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Restauração da Casa da Cultura de Lorena 
tem liberação do Condephaat para obra

Elaborado há mais de um 
ano e meio, o projeto da Pre-
feitura de Lorena para restau-
ração e ampliação do Solar 
Conde de Moreira Lima, a 
Casa da Cultura, foi aprovado 
na última segunda-feira (14) 
pelo Condephaat (Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico). Orçada em R$ 8 
milhões, a obra promoverá 
a recuperação estrutural do 
prédio, que abriga projetos 
culturais e turísticos.

Construído em 1832, o imó-
vel, que fica na região central, 
foi residência oficial do conde 
Joaquim José Moreira Lima 
Junior. O prédio chegou a 
hospedar grandes nomes da 
nobreza como o Imperador 
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Dom Pedro 2º e a Princesa 
Isabel.

Após o falecimento do Con-
de, em 1926, e a publicação 
de seu testamento, o espaço 
foi doado à Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena.

Com o passar dos anos, o 
Solar, que recebeu apenas uma 
reforma em 1876 e uma am-
pliação em 1880, teve diversas 
utilizações como Orfanato 
Santa Carlota, Ginásio Escolar 
Arnolfo de Azevedo, Instituto 
Santa Tereza e o Colégio Sesi.

Devido a seu projeto arqui-
tetônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo 
Condephaat em 1975.

Também no início da década 
de 1970, o prédio passou a ser 
utilizado pela Prefeitura de Lo-
rena como sede da secretaria 
de Cultura.

Notando o avançado estado 

Reforma é orçada em R$ 8 milhões; prédio teve reparos duas em apenas vezes em 188 anos

de deterioração do prédio, a 
atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido), 
iniciou estudos em 2017 

para elaborar um projeto de 
restauração do Solar, capaz 
de atender as exigências do 
Condephaat.

Já no fim de maio de 2019, 

Em pouco mais de um mês, 
Cruzeiro tem sexto homicídio
Jovem de Lorena é encontrado morto em rodovia; Prefeitura aposta em COI para inibir avanço da violência

Cruzeiro registrou na manhã 
desta segunda-feira (14) o 
sexto assassinato em apenas 
35 dias. A mais nova vítima 
da onda de violência foi um 
jovem de 23 anos, que era 
morador de Lorena. Na cidade, 
a expectativa é de que a estru-
tura montada consiga inibir 
a ação de criminosos, como o 
recém-entregue COI (Central 
de Operações Integradas).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um motorista 
que transitava pela rodovia 
Hamilton Vieira Mendes, que 
liga a rodovia Presidente Dutra 
a Cruzeiro, acionou a Polícia 
Militar após se deparar, por 
volta das 6h, com um corpo 
caído às margens da pista.

Ao chegar no local indicado, 
os PM’s constataram que a víti-
ma havia sido executada com 
diversos disparos de arma de 
fogo na cabeça.

O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal), 
que o reconheceu no fim da 
tarde desta segunda-feira como 
sendo do morador de Lorena, 
Jean Felipe Graber Vigilato.

Um inquérito foi aberto para 
investigar o caso, que será 
apurado em parceria com a 
Delegacia de Lorena.

Amigos e familiares do jovem 
serão convocados a depor 
durante esta semana, para 
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identificação dos atiradores.
O assassinato de Jean Fe-

lipe gerou ainda mais medo 
na população de Cruzeiro, 
que convive desde o início de 
novembro com uma série de 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar).

O primeiro caso ocorreu 
na noite de 9 de novembro, 
quando um homem de 37 
anos, que possuía antecedentes 
criminais, foi atingido por oito 
disparos de arma de fogo em 
frente à casa em que morava 
no bairro Jardim Europa. 

Na madrugada do dia se-
guinte foi a vez de um casal 
ser baleado no bairro Vila 
Paulista. Na ocasião, o jovem 
de 22 anos e sua namorada de 
25 anos trafegavam de carro 
por uma via do bairro, quando 
dois homens numa motocicleta 
se aproximaram e dispararam 
diversos tiros. Ela morreu no lo-
cal, enquanto seu companheiro 
conseguiu sobreviver após ser 
encaminhado à Santa Casa.

O terceiro assassinato ocor-
reu na madrugada de 15 de 
novembro, quando um homem 
de 44 anos foi morto a tiros 
na calçada de sua casa na rua 
Bertolino Cipriano Pinto, no 
bairro Vila Expedicionários.

Dois dias depois foi a vez 
da violência atingir o bairro 
Vila Biondi. Um jovem de 24 
anos foi surpreendido por um 
atirador enquanto caminhava 
por uma via. A vítima, alvejada 

na cabeça e nas costas, chegou 
a ser encaminhada à Santa 
Casa, mas não resistiu aos 
ferimentos. Em 22 de novem-
bro um homem de 37 anos foi 
assassinado, com quatro tiros 
na cabeça, no bairro Vila dos 
Comerciários, após ser abor-
dado por dois jovens numa 

motocicleta.
De acordo com a Polícia Civil, 

parte dos criminosos envolvi-
dos na onda de assassinatos foi 
presa, enquanto a outra segue 
procurada. A principal suspeita 
é que os crimes tenham ligação 
com a disputa pelo controle do 
tráfico de drogas na cidade.

Segundo o levantamento da 
SSP (Secretaria de Segurança 
Pública do Estado), Cruzeiro 
é o terceiro município com 
mais vítimas de assassinato 
nos primeiros dez meses de 
2020. A cidade contabiliza 24 
homicídios dolosos. O número 
é o mesmo registrado entre 

janeiro e outubro de 2019.
Apoio - Buscando contribuir 

com as atuações das polícias 
Civil e Militar no combate à 
criminalidade, a Prefeitura 
inaugurou em 27 de novembro 
o COI (Central de Operações 
Integradas).

Implantada através de um 
investimento municipal de R$6 
milhões, a unidade, localizada 
em um prédio ao lado do Paço 
Municipal, abrigará uma equi-
pe da secretaria de Segurança 
Pública que será responsável 
pelo monitoramento das ima-
gens geradas por 72 câmeras, 
distribuídas por pontos estra-
tégicos da cidade. Atualmente, 
funcionam quarenta câmeras, 
enquanto as demais deverão 
ser ligadas até o fim de feve-
reiro de 2021.

Para o secretário de Segu-
rança Pública e ex-coronel da 
Polícia Militar, Élcio Vieira, a 
implantação do COI deverá 
contribuir consideravelmente 
para a queda de crimes na 
cidade. “Um dos locais que em 
breve estará funcionando a 
câmera do COI é a entrada de 
Cruzeiro, região próxima onde 
infelizmente ocorreu a morte 
deste jovem hoje. A ferramenta 
dará um suporte para que a 
Polícia Civil tenha imagens 
que ajudem nas elucidações de 
crimes como este. É importante 
ressaltar que a PM vem reali-
zando operações sistemáticas 
na cidade”.

Viaturas da Polícia Militar em atuação de Cruzeiro; cidade volta a registrar mortes memso após investimentos

A Casa da Cultura de Lorena, sede de secretaria e que vai ganhar reforma já liberada pelo Condephaat

o secretário de Cultura e 
Turismo, Roberto Bastos, o 
Totô, apresentou o projeto 
de recuperação, durante ceri-
mônia realizada no Unifatea 

(Centro Universitário Teresa 
d’Ávila). O trabalho técnico foi 
elaborado através de parceria 
entre o Município, Fundação 
Olga de Sá, Santa Casa e da 
contratação da empresa Arqui-
tetura Plena. Na sequência, o 
estudo foi encaminhado para 
a análise do Condephaat.

Quase 19 meses depois, a 
Prefeitura divulgou na última 
segunda-feira a aprovação do 
projeto junto ao órgão estadu-
al. “Hoje, celebramos mais um 
passo importante para que o 
sonho do restauro e da amplia-
ção do Solar Conde de Moreira 
Lima seja realizado. Trabalha-
mos muito nos últimos anos 
na elaboração do projeto. 
Estamos na expectativa que as 
obras sejam iniciadas o mais 
breve possível”, revelou Totô.

Em relação ao investimento 
previsto de R$ 8 milhões para 
a viabilização do restauro, o 
Executivo revelou que investiu 
no fim de julho R$ 1,3 milhão 
na compra do Solar junto à 
Santa Casa. A captação dos 
demais recursos necessários 
e o início da reforma ficarão 
a cargo da gestão do prefei-
to eleito, Sylvinho Ballerini 
(PSDB).
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Lorena - Os vereadores, que por 
pouco não barraram esta semana o 
abono proposto pelo prefeito Fábio 
Marcondes aos professores. Alguns 
bem manjados tentaram tirar proveito 
da situação, propondo uma votação 
condicionada a vários benefícios para 
os parlamentares, como 13º, férias e 
outras benécias subliminares. Não 
precisa dizer que o prefeito ‘empinou 
a carroça' com eles...

Pindamonhangaba - A Pre-
feitura, que segue construindo 
e entregando obras mesmo após 
eleições. Esta semana, o prefeito 
Isael Domingues e seu vice Ricardo 
Piorino entregaram a Bica da Galega 
totalmente revitalizada, com obras 
estruturais e adornada com um 
mosaico artístico. O local, além de 
histórico, tem sua vocação turística e 
recebe muitos moradores da cidade.

PRIVAÇÃO DA PRIVATIZAÇÃO
A privatização era uma das metas 

do atual governo.
O ministro Paulo Guedes, da 

Economia, logo após a sua posse afir-
mava que o processo de privatização 
renderia 1 trilhão de reais.

Resultado das privatizações e 
venda de imóveis da União.

Seria uma nova previdência.
Passados dois anos, apenas, 10 % 

da meta foi atingida.
O executivo encarregado para 

coordenar o processo de privatização 
pediu demissão por falta de apoio dos 
congressistas no processo.

Fácil entender as causas pela ob-
jeção dos congressistas no processo 
de privatização: o desaparecimento 
dos cabides de emprego e das ma-

racutaias.
Por outro lado, a esquerda é contra 

a privatização pelas mesmas razões 
dos congressistas.

O que seria dos políticos sem 
os cofres da Petrobras, Caixa Eco-
nômica, Banco do Brasil, Correios, 
Eletronorte...

O obstáculo à privatização é cul-
tural no país, marcado pelo período 
da nossa história econômica onde o 
país fechou a importação de produtos 
estrangeiros.

O período da substituição do 
produto importado pela produção 
nacional com o apoio do governo 
através dos subsídios, recursos fartos 
pelo BNDES, facilidades tributárias, 
alfandegárias.

Característica do empresário bra-
sileiro que se firmou em empreender 
com o dinheiro do governo e dificil-
mente com investimento próprio.

Verifique quais são as indústrias 
brasileiras que cresceram com capital 
próprio.

 A imagem do “mamar nas tetas” 
do governo marca os grandes inves-
timentos.

Em momentos de crise quem os 
socorre é o governo através da dimi-
nuição dos impostos e até a suspensão 
deles.

A empresa privada quando tem 
prejuízo fecha, a empresa pública 
quando tem prejuízo o governo com 
os recursos do contribuinte a socorre.

Somos sócios de vários empre-
endimentos no país sem receber os 
dividendos!

Quem não se lembra da isenção 
dos impostos na crise das pedaladas 
do governo Dilma Rousseff.

Agora vamos ter que pagar!
Nos países nórdicos e na Europa, 

as empresas públicas são eficientes, 

rentáveis.
No Brasil das 49 empresas es-

tatais, controladas diretamente pela 
União, destas, 19 operam no verme-
lho e acumularam um prejuízo de 22 
bilhões nos últimos cinco anos.

Na relação das estatais mais 
deficitárias, a Infraero aparece com 
um rombo em seu resultado contábil 
de 6,4 bilhões de reais, seguida da 
Valec com 4.5 bilhões e da Codevasf 
com 3,8 bilhões, exigindo do Tesouro 
Nacional um aporte de 71 bilhões de 
reais de 2015 a 2019.

No topo da relação de privati-
zações está a Eletrobras, além de 
ineficiente, sempre foi um maná para 
alguns partidos políticos e instrumen-
to de populismo político de vários 
governos.

Em 2012, com a medida provisória, 
da entendida em eletricidade, Dilma 
Rousseff, perdeu-se 10 bilhões de reais, 
com a redução da tarifa de energia. 

O custo de manutenção da Ele-
trobras é elevado, da ordem de 14 
bilhões de reais por ano.

Em seguida, os Correios, marca de 
eficiência no passado, com um prejuí-
zo acumulado de 1,7 bilhões de reais.

Além das empresas a serem pri-
vatizadas as empresas que deverão 
ser extintas como: a EPL, empresa 
criada para projetar o trem-bala e a 
Ceitec fabrica de chip para pecuária 
e que nunca fabricou um único chip.

A grande dificuldade para a dis-
cussão do processo de privatização 
no país é que a esquerda, no auge 
do populismo, incutiu na cabeça da 
sociedade que a privatização é venda 
do patrimônio do país.

Uma grande mentira, pois parte 
do capital é de propriedade do poder 
público, logo, do país.

 A Vale do Rio Doce, onde o go-
verno possui ações do tipo” Golden 
share”, parcela das ações retidas pelo 
poder público. Portanto, não há a 
transferência do total do patrimônio 
do país, onde o poder público passa a 
receber impostos, lucro e dividendos 
proporcionais ao número de ações 
que detêm.

Por outro lado, para evitar que 
nós contribuintes não sejamos atin-
gidos e prejudicados, é necessária a 
fiscalização e cobrança através das 
Agências Reguladoras destruídas no 
governo Lula.

Daí, a necessidade da atuação das 
Agências para que a sociedade receba 
todos os serviços com qualidade e 
melhor custo-benefício.

Privatizar, pois somos incapazes 
de administrar a coisa pública!

“A empresa privada quando 
tem prejuízo fecha, a empresa 
pública quando tem prejuízo o 
governo com os recursos do 

contribuinte a socorre!”

“No Brasil, empresa 
privada é aquela que 

é controlada pelo 
governo, e empresa pública 

é aquela que ninguém controla”.
Roberto Campos

Construção do Centro 
de Eventos de Lorena 
é paralisada depois 
de atraso da empresa
Motivada por vencimento de contrato, ação questiona atraso 
na entrega de projeto, que tinha prazo para último dia 9

A Prefeitura de Lorena anun-
ciou na tarde da última segun-
da-feira (14) a paralisação da 
obra de construção do Centro 
de Eventos Municipal devido ao 
vencimento do contrato firmado 
com a empresa Marprado Cons-
trução Civil Ltda EPP. Orçada em 
R$ 2,8 milhões, a edificação do 
espaço público entrou em sua úl-
tima etapa no fim de novembro.

Em comunicado divulgado 
em seu site oficial, o Executivo 
informa que a terceirizada não 
concluiu o serviço dentro do 
prazo de 12 meses estabeleci-
do no contrato, que venceu no 
último dia 9.

Diante o descumprimento 
contratual e também dos termos 
fixados pelo edital de concorrên-
cia pública, aberto no início de 
2019 para a contratação de uma 
construtora, a conclusão da obra 
não ocorrerá até o fim deste ano.

Devido aos prazos burocráti-
cos convencionais para a realiza-
ção de um novo processo licita-
tório, caberá à gestão do prefeito 
eleito, Sylvinho Ballerini (PSDB), 
concluir o serviço iniciado pelo 
atual chefe do Executivo, Fábio 
Marcondes (sem partido), que 
previa a inauguração do Cen-
tro de Eventos para o início da 
segunda quinzena de dezembro.

De acordo com a atual gestão 
municipal, a obra, iniciada no 
fim de janeiro, entrou em sua 
última fase em 24 de novembro, 
restando apenas as conclusões 
dos serviços de iluminação, 
ornamentos, instalação de guar-
da-corpo e corrimão, pintura e 
demarcação do estacionamento 
e colocação de mobiliário (ban-
cos, lixeiras e bicicletário).

Localizado no bairro Monde-
sir, próximo ao trecho de acesso 
à cidade pela avenida Doutor 
Peixoto de Castro, o Centro de 
Eventos deve sediar festividades 
culturais e religiosas, como as 
tradicionais festas de aniversá-
rio de Lorena, Padroeira e das 
Nações. 

Lucas Barbosa
Lorena

A reportagem do Jornal Atos 
entrou em contato com a direção 
da empresa Marprado Constru-
ção Civil Ltda EPP, mas nenhum 
responsável foi localizado para 
comentar o caso até o fechamento 
desta edição. 

Estrutura - Segundo a secreta-
ria de Obras e Planejamento Ur-
bano, o projeto arquitetônico es-
tabelece que o Centro de Eventos 
contará com áreas verdes, deck, 
palcos, parque e estacionamento.

O local terá também uma mar-
quise triangular de 4,5 m de altu-
ra e 1.030 m² de área vazada. O 
espaço contará com um deck de 
madeira plástica de 875 m², que 
avançará sob a lagoa existente no 
terreno, e terá um palco rebaixa-

do, usado como arena para teatro 
e exposições ao ar livre.

Haverá depósitos, sanitários 
feminino e masculinos com oito 
baias cada, banheiro para cadei-
rantes, casa para o caseiro e um 
estacionamento pavimentado de 
2,5 mil m² com noventa vagas, 
distribuídas em 68 comuns, quatro 
para deficientes físicos e 18 para 
idosos.

Buscando garantir uma melhor 
mobilidade urbana, foram implan-
tados quatro bicicletários e 15 va-
gas para motocicletas, todas com 
acesso direto à área da marquise.

O espaço possuirá 2,5 mil m² de 
paisagismo em pisograma e um 
gramado de 1.540 m² no restante 
da área.

As obras paralisadas do Centro de Eventos, as margens da Dutra, em Lorena; Prefeitura prepara nova licitação para projeto
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SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, 

GUARATINGUETÁ PIQUETE, POTIM E ROSEIRA.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, 
sito a Rua Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP 
com Base nos Municípios de Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira 
Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa a todas as Empresas 
Integrantes da Categoria Econômica do Comércio Varejista da 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, 
que o vencimento da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício 
do ano de 2021, de acordo com a tabela progressiva por faixa de capital 
social, conforme obrigatoriamente estabelecida pelo artigo 578/591 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de janeiro 
de 2021. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento 
poderão ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, 
ou ainda pelo e-mail: sincomercioguara@gmail.com.
Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020.

ELCIO FERREIRA DAMICO
PRESIDENTE
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EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro de Títulos e 
Documentos a mesma não ter sido encontrada, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
BERNARDETE PESSINI, brasileira, divorciada, empresária, RG. 21.317.018-SSP-SP, CPF. 
034.382.0198-24, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Maria do Carmo Guimarães 
França, nº 436, Chácaras São Manoel. A intimada deverá comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de 
Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento 
da importância, posicionada em 26 de novembro de 2020, de R$ 158.187,83, sujeita à 
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual é devedor em decorrência de 
atraso no pagamento de prestações relativas a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – 
Capital de Giro – Imóvel número 237/04/012001429, emitida aos 05.04.2019, que tem por 
objeto o imóvel situado na Rua Zacarias Jorge Boueri, Lotes VINTE E NOVE (29) e 
TRINTA (30), da QUADRA I, do loteamento RESIDENCIAL E COMERCIAL CHÁCARAS 
SELLES – CEP: 12.505-000, nesta cidade de Guaratinguetá-SP, objeto das matrículas 
no CRI sob números 32.876 e 32.875, respectivamente. O prazo para pagamento da 
dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, que será 
publicado nos dias 17, 18 e 19, do corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade 
do imóvel na pessoa do credor, requerente da intimação, BANCO BRADESCO S/A, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
 

Guaratinguetá, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 
 
 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2020 PROC. Nº 568/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de avental descartável com manga longa de gramatura 40, para 
ser utilizado pelos colaboradores da Secretaria de Saude durante o enfrentamento da 
pandemia do COVID 19, que integrou o edital em todos os termos e condições, quando 
deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
EIRELI CNPJ Nº: 20.227.117/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2020 PROC. Nº 572/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de um veiculo novo (zero km) tipo VAN DIESEL com no mínimo 21 
lugares (20+1) para atender as necessidades da Secretaria de Esportes e Lazer de Lorena,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e no termo de 
referencia, os quais integram este instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: BELISA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 31.479.773/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2020 PROC. Nº 563/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para os servidores
municipais, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles as 
secretarias requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME
CNPJ Nº: 18.244.331/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 69, 70, 95, 96, 107, 108, 125, 126, 133, 134, 
135, 136, 153, 154.
VALOR TOTAL: R$ 78.554,40 (setenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e
quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 - Proc. Administrativo nº 1531/2012MT – Contrato s/n
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: J. S. JUNIOR TRANSPORTE URBANO LTDA
CNPJ Nº: 37.846.746/0001-20
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a modificação
subjetiva do contrato de concessão de serviço publico s/n, decorrente do Processo
Administrativo n° 1531/2012MT, assinado em 05 de julho de 2012, em razão de
reorganização empresarial (cisão).
CLÁUSULA SEGUNDA: Com fundamento no art. 27 da Lei n° 8987/95, no art. 78, VI e XI da
Lei n° 8666/93 e na clausula décima nona, parágrafo oitavo, inciso IX do contrato de 
concessão original, opera-se a alteração da contratada para J. S. Junior Transporte Urbano 
Ltda, estabelecida a rua Senador Teotonio Vilela n 130, sala 02, Vila Passos, Lorena 
SP, CEP 12605-420, endereço eletrônico: Rh@utilecca.com.br, telefone 12 31855100, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.846.746/0001-20.
CLÁUSULA TERCEIRA: Consideram-se integrantes deste termo aditivo, como se nele
estivessem transcritos, os documentos constantes no Processo n° 2810/2020-GPRO, 
apensos Processo 7240/2020-GPRO e Processo 8958/2020-GPRO, os quais, neste ato, 
as partes declaram conhecer e aceitar.
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO

PORTARIA Nº. 21.936/2020.
Nomear, no dia 14/12/2020, a Sra. STEFFANNY DA SILVA SANTUCCI DE ASSIS TRISTÃO, 
reg. 7300, efetivo, para ocupar o cargo de Dentista, grupo D - nível 8A, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 5° lugar 
do concurso público, edital 001/2018, nos termos da Lei Complementar n°. 234/2016.
PORTARIA Nº. 21.937/2020.
Exonerar a pedido, a partir de 15/12/2020, a Sra. NEUSA GOMES DE FRANÇA MOTTA, 
reg. 7293, efetivo, do cargo de orientador Pedagógico, nível AI, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, desta Prefeitura Municipal.
PORTARIA Nº. 21.938/2020.
NOMEAR, no dia 15/12/2020, a Sra. MARILISA SOARES MONTEIRO PEREIRA ARAUJO, 
reg. 7301, efetivo, para ocupar o cargo de Professor de Ensino Básico II – Artes, nível 
AEBII-I, lotado na Secretaria Municipal da Educação, desta Prefeitura Municipal, em vista 
da classificação final em 14º lugar do concurso público, edital 001/2018, nos termos da 
Lei Complementar nº. 207/2015.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 574/2020 - PP Nº 80/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em transporte de pacientes em veiculo UTI móvel 
com equipe medica e equipe técnica de enfermagem necessária à remoção, de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, pelo período de 12 meses, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da 
empresa vencedora:
EMPRESA: EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ Nº: 11.155.167/0001-48
Valor Total: R$ 1.307.000,00 (um milhão, trezentos e sete mil reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 29/2020– PROC. Nº 462/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento a Tomada de Preço acima referida, registrados em atas juntadas aos autos,
nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
cujo objeto é contratação de empresa para obra de pavimentação com bloco de concreto
sextavado em ruas do Loteamento Jardim Primavera – Trecho 6 (rua Therezinha Braga de
Menezes e rua Jovino Benedito Pereira) – Lorena SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal ADJUDICA E HOMOLOGA os 
procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão
da respectiva Nota de Empenho:
EMPRESA: LEFON CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇAO EIRELI EPP
CNPJ Nº: 34.648.442/0001-60
Valor Total: R$ 389.332,11 (trezentos e oitenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais e
onze centavos).

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO 

N° 01 – ao Contrato n° 261/20 – Proc. Lic. nº 525/20 PE. nº 08/20
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMAÇÃO E AR CONDICIONADO 
LTDA ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente apostila tem como objeto a correção de erro formal da
data de assinatura do Contrato n° 261/20, decorrente do Processo Licitatório n° 525/20,
relativo ao Pregão Eletronico n° 08/20, onde se lê “Lorena, 14 de dezembro de 2020.”, leiase
“Lorena, 03 de dezembro de 2020.”.
Os demais dados constantes no contrato n° 261/20 permanecem inalterados.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 597/2020-SUP; 9638/2020-GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na contratação 
de serviços de calibração de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, utilizados 
no Centre Especializado em Reabilitação III.
CONTRATADA: AUDIOLOGICO LAB CALIBRAÇAO E MANUTENÇAO LTDA ME
CNPJ Nº: 06.179.065/0001-22

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:
JONATHA LEONARDO SILVA GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 20 de
novembro de 1997, residente e domiciliado Rua Governador Pedro de Toledo, nº 49,
Parque São Domingos, Pindamonhangaba SP, filho de ROBERTO VAGNER
GONÇALVES GARCIA e LAUDENICE SILVA.
TAMIRES BRUNA DA SILVA MARCOS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de
fevereiro de 1996, residente e domiciliada Rua Governador Pedro de Toledo, nº 49, Parque
São Domingos, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO ANTONIO MARCOS e VILMA
APARECIDA DA SILVA MARCOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO PAULO ROCHA LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
produção, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
11 de junho de 1982, residente e domiciliado Rua José Prates da Fonseca, nº 34,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO DOS SANTOS LIMA FILHO e
ALDA MARIA DA CRUZ ROCHA.
ANDREZA JANAÍNA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária
pública municipal, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada Rua
José Prates da Fonseca, nº 34, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de
BENEDITO NELSON DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES 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, 11 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ CELSO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado
civil divorciado, de 66 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
outubro de 1954, residente e domiciliado Rua Dr. Matheus Romeiro, nº 136, Centro,
Pindamonhangaba SP, filho de CELSO DE JESUS e MARIA RAMOS DE JESUS.
ROSANA VALERIA CESAR JARDIM, de nacionalidade brasileira, profissão escriturária,
estado civil divorciada, de 57 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10
de janeiro de 1963, residente e domiciliada Rua Dr. Matheus Romeiro, nº 136, Centro,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO UBIRAJARA CESAR JARDIM e CLAUDETE
PEREIRA CESAR JARDIM. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEANDRO VICENTE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão monitor, estado
civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 22 de março de
1984, residente e domiciliado Rua Saturnino dos Santos, nº 39, Residencial Estoril,
Taubaté SP, filho de PEDRO VICENTE DA SILVA e MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.
TALITA DA SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Tremembé-SP, no dia 09 de
fevereiro de 1995, residente e domiciliada Rua Benedito César de Araújo, nº 147,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de SEVERINO DO CARMO DA ROCHA e
VALDENICE MARIA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
de laboratório, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 11 de maio de 1998, residente e domiciliado Rua dos Rouxinóis, nº 267,
Triângulo, Pindamonhangaba SP, filho de JOEL VICENTE PEREIRA e GISLENE DOS
SANTOS PEREIRA.
GABRIELE DE OLIVEIRA CUSTÓDIO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
de enfermagem, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliada Avenida
Edargê Vieira Marcondes, nº 21, Vista Alegre, Feital, Moreira César, Pindamonhangaba
SP, filha de CÉSAR CUSTÓDIO e LUCY CARMENCITA DE OLIVEIRA CUSTÓDIO.
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, 14 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO PICOLO CACIOLI, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro de
produção mecânica, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Santo
André-SP, no dia 28 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado Rua Guilherme José
Gama Pestana, nº 202, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de ZULIMAR
CARLOS CACIOLI e MARCIA PICOLO CACIOLI.
SABRINA ALMEIDA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil,
estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23
de abril de 1993, residente e domiciliada Rua José Luiz Marcondes, nº 207, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ NILTON GOMES DE SOUZA e GISLENE ALMEIDA
DE SOUZA. 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, 14 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JORGE JOSÉ DE SOUZA LEMOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 60 anos de idade, nascido em Itajubá-MG, no dia 07 de outubro
de 1960, residente e domiciliado Rua José Benedito Teixeira César, nº 117, Triângulo,
Beta, Pindamonhangaba SP, filho de ESMERALDINO JOSE MORAES LEMOS e ANA
DE SOUZA LEMOS.
MÁRCIA APARECIDA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil
solteira, de 38 anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes-SP, no dia 14 de março de
1982, residente e domiciliada Rua José Benedito Teixeira César, nº 117, Triângulo, Beta,
Pindamonhangaba SP, filha de AGOSTINHO MAGNO LEITE e MARIA APARECIDA
CÉSAR PEREIRA LEITE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX SANDRO OLIVEIRA MESQUITA, de nacionalidade brasileira, profissão biólogo,
estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Sapucaia do Sul-RS, no dia
23 de março de 1977, residente e domiciliado Rua Doutor Eloy Chaves, nº 194,
Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de FERNANDO AGNELO LEMES MESQUITA e
ADENILDE OLIVEIRA MESQUITA.
OLÍVIA SUZUKI DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profissão bióloga, estado
civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Ribeirão Preto-SP, no dia 18 de
setembro de 1985, residente e domiciliada Rua Doutor Eloy Chaves, nº 194, Tabaú,
Pindamonhangaba SP, filha de CLAUDEMIR DE CARVALHO e ALICE SUZUKI DE
CARVALHO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUIZ TEODORO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão funcinário
público municipal, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de dezembro de 1984, residente e domiciliado Rua
Guilherme José Gama Pestana, nº 26, Jardim Rosely, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ LUIZ DA SILVA e VIRGINIA MARIA TEODORO DA SILVA.
VIVIANE CRISTINA DA CRUZ LUZ, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 30 de julho
de 1990, residente e domiciliada Rua Raphael Ferrari, nº 49, Jardim Mariana,
Pindamonhangaba SP, filha de WILSON APARECIDO FERREIRA LUZ e LILIAN
CRISTINA DA CRUZ LUZ. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IDELSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil divorciado,
de 50 anos de idade, nascido em Barueri-SP, no dia 16 de outubro de 1970, residente e
domiciliado Estrada Municipal do Goiabal, nº 1929, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filho
de OVIDIO PEREIRA DA SILVA e VANDA PERASSIN DA SILVA.
ELAINE SOARES DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Carapicuíba-SP, no dia 13 de
agosto de 1976, residente e domiciliada Estrada Municipal do Goiabal, nº 1929, Shangri-
lá, Pindamonhangaba SP, filha de SEVERINO SOARES DE AZEVEDO e ADEILDE
BARRETO AZEVEDO. 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, 16 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO BITTENCOURT, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado
civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de
dezembro de 1980, residente e domiciliado Rua Doutor Braz de Gouveia Giudice, nº
255, São Judas Tadeu, Pindamonhangaba SP, filho de PEDRO SERGIO BITTENCOURT
e ANA BENEDITA DE JESUS BENTO BITTENCOURT.
GEYSA CRISTINA LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Volta Redonda-RJ, no dia 09
de agosto de 1977, residente e domiciliada Rua Doutor Braz de Gouveia Giudice, nº
255, São Judas Tadeu, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ DE PAULA LACERDA e
TERESA CRISTINA BARBOSA LACERDA. 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, 17 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSIMAR DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de loja, estado
civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Itabira-MG, no dia 01 de julho de 1986,
residente e domiciliado Avenida Projetada Duque de Caxias, nº 54, Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO MELCHIADES DE SOUZA e ANA MARIA DE
SOUZA.
THAYANE CAROLINE SILVA DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão
consultora ótica, estado civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de fevereiro de 1994, residente e domiciliada Avenida
Projetada Duque de Caxias, nº 54, Boa Vista, Pindamonhangaba SP, filha de HEITOR
JOSÉ DE AZEVEDO e VALERIA APARECIDA 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, 18 de dezembro de 2020.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO JULIEL RIBEIRO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
28 de junho de 1999, residente e domiciliado Rua Francisco de Oliveira Penteado, nº
655, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ RIBEIRO ALVES e MARIA
APARECIDA RIBEIRO ALVES.
MIRIAM MELO COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária, estado civil
solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de janeiro
de 1999, residente e domiciliada Rua Oscar Pimentel de Carvalho, nº 43, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL VALERIANO WANDERLEY DA
COSTA e KARINA FLAVIA DE MELO COSTA. 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, 18 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de janeiro de 1987, residente e domiciliado Avenida Doutor Antonio Pinheiro Junior,
nº 398, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BRAZ DOS SANTOS e
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS.
THAWANE ALINE GONÇALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
cozinheira, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no
dia 10 de outubro de 1990, residente e domiciliada Avenida Doutor Antonio Pinheiro
Junior, nº 398, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ SILVIO DOS
SANTOS e MARLI GONÇALVES 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, 18 de dezembro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDER TEODORO DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
aciaria II, estado civil solteiro, de 38 anos de idade, nascido em Andrelândia-MG, no
dia 14 de novembro de 1982, residente e domiciliado Rua Brazilina Correa Leite
Casagrande, nº 582, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de RAIMUNDO ALVES
DE PAULA e LUIZA HELENA TEODORA DE PAULA.
ROSANA APARECIDA RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
02 de abril de 1977, residente e domiciliada Rua Brazilina Correa Leite Casagrande, nº
582, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de GERALDO RAMOS e MARIA APARECIDA
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, 18 de dezembro de 2020
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro 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 Petro-
polis, 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.

MORREU NA PRAIA – Triste ver que, depois de anos de luta por um 
Centro de Proteção e Atendimento aos Animais em Pindamonhangaba, 
o que testemunhei; o Vereador Tuninho da Farmácia não tenha 
conservado o mandato para ver funcionar o CEPATAS. Pelo menos 
viu a inauguração...
A CÁCA QUE VIRÁ – Que ninguém espere algo melhor para o espaço 
João do Pulo. A demora faz prever que não voltará o monumental salto 
do nosso atleta que, erroneamente, nosso prefeito chama de ‘Homem 
de Lata’. Até porque, ao que disse Isael Domingues na Rádio Pop, em 
Aparecida, caberá ao mesmo autor do monstrengo retirado fazer o 
novo. Êita teimosia... 
CONTAS DE CHEGAR – Hora de apertar o cinto e colocar a contabilidade 
em dia para fechar o balanço. Principalmente se não foi possível fazer 
o sucessor. Junior Ortiz mandou embora 537 temporários, contratados 
ilegalmente, pelo que se pode aferir no Portal da Transparência...
CIDADE LINDA – Campos do Jordão montou decoração de Natal 
simples, porém, vistosa. Vale a pena subir a serra e ver. Não sem 
antes fazer o circuito de Santo Antônio do Pinhal para ver a bênção 
das hortênsias. Aí a festa é da natureza... 
PASSANDO O COMANDO – Coronel Conrado reuniu a tropa para 
apresentar o tenente-coronel Pedrosa que será seu sucessor. A 
passagem do comando no 2º Batalhão de Engenharia de Combate 
e na Guarnição Federal do Exército, em Pinda, se dará depois, a 21 
de dezembro, na presença do Comandante da Segunda Divisão do 
Exército, General Edson Diehl Ripoli, em solenidade restrita a militares 
e familiares. Como temos informado, o Coronel Conrado vai fazer o 
Curso de Política e Alta Administração do Exército, na Praia Vermelha, 
Rio de Janeiro... 
DESPEDIDA AO CAPITÃO – Passagem do Comando na 11ª Companhia 
de Engenharia de Combate Leve aconteceu dia 10 de dezembro. O 
capitão Thiago Henrique Barros Cardoso recebeu o comando do também 
capitão Thales Coelho Sérvio...
VACINAS – General Pazuello diz que Brasil tem 300 milhões de doses 
de vacinas garantidas. Acredite quem quiser. Afinal, cada hora ele diz 
uma coisa...
HORA DE BRIGAR POR PINDA - O Governador João Doria anunciou 
a contratação de policiais militares e civis, aprovados em concursos 
públicos. A efetivação estava suspensa devido a pandemia. Para vagas 
de soldados de 2ª classe serão nomeados 2.100 novos militares. Para 
a Polícia Civil serão nomeados 32 delegados, 600 investigadores, 
54 agentes de telecomunicação, 30 papiloscopistas, 86 auxiliares de 
papiloscopista e 83 agentes policiais. Tá na hora de lutar pelo aumento 
do efetivo em Pinda e Região. Atenção prefeitos...
NATAL COMEDIDO – Vendas de Natal no Vale e Litoral Norte devem 
crescer 2,5%, segundo Dan Guinsburg, presidente do SINCOVAT – 
Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região. Isso porque, 
com renda apertada e inflação alta, haverá mais cautela de consumo...
ESPERTEZA QUE CUSTA CARO – Em operação contra a evasão 
do pedágio, Polícia Rodoviária Federal apreendeu caminhão com 652 
infrações. Esse vai custar a sair do depósito. Motorista se desculpou 
dizendo que com o que deixava de pagar o pedágio conseguia pagar 
o almoço...
TESTEMUNHAL – Sou corretor de imóveis, CRECI-RJ 13393, desde 
27.04.81. Hoje não exerço mais a atividade. Por isso confio minhas 
propriedades e locação ao Grande Profissional que reconheço em 
Jeremias Rodrigues, sempre aperfeiçoando seu atendimento. Agora 
em belíssima sede, aumenta o potencial de atenção aos clientes, 
com relatórios mensais onde posta os anúncios feitos e o número de 
interessados nos imóveis. Parabéns Jeremias...

Prefeitura garante investimento 
de R$ 4 milhõespara casas do 
“Vida Longa” em Guaratinguetá
Cidade é contemplada com verba que viabiliza 28 unidades habitacionais; 
sistema foca em grupo formado por idosos em alta vulnerabilidade social

Foto: Reprodução

O prefeito Marcus Soliva (à esq.) em reunião no Governo do Estado, que assinou o convênio de R$ 4 milhões para moradias populares

Dando avanço às ações de 
assistência social do municí-
pio, Guaratinguetá assinou, 
na última terça-feira (15), um 

Bruna Silva
Guaratinguetá

convênio com o governo do 
Estado para implantação do 
programa “Vida Longa”. A ex-
pectativa no município é que 
28 unidades habitacionais 
para idosos sejam criadas. 

A cidade contará com um 
centro de convivência de 

aproximadamente 6 mil m², 
com ampla área de lazer. Os 
imóveis contarão com 28m² 
de área privativa e terão 
sala, cozinha, área de serviço, 
banheiro e quartos, além de 
itens de acessibilidade como 
barras de apoio, pias e vasos 

sanitários em altura adequa-
da, alarme de emergência 
e corredores espaçosos. O 
local terá também áreas 
de lazer e interação. “Tudo 
para se adequarem às ne-
cessidades dos moradores”, 
destacou a Prefeitura, em 
nota sobre o novo serviço.

Para o prefeito Marcus 
Soliva (PSC), o projeto é vital 
para garantir uma melhor 
qualidade de vida para as 
pessoas que estão em vul-
nerabilidade social. “Quan-
do você fala em pessoa em 
vulnerabilidade e na terceira 
idade, são aquelas que estão 
em situação mais difícil, por-
que não têm mais condições 
físicas de se autossustentar. 
Esse projeto é fundamental, 
traz qualidade de vida para 
a nossa comunidade”.

Os residenciais do projeto 
terão áreas comuns com 
salão e refeitório, além de 
espaço para assistir televi-
são, área com churrasqueira 
e forno à lenha, aparelhos 
para atividade física, mesa 
de jogos, bancos de jardim, 
horta elevada e paisagismo.

Programa – O Vida Longa 
é uma ação da secretaria de 
Estado de Habitação, a CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo) e a 
secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social, em par-
ceria com as cidades. Nele, 
as prefeituras tornam-se 
responsáveis pela indicação 
dos beneficiários potenciais, 
pela doação de terrenos para 
construção dos imóveis e 
pela gestão e manutenção 
do empreendimento após o 
término das obras. Conforme 
o Estado, o investimento é a 
fundo perdido, e o morador 
não paga taxa de ocupação 
nem contas de água e luz.


