
Cartaz mostra vaga de emprego em Guará, um dos pontos negativos no último levantamento do Caged

Morte de padre gera 
nova apuração sobre 
suspeita de Covid-19
no Santuário Nacional
Vigilância Epidemiológica de Aparecida acompanha religiosos que 
moram e atuam no espaço em Aparecida; redentorista tinha 73 anos
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Altar do Santuário, que está sob olhares da Vigilância Epidemiológica
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Após a morte do missioná-
rio redentorista Carlos Artur 
Annunciação, padre do San-
tuário Nacional de Aparecida, 
com risco de contaminação 
pelo novo coronavírus colo-
cou interrogações sobre a 
possibilidade de novos casos 
na Basílica. Entre os frequen-
tadores do templo, a preocu-
pação é ainda maior devido 
ao grande número de pessoas 
que circulam pelo local.

Annunciação morreu aos 
73 anos, na madrugada da 
última quarta-feira (26), com 
suspeita de Covid-19. O padre 
estava internado no Hospital 
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Frei Galvão, em Guaratingue-
tá, desde o início da semana 
passada, com quadro de pneu-
monia.

Até esta segunda-feira (30), 
ainda que não há exames que 
confirmem que o religioso 
foi mais uma vítima fatal da 
doença. O tratamento seguiu 
todos os protocolos indicados 
para Covid-19.

Também seguindo as me-
didas contra a Covid-19, o 
sepultamento foi realizado 
no cemitério Santa Rita, sem 
a realização de velório. O local 
ficou fechado por 48 horas 
voltando a sua normalidade 
no domingo (29), após de-
sinfecção.

O padre morava no conven-
to Missionários Redentorista, 

que fica dentro do Santuário 
Nacional, com outros sacer-
dotes e missionários (cerca de 
34 padres dividem a mesma 
habitação). Com a notícia da 
morte do padre Carlos Arthur, 
a suspeita de que outros 
seis religiosos da mesma 
comunidade estejam com 
sintomas da Covid-19 veio à 
tona. Romeiros e moradores 
da cidade viralizaram boatos 
sobre contaminações.

A Vigilância Epidemiológica 
de Aparecida anunciou que 
fará um acompanhamento 
com os padres que atuam 
e moram no Santuário Na-
cional.

Segundo a assessoria de 
imprensa do espaço religio-
sos, não existem exames que 

comprovem que o missionário 
realmente teve Covid-19. O 
Santuário garante que segue 
à risca as orientações das 
autoridades sanitárias, no 
que se refere aos cuidados 
com a saúde dos missionários 
redentoristas, que atuam na 
Basílica e que, no momento 
não há nenhum religioso com 
testagem positiva para o novo 
coronavírus.

Funcionamento – O Santu-
ário Nacional de Aparecida 
voltou a receber fiéis no final 
de julho, após quatro meses 
fechado. No início da qua-
rentena, em março, todas as 
atividades religiosas eram fei-
tas sem público e transmitidas 
pelos meios de comunicação 
da Rede Aparecida.

RMVale apresenta melhor mês da série do Caged-19 
com 5.027 empregos gerados somente em outubro
Pindamonhangaba está entre as principais na geração de empregos; Cachoeira e Guará tem período negativo

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou 
saldo positivo na geração de 
empregos em outubro. As 
informações divulgadas na 
última quinta-feira (26), pelo 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
do Ministério da Economia, 
apontam o melhor saldo para 
um único mês de toda a sé-
rie histórica do sistema. Ao 
todo foram gerados 5.027 
empregos nas 39 cidades que 
compõem a região.

Os mais de cinco mil empre-
gos criados superam o recorde 
anterior de quando teve início 
a série histórica do Caged. Em 
outubro de 2007, a região 
propiciou 4.696 novos postos 
de trabalho. Este é o quarto 
mês consecutivo que a RMVale 
fecha com saldo positivo. Em 
julho, foram 616 novas vagas, 
seguido de agosto (2.218) e 
setembro (1.669).

Mas somado o saldo positivo 
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do mês de outubro com os 
resultados de janeiro (280) e 
fevereiro (2.218) não é pos-
sível para a região zerar o 
desemprego que continua 
elevado. No acumulado de ja-
neiro a outubro foram 17.715 
empregos perdidos. A RM-
Vale registrou, no período, 
138.117 admissões e 155.832 
demissões. Os piores meses 
no ranking foram no início da 
pandemia, com março (-7.088), 
abril (-13.698) e maio (-6.154).

Entre as cidades que melhor 
se posicionaram quando ava-
liado o cenário das admissões e 
demissões, no mês de outubro, 
aparecem Pindamonhangaba 
e Caraguatatuba. Já, Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá apre-
sentaram um saldo negativo, 
37 e 18 postos fechados res-
pectivamente. 

Os dados divulgados pelo 
Caged apontam que Pindamo-
nhangaba criou 847 novas va-
gas de emprego e perdeu 565 
postos fechando o mês com um 
saldo positivo de 282 vagas.

O prefeito Isael Domingues 
(PR) confia que os novos in-
vestimentos  na cidade serão 

capazes de reverter o número 
negativo e fechar o mês de 
dezembro com a reabertura 
de todos os postos de trabalho 
que foram fechados devido a 
Covid-19. O município contou 
com a expansão da indús-
tria PSCA (Grupo Prima Sole 
Components) e receberá, em 
dezembro, a Lojasmel, 43ª loja 
da rede e a primeira na RMVale 
- fatores que contribuem para 
o saldo positivo.

Em Caraguatatuba foram ge-
radas 642 vagas com carteira 
assinada, e o saldo positivo foi 
de 255 novas oportunidades, 
resultado das funções geradas 
na alta temporada, com vagas 
nas áreas de hotelaria, gastro-
nomia e comércio.

Acumulado – No período 
entre janeiro a outubro de 
2020 em relação ao saldo entre 
admissão e demissão todos os 
municípios da RMVale ainda 
estão no negativo. 

Lorena está em primeiro no 
ranking das cidades que menos 
sentiram o número de demis-
são (saldo de -41), seguida de 
Jacareí (-353) e Pindamonhan-
gaba (-738).
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conselheiro seccional mais 
votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 vezes Conselheiro Federal e Presidente 
da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV 
Foi fundador da CBN e consultor jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. 
É detentor da Ordem do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas Empresas 
Globo, Radiobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; Redes Manchete e Brasil de 
Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropolis, na FM Independente de Aquidauana, MS; e 
Transamérica de Lorena, SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, ‘O Regional’, 
‘Fala Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, 
Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, Japeri, Paracambi e Taubaté. Detentor 
das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal Zenóbio da Costa e Tiradentes.

ELEIÇÃO, UMA CAIXINHA DE SURPRESAS – Meu Amigo e advogado, Julielton 
Modesto me enviou análise sobre as eleições. Gostei tanto que resolvi compartilhar 
em parte. Disse que eleições são representadas por números e nem sempre acabam 
refletindo a vontade do eleitor. A gente vota no candidato por vários motivos: afinidade, 
amizade, parentesco, competência, capacidade e etc. Mas se ele não alcançar 
número ‘x’ de votos, o esforço foi inútil. Julielton esteve no Cartório Eleitoral de 
Pindamonhangaba para examinar o cálculo de distribuição de cadeiras no Legislativo 
Municipal. Constatou que por ordem, do quociente, ainda podem acontecer surpresas. 
Vela, sendo o mais votado com 2.161 votos foi o oitavo a entrar. Curioso, não? 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS – Pelo critério, a primeira cadeira foi de Magrão (PL), 
com 1.682. A segunda cadeira foi de Julinho Car (PODEMOS) com 1.339. A terceira 
foi de Gilson Nagrin (PP) com 938. A Quarta foi de CAL (do Republicanos) com 1.041. 
A quinta de Renato Cebola (PV) com 1.039. A sexta cadeira de Felipe Guimarães 
(PODEMOS) com 1.243. A sétima foi para Regininha (PL) com 1.366 votos. A oitava 
foi para Vela (PT) apesar da maior votação: 2.161. A nona para Marco Mayor (PSDB), 
com 1.051. A décima foi para Rogério Ramos (PODEMOS) 1.111. E a décima-primeira 
ficou para Norbertinho (PP) com 903 votos...
AINDA TEM GENTE QUE PODE NÃO SER – Ainda segundo revela o jurista Julielton 
Modesto, ‘analisando ainda os números, fato é que na 7ª Média (10ª cadeira), o maior 
quociente partidário foi do PSC, e naquele partido, o mais votado foi o candidato 
Vieira Motorista, que obteve 670 votos, mas precisava ter tido 24 votos a mais (10% 
do quociente eleitoral). Nesse sentido, não assumiu a cadeira que na redistribuição 
foi destinada ao Rogério Ramos e a última para o Norbertinho’. No caso, de Julielton, 
o PSD, partido dele, bastava que todos os candidatos da chapa totalizassem mais 
147 votos para alcançar a última cadeira. De modo que, ‘ainda pendem algumas 
discussões jurídicas sobre alguns candidatos e partidos’. 
PODEM OCORRER MUDANÇAS – Isso ainda pode trazer mudanças em pelo menos 
duas cadeiras no Legislativo. Ou seja, podem assumir: Ronaldo Pipas (PP), o Tié 
(PL) ou o próprio Julielton. ‘Dependendo do entendimento dos nossos tribunais, até 
mesmo o Jânio (PP) pode vir a assumir uma cadeira’. A eleição no modelito brasileiro 
é ou não é uma caixinha de surpresas?... Quem viver, verá...
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA – Estaria entre Magrão e Cal a presidência da Câmara 
Municipal de Pinda, a partir de janeiro. Problema para ambos é a traição dos que 
prometem o voto e na hora ‘H’ pulam fora. Fui assessor parlamentar do deputado 
Armando Anache, no Mato Grosso do Sul. Para não ter traição na composição da 
mesa diretora, todos dormiam num motel, de onde somente saiam para a votação. 
Fica a sugestão...
LESSA, TIRO NO PÉ – Depois da derrota acachapante do candidato que aparelhou 
o bairro, o vice presidente da Associação de Moradores fez apelo aos amantes da 
política para criarem seu próprio grupo de WhatsApp. Provável que esteja percebendo 
a debandada. Teve gente que disse: ‘Vocês cansam qualquer um’...
NAS MÃOS DO POVO – Campanha do segundo turno em Taubaté permite ao eleitor 
escolher por levar à prefeitura a primeira mulher ou um comerciante, acusado de 
trocar votos por cargos. Quem você prefere colocar no ‘Bom Conselho’?...
DE VOLTA A ALESP – Padre Afonso Lobato está de novo com um pé na Assembleia 
Legislativa de São Paulo. Bom para todo Vale. Ele é primeiro suplente. Assume 
no lugar de Rafa Zimbaldi se ele for escolhido prefeito de Campinas, no segundo 
turno. Torço por isso. Ainda que percamos o pároco de Santana. Padre Afonso não 
renega a região...
QUASE PRONTO – Da madrugada de quinta para sexta-feira, foi ganhando forma o 
novo monumento ao João do Pulo. Muito feio. Sinceramente, gostava mais do outro. 
Pra mim foi dinheiro posto fora. A propósito: o que vai ser feito com o monumento 
antigo. Vão vender a lata? Tipo da soma que subtrai...
MAL DE SAÚDE – Transferência da marcação de consultas do ‘postão’ para o antigo 
PA da Unimed foi tiro no pé. Não se consegue marcar com o Clínico Geral, mesmo 
após enfrentar fila do lado de fora do posto. Vale a pena rever a mudança. Não há 
um funcionário para avisar a quem se encontra inutilmente ali parado...
PAGANDO O 13 ANTES DO 13 – A Prefeitura de Pindamonhangaba antecipa o 
pagamento da segunda parcela do 13º salário para os servidores públicos municipais, 
bem como os vencimentos de novembro. Dinheiro no bolso  quinta-feira, 26. Com 
isso, o Executivo injeta na economia do município, nesta semana, cerca de R$ 20 
milhões. A natalina poderia ser paga até 20 de dezembro... Tem quem diga que 
dezembro estará em caixa no dia 22 daquele mês...
TECNOLOGIA AVANÇADA – A Prefeitura de Jacareí, a CAOA Chery e o Parque 
Tecnológico de São José dos Campos, firmaram parceria para o desenvolvimento 
do Centro de Desenvolvimento Tecnológico Automotivo de Jacareí, voltado para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e formação de empreendedores na cadeia 
produtiva do setor. Será o primeiro centro dedicado à inovação voltado ao segmento 
automotivo da Região do Vale do Paraíba, já a partir de janeiro de 2021.
PM EM AÇÃO – Equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pelo Jardim Primavera, 
em Jacareí, prendeu mulher procurada pela Justiça por roubo. Em Cruzeiro, a PM 
prendeu homem conhecido na cidade por vários ‘ganhos’... De parabéns a polícia 
por suas rondas preventivas no Vale...
VÁ A TAUBATÉ, GANHE 1 MULTA – Para quem vota em Taubaté reitero aviso. Na 
sua despedida, o prefeito Junior Ortiz reativou radares sem prévio aviso. Estavam 
desligados em respeito à pandemia. Parabéns Junior Ortiz. É pra sua despedida 
não deixar qualquer saudade...
PARA REFLETIR – Dos mesmos criadores da Black Friday, vem ai o Serasa Monday...

Prefeitura investe mais de 
R$ 10 milhões em obras de 
infraestrutura em Ubatuba
Pacote tem pavimentações e cobertura para quadra em 17 bairros

A Prefeitura de Ubatuba vai 
investir cerca de R$10 milhões 
na melhoria da infraestrutura. 
O novo pacote de obras lançado 
pela administração contemplará 
a segunda fase do programa 
“Arrumando Nossas Ruas”. Estão 
previstas pavimentação de 64 
vias em 17 bairros, construção 
de pontes, cobertura de quadra 
e reformas de postos de saúde.

Apesar de não ter conseguido a 
reeleição no pleito realizado no 
último domingo (15), o prefeito 
Délcio Sato (PSD) afirmou que o 
resultado eleitoral não irá afetar 
o cronograma de obras do muni-
cípio. Na primeira fase, cerca de 
150 ruas já foram beneficiadas 
pelo programa de recuperação da 
malha viária, incluindo as estra-
das do Monte Valério e do Araribá 
que são de extrema importância 
para a cidade.

Com o propósito de melhorar o 
atendimento médico oferecido, a 
Prefeitura inaugurou duas UBSs 
(unidades básicas de saúde), dois 
Caps (centro de atenção psicos-
social) e reformou os postos de 
saúde dos bairros Saco da Ribeira 
e Maranduba. Outras duas UBS’s, 
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no Ipiranguinha e no Perequê-Açu, 
serão entregues à população em 
dezembro.

Foram construídas também pon-
tes no Prumirim e na Picinguaba. 
Os recursos destinados às obras 
são próprios da gestão e do Finisa 
(Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento), programa da 
Caixa Econômica Federal.

Para o novo pacote está inclusa 
a pavimentação de oito ruas na 
região Sul, como a rua Anésio 
Onofre de Oliveira, no Rio de 
Prata, a Estrada da Folha Seca 
e Rua dos Muros, na Folha Seca; 
rua Dona Maria Balio, no bairro 
do Sapê; ruas Maria Balbina de 
Jesus, Campo do Lázaro, Dr. João 
Abifadel e Travessa Maria Balbina 
de Jesus, no Rio Escuro. A região 
Centro Sul será contemplada com 
a pavimentação de 15 vias: rua 
Nove de Julho, no Lázaro; e as ruas 
Eduardo Graça e Luiz Tatana, na 
Enseada. O Perequê-Mirim será o 
bairro que mais receberá melho-
rias nas ruas (serão 12): ruas João 
Lucas Messias, Benedito Henrique, 
José Teixeira Pinto, João Rofino 
Cordeiro, Benedito Gonçalves 
Santana, Pedro Cabral Cardoso, 
Tereza Barreto, Jacatirão 2, Jaca-
tirão, Benedita Barreto, Italguno 
Alves Barreto e Inácio Loiola. Na 
Região Oeste serão outras 12 

vias: ruas das Orquídeas, Dálias, 
Camélias, Primavera das Rosas, no 
Mato Dentro; rua Jones Propheta 
Leite, no Jardim Ubatuba; ruas Sa-
lomão José de Oliveira, Sebastiana 
Maria de Jesus e Luiza Josepha do 
Rosário, na Marafunda; ruas Sabiá, 
Raoni e Bom Sucesso no Ipirangui-
nha. No Centro, o trabalho atende 
15 ruas, que serão pavimentadas, 
entre elas as ruas Benedito Louren-
ço Andrade, Benedito Domingos da 
Silva, Benedito Rodrigues Pereira, 
Edvaldo Copferd, Madureira, São 
Cristovão, Paranaense, América, 
Ponte Preta, Pinheiros, Maria 
Benedita de Oliveira, Nacional, 
Canários, Travessa Passarinho e 
Avenida Petrópolis, nos bairros 
Estufa 1 e 2; ruas João Clemente 
Barbosa, Ponciano Eugênio Duarte 
e Benedito Domingos Anagro, no 
Umuarama; ruas Ibiriça, Itapeti, 
Ipiritaguaçu e Travessa Santa 
Rita, no Centro. No Itaguá, a ave-
nida Milton de Holanda Maia; as 
ruas Nery José Dias, Rio Claro, 
do Professor, Mariana, Manoel 
Apolinário, Abricós e Izaira Maria 
Leite de Oliveira, no Perequê-Açu. 
No bairro do Taquaral, a estrada 
Maria Madalena Charleaux. 

Dentro do cronograma da Pre-
feitura de Ubatuba está prevista 
também a construção da cobertura 
da quadra esportiva da Marafunda.

Na tentativa de aquecer a eco-
nomia municipal, a Prefeitura de 
Cruzeiro lançou um novo Refis 
(Programa de Recuperação Fis-
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cal), pelo quarto ano consecutivo, 
para amenizar a dívida ativa no mu-
nicípio. Em parceria com o Cejusc 
(Centro Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania) os descontos 
chegam a 100% aos inadimplentes.

O programa abre oportunida-
des de regularização de débitos 

referentes a impostos como IPTU 
(Imposto Territorial Predial Urba-
no), ISS (Imposto Sobre Serviços) e 
demais taxas.

De acordo com o Executivo, neste 
ano, os contribuintes podem nego-
ciar suas dívidas com até 100% de 
desconto nos honorários advocatí-
cios. Já os descontos para juros e 
multas chegam a 70%. O morador 
que optar pelo pagamento à vista 
terá 70%, com o parcelamento em 
três vezes terá 50% e em cinco 
parcelas, 30% de desconto.

O prazo de adesão ao Refis se 
encerra no dia 18 de dezembro. 
Os contribuintes interessados em 
participar do novo sistema   devem 
comparecer na sedo do setor da 
Dívida Ativa Municipal, localizado 
à rua Capitão Neco, nº 27 no Centro 
da cidade, de segunda-feira a sexta-
-feira, das 8h30 às 17h.

Os recebimentos serão somados 
ao recursos livres dos cofres pú-
blicos, para utilização conforme 
as necessidades e o planejamento 
do Governo.

No último ano, o déficit do acumu-
lado era de aproximadamente R$ 
34 milhões. A reportagem do Jornal 
Atos solicitou os valores atuais, mas 
a Prefeitura não enviou os números 
até o fechamento desta edição.

Prefeitura Cruzeiro lança novo 
Refis para amenizar dívida ativa

Movimento no Centro de Cruzeiro; cidade tem novo Refis com foco na dívida ativa para alavancar economia no pós pandemia
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Caixa d’água limpa é saúde para toda família

A água fornecida pela 
Águas Piquete,  empre-
sa do grupo Iguá Sanea-
mento, responsável pelo 
abastecimento de água 
em Piquete, chega às ca-
sas da população com a 
potabilidade adequada 
para o consumo humano, 
após um rigoroso pro-
cesso de tratamento e de 
várias etapas de análise 
de qualidade. Contudo, ao 
sair da rede do município, 
percorrer as tubulações 
internas dos imóveis e 
ser depositada nas caixas 
d’água, esta propriedade 
pode ser comprometida e 
ainda oferecer sérios ris-
cos à saúde dos moradores 
caso o reservatório não 
esteja devidamente limpo.

“As caixas d’água muitas 
vezes são esquecidas nas  
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lajes dos imóveis. Estes 
equipamentos ,  porém, 
precisam ser higienizados 
periodicamente, caso con-
trário as sujeiras, fungos, 
bactérias, protozoários 
e até algas ali presentes 
podem provocar doenças”, 
alerta o gerente operacio-
nal Sérgio Bovo.

A lista de doenças que 
podem ser provocadas 
pela falta de limpeza das 
caixas d´água serve de 
alerta para quem não está 
acostumado com a sua 
higienização. Dentre as 
enfermidades estão: a es-
quistossomose, hepatite A, 
diarreias, amebíase e febre 
tifoide. Também é preciso 
assegurar que os reserva-
tórios estejam muito bem 
tampados para impedir 
que ratos, baratas, pom-
bos, morcegos e outros 
bichos entrem em contato 
com a água, transmitin-

Águas Piquete orienta população a como limpar e manter os reservatórios de água bem conservados

do doenças graves como 
toxoplasmose e leptospi-
rose. Especialmente no 
verão, é importante vedar 
adequadamente as caixas 
d’água para que ela não 
sirva de criadouro para os 
mosquitos transmissores 
da dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela.

“As pessoas costumam 
se lembrar de seus reser-
vatórios quando a água 
acaba. Limpá-los a cada 
seis meses é uma medida 
necessária para que a 
água mantenha as con-
dições adequadas para 
o consumo”, acrescenta 
Bovo.

Além de bactérias e ou-
tros microrganismos pa-
togênicos, com o tempo, 
a própria caixa d’água 
pode liberar pequenos 

resíduos que acabam in-
terferindo na qualidade 
da água e contaminando-a. 
Isso sem falar que a falta 
de limpeza também pode 
acarretar entupimentos 
nos encanamentos.

A periodicidade mínima 
recomendada pela Anvisa 
para a higienização dos 
reservatórios de água é a 
cada seis meses. Caso ela 
não seja feita de maneira 
inadequada, pode pro-
vocar efeito contrário e 
contaminar a água, além 
de gerar um desperdício 
desnecessário. Para evitar 
esse problema, a Águas 
Piquete preparou algu-
mas dicas de como fazer 
a higienização de forma 
efetiva e segura:

1 - Feche o registro de 
entrada de água no reser-

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

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

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

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PEDRO SOUZA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
fevereiro de 2000, residente e domiciliado Rua José Norival Machado Monteiro, nº
390, Chácaras Reunidas, Pindamonhangaba SP, filho de DARCY NOGUEIRA e
LUCILA MARIA BARBOSA DE SOUZA NOGUEIRA.
REBECA DE OLIVEIRA EMILIANO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de
janeiro de 2002, residente e domiciliada Rua Iracema Pereira Rezende, nº 50, Castolira,
Pindamonhangaba SP, filha de CLÁUDIO CUSTODIO EMILIANO e ADRIANA DE
OLIVEIRA FRANCO EMILIANO. 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, 26 de novembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEVÍ PRUDENTE JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de máquinas,
estado civil divorciado, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 05 de setembro de 1990, residente e domiciliado Rua Ramiro Alves dos Santos,
nº 201, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de LEVI PRUDENTE e MARIA NOÊMIA
ALVES PRUDENTE.
ANA PAULA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de loja,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
19 de outubro de 1983, residente e domiciliada Rua São José dos Campos, nº 240,
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filha de MILTON APARECIDO DOS SANTOS e
ANTONIA LOURENÇO 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, 27 de novembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SIDNEY NEGRINI DA COSTA MANSO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
de produção, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 17 de abril de 1974, residente e domiciliado Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 877,
apto 24, Chácara Galega, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO DA COSTA
MANSO e NOEMIA NEGRINI COSTA MANSO.
JULIANA DIÓGENES DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profissão analista
financeiro, estado civil divorciada, de 44 anos de idade, nascida em Lorena-SP, no dia
23 de agosto de 1976, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto Madureira, nº 877,
apto 24, Chácara Galega, Pindamonhangaba SP, filha de JOSE DIOGENES DE
AQUINO FILHO e TEREZINHA DE FARIA AQUINO. 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, 27 de novembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão musico,
estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 14 de
agosto de 1985, residente e domiciliado Rua Maria Baruki Samahá, nº 83, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de FIRMIANO AGUIAR DE SOUZA e TEREZINHA MAURA
NASCIMENTO DE SOUZA.
DIANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora,
estado civil divorciada, de 37 anos de idade, nascida em Fortaleza-CE, no dia 13 de
dezembro de 1982, residente e domiciliada Rua Maria Baruki Samahá, nº 83, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ NUNES DOS SANTOS e MARINETE SILVA
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, 27 de novembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GENIL JOÃO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil solteiro, de 44 anos de idade, nascido em Domingos Martins-ES, no dia 27 de
novembro de 1976, residente e domiciliado Avenida Padre José Maria Guimarães
Alves, nº 150, bloco 2, apto 104, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de
FRANCISCO BARBOSA e ROSALINA DA PENHA BARBOSA.
MARCELLA MARTINS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de julho de 1980, residente e domiciliada Avenida Padre José Maria Guimarães
Alves, nº 150, bloco 2, apto 104, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de
JOÃO BATISTA DOS SANTOS e NILZA MARTINS DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2020.

vatório e, quando sobrar 
um palmo de água, feche 
a saída de água e use um 
pano úmido para limpar as 
paredes, a tampa e o fundo 
da caixa d’água.

2 - Debloqueie a saída 
e deixe escorrer toda a 
água da lavagem e remo-
va todos os resíduos que 
restarem.

3 - Bloqueie novamente 
a saída de água e abra o 
registro. Deixe encher até 
a altura de um palmo e, em 
seguida, feche a entrada 
de água e adicione água 
sanitária.

4 - Lave novamente as 
paredes e o fundo e deixe 
a água sanitária agir por 
duas horas.  A cada 30 
minutos verifique se as 
paredes internas da caixa 
secaram; caso isso ocorra, 
repita o processo.

5 -  Após duas horas, 
abra as torneiras da casa, 
descartando a água da 
lavagem e deixando que 

ela escorra e desinfete as 
tubulações também.

6 - Após finalizar, não es-
queça de fechá-la muito bem 
para que não tenha contami-
nação por sujeira ou contato 
com animais e insetos.

Sobre a Águas Piquete- 
Por meio de concessão 
plena com validade de 
30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário no 
município de Piquete em 
2010. A empresa atende a 
cerca de 14 mil pessoas e 
tem como objetivo univer-
salizar o acesso da popu-
lação à água de qualidade 
e à coleta e tratamento de 
esgoto. Desde 2017, faz 
parte da Iguá Saneamento, 
companhia que está pre-
sente em 37 municípios 
brasileiros e que alcança 
6 milhões de pessoas com 
o compromisso de ser a 
melhor empresa de sane-
amento para o Brasil.

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2020 PROC. Nº 344/2020
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 18/2020, 
que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia elétrica especializada na 
execução de serviços de revitalização e melhorias com eficientização energética no 
sistema de iluminação pública, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 01 de dezembro de 2020 
às 09h30min teve o seguinte resultado:
RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA, com a Proposta no valor de R$ 716.422,43;
RT ENERGIA EM SERVIÇOS LTDA, com a Proposta no valor de R$ 825.986,78;
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
com a Proposta no valor de R$ 854.810,12;
SELT ENGENHARIA LTDA, com a Proposta no valor de R$ 973.744,79;
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA, com a Proposta no valor de R$ 1.064.878,43 ;
TRAJETO ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI, com a Proposta no valor de R$ 
1.166.532,33 ;
LUZ FORTE – ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, com a Proposta no valor de R$ 
1.350.665,32.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JULGAMENTO

Tomada de Preço n° 31/2020 – Proc. nº 500/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento na TOMADA DE PREÇO n°. 31/2020, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
pavimentação asfáltica com guias e sarjetas para a estrada do Cêrro Alto, Morro do Tarumã 
e Serra do Bonito, para atender as necessidades do Município de Lorena/SP.
A empresa J. B. do NASCIMENTO GUARATINGUETÁ entrou com recurso contra a empresa 
TITANIO SOLUÇÕES LTDA.
Conforme ata extraordinária do dia 26 de novembro de 2020, a empresa TITANIO 
SOLUÇÕES LTDA pediu desclassificação do processo licitatório e foi aceito, tendo em vista 
tal fato, e para dar mais agilidade ao processo licitatório, não será analisado o recurso da 
empresa J. B. do NASCIMENTO GUARATINGUETÁ considerando que a empresa TITANIO 
SOLUÇÕES LTDA não faz mais parte do processo licitatório.
Fica marcado para o dia 03 de Dezembro de 2020 às 13:30 hrs a abertura de envelope 
proposta.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO  Nº 08/2020 PROC. Nº 525/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de iluminação e enfeites natalinos para o Natal, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no termo de referencia, os 
quais integram este instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: AG CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ Nº: 41.748.138/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 11, 12, 13 e 14.
VALOR TOTAL: R$ 8.185,00 (oito mil cento e oitenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 03 (tres) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2020
CONTRATADA: COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME
CNPJ Nº: 28.818.594/0001-61
VENCEDORA DO ITEM: 08,09
VALOR TOTAL: R$ 13.110,00(treze mil cento e dez reais)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Tomada de Preços Nº 33/2020 PROC. Nº 577/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço global, contratação de empresa especializada para a 
execução de serviços de pavimentação com bloco de concreto sextavado em ruas do 
loteamento Vila Rica: Rua Israel, Rua Egito, Rua França, parte da Rua Alemanha e parte da 
Rua Dinamarca, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projeto Básico e demais anexos, a 
realizar-se às 09h30min do dia 12 de janeiro de 2021, 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.
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Potim tem processo seletivo 
para Saúde neste domingo

Após a suspensão da reali-
zação do exame do processo 
seletivo para a Prefeitura, 
Potim deve aplicar a prova 
neste domingo (29), às 8h. 
As vagas são para a Saúde.

De acordo com o Muni-
cípio, o processo seletivo 
01/2020 prevê a contra-
tação de quarenta agentes 
para atuarem no programa 
Estratégia Saúde da Família 
em bairros. Serão cinco 
equipes com oito agentes 
cada. A expectativa é aten-
der a demanda dos morado-
res locais.

A prova estava prevista 

Bruna Silva
Potim

para o primeiro semes-
tre deste ano, em abril, 
mas, devido às medidas 
de quarentena e os riscos 
de contágio da Covid-19, a 
aplicação do exame ficou 
suspensa.

A Prefeitura revelou que 
aproximadamente 150 
pessoas estão inscritas 
para realizarem o processo 
seletivo. Para o momento 
da prova, a empresa res-
ponsável deve atender 
e seguir as medidas de 
contenção e prevenção ao 
novo coronavírus.

Mais detalhes como ho-
rário e local de provas 
podem ser consultados no 
site da empresa organiza-
dora, reisauditores.com.br.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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RMVale registra aumento de 
mortes em meio à pandemia
Levantamento do Estado revela que 276 moradores foram mortos 
até outubro; Cruzeiro é a terceira com mais homicídios registrados

Nem mesmo as medidas de 
isolamento social motivadas 
pela pandemia foram capazes 
de conter o avanço da violência 
na RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte). Dados divulgados 
pelo Estado nesta sexta-feira 
(27) apontam que a região 
registrou nos primeiros dez 
meses do ano um aumento de 
5% do número de vítimas de 
assassinato em comparação 
ao mesmo período de 2019. 

De acordo com o levanta-
mento da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública do Estado), 
a RMVale teve entre janeiro e 
outubro 276 moradores mor-
tos de forma violenta, sendo 
269 de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) e outros sete de latrocí-
nio (roubo seguido de morte). O 
montante supera em 13 casos 
o da mesma época do ano pas-
sado, que foi de 263 registros, 
englobando 252 homicídios 
dolosos e 11 latrocínios. 

Com 36 moradores assas-
sinados, Jacareí é a cidade 
mais violenta da região até o 
momento. Na sequência apa-
rece São José dos Campos, que 
contabiliza 31 casos.  

Fechando o ‘Pódio da Morte’, 
Cruzeiro teve 24 vítimas de 
homicídio doloso. O número 
é o mesmo registrado nos 
primeiros dez meses de 2019. 

Um dos casos que mais cho-
cou a população de Cruzeiro 
no ano, foi o duplo homicídio 
ocorrido em 18 de setembro no 
bairro Vila Loyelo. Na ocasião,

o adolescente Vinícius Cae-
tano Gabriel Marçal, 15 anos, 
e o jovem, Daniel

Marcelo Martins, 20 anos, 
caminhavam pela rua João 
Leite, quando foram

surpreendidos por dois mo-
tociclistas, que dispararam 
diversos disparos de

arma de fogo contra os ami-

Lucas Barbosa
RMVale

gos, que morreram no local. O 
caso segue sendo

investigado pela Polícia Ci-
vil, que tenta identificar os 
atiradores.

Para a preocupação das 
autoridades de Cruzeiro, o 
índice crescerá consideravel-
mente no próximo balanço 
do Estado, já que o município 
contabiliza oito assassinatos 
em novembro. 

A principal suspeita da Polí-
cia Civil é que a onda de mortes 
neste mês tenha ligação com a 
disputa entre quadrilhas rivais 
pelo controle do tráfico de 
drogas na cidade. 

Os demais municípios da 
RMVale que tiveram morado-
res assassinados até outubro 
foram: Aparecida (1), Areias 
(1), Caçapava (23), Cachoeira 
Paulista (5), Campos do Jordão 
(5), Caraguatatuba (18), Cunha 
(3), Guaratinguetá (18), Igaratá 
(1), Ilhabela (3), Lagoinha (2), 
Lavrinhas (2), Lorena (19), Na-
tividade da Serra (1), Paraibuna 
(2), Pindamonhangaba (18), 
Potim (3), Roseira (3), Santa 
Branca (1), São Bento do Sapu-
caí (1), São Luiz do Paraitinga  
(3), São Sebastião (6), Silveiras 
(1), Taubaté (22), Tremembé 
(6) e Ubatuba (17). 

Outubro - Ao analisar o mês 
mais recente citado no levan-
tamento da SSP, que foi outu-
bro, a situação é ainda mais 
alarmante na RMVale, já que 
o número de moradores que 
tiveram suas vidas ceifadas 
cresceu 33%, saltando de 24 
para 32 registros. 

Com cinco vítimas de as-
sassinato cada, Jacareí e 
Taubaté lideram os casos 
deste mês na região. Em-
patadas com três registros 
cada, na sequência apare-
cem: Caraguatatuba (3), 
Guaratinguetá (3), Lorena 
(3) e Pindamonhangaba (3). 

Foto: Divulgação PML

Obra do Centro de Eventos destaca bandeira da cidade; inauguração de espaço esperado para dezembro

Prefeitura de Potim, que retomou processo seletivo na área da Saúde

Foto: Arquivo Atos


