu-
ra no bairro, que contava 
apenas com uma escola e 
um posto de saúde. Apesar 
do levantamento, as obras 
ainda estão sendo discutidas. 
Santos afirmou que o Cras da 
Vila Paulista terá ampliação 
de quadro de funcionários e 
espaço, mas o posto de saúde 
do bairro Engenheiro Neiva 
continuará funcionando do 
mesmo modo.

Outros problemas foram 

levantados. “Ali tem a ques-
tão do transporte público, 
que terá que ser estudado 
para aumentar uma linha, 
e a educação, que receberá 
novos alunos nas escolas 
vizinhas ao residencial. Tem 
a questão da coleta de lixo e 
segurança pública. Depois 

dessa reunião, a rede está 
se mobilizando”.

A previsão é que, na pró-
xima semana, o secretário 
se reúna novamente com o 
poder público para saber 
quais providências foram 
tomadas.

Estão envolvidos na me-

lhoria da infraestrutura os 
órgãos Saeg e Codesg, as 
polícias Civil e Militar e as 
secretarias da Educação, 
Saúde e Assistência Social. 
Há também a participação 
de vereadores e diretoras 
das escolas que receberão 
os alunos na região.

Atendimento para recebimento de chaves de unidades habitacionais do Residencial Flamboyant, em Guará

Caroline Meyer
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro já 
anunciou um destino para 
a verba de R$ 2 milhões 
recebida do governador e 
pré-candidato, Márcio Fran-
ça (PSB), em uma cerimônia 
realizada no último dia 20, 
em São José dos Campos. O 
prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca (PR) disse 
que os investimentos rece-
bidos irão contemplar as 
obras de pavimentação e 
recapeamento de diversas 
vias da cidade, projeto que já 
foi iniciado com a liberação 
da CND (Certidão Negativa 
de Débito) no início do mês.

O aporte destinado à cidade 

foi o primeiro após a libera-
ção da certidão, que atesta 
a adimplência da Prefeitura 
diante das dívidas públicas, 
fazendo com que a cidade 
esteja apta a receber recur-
sos e firmar convênios. “É 
uma verba muito importante. 
Esses recursos já tem um 
caminho específico, sendo 
destinados para pavimen-
tação e recapeamento em 
bairros. Faremos na Zona 
Leste, na Vila Romana, tam-
bém na Lagoa Dourada, na 
rua Antônio Modesto, toda 
a parte de mobilidade dentro 
da cidade, como a Rua Doze, 
a rua da entrada que liga a 
Rua Dez à Rua Quatro, além 
de toda a pavimentação e 
recapeamento da entrada da 

cidade”, explicou o prefeito, 
destacando ainda que as 
obras devem começar “o mais 
rápido possível”.

O planejamento antecipado 
das obras garantiu que o 
trabalho seja iniciado dias 
após a assinatura de Fran-
ça. “Como fizemos a lição 
de casa, todo o processo 
licitatório, previamente, e 
o contrato assinado com a 
empresa que vai fazer as 
obras, autorizei a ordem (de 
serviço) na semana passada 
mesmo, na sexta-feira, e ai 
a empresa vai começar a 
parte de mobilização já nessa 
semana”, adiantou o político.

O trabalho será iniciado 
pelo trecho que liga a Rua 
Dez à Rua Joaquim do Pra-

do até a Rua Quatro, com 
mobilização acelerada para 
que o município possa ter 
a primeira medição antes 
do período eleitoral de três 
meses. “Cruzeiro sai na fren-
te, começa essas obras com 
antecedência prévia neces-
sária para que a gente possa, 
durante o processo eleitoral, 
dar andamento às obras que 
foram assinadas com esses 
R$ 2 milhões”, prometeu 
Fonseca.

Os R$ 2 milhões investidos 
pelo Estado ampliam os re-
cursos para a pavimentação. 
Antes mesmo da retomada da 
Certidão Negativa de Débito, 
Cruzeiro já vinha destacando 
obras nas ruas e avenidas.

De recursos próprios, de 

acordo com a Prefeitura, a 
cidade já investiu quase R$1 
milhão, entre os trabalhos, a 
pavimentação de duas ruas 
no Centro e ruas em torno da 
creche Padre Hamilton. So-
bre os futuros investimentos 
na cidade, o chefe do Execu-
tivo assegurou: “Agora esta-
mos com esses convênios de 
emendas impositivas, exceto 
os R$ 2 milhões que nós assi-
namos. Temos mais seis ruas 
já assinadas”, comemorou 
o prefeito, enumerando as 
ruas Walter Pires de Lemos, 
no Km 4, rua José Novaes 
Sobrinho, no Jardim Paraíso, 
rua São Sebastião no Jardim 
São José e nas ruas Ipiranga 
e Piratininga, no Washington 
Beleza).Thales, que já usa novas verbas

Foto: Juliana Aguilera
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Cruzeiro planeja investir quase 
meio milhão no Mercado Novo
Expectativa é que recuperação seja iniciada em novembro; 
Mercado Velho também deve receber reformas este ano

Obra na Tancredo Neves inicia pacote 
de alargamento de vias em Guará
Marcus Soliva confirmou que estradas vicinais fazem parte 
de projeto de melhorias no sistema de trânsito da cidade

Cachoeira Paulista disponibiliza 
capacitação para hoteleiros

Com posição estratégica, 
Vale do Paraíba recebe 
investimentos da MRS

Inscrições seguem até a próxima segunda-feira; custo de R$ 582 para hoteleiros

Região é responsável por 10% do total de carga 
transportada na malha ferroviária; ações têm foco 
na segurança e interação com a comunidade

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas), Comtur (Conselho Muni-
cipal de Turismo de Cachoei-
ra Paulista) e Fundação João 
Paulo 2º (a Canção Nova), 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista promove um projeto 
de capacitação para empre-
sários do ramo de hotelaria. 
A proposta tenta alimentar 
o turismo religioso, carro 
chefe da economia local.

A medida faz parte das 
ações que a cidade promove 
após receber o título de MIT 
(Município de Interesse Tu-
rístico), em abril, em visita do 
governador do Estado Már-
cio França (PSB) à região. O 
título garante um aporte de 
até R$ 600 mil para investi-
mentos no turismo. 

Além de Cachoeira, tam-

bém receberam o título na 
região Paraibuna, Queluz, 
Monteiro Lobato e Jacareí, 
além de Igaratá, que fica na 
Região Bragantina.

O curso segue com inscri-
ções abertas até a próxima 
segunda-feira, e as ativida-
des iniciam na terça-feira. A 
capacitação será realizada 
no período noturno, na sede 
da Canção Nova.

A programação vai até 
o dia 23 de outubro. En-
tre os assuntos que serão 
apresentados estão ten-
dências setoriais, diagnós-
tico inicial, consultoria na 
empresa, gestão financeira 
e Marketing Digital para 
Pequena Hotelaria e Pro-
cessos: ajustando a qualida-
de e os custos na pequena 
hotelaria.  

O projeto já conta com 
vinte pessoas inscritas, 
com um máximo de trinta 
pessoas para participar. 
A capacitação tem como 
benefício o conteúdo cus-
tomizado, requisito para o 
selo de qualidade, troca de 
experiência e potenciais 
parcerias.

O curso tem um custo de 
R$ 582, valor que pode ser 
parcelado em até dez vezes. 
Mais informações sobre a 
programação ou inscrições 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 3128-9600.

Foto: Jéssica Dias

Pousadas de Cachoeira Paulista, em área próxima à Comunidade Canção Nova; cidade aposta na qualificação com parceria do Sebrae

Motociclistas aguardam passagem de trem em rua no Centro de Guará; MRS investe nas cidades da região

Juliana Aguilera
Região

Uma série de ações da 
MRS Logística tenta ame-
nizar os riscos em áreas 
cortadas pela ferrovia na 
região. A empresa anunciou, 
recentemente, que os inves-
timentos no Vale do Paraíba 
devem continuar. De 2013 a 
2017, o transporte na região 
quase triplicou, fechando o 
ano com 10% de toda carga 
transportada pela empresa, 
um total de 17 milhões de 
toneladas.

Foram investidos, nos úl-
timos cinco anos, cerca de 
R$450 milhões no Estado de 
São Paulo, incluindo o novo 

trecho do ramal que liga o 
Vale à Baixada Santista.

O gerente geral de comu-
nicação, Marcelo Kanhan, 
explicou que os investimen-
tos em ferrovia são a longo 
prazo, com obras que che-
gam a durar um ano e meio. 
Na região, as ações têm dado 
frutos. “A Segregação Leste 
é um trecho que foi feito do 
ramal do Vale do Paraíba 
para a Baixada Santista e 
evita que o trem entre na 
Região Metropolitana de 
São Paulo. Isso facilita uma 
maior segurança, transporte 
mais rápido e, consequente-
mente, mais barato”.

“Queremos abordar o em-
presariado da região e apre-

sentar o trem containers 
como uma solução mais 
barata, confiável e previsível 
para a logística deles”, afir-
mou Kanhan, sobre o plano 
da empresa em buscar novos 
clientes e ampliar o número 
de cargas transportadas.

Segundo o gerente, além 
de uma capacidade de trans-
porte superior, comparado 
à malha rodoviária, o custo 
da carga também é menor. 
“Depende muito do tipo e da 
rota, mas em geral, o trans-
porte fica 15% a 20% mais 
barato que o por rodovia”.

Outra vantagem reforçada 
pela MRS é o menor impacto 
ambiental (sete vezes menos 
poluentes) e a segurança. 

Nos últimos anos o núme-
ro de cargas roubadas foi 
zerado.

Comunidade –  A MRS 
Logística investe também 
em trabalhos de conscien-
tização com moradores 
da região que vivem perto 
da malha ferroviária. “O 
trecho do Vale do Paraíba 
é praticamente uma conur-
bação urbana (extensa área 
urbana formada por cidades 

e vilarejos). Isso gera a ne-
cessidade da gente ter um 
relacionamento com quem 
mora ali, para conscientizar 
as pessoas dos cuidados ne-
cessários”, explicou Kanhan.

A MRS fechou, em abril 
e maio, parceria com as 
secretarias da Educação de 
Guaratinguetá e Aparecida 
para a ação de conscientiza-
ção com crianças de escolas 
municipais.

O gerente da empresa 
destacou que os aciden-
tes acontecem majorita-
riamente pelo descuido da 
população. “Uma grande 
dificuldade da ferrovia é 
o peso do trem. Por ser 
muito pesado, mesmo que 
o maquinista acione todos 
os freios de emergência, em 
qualquer anormalidade, o 
trem vai deslizar por mais 
mil metros”.

Foto: Juliana Aguilera

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A estrada vicinal Tancredo 
Neves, que dá acesso ao bair-
ro da Pedrinha, em Guara-
tinguetá, terá uma ciclovia à 
margem direita. Nesta sema-
na o prefeito Marcus Soliva 
(PSB) assinou a ordem de 
serviço para início das obras, 
com orçamento previsto em 
R$ 620 mil, com recursos 
oriundos do Governo do Esta-
do de São Paulo, em convênio 
com o Detran (Departamento 
de Trânsito) estadual.

O valor da obra chamou 
atenção da população, já que 
a ciclovia terá extensão de 1,5 
quilômetro. Durante entrevis-
ta, o prefeito confirmou que 
será realizado o alargamento 
da pista para que a ciclovia 
seja implantada. A região é 
bastante movimentada, em 
especial nas épocas de outono 
e inverno, devido ao turismo 

de temporada.
A obra faz parte de uma sé-

rie de projetos de melhorias 
de estradas vicinais que serão 
colocados em prática, pouco a 
pouco, a partir desse ano, de 
acordo com o prefeito. “Nosso 
objetivo é levar essa ciclovia 
até o bairro Pingo de Ouro, 
para que a gente tenha essa 
interligação e proteção aos 
cidadãos”.

A ciclovia vai ligar o en-
troncamento da estrada Ra-
fael Américo Ranieri, que dá 
acesso ao Santa Luzia, com a 
estrada Tancredo Neves. A via 
é estreita e utilizada por mo-
toristas que vão às Pedrinhas, 
Parque das Garças, Pilões, 
Pingo de Ouro e Gomeral. 
“Lembrando que nessa região 
não existe acostamento, nada 
que dê segurança para quem 
caminha ou pedala por ali”, 
reforçou Soliva.

Como as estradas vicinais 
são estreitas, o prefeito 

acredita que é necessá-
rio alargar as vias e dar 
uma comodidade maior 
aos ciclistas que utilizam 
as vias. Outras estradas 
estão na lista para obras 
semelhantes às que serão 
realizadas na Tancredo 
Neves. “Estamos traçando 
um projeto de alargamento 
da estrada Plínio Galvão 
César, com acostamento e 
colocação de ciclovia. Tem 
a estrada Cézare Zangrandi, 
projeto para alargamento 
com ciclovia, proteção com 
acostamento”, citou Soliva.

Obras – A ciclovia da 
estrada Tancredo Neves 
será bidirecional, separada 
por um canteiro de um me-
tro. Para a estrada Césare 
Zangrandi foi assinado um 
convênio no fim de abril 
para construção de uma 
rotatória e implantação 
de ciclovia, no valor de 
R$1,098 milhão.

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Após concluir na última 
sexta-feira a pintura da 
parte externa do Mercado 
Municipal Novo, a Prefei-
tura de Cruzeiro revelou 
que o local receberá obras 
de recuperação e moder-
nização até o fim do ano. 
A melhoria contará com 
um investimento de quase 
meio milhão de reais.

Localizado no Vila Ca-
nevari, o Mercado Novo, 
além do tradicional pastel, 
oferece aos seus frequenta-
dores diversas opções de 
produtos como hortifrútis, 
bebidas e carnes.

Ao assumir o município, 
que enfrentava uma grave 

crise financeira, o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (SD) 
iniciou em 2017 uma busca 
por apoio para viabilizar a 
recuperação do Mercado 
Novo. O pedido foi atendi-
do pelo deputado federal 
Orlando Silva (PCdoB), que 
encaminhou uma emenda 
parlamentar de R$ 400 mil 
à Cruzeiro, no fim de março.

De acordo com o secretá-
rio de Governo, José Kleber 
Júnior, além da verba parla-
mentar, o serviço de melho-
rias no prédio contará com 
um investimento municipal 
de aproximadamente R$60 
mil. A obra consistirá na 
adequação dos boxes, subs-
tituição do sistema elétrico 
e hidráulico e reparos no 
telhado e portas. “Devido 

ao período eleitoral, nossa 
expectativa é que o serviço 
de recuperação inicie em 
novembro, com um prazo 
de conclusão de até seis 
meses. Nosso objetivo é que 
o prédio fique mais bem 
estruturado para que os co-
merciantes tenham melhores 
condições de atenderem seus 
clientes”.   

Extensão – Inaugurado em 
1954, o Mercado Municipal 
Velho, localizado no Centro, 
também deverá receber 
melhorias até o fim do ano. 

Segundo a Prefeitura, se-
rão investidos R$ 50 mil 
em obras de recuperação 
do prédio.  

Além da troca de esquadri-
lhas e portas, será refeita a 
pintura do prédio. 
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Rafael Rodrigues
Aparecida

A novela em que se trans-
formou o caso de suspeita de 
corrupção na Feira Livre de 
Aparecida deve ganhar novos 
contornos judiciais com a 
suspensão do julgamento, 
após pedido de vista dos de-
sembargadores que julgam o 
caso no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ-
-SP). A apreciação do último 

dia 15 foi interrompida após 
o pedido de um prazo maior 
para analisar o processo, que 
corre desde 2014.

O ex-secretário de Fis-
calização da Prefeitura de 
Aparecida, João Luiz Mota, 
o vereador afastado Élcio 
Ribeiro Pinto, o Elcinho 
(PR), jornalistas e funcio-
nários públicos municipais 
são acusados de crimes de 
corrupção na ação que ficou 
conhecida como a “Máfia da 
Feira Livre”.

O advogado de Élcio Ribei-
ro Pinto, Jeferson Monteiro, 
explicou que os desembar-
gadores precisam de mais 
tempo para apreciarem o 
caso devido à complexidade 
e o tamanho do processo, 
que conta com mais de cinco 
mil páginas, além de docu-
mentos anexados. “Após a 
apresentação de alegações, 
sustentação oral da defesa 
e do Ministério Público, os 
desembargadores pediram 
mais tempo para avaliar o 
processo, que é muito com-
plexo e extenso”, explicou.

Como o caso corre em se-
gredo de justiça, não houve 
a liberação das sustentações 
das defesas e da acusação. 

Monteiro disse que ainda 
não há decisão sobre o caso, 
nem mesmo uma nova data 
para o fim do processo na 
segunda instância. “Mas o 
que é previsto é que na pró-
xima audiência, tenhamos 
um resultado”.

Histórico – O ‘caso da 
feira’, em Aparecida, ficou 
conhecido em toda região de-
pois que a Polícia Civil pren-
deu em junho de 2014, sete 
pessoas acusadas de crimes 
de corrupção. À época, entre 
os detidos estavam o então 
vereador Élcio Ribeiro Pinto 
e o até então secretário de 
Fiscalização da Prefeitura de 
Aparecida, João Luiz Mota.

No ano passado, em pri-
meira instância, mesmo após 
o pedido da Promotoria para 
arquivar o caso, a Justiça 
afastou Elcinho da Câmara, 
que havia sido reeleito, além 
da prisão do parlamentar por 
três anos em regime aberto.

Na mesma ação, o ex-secre-
tário de Indústria e Comér-
cio, João Luiz Mota, o Dão, 
foi condenado a 16 anos 
de prisão pela venda ilegal 
de espaços na feira-livre da 
cidade.

Ele e outras seis pessoas 

foram condenadas pelo en-
volvimento em um esquema 
de venda espaços na feira 
por até R$ 100 mil, desco-
berto durante uma operação 
em 2014 que terminou com 
nove presos. Os outros seis 
condenados receberam pe-
nas que variam de três a 16 
anos de reclusão.

Desde a condenação os 
acusados recorrem em liber-
dade da decisão, mas cum-
prem medidas cautelares 
que incluem não acessar a 
feira da cidade, a Rádio Mo-
numental – que tem envol-
vidos na fraude – e prédios 
públicos como a Prefeitura, 
a Câmara e a secretaria de 

Indústria e Comércio da 
cidade.

Mesmo condenados no TJ, 
os acusados ainda poderão 
recorrer na Segunda Instân-
cia, e ainda existe possibili-
dade de recorrer também 
no STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) e STF (Supremo 
Tribunal Federal).

A Feira de Aparecida, foco da procura de romeiros e alvo de esquema ilegal condenado pela Justiça

Avenida central de Pinda, cidade que tenta reduzir a dívida ativa com planejamento sobre impostos

Bairro Santa Edwirges, que ficou na espera quanto à atendimento da Prefeitura, condenada por juíza

Elcinho, segue entre investigados

Pedido de vista adia mais uma vez decisão 
sobre escândalo da feira livre em Aparecida
Acusados de crimes de corrupção esperam decisão desde 2014; ex-secretário e vereador 
afastados estão entre os acusados por esquema de negociação ilegal de espaço para barradas

Foto: Arquivo Atos
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Pinda intensifica combate à inadimplência de impostos

Aparecida é condenada por falta de melhorias em bairro

Cartórios de protesto passam a cobrar devedores; município sofre com dívida ativa de quase R$ 100 milhões

Decisão judicial impõe multa diária de R$ 5 mil por não dar estrutura ao Santa Edwirges, comunidade recém-legalizada

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Buscando reduzir o número 
de moradores inadimplentes 
com os impostos municipais, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba firmou na última semana 
um convênio com cartórios 
de protesto que cria um novo 
mecanismo de cobrança. Além 
desta medida, o Executivo 
possibilita que o parcelamento 
do débito seja realizado em até 
sessenta vezes.

Com quase trinta mil contri-
buintes inadimplentes, Pinda 
possui uma dívida ativa de 
R$ 98 milhões, sendo metade 
referente ao IPTU (Imposto 
Predial Territorial e Urbano). 
Já o resto do montante é prove-
niente de outros tributos como 

SSQN (Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza), alvarás 
de funcionamento e taxas de 
serviço.

Até o último dia 20, a Pre-
feitura cobrava os devedores 
somente através de notifica-
ções administrativas. Como 
nos últimos anos a medida 
não surtiu o efeito desejado, 
Pindamonhangaba, desde a 
última semana, segue o mode-
lo de cobrança utilizado pela 
maioria dos municípios brasi-
leiros. “Esperamos que através 
desta ação com os cartórios de 
protesto consigamos reduzir 
a dívida ativa em 15% até o 
fim do ano. Os contribuintes 
que permanecerem devendo 
enfrentarão penalidades como 
bloqueio de conta bancária e 
a inclusão de seus nomes em 

órgãos de proteção ao crédito”, 
explicou o diretor de Receitas 
e Fiscalização Fazendária, 
Vicente Corrêa.

O chefe do setor ressaltou 
ainda que para evitarem terem 
os “nomes sujos”, os devedores 
devem procurar o mais breve 
possível à praça de atendimen-
to da Prefeitura ou da subpre-
feitura do distrito de Moreira 
Cesar. “Desde 2014, uma lei 
municipal garante que débitos 
sejam parcelados em até ses-
senta vezes, com o valor míni-
mo de R$ 45,08 para pessoas 
físicas e R$ 90,18 para pessoas 
jurídicas. Assim, damos uma 
ótima oportunidade para que 
os inadimplentes resolvam sua 
situação, consequentemente 
contribuindo para o fortaleci-
mento do Tesouro Municipal”.

Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Uma decisão da juíza Vivian 
Bastos Mutschaewski conde-
nou a Prefeitura de Aparecida 
ao pagamento diário de uma 
multa no valor de R$ 5 mil por 
não cumprir determinação de 
realizar melhorias de infra-
estrutura e de regularização 
imobiliária do Santa Edwirges. 
O bairro foi recentemente 
legalizado pelo programa 
Cidade Legal, do Governo do 
Estado.

A decisão, proferida em 
12 de junho de 2017, dava 
o prazo de um ano para que 
a administração municipal 
realizasse, entre outras coisas, 
a regularização do loteamento 
com apresentação de um pro-
jeto fundiário, aprovado pelos 
órgãos competentes, além do 
registro imobiliário.

Em seguida, a Prefeitura 
deveria ter realizado obras de 
infraestrutura no local, que 
há trinta anos aguarda me-
lhorias, mas que nunca foram 
feitas devido à alegação de 

irregularidade no loteamento.
Sobre a nova decisão, que 

venceu recentemente, a Pre-
feitura alegou em nota que 
a regularização fundiária 
do bairro Santa Edwirges já 
consta com aprovação da 

secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo, e está em 
fase de revisão dos trabalhos 
na própria pasta.  

A nota diz ainda que “me-
lhorias por meio da colocação 
dos equipamentos urbanos 

estão sendo executadas na 
medida da disponibilidade 
financeira, e dentro daquilo 
que hoje é permitido que se 
faça no bairro”. 

Sobre o processo judicial e 
da multa imposta, a Prefeitura 

destacou que a regularização 
do bairro “não depende ape-
nas da Municipalidade, mas 
de outros órgãos, entre eles, 
da secretaria de Habitação, e 
posteriormente do Cartório 
de Registro de Imóveis’.

Promessa – Em 2016, o 
então prefeito de Aparecida 
Antônio Márcio de Siqueira 
(PSDB) havia anunciado a 
regularização do loteamento 
através do programa Cidade 
Legal, do Governo do Estado. 
Na época, a administração 
havia creditado a conquista 
como resultado da parceria 
entre município e o Estado, 
com a contrapartida dos 
moradores.

Até então nenhuma melho-
ria havia sido feita no local 
porque a municipalidade, 
mesmo sem conter os avanços 
imobiliários, as construções 
de casas e a comercialização 
de terrenos, alegava estar de 
“mãos atadas”, sem condições 
legais de atender as princi-
pais reivindicações. Com a 
assinatura do convênio, os 
moradores acreditavam que 

poderiam ter melhorias, mas 
nada foi feito.

À época, o morador mais 
antigo do bairro, o aposentado 
José Luiz da Silva comemorou 
a expectativa de melhorias no 
local, onde vive há mais de 
trinta anos com a família. Ele 
disse que prioritariamente a 
rede de esgoto é a obra mais 
emergencial a ser feita. “Na 
questão da infraestrutura, a 
rede de esgoto é o primeiro 
passo, porque já temos água 
ligada, e a rede de esgoto 
vai acabar puxando outros 
benefícios”.

Realidade bem diferente 
da relatada hoje pelo comer-
ciante Leandro Gomes, que 
reclamou ainda dos impostos 
cobrados pela administração, 
sem que haja nenhum bene-
fício. “Infelizmente não foram 
feitas melhorias nenhuma 
aqui. Ficamos indignados, mas 
estamos com as mãos atadas. 
A gente vai até a Prefeitura, 
cobra, insiste, e pedimos para 
que olhem com mais carinho, 
já que a gente paga imposto”, 
lembrou.

Foto: Rafael Rodrigues
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Funcionários do Santuário 
encontram ossada de idosa

Nova operação da PM apreende mais 
de dois quilos de cocaína em Lorena

Capitão Wagner Guimarães assumiu posto nesta 
semana; experiência em tropas como a Rota pode 
contribuir para redução de crimes no município

Turista desapareceu durante excursão no fim de 2017

Ações tentam “sufocar” tráfico de drogas; jovem de 26 anos é preso em flagrante

Berenice dos Santos, de 85 anos

Comandante da PM pede colaboração e 
confirma ações em bairros críticos de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O novo comandante da 
Polícia Militar de Guaratin-
guetá reforçou que a segu-
rança pública depende não 
somente de patrulhamento 
policial e aumento do contin-
gente, mas principalmente 
de incentivos à educação e 
colaboração da comunidade. 
Capitão Wagner Guimarães 
chega ao município após 
deixar o comando do poli-
ciamento da região sul de 
São José dos Campos, tem 24 
anos de carreira e uma traje-
tória marcada por ações em 
tropas especializadas como 
a Rota (Rondas Ostensivas 
Tobias Aguiar).

Durante entrevista coletiva 
concedida nesta semana, 
capitão Wagner apresentou 
números de pesquisas e 
ações feitas pela PM na zona 
sul de São José dos Campos. 

Para entender a situação 
de Guaratinguetá, a Polícia 
Militar também vai trabalhar 
no mapeamento de pontos 
considerados críticos quanto 
à criminalidade. 

“Costumo trabalhar com o 
policial certo, no local certo”, 
declarou o capitão. “Não 
adianta termos quantidade 
e estarmos empenhados 
em locais que não são ne-
cessários, então eu otimizo 
bastante a qualidade do 
trabalho e não quantidade”, 
concluiu o comandante, que 
declarou ainda que está 
trabalhando a aproximação 
comunitária.

A aproximação citada pelo 
capitão será feita através 
de reuniões e expansão do 
programa “Vizinha Solidá-
ria”. O patrulhamento será 
feito normalmente, porém, 
de acordo com o número 
de chamadas e ocorrências 
registradas em cada região. 

Capitão Wagner assegu-
rou que o policiamento de 
bicicletas, no Centro de 
Guaratinguetá, também será 
contínuo, em especial nas 
áreas de praças e comércios.

O trabalho no combate 
ao tráfico de drogas será 
feito de maneira mais in-
tensa. Paralelo a ele haverá 
conscientização sobre as 
consequências do uso de 
entorpecentes. Quanto aos 
crimes de homicídios e la-
trocínios, o capitão enfatizou 
que é difícil prever ações 
dessa naturalidade, mas 
que a PM atuará de maneira 
mais intensa onde houver 
registros dessas ocorrências.

“Se existe algum cunho 
criminal por trás, tráfico en-
volvido, existem instituições 
específicas para delinear 
uma investigação própria 
para alcançar e identificar, 
envolver o Judiciário para 
que apliquemos uma sanção 

específica. E a parte opera-
cional, (cabe) tentar iden-
tificar onde são os pontos 
que mais acontecem e tentar 
preveni-los”, salientou.

Capitão Wagner substitui 
o ex-comandante da 2ª Cia 

do 23º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior de São 
Paulo. De acordo com a 
secretaria de Segurança 
Pública do Estado, através 
de números publicados refe-
rentes aos primeiros quatro 

meses deste ano, o municí-
pio se mantém como um dos 
mais violentos do Vale do 
Paraíba. A região, por sua 
vez, é a que mais registra 
assassinatos entre as regiões 
do interior paulista.

O novo comandante da Polícia Militar de Guaratinguetá, Wagner Guimarães, que quer apoio da população

Foto: Leandro Oliveira

Foto: Reprodução

Da Redação
Aparecida

A DIG (Delegacia de Inves-
tigações Gerais) de Guaratin-
guetá revelou nesta terça-feira 
(26) que foi encontrada a 
ossada da idosa Berenice dos 
Santos, 85 anos, que havia 
desaparecido há mais de seis 
meses durante uma visita ao 
Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida.  A causa 
da morte da idosa, que mora-
va em Penápolis-SP, ainda é 
desconhecida. 

De acordo com a Polícia 
Civil, os restos mortais da 
turista foram localizados no 
último dia 21 por funcionários 
do Santuário Nacional que 
realizavam uma capina em 
uma área externa da Basílica, 
próxima à linha férrea na re-

gião do Porto Itaguaçú. Além 
de óculos e roupas, no local 
também foram encontradas 
pulseiras e dentaduras, que 
foram reconhecidas por fa-
miliares de Berenice.

A Polícia Civil aguarda o 
resultado de um comparativo 
de DNA, para liberar a ossada. 
Além da investigação policial, 
exames médicos tentam des-
cobrir o motivo do óbito. 

Berenice foi vista por fami-
liares pela última vez na tarde 
de 23 de dezembro do ano 
passado, no estacionamento 
do Santuário. Segundo uma de 
suas netas, a idosa pediu para 
que comprasse um guarda-
-chuva, enquanto procuraria 
um lugar para descansar 
perto do ônibus da excursão.  

A turista não foi mais vista, 
motivando a família promover 

uma campanha de divulgação 
pelas redes sociais. 

Na época, o Santuário Na-
cional de Aparecida informou 
que enviou as imagens das 
câmeras de monitoramento 
para a Polícia Civil. 

Mistério – Berenice não foi 
a única turista desaparecer 
durante uma excursão ao San-
tuário Nacional de Aparecida 
nos últimos anos.  

No fim de outubro de 2012, 
a gaúcha Beatriz Winck, 77 
anos, passeava com o marido 
Delmar Winck, 85 anos, pela 
casa de velas do Santuário, 
quando acabaram se sepa-
rando.

 Apesar de diversas cam-
panhas de divulgação pela 
internet e veículos de comuni-
cação, a romeira não foi mais 
encontrada.

Da Redação
Lorena

Quatro dias após a reali-
zação de uma operação da 
Polícia Federal, o tráfico de 
drogas de Lorena sofreu 
nova baixa na manhã da 
última segunda-feira. Uma 
ação da Polícia Militar apre-
endeu mais de dois quilos de 
cocaína no      Vila Hepacaré.

De acordo com a PM, uma 
denúncia anônima apontou 
que criminosos estavam 
traficando entorpecentes em 
um ponto da rua Goitacazes.

Ao chegarem no local, os 
policiais flagraram um jovem 

de 26 anos em atitude sus-
peita. Na abordagem, foram 
localizadas 2.427 cápsulas 
de cocaína, totalizando 2,207 
kg da substância. O crimino-
so foi preso em flagrante por 
tráfico de drogas e recolhido 
à Cadeia Pública de Lorena. 

A ação é mais uma que bus-
ca desarticular a modalidade 
criminal, que de acordo com 
a Polícia Civil, é a principal 
motivação de casos de assas-
sinatos no município.  

No último dia 21, a Polícia 
Federal deflagrou a “Opera-
ção Hepacaré”, que prendeu 
uma quadrilha que comprava 
entorpecentes em Itaqua-

quecetuba (na microrregião 
de Mogi das Cruzes) e as 
distribuía em vinte pontos de 
venda em Lorena. A gestão 
financeira do esquema era 
comandada por uma mora-
dora de Pindamonhangaba, 
que também foi presa. 

A operação ocorreu dois 
dias depois de quatro cri-
minosos serem flagrados 
transportando 48 quilos de 
maconha em dois carros pelo 
trecho de Roseira da rodovia 
Presidente Dutra. Durante os 
depoimentos da quadrilha, 
os policiais descobriram ela 
trazia a droga de Itaquaque-
cetuba para Lorena.

Mortes – As operações 
de repressão ao tráfico de 
drogas se intensificaram 
após o “Instituto Sou da Paz” 
divulgar no fim de abril um 
estudo que aponta Lorena 
como a cidade mais violenta 
do Estado em 2017, com uma 
taxa de 31,8 mortes por cem 
mil habitantes. 

Em 2018, o município 
registrou 14 homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) nos pri-
meiros cinco meses do ano.  
O índice é 75% maior do que 
o do mesmo período do ano 
passado, quando oito mora-
dores foram assassinados.

Preso com arma em banheiro 
de posto de combustíveis

Acusado de homicídio 
é capturado em Guará

Menor é flagrado com 
crack e cocaína em Pinda

Adolescente é apreendido por 
tráfico de drogas em Pinda

Mulher é detida por posse de maconha em Guará

Um jovem de 24 anos foi 
preso em flagrante por por-
te ilegal de arma de fogo na 
noite da última quarta-feira 
no Campo do Galvão em 
Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, dois policiais 
militares da Rocam (Ronda 
Ostensiva Com Apoio de 
Motocicletas) patrulhavam 
a avenida Juscelino Kubits-
chek, quando perceberam 
que um pedestre demons-
trou nervosismo com a 

A Polícia Militar capturou 
na madrugada da última 
terça-feira um foragido da 
Justiça em Guaratinguetá. 
O jovem de 20 anos é acu-
sado de ser o autor de um 
homicídio no município.

Segundo a PM, uma equi-
pe realizava uma ronda 
pelo Santa Luzia, quando   
se deparou com dois ocu-
pantes de um carro, em 

A Polícia Militar capturou 
na madrugada da última 
terça-feira um foragido da 
Justiça em Guaratinguetá. 
O jovem de 20 anos é acu-
sado de ser o autor de um 
homicídio no município.

Segundo a PM, uma equi-
pe realizava uma ronda 
pelo Santa Luzia, quando   
se deparou com dois ocu-
pantes de um carro, em 

Flagrado com cocaína, 
um adolescente de 17 anos 
foi apreendido por tráfico 
de drogas na madrugada 
da última quinta-feira em 
Pindamonhangaba.

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe realiza uma 
ronda pelo Castolria o quan-
do desconfiou da atitude de 

Em patrulhamento para 
evitar roubos na divisa entre 
dois bairros de Guaratingue-
tá, a Polícia Militar flagrou 
uma mulher com mais de 
cinquenta gramas de ma-
conha na tarde da última 

aproximação da equipe. Na 
sequência, o suspeito entrou   
no banheiro de um posto de 
combustíveis.

Ao sair do sanitário, o jo-
vem foi abordado, mas nada 
de ilícito foi encontrado com 
ele. Mas ao averiguarem o 
local, os policiais localizaram 
um revólver calibre 32, es-
condido atrás de uma lixeira.

Após confessar ser dono 
da arma de fogo, o criminoso 
foi encaminhado à Cadeia 
Pública de Lorena.

comportamento suspeito. 
Na abordagem, os policiais 
descobriram que um deles 
era procurado pela Justiça, 
acusado de ter assassinado 
um jovem no mesmo bairro 
no início do ano.

O homicida foi preso e en-
caminhado à DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais), sen-
do na sequência recolhido à 
Cadeia Pública de Lorena.

comportamento suspeito. 
Na abordagem, os policiais 
descobriram que um deles 
era procurado pela Justiça, 
acusado de ter assassinado 
um jovem no mesmo bairro 
no início do ano.

O homicida foi preso e en-
caminhado à DIG (Delegacia 
de Investigações Gerais), sen-
do na sequência recolhido à 
Cadeia Pública de Lorena.

um jovem. Na abordagem, 
foram apreendidas quase 
dez gramas de cocaína e uma 
quantia de dinheiro prove-
niente da venda da droga

O menor infrator foi enca-
minhado ao Distrito Policial, 
e aguarda transferência para 
alguma Fundação Casa da 
região.

quarta-feira.  
De acordo com o boletim 

de ocorrência, PM´s de 
bicicleta percorriam a rua 
Vicente de Paula Penido, que 
liga o Jardim Rony e Par-
que São Francisco, quando 

desconfiaram da atitude de 
uma mulher. Com ela, foram 
encontrados três pedaços de 
maconha, totalizando quase 
55 gramas do entorpecente. 

A mulher, que não teve a 
idade divulgada, foi enca-

minhada à DISE (Delegacia 
de Investigações Sobre En-
torpecentes) onde prestou 
esclarecimentos, sendo li-
berada na sequência. Ela 
responderá pelo crime de 
posse de drogas.
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Jéssica Dias
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá ampliou o investimento 
de obras de melhorias em vias 
na cidade, com verba do Esta-
do. No último dia 20, foram 
liberados, com a passagem do 
governador do Estado Márcio 
França (PSB), R$ 38 milhões 
para 34 municípios do Vale 
do Paraíba. Em outra frente, a 
cidade deu início ao o trabalho 
de patrolamento e cascalha-
mento em pontos críticos na 
estrada do Gomeral.

No pacote de França, Guara-
tinguetá foi contemplada com 
R$ 4 milhões para pavimenta-
ção no bairro Jardim do Vale 
1. O bairro já recebe serviços 
desde a última quinta-feira 
com drenagem e pavimen-
tação, orçados em R$3 mi-
lhões. São 17 ruas atendidas: 
Expedicionário Leonel Luiz 
de Souza, Sargento Fábio 
Moura Carvalho, Antonio No-
vaes Guimarães, Helio Benetti, 
Anunciata Nami, rua Jorge 
do Prado, rua doutor José R. 
Alves Sobrinho, Maria Anto-
nieta Barros Bindão, Judith 
Limongi Lacaz, José Meirelles, 
Francisco José de Andrade, 

rua professora Dinah Mota 
Runha, Gino Criscuolo, Heloi-
sa Helan R A Sanches, Octávio 
Machado, Benedito Fernandes 
Porto e Raulino França Cipolli.

Já no Gomeral, ao todo, 
foram seis quilômetros de es-
trada patrolados (reparações 
com maquinário) para receber 
os turistas e moradores da 
cidade no período do 15º 
“Festival da Truta”, na próxima 
semana, entre os dias 6 e 9 
de julho, no pátio da pousada 
Dona Ana, onde será monta-
da uma infraestrutura com 
tendas e barracas. O evento 
contará com uma progra-
mação artística-cultural com 
foco em jazz, rock e blues. A 
expectativa de público é dez 
mil pessoas. Segundo o Exe-
cutivo, a obra será realizada 
pela Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento). O prazo 
de execução é de seis meses.

A cidade conta ainda com 
outros trabalhos de manuten-
ção na zona rural. As pontes 
dos bairros do Mandu, Capitu-
ba e Lemes recebem reparos 
e trocas de madeiras, além 
de reforço no assoalho. No 
começo de junho a Prefeitura 
finalizou a reforma nas pontes 
da Estrada do Pirutinga.

Jardim do Vale 1 e Gomeral recebem 
trabalho para recuperar ruas e estradas

Escorpiões preocupam famílias de Pinda

Aparecida recebe doação de viatura para o Samu

Guaratinguetá conta com maior aporte de verbas após passagem de Márcio França pela região

Despejo irregular de entulhos agrava problema; criança é picada em Moreira César

Repasse faz parte de atendimento do Ministério da Saúde; 
nova ambulância doada tem valor estipulado em R$ 176 mil

Estrada vicinal que passa por trabalho de patrolamento, no Gomeral, em preparação para a Festa da Truta; Prefeitura amplia pavimentação

Escorpião encontrado por moradora; famílias cobram ação na cidade

Ambulância utilizada pelo atendimento do Samu; Aparecida garante viaturas para reforçar serviço

Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Preocupados com o aumen-
to da aparição de escorpiões 
em Pindamonhangaba, fa-
mílias de diversos bairros e 
do distrito de Moreira César 
cobram uma solução da Pre-
feitura. Além da aplicação 
de inseticidas, a população 
reivindica maior rigor na 
fiscalização contra o despejo 
irregular de lixos e entulhos 
em terrenos baldios, o que 
contribui para a proliferação 
do animal peçonhento.

Desde o último final de se-
mana, a rotina da família da 
dona de casa Michelle Bonk, 
35 anos, que mora há seis 
meses no Bairro Mantiqueira, 
localizado em Moreira César, 
é marcada por preocupação 
e medo.

No último dia 22, sua filha 
de 11 anos foi surpreendida 

por um escorpião enquanto 
tomava banho. Socorrida 
pela mãe, a criança, picada 
na mão, foi encaminhada 
às pressas ao Pronto Aten-
dimento Médico do distrito, 
sendo atendida e liberada na 
sequência.

Inconformada com o inci-
dente, além de uma solução 
por parte do poder público, 
Michelle cobrou uma maior 
conscientização dos morado-
res do bairro. “A Prefeitura 
tem que dar mais atenção 
para a população e princi-
palmente na limpeza dos 
terrenos baldios. Sei que o 
prefeito Isael Domingues 
(PR) não tem culpa do pesso-
al jogar esses entulhos, mas 
tem muita gente inocente 
pagando pelo erro deles. 
Nosso bairro tem muitas 
crianças que estão em perigo 
por causa de escorpiões, ara-
nhas e até cobras”, desabafou 

a dona de casa, que revelou 
que desde que mora no local 
nunca presenciou agentes 
municipais realizando traba-
lhos preventivos na região.

O aumento da aparição de 
escorpiões não é exclusivi-
dade do Bairro Mantiqueira.

A vendedora, Regina Cristi-
na de Oliveira, 34 anos, atri-
bui a proliferação de animais 
peçonhentos no Araretama 
ao despejo de lixo e entulhos 
em diversos terrenos baldios 
do bairro. “Os fiscais da Pre-
feitura têm que multar essas 
pessoas de outros bairros 
que jogam essa porcaria 
aqui. Eu e minhas vizinhas 
já perdemos as contas de 
quantos escorpiões achamos 
nos últimos dois meses. Uma 
delas foi picada na perna”, 
contou Regina, que faz coro 
ao lembrar da responsabili-
dade dos moradores. “Além 
de mais fiscalização e lim-

peza, também está faltando 
consciência do povo. Só quem 
passou por um susto desses 
sabe o quanto estamos pre-
ocupadas”. 

Desde o último dia 23, o 
aparecimento de escorpiões 
é um dos assuntos mais dis-
cutidos no principal grupo de 
debates de Pindamonhanga-

ba na rede social Facebook, o 
“Pinda Cidadã – Mobilização 
Já”, que possui mais de 52 
mil integrantes.

Em uma das postagens, que 
conta com quase duzentos 
comentários, além do Ara-
retama e Mantiqueira, mo-
radores do Vista Alegre, Vila 
Rica e Cidade Jardim relatam 

que desde o início de junho 
convivem com os constantes 
aparecimentos de escorpiões 
em suas residências.

Providências – Em nota 
oficial, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba informou 
que apesar de não realizar 
a aplicação de inseticidas, 
regularmente atua na limpe-
za de todas as regiões. Além 
disso, os bairros Mantiqueira, 
Cidade Jardim, Araretama e 
Vila Rica já receberam ações 
do Pega-Tudo (operação de 
recolhimento de entulhos), 
e na próxima semana o ser-
viço será executado no Vista 
Alegre.

A nota ressalta ainda que 
a “equipe de fiscalização é 
pequena diante da demanda 
da cidade, por este motivo é 
necessária a participação dos 
moradores para a fiscaliza-
ção e manutenção do local”.

A população de Pindamo-
nhangaba pode solicitar o 
serviço de limpeza munici-
pal através do contato (12) 
3644-5206. Já os moradores 
do distrito de Moreira César 
devem solicitar a melhoria 
através do (12) 3641-1116.

Foto: Colaboração Michelle Bonk

Miguel de Sá
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
recebeu do Ministério da 
Saúde uma ambulância no 
valor de R$ 176.286 para o 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência 192). A 
doação amplia os serviços de 
transportar pacientes que não 
apresentam risco de vida.

Em Aparecida circulam qua-
tro ambulâncias de transporte 
tipo "A", destinadas a pacien-
tes para remoções simples. De 
acordo com a secretária de 
Saúde, Maria Eliane Pereira 
de Moraes, o veículo doado é 
uma ambulância de suporte 
básico tipo "B" para ser usada 
em transporte inter-hospitalar 
e atendimento pré-hospitalar 
de pacientes. “A secretaria de 
Saúde esgotou as tentativas e 
solicitações de viatura junto 
ao Ministério da Saúde, pois 

segundo portaria ministerial, 
a cada três anos renova a frota 
e Aparecida já aguardava há 
seis anos para chegada de 
uma ambulância”, comentou 
a secretária.

O veículo doado conta com 
equipamentos como o sina-
lizador de óptico e acústico, 
equipamento de rádio-comu-
nicação fixo e móvel, maca ar-
ticulada e com rodas, suporte 
para soro, instalação de rede 
com oxigênio, manômetro, 
cilindro de oxigênio portátil 
com válvula, suporte para 
soro, prancha curta e longa 
para imobilização de colu-
na, talas de imobilização de 
membros, conjunto de colares 
cervicais e colete imobilizador 
dorsal.

A intenção do município é 
desenvolver novos projetos 
como a renovação da frota 
de veículos para o transporte 
de pacientes que realizam tra-

tamentos em outras cidades, 
aquisição de ambulância tipo 
“A" e para o combate as arbo-
viroses como a dengue, zika 
vírus e febre amarela), refor-
mas das Unidades Básicas de 
Saúde, compra de uniformes, 
material de trabalho, EPIs 
(Equipamentos de Segurança), 
de medicamentos, contratação 
de serviços de terceiros para 
transportes de pacientes em 
ambulância UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) adulto, 
infantil e neonatal, compra 
de equipamentos e materiais 
permanentes para atenção bá-
sica, emergência e gabinetes 
odontológicos.

Segundo Maria Eliane, a in-
tenção da Prefeitura de Apare-
cida é terminar da construção 
da UBS de Vila Mariana e da 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) e buscar por meio 
de emendas parlamentares 
recursos para a construção 

de uma Unidade Básica de 
Saúde “tipo 2” entre os bairros 
de São Geraldo e Itaguaçu. 
“A Prefeitura e Secretaria de 

Saúde, buscam ainda, junto 
ao Estado, um maior apoio à 
nossa Santa Casa local, pois 
trata de um hospital geral 

sob sua gestão, o qual neces-
sita de maiores recursos para 
sua manutenção”, afirmou a 
secretária de Saúde.

Foto: Divulgação
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Espetáculo inspirado em Edgar 
Allan Poe é atração em Lorena

Torneio de pipas marca 
o início das atividades 
de férias em Cruzeiro

Mostra Cultural 
Conatus traz 
dança, teatro e 
música em Pinda

Jovens atores estreiam peça de suspense, neste fim de semana, no Teresa D’Ávila
Da Redação
Lorena

A cultura e o lazer para 
este final de semana seguem 
com uma ótima opção em 
Lorena. A Companhia de Jo-
vens Atores do teatro Teresa 
D'Ávila lança sua décima 
peça com apresentações no 
sábado e domingo, a partir 
das 20h.

Inspirada na obra do nor-
te-americano Edgar Allan 
Poe (um dos maiores con-
tistas do gênero policial e 
de suspense), a companhia, 
formada por atores entre 9 e 
19 anos, está em cartaz com 
o espetáculo “Gótica”, criada 
e dirigida pelo dramaturgo 
Caio de Andrade.

O texto narra a história 
da maldição de um terrível 
feiticeiro, lançada sobre uma 

jovem família do século 19, 
vencida pela força e pela 
união de um grupo de jo-
vens que começa a habitar 
uma velha mansão, hoje 
transformada em um espaço 
de coworking (ambiente de 
trabalho utilizado por pro-
fissionais de variadas áreas 
de atuação).

De acordo com a produção, 
a peça, que conta com 24 
atores em cena, é resultado 
de muita leitura e estudos de 
exercícios de improvisação 
baseados em obras como “A 
Queda da Casa de Usher", “O 
Coração Delator” e “Assassi-
natos na Rua Morgue”.

Os ingressos estão a R$40 
inteira, e meia entrada a 
R$20 para estudantes, pes-
soas acima de 60 anos, pro-
fessores da rede pública 
de ensino e professores e 
funcionários do Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’Ávila) e IST (Instituto Santa 
Teresa).

O telefone para contato 
é o (12) 2124-2922. Os 
ingressos também estão dis-
poníveis no diverteingressos.
com.

O teatro Teresa D’Ávila fica 
à avenida Doutor Peixoto de 
Castro, nº 539, nas depen-
dências do Unifatea.

Foto: Divulgação

Elenco da Companhia de Jovens Atores, que se apresenta neste fim de semana com a peça “Gótica”, criada e dirigida por Caio de Andrade

Participantes da edição de 2017 do Festival da Pipa; céu de Cruzeiro volta a receber antiga brincadeira 

Da Redação
Cruzeiro

Da Redação
Pindamonhangaba

As férias escolares estão 
se aproximando, e com o in-
tuito de promover atividades 
recreativas para as crianças 
e adolescentes da cidade, a 
Prefeitura de Cruzeiro reali-
zará no próximo domingo, o 
6º Maior Torneio de Pipas. 
O evento será realizado ao 
lado da Facic (Faculdade de 
Ciências Humanas), no bair-
ro de Washington Beleza, a 
partir do 12h.

O Studio Contaus apresen-
ta dia 1 de julho, no Teatro 
Galpão de Pindamonhan-
gaba, a quinta edição da 
Mostra Cultural. Com apre-
sentação de dança, teatro e 
música, o evento acontece 
das 19h às 21h, com ingres-
sos a R$ 20, pagos na hora.

O espetáculo é formado 
por alunos do primeiro se-
mestre do estúdio, além de 
atores e bailarinos. Haverá 
também um pocket show 
do projeto musical com o 
cantor Eglison Peres, em 
conjunto com os bailarinos 
da escola. 

O Studio Contaus, presente 
no mercado há quatro anos, 
oferece aulas de balé, jazz, 
sapateado, dança contem-
porânea, danças urbanas, 
teatro e baby class, em Pin-
damonhangaba.

Entre as regras do torneio, 
que tem duração prevista de 
quatro horas, está a proibi-
ção do uso de cerol e linhas 
chilenas, material feito de 
madeira e alumínio com 
alto poder cortante. A me-
dida tenta inibir acidentes 
causados pelos dois tipos 
de linhas.

Além da atividade com 
pipas, com foco no lazer da 
população, em sua maioria 
crianças, o evento, que tem 
uma finalidade beneficente, 
abre espaço para a Campa-

nha do Agasalho de 2018 
na cidade. O domingo será 
um dos últimos dias de 
arrecadação de roupas e 
cobertores da campanha, 
organizada pelo Fundo So-
cial da Solidariedade, que 
busca beneficiar as famílias 
carentes de Cruzeiro.

Haverá a distribuição de 
brindes e sorteios, incluindo 
pipas para as primeiras mil 
crianças que chegarem. A 
trilha sonora e a agitação 
do evento ficam por conta 
do DJ Felipe Brother.

Foto: Reprodução
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba  e  mix  -  F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA  -  F: 98116-4858  -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av.  das Margaridas,  545  -  V.
das  Acácias  -  F:  (12)3637-
1126/  wats  99649-1193  -
M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba  ,  Jump  , Aero-box, Ritmo.
Av:  Dr.José  Ademir  César
Ribeiro,  650 Próx.  Av.  Zito  -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro  -  F:  99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro  técnico de  transmis-
são  automática  e  direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234  - www.pacificauto
center.com.br  R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA
JA-GUAR  -  F:  99773-9876  -
Rod. Manoel  César Ribeiro  -
Nº 4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151-6214 -
Rua Alcides ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA  –
Serviços Alternador - motor de
partida,  instalações em geral.
Trabalhamos  com  bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@  gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar  Ribeiro  4745  -  Cidade
Nova  -  F:  99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira
- Moreira César

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br  -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50  -F:  (12)  3648-4981  -  Jd.
Eloina  - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.
José  S.  Cardoso,  84  (Atrás

Bradesco) Moreira César

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Fco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente  ao  CIZA  -  DISK  3527-
6886/99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av.  José  A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova
-  F:  3645-4022  -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso  serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela  -  Ipê  II  -  em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 37 - 3 0 74/9 74 03 - 6 52 4
45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA -
F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334  -  Ipê  II  - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-

nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774  -  Res.  Andrade  -
Pinda
M.J Manutenção Mecânica  -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I   -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO  -  R. Caçapava,  31,
C. Nova,  loja 1  - 3642-4207  -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat.  p/
constr. e madeiras  - Tel 3641-
1929, 3637-5620  - Av. Dr.  José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160  -
Ipê I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti
271    Lot.  Padre  Rodolfo  -  F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS -  Disk  serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.

peças  e  acessórios  -  Pque
S.Domingos  -  Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de óleo  especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630
/watts  98856-5432  - Rua Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375  -  Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - M.Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão-  Tel:3648-3578
Av. Rio de janeiro, 616- Cidade
Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães  -  Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos  San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
JS pneus Alemão - F:  99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção  -  retoque  em  geral  -  F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro  63  -  (ant.  Rua  1)  -
Mantiqueira  - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541  -  V.S.  Benedito  -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R:  José  Teberga,  650  –  próx.
Cisas – Moreira César

(12) 99104-0182
RAÇÃO

Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F:  3522-5034  /watss  99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra
Bom  Sucesso,  1510  Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de  Janeiro
1045  -  Cidade  Nova  -  DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298 - Av:  João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS
TA-DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres  Dutra  km  92  -  Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES –  Tel
3637-1616  Av.  José  M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles Rua  Pedro  J.O.S.  da
Amaral  91  -  F:  3641-1216  -
V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te  de  funcionários  de  fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê
I - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

PREFEITURA DE LORENA 
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 44/18 PROC. Nº 307/18. 

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo maior oferta, cujo objeto é a concessão onerosa de uso de bem 
público dos espaços incorporados no Mercado Municipal de Lorena objetivando a 
comercialização de bens e serviços à população, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de 
Agosto de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Rerratificação de Edital e Alteração de Data

Pregão Presencial Nº 49/18 PROC. Nº 315/18.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 
para consultório de oftalmologia para o Centro Especializado em Reabilitação Tipo III, 
em atendimento ao Recurso de Programa do Ministério da Saúde conforme proposta 
n° 10872.126000/1160-02, a realizar-se às 09h30min do dia 16 de Julho de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br. 

Prefeito Municipal de Lorena.
Fabio Marcondes.

Assembleia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

O presidente da Associação de Moradores e Amigos do Parque Mondesir 
CONVOCA todos os associados regularmente registrados e em dia com suas 
contribuições, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
no dia 14 de Julho de 2018, com início às 15 h, em primeira convocação e meia 
hora depois em segunda convocação, na sede provisória situada a Rua Aspirante 
Eduardo Roberto Areco 400, Parque Mondesir, Lorena/SP, para deliberarem 
sobre o seguinte assunto:
Eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Biênio de 2018-
2020

Lorena, 29 de Junho de 2018
Amauri Tadeu Tubs de Souza Júnuior

Presidente

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018 – PROC. 155/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento da Concorrência Pública acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para execução de serviços públicos de limpeza urbana de resíduos sólidos, 
consistindo em coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos domésticos e 
comercial; locação; manutenção e higienização de conteiners de pead; varrição manual 
de vias e logradouros; limpeza de feiras livres; capinação manual e mecânica de vias e 
logradouros, roçada mecânica e coleta
seletiva, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
CNPJ: 01.059.631/0001-49
Valor total de: R$ 2.316.551,70 (Dois milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e 
cinquenta eum reais e setenta centavos)
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ALUGO Edícula – 
Andrade – c/2dor-
ms., . Tr;F: 99152-
1015/98896-7331 
- Pinda
ALUGO Casa – Sta 
Cecilia. Tr.F: 99620-
5014/99639-9019 – 
Pinda 
ALUGO 1 cômodo – 
Santana – Rua João 
Antonio da Costa 
Bueno 211 – prox. 
Ao Pdre Vita. Tr.F: 
99253-1266/99207-
9732 – Pinda
ALUGO Apto –Cond.
Morumbi/Pinda -  c/2 
dorms., sala, coz., 
banh., 1 vg gara-
gem. c/piscina e sa-
lão de festas. Tr.F: 
(11) 3392-3310/(11) 
96521-6680 – Pinda
ALUGO Apto – prox. 
Ao centro - agua e 
luz incluso .Tr.direto c/
proprietário F: 99740-
5779 – Pinda
ALUGO Casa – centro 
– c/1 dorm., sala, coz., 
banh., garagem. Tr.F: 
99775-1668/99603-
9613 – Pinda
ALUGO Casa – An-
drade – Rua Ignacio 
Cabral Moreira 129. 
Tr:F: 3642-3641 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Te n ó r i o / U b a t u b a 
– Tr.F: 3642-3302-
99119-3754 – Pinda
ALUGO Edícula –cen-
tro. c/quarto/sl/coz.; 
varanda, quintal. In-
cluso luz/agua/ IPTU. 
Tr.F: 99792-1069 – 
Pinda

ALUGO quarto c/ba-
nheiro – Ouro Verde. 
Tr.F 99204-5626 – 
Pinda 
ALUGO Casa (fun-
dos) c/quarto, sala, 
coz, banh., quintal, 
á/serv. Rua Marins 
de Barros 247 – Boa 
Vista. Tr.F: 99105-
0958 – Pinda 
ALUGO ou VENDO 
Chácara c/1000m2 
com casa e plan-
tas  –  Ba i r ro  das 
C a m p i n a s .  Tr. F : 
3645-3802/99199-
0166/99196-4791 – 
Pinda
ALUGO Casa – Mom-
baça – parte alta – 
c/2dorms., sl, coz., 
banh., á/serv., gara-
gem p/2 carros, quin-
tal, ótimo acabamen-
to. Tr. F: 99701-1208 
– Pinda
ALUGO Casa – San-
tana - c/1dorm., sala, 
coz.,  banh.,  Tr.F: 
3645-7880/99223-
2448 – Pinda
ALUGO 3  cômo-
dos. Tr.F: 99196-
9475/98824-6677 – 
Pinda
ALUGO Kitnet – Alto 
do Cardoso. Tr.F: 
99765-4400/98878-
9937 – Pinda
V E N D O  á r e a  d e 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
V E N D O  S o b r a -
do – Jdim Mariana 
– c/3dorms., 1 ste, 
sala, coz. E demais 
dep. TR.F: 99104-
7757/98216-5029 – 

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 
documentação ok, 
pneu, motor, branco, 
pintura impecáveis. 
Abaixo da tabela. Te-
lefone: 98196-5253
Vendo fiat 147, ano 
1980, modelo Europa, 
excelente carro, para 
restaurar inteiro. R$ 
8.000,00. Telefone: 
99755-1297
Vendo Fox, 1.6, ano 
2008, plus, 4 portas, 
flex, entrada de R$ 
1.000,00+ R$509,00 
parcelas. Telefone: 
98862-0849
Vendo Kadett, 1.8, 
prata, à alcool, com 
injeção. Telefone: 
99746-4174
Vendo ou troco Cou-
rier, ano 2013, vidro 
elétrico, trava, pneus 
novos, documento ok, 
abaixo da tabela. R# 
23.000,00. Telefone: 
99720-8989

Vendo carreta, rebo-
que para 3 motos, 
roda liga, estepe, com 
rampa, documenta-
ção ok, elétrica. Tele-
fone: 99129-5137
VENDO Fox 1.0 ano 
2004 – perfeito es-
tado. Tr.F: 99197-
7976/99253-0304 - 
Pinda
V E N D O  S a n d e i -
r o  1 . 6  E X P a n o 
2012 /2013 .  Tr.F : 
3642-7021/99149-
5478 – Pinda
VENDO Fiesta ano 
2000 – 4 pts – motor 
rocan 1.0 – manu-
al/chave reserva/ 4 
pneus novos. Tr. F: 
99618-8822 – Pinda
VENDO Corrie ano 
98 mod 99 – G – ca-
minhonete. Doc. Ok. 
Tr.F: 99193-3520 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por terreno em Pinda, 
caminhão MB 708 

Pinda 
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr..F: 97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
VENDO Casa – Ca-
rangola – Rua Nas-
sif Cobaz n.46. Tr.F: 
3642-9355/99202-
5022 – Pinda
TROCO Casa no 
Castolira por casa 
no Araretama. Tr. F: 
99239-2933 - Pinda
VENDO Terreno – 
Sangrilá – c/125m2 
– c/escr i tura.  R$ 
25 mil. Tr.F: 98157-
8555/99153-4726 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
otima localização – 
Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo  13010 
–  Bom Sucesso /
Pinda prox. entrada 
Pesqueiro Vila Rica 
– c/sauna, piscina 
pesqueiro e rio. Tr.c/ 
Josimar – F: 99170-
7058 – Pinda
Ve n d e - s e  d u a s 
casas na rua Joa-
quim Maria, 152. R$ 
320.000,00. Telefone: 
3127-3783
Vendo ou troco casa 
no pedregulho. 4 
quartos, quintal am-
plo, t ratar com o 
proprietário. Docu-
mentação ok. Tele-
fone: 99772-6100 ou 
98888-4180
Vendo lote no Jar-
dim do Vale, área de 
300m² com escritura. 
R$ 95.000,00, aceito 
carro. Telefone: 2103-
2599 ou 99614-2077
Vendo chácara no 
Bom Jardim, área 
de 1000m², murada, 
local ótimo, escri-
tura no cartório. R$ 
100.000,00. Aceito 
proposta. Telefone:  
99606-2307
Vendo casa no Portal 
das Colinas, próxi-

baú, reformado, bom-
ba injetora e bico, 
alternador, direção 
hidroláulica, etc. Tr.F: 
99147-7219 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 23.800. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana 
LS 1.4 ano 2013 - 
bege – completa – 
R$ 25.900,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda NX 
400 Falcon ano 2013. 
R$ 7.950,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Yamaha YBR 
Factor 125 ED ano 
2011. R$ 4.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Faz 
125 ED ano 2009. 
R$ 4.800,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage 1.0 
ano 2013 – completo 
– prata. R$ 27.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
21.500,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda

VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Carrinho de 
pipoca R$ 1.200,00. 
Tr.F: 99158-3515 – 
Pinda
VENDO Carrinho de 
Pastel/lanche. Tr. F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça, 
ótimo estado. Tr. F: 
3527-8496/99174-
8286 - Pinda
Vendo HD 250Gb 
western digital sata 2 
R$ 70,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo geladeira R$ 
150.00, fogão R$ 
50.00, máquina de 
lavar R$ 150,00, sofá 
R$ 100,00, poltro-
na 50,00. Telefone: 
99777-6505
F o r m a t a ç ã o  d e 
computadores e no-
tebooks, R$ 40.00. 
Falar com Ygor. Tele-
fone: 99162-4870
Vende-se filhores de 
shih tzu, vacinados 
e vermifugados, e 
fêmes disponíveis. 
Telefone: 3125-6863 
ou 98869-3819
Vendo uma TV, tela 
plana, panasonic, 40 
polegadas. R$ 800,00 
Telefone: 3133-7721 
ou 98829-2027
Vende-se uma ca-
saco de pele animal 
em perfeito estado, 
forrado original. Tele-
fone: 3125-4670 ou 
99781-1036
Compro a sucata 
do seu quintal. R$ 
4.00kg. Telefone: 
3125-2979
Vendo freezer hori-
zontal, 350litros, mi-
croondas, máquina 
de lavar 15kg e 9kg, 
bebedouro refrigera-
do. Telefone: 99777-
6288
Fazemos carreto até 
900kg, toda a região, 
inclusive litoral norte, 
sul de minas. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Alugo sim e luz profis-
sional para eventos e 
festas em geral. Falar 
com Dj Rogério Reis. 
Telefone: 3105-9090 
ou 99769-7121
Limpa-se terrenos, 
sítios, fazendas, mata 
formigas. Telefone: 
99638-9798

Auto peças Brasil. 
Compramos sua car-
caça. Telefone: 3132-
4765 ou 3133-9274
O mercador! Oficina 
do celular. Praça Pi-
ratininga, 6 Campo 
do Galvão. Telefone: 
99777-5102 ou 3133-
2520
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo, 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
7 de setembro, 121
Vendo jazigo com 03 
gavetas, parque das 
oliveiras. R$ 8.000,00. 
Telefone: 99602-5118 
ou 3122-0996
Precisa-se de costu-
reira que tenha over-
loque e galoneira, 
para prestar serviços 
de produção. Telefo-
ne: 98168-6931 ou 
98165-9222
Balcões, painéis para 
TV, aparador, armá-
rios, sofás, camas, 
mesas, banquetas, 
etc. Telefone: 98168-
9795
Vendo estaciona-
mento no centro de 
Guaratinguetá. Para 
40 carros. Telefone: 
9145-3109
Passa-se mercearia 
montada na Pedreira. 
Falar com Ana Clau-
dia. Telefone: 99788-
6525
Vendo  banca  de 
jornais, ótima locali-
zação em Guaratin-
guetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Aluga-se 1 sala co-
mercial no centro, pró-
ximo a santa casa, 
sala de recepção e 
banheiro. R$ 750,00. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077 ou 
98106-6670
VENDO galinha e 
frango caipira. Tr.F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Portão c/
entrada social. Tr.F; 
98197-4919/99208-
6404 – Pinda
VENDO Car r inho 
pastel/lanche. Tr.F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Vitraux sala. 
TR.F: 99156-4131 – 
Pinda
VENDO pequena 
máquina de sorvete 
italiana mod. NTGA/
AT ano 2010 – 3 bi-
cos,  2 motores sendo 
1 para cada lado, 2 
cubas de 20lts, con-
servação noturna, 
trifásica 380v, acom-
panha transformador 
trifásico 220v/trifásico 
380v. Aceito proposta, 
divido no cartão. Tr.F: 
99773-2042 – Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock Sup Special 
– semi nova – Tr.F: 

98856-1276/98817-
9617 – Pinda
VENDO filhotes de 
gato persa.  Tr.F: 
3522-9921/99198-
9804 – Pinda 
VENDO Guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador Meteoro.
Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça 
– ótimo estado. Tr.F: 
99174-8286/3527-
8496 - Pinda
Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-
da - Atendo vários 
convênios. Região 
privilegiada prox. de 
comercios em geral 
e loteamentos recém 
inaugurados(situando 
-se a Rodovia Ve-
reador Abel Fabício 

Dias 1473,Vila São 
Benedito. Tr.F: (12) 
99771-1089 - Pinda
Eletricista ou enca-
nador residencial, co-
mercial, industrial. 38 
anos de experiência. 
Telefone: 99238-7456 
ou 3013-5732
Marmitex do Pai. Co-
mida caseira e preço 
justo, experimente! 
Todo dia das 11h30 
às  14h00 .  L igue 
3132-7304

Vendo 2 carrinhos 
de pão sal modelo 
adora, balcão gelado 
1.20m, balcão cx 20 
formas pão de sal. 
Falar com José. Tele-
fone: 3125-5221
Vendo ótima banca 
de jornal, excelente 
localização em Gua-

Aatenção: Hidropoços contrata
Sondador de rotativa. Experiência em poços 
artesianos, piezômetros pelo sistema TUBEX.
Contato: 0800.703.6877 Edson.
rh@hidropocos.com.br

Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvore. 
Telefone: 99169-6111 ou 
99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 

consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-
lho qualquer dia. Telefone: 
3126-4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Aulas particulares de re-
forço escolar. Geografia, 
história e biologia. Preços 
e condições acessíveis. 
Tr.c/Elias F: 99203-6629 
– Pinda
Faço serviço de aplicar 
mata mato em terreno. 
Tr.F: 98116-5341 – Pinda

PREFEITURA DE LORENA
 Pregão Presencial Nº 35/18 PROC. Nº 277/18.

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é Aquisição de uniforme para uso da 
Guarda Municipal de Lorena/SP, torna pública a 
inabilitação da empresa CAVIRELU COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA – ME, para o item 11 – CAPA 
DE CHUVA – por não ter apresentado o Certificado 
de Aprovação – CA. Desta forma, passamos o 
item 11 – CAPA DE CHUVA - a empresa VÉRTICE 
COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 
– EPP, 2º colocada, no valor de R$ 160,00 (Cento 
de sessenta reais), ficando marcado para o dia 
02/07/2018 ás 09:30 horas á abertura dos envelopes
de Habilitação da referida empresa. Informações (12) 
3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
 Pregão Presencial Nº 36/18 PROC. Nº 261/18.

O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é Aquisição de uniformes para uso da 
Defesa Civil de Lorena/SP e Porteiros, torna pública 
a inabilitação da empresa CAVIRELU COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA – ME, para o item 11 
– CAPA DE CHUVA – por não ter apresentado o 
Certificado de Aprovação – CA. Desta forma, a 
empresa UNIFORMES CAMPINAS EIRELI – EPP, 
se consagraria vencedora do item 06, todavia, 
reanalisando os documentos de habilitação da 
empresa, ela também não apresentou o Certificado 
de Aprovação – CA. Com isso o item 06 – CAPA DE 
CHUVA – deu-se como FRACASSADO no Pregão 
Presencial. Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2016, vem por 
meio deste convocar os candidatos habilitados 
para comparecer pessoalmente ou por intermédio 
de procurador, mediante procuração pública ou 
particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada 
na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, 
Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de 
Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no 
prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito 
à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, 
são eles: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA RG: 
443884614, IVY KARINA DE MOURA TRAVEZANI 
VELOSO DE SOUZA RG: 282423680.
Lorena, 29 de JUNHO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a homologação 
do Concurso Público Edital 001/2016, vem por 
meio deste HOMOLOGAR a desistência dos 
candidatos relacionados, são eles: LUIZ FILIPE 
GUIMARÃES MOTA RG: 443425929, MARCELA 
APARECIDA ZANIN, RG: 473233915, HEYDI SOUZA 
RODRIGUES E MIRA RG: 503137212, SILVIA MARA 
DE OLIVEIRA RIBEIRO RG: 303785263, VINICIUS 
SANTOS PINTO RG: 460074301, ELIZANGELA 
MENDES VIEIRA FERREIRA RG: 303423754.
Lorena, 29 de JUNHO de 2018.

Fábio Marcondes
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:
GUILHERME AUGUSTO GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
2 de novembro de 1988, residente e domiciliado Rua César de César, nº 35, Beta, Pin-
damonhangaba SP, filho de CIRILO JOSÉ GOMES e VILMA LÚCIA AUGUSTO GOMES.
DAYANE ALEXANDRINA DE SOUZA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar administrativo, estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em São
Bernardo do Campo-SP, no dia 13 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada Rua
César de César, nº 35, Beta, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ ALEXANDRINO DE
FRANÇA e SUELI BARRETO DE SOUZA FRANÇA. 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, 23 de junho de 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOEL FLORINDO, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil solteiro,
de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de outubro de 1981,
residente e domiciliado Rua Capitão Benedicto Corrêa da Silva, nº 695, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL SEBASTIÃO FLORINDO e MARIA APARECIDA
INÁCIO FLORINDO.
LUCIA MÁRA RODRIGUES VITORINO, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante,
estado civil solteira, de 47 anos de idade, nascida em Silveiras-SP, no dia 3 de abril de
1971, residente e domiciliada Avenida Quinze de Novembro, nº 718, Cidade Nova,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ MARIA VITORINO e TEREZINHA RODRIGUES
VITORINO. 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, 23 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
NIKOLAS QUIRINO GUIMARÃES, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público estadual, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 9 de janeiro de 1988, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, nº 70, Lago Azul,
Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO LUIZ DA SILVA GUIMARÃES e ROSELENE
APARECIDA DE SOUZA QUIRINO GUIMARÃES.
LETÍCIA DA SILVA MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13
de fevereiro de 1992, residente e domiciliada na Rua dos Pinheiros, nº 70, Lago Azul,
Pindamonhangaba-SP, filha de ABEL VIEIRA DE MACEDO e MARCIA DA SILVA
MACEDO. 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, 23 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCO AURELIO CAMPOS MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público estadual, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em João Pessoa-
PB, no dia 30 de janeiro de 1984, residente e domiciliado Rua Irmã Maria Dionyzia Seidl
nº 95, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ APOCALIPSE BENITES
MARTINS e MARIA APARECIDA CAMPOS MARTINS.
CLARISSA RIBEIRO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Recife-PE, no dia 8 de fevereiro
de 1988, residente e domiciliada Rua Irmã Maria Dionyzia Seidl nº 95, Andrade, em
Pindamonhangaba SP, filha de MARCELO BARBOSA DA SILVA e CLICIA FERNANDA
VASCONCELOS 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, 25 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO BENTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão promotor de vendas,
estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
9 de abril de 1984, residente e domiciliado Rua Araçá nº 75, Jardim Eloyna, em Pinda-
monhangaba SP, filho de DARCY FERREIRA DA SILVA e ROSILMA BENTO DA SILVA.
JENIFER RAFAELA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de março de 1991, residente e domiciliada Rua Araçá nº 75, Jardim Eloyna, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ HAMILTON DOS SANTOS e ELAINE CRISTINA
RAMOS. 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, 25 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MOACIR CARLOS SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
janeiro de 1964, residente e domiciliado na Rua José Maria Morgado nº 294, Maria
Áurea, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO QUIRINO SOARES e MARIA
APARECIDA SOARES.
MARIA JOSÉ LAURENTINO LIBERATO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil viúva, de 44 anos de idade, nascida em Areia-PB, no dia 10 de
setembro de 1973, residente e domiciliada na Rua José Maria Morgado nº 294, Maria
Áurea, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LAURENTINO e JOSEFA ALEXANDRE.
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, 25 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRENO GABRIEL ROCHA DANIEL, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17
de setembro de 1997, residente e domiciliado Rua Oswaldo Vasques, nº 30, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filho de BRAULIO GONÇALVES DANIEL e SIMONE APARECIDA
DA ROCHA.
KATE APARECIDA FERMINO DE MELO LOPES DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 23 de julho de 1996, residente e domiciliada Rua Oswaldo Vasques, nº 30,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDINEI LOPES DE ALMEIDA e MIRIAN
FERMINO DE MELO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 25 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS FERNANDO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão serralheiro, estado
civil divorciado, de 39 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 15 de março de
1979, residente e domiciliado Rua João Fabiano nº 40, Alto do Tabaú, em
Pindamonhangaba SP, filho de ALEXANDRINA DE LIMA.
ELOISA HELENA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escritório,
estado civil divorciada, de 47 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de fevereiro de 1971, residente e domiciliada Rua João Fabiano nº 40, Alto do
Tabaú, em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL DA SILVA e MARIA APARECIDA
PROLUNGATTI 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, 26 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
DENIS ROSA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro e cabeleireiro,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São Bernardo do Campo-SP, no
dia 12 de julho de 1987, residente e domiciliado Rua General Julio Salgado nº 900, aptº.
94, Santana, em Pindamonhangaba SP, filho de ROSÂNGELA ROSA LOPES.
ALICE DE MELLO AMORIM, de nacionalidade brasileira, profissão contadora, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de maio
de 1996, residente e domiciliada Rua General Julio Salgado nº 900, aptº. 94, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MARCOS GALVÃO AMORIM e PRISCILA
CUNDARI DE MELLO AMORIM. 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, 27 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL BERTHOU DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
injetora plástica, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de março de 1991, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos
nº 82, bloco 7, aptº. 3, Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BOSCO DE
ALMEIDA e LIGIA CRISTINA BERTHOU DE ALMEIDA. ANA CAROLINA GUIMARÃES
DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 12 de maio de
1995, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos nº 82, bloco 7, aptº. 3,
Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO GUIMARÃES DA SILVA e ANA
MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2018

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARIO MARCUS SEBASTIÃO LEMOS HYPPOLITO, de nacionalidade brasileira,
profissão engenheiro ambiental, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Taubaté-SP, no dia 1 de setembro de 1987, residente e domiciliado Rua Bartolomeu
Feio, nº 86, Vila Cordeiro, São Paulo SP, filho de MAURO ANTONIO HYPPOLITO e
VERA APARECIDA AOKI LEMOS HYPPOLITO.
MARIANE LOPES ESVICERO, de nacionalidade brasileira, profissão mercadóloga,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Presidente Prudente-SP, no dia
5 de novembro de 1989, residente e domiciliada Rua Marechal Deodoro da Fonseca,
nº 301, Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO AFONSO
ESVICERO e DENISE MINÉ LOPES ESVICERO. 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, 28 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS ALVES DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
junho de 1989, residente e domiciliado Rua Ana Andrade Vilela nº 143, Andrade, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS e ELIANE CRISTINA
ALVES DE CAMPOS.
MICHELE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil divorciada, de 34 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de abril de 1984, residente e domiciliada Rua Taubaté
nº 132, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO MESSIAS DOS
SANTOS e NAIR CANDIDA CASTILHO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de junho 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:
ORIVALDO RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
médico, estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Belém-PA, no dia 29
de outubro de 1952, residente e domiciliado Rua General Julio Salgado nº 312, Centro,
em Pindamonhangaba SP, filho de ROSALINA RODRIGUES DA SILVA.
ROSELENE MUNIZ LAMIL, de nacionalidade brasileira, profissão produtora rural,
estado civil divorciada, de 55 anos de idade, nascida em Itatiaia-RJ, no dia 20 de
fevereiro de 1963, residente e domiciliada Rua General Julio Salgado nº 312, Centro,
em Pindamonhangaba SP, filha de HAROLDO ELIAS LAMIL e DJANIRA MUNIZ
LAMIL. 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, 28 de junho de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
CAINAN SALOMON FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de instação
de rede, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Suzano-SP, no dia 27
de março de 1992, residente e domiciliado Rua São João Bosco nº 470, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filho de SERGIO LUIZ DE MATOS FREITAS e PRISCILA
MARIA SALOMON FREITAS.
JOSIELMA FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de
março de 1994, residente e domiciliada Rua São João Bosco nº 470, Santana, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOEL FERREIRA DA COSTA e DÉBORA DOS SANTOS
TINEU VIVA. 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, 29 de junho de 2018.
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