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Comissão investiga supostas ilegalidades na prova; Executivo afirma que colaborará com apuração

Concurso de Pinda vira alvo de CEI 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba abriu na última segun-
da-feira uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) para 

apurar denúncias de falhas e 
irregularidades cometidas na 
organização e aplicação das 
provas do concurso público 
da Prefeitura, realizado no 
último dia 4. Além de membros 
do Executivo, os parlamenta-

res convocarão para depor 
os responsáveis pela banca 
organizadora do certame, o 
Iuds (Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social).

A comissão foi instaurada 
após a protocolização de pe-

dido do vereador Rafael Goffi 
(PSDB), que contou com as 
assinaturas dos parlamentares 
Renato Cebola (PV), Roderley 
Miotto (PSDB) e Ronaldo Pipas 
(PR).

O Legislativo investigará as 

acusações feitas por um grupo 
de cerca de vinte participantes 
do concurso que registraram 
boletins de ocorrência na Polí-
cia Civil e realizaram queixas na 
Ouvidoria da Prefeitura. Após 
a polêmica, o prefeito Isael Do-
mingues (PR) decidiu no último 
dia 6 suspender o andamento 
processual do concurso até que 
as supostas ilegalidades sejam 
apuradas.

Entre as denúncias, se desta-
cam as supostas violações dos 
lacres dos pacotes das provas, 
feitas antes da distribuição das 
folhas aos candidatos, e a falta 
de fiscalização nas salas, que 
contribuiu para que alguns con-
correntes utilizassem aparelhos 
eletrônicos como celulares e 
relógios digitais para consul-
tarem respostas.

Além das acusações de ir-
regularidades, a CEI apurará 
também erros na organização 
do certame, como superlotação 
das salas, ausência de placas 
indicativas e alteração de locais 
da prova sem comunicação 
prévia. 

Presidida por Goffi, a comis-
são terá como membros os 
vereadores Professor Osvaldo 
(PR) e Gislene Cardoso (DEM), 
que foram sorteados para as 
funções. “Ainda nesta semana 
realizaremos nossa primeira 
reunião para selecionarmos 
os questionamentos que serão 
encaminhados à Prefeitura e 

Prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que está no alvo de mais uma CEI, agora para averiguar denúncias do concurso público

Rafaela Lourenço
Lorena

A secretaria de Meio Am-
biente de Lorena iniciou o 
processo de recuperação 
de nascente da microbacia 
do Ribeirão Taboão, no Par-
que Ecológico. O plantio de 
aproximadamente vinte mil 
mudas nativas está previsto 
para setembro, e a intensi-
ficação de limpeza dos rios 
da cidade é esperada para 
outubro.

Após a aprovação do CBH-
-PS (Comitê de Bacias Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do 
Sul), que viabilizou recursos 
na ordem de R$ 433 mil do 
Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos) e a con-
trapartida de R$ 126 mil, a 
Prefeitura finalizou o proces-
so de licitação para o início 
dos trabalhos de preparação 
do solo.

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal, a empresa vencedo-

ra Ecovale Agroambiental, de 
Queluz, finalizou a primeira 
etapa do projeto que con-
templa a preparação do solo, 
capina mecânica, combate 
a formigas e marcação da 
área. Prevista para setembro, 
a segunda etapa será com o 
plantio de vinte mil mudas 
nativas em 19 hectares no 
parque. “Já temos os nutrien-
tes, o calcário para fazer a 
correção de solo, e aguarda-
mos agora uma melhora cli-
mática para abrir as covas e 
começar os plantios, aliados 
a isso as oficinas técnicas 
com os alunos”, comentou 
Portugal.

Todo o processo de reflo-
restamento e recuperação 
do local será acompanhado 
pelos alunos do ensino médio 
da escola estadual Gabriel 
Prestes, durante três anos. A 
oficinas técnicas abordarão 
os trabalhos desde a prepa-
ração do solo ao plantio e 
manutenções da área. 

Área urbana – Apesar de 
Lorena não utilizar os rios 

para o abastecimento da ci-
dade, Portugal destacou que 
os trabalhos nas nascentes 
do Rio Taboão contribuirão 
diretamente na qualidade e 
no volume de vazão dos rios 
que receberão uma carga 

Preparação de solo é concluída no Parque Ecológico do Taboão; limpeza de rios deve ser reforçada em outubro

Lorena prepara segunda etapa de reflorestamento 
com plantio de cerca de vinte mil mudas nativas
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a Iuds, que em breve também 
terão seus representantes 
convocados para oitivas. A CEI 
apurará todas as denúncias 
para que as providências sejam 
tomadas, garantindo o direito 
dos candidatos. Acreditamos 
que existam fatos suficientes 
para a anulação do concurso”, 
explicou Goffi. 

Com cerca de 39 mil inscri-
tos, o concurso ofereceu 127 
vagas, distribuídas por 49 
cargos, para os candidatos que 
buscam ingressar no quadro de 
servidores da Prefeitura. 

Outro lado – Em nota oficial, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba informou que colaborará 
com as investigações, fornecen-
do todos dados e documentos 
que forem solicitados pela 
comissão. A reportagem do Jor-
nal Atos tentou contato com 
a empresa Iuds, mas nenhum 
responsável foi localizado para 
comentar sobre a CEI. 

Dois dias após o concurso, a 
organizadora emitiu uma nota 
oficial à imprensa negando 
que cadernos de provas foram 
violados e que foi permitida 
a entrada de equipamentos 
eletrônicos nas salas. A Iuds 
ressaltou ainda que um grupo 
de cerca de quarenta candida-
tos buscou propositalmente 
causar tumultos, gerando dis-
cussões, por não concordarem 
em serem transferidos para 
prestarem a prova em Taubaté. 
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maior de água das nascentes.
Sobre a limpeza dos rios 

que cortam o município, 
como o Mandi, que passa 
por seis bairros até desa-
guar no Rio Paraíba do Sul, 
o secretário frisou que o 

trabalho é realizado cons-
tantemente, e que há uma 
equipe treinada na Guarda 
Civil Municipal para fiscali-
zar crimes ambientais. “Por 
mais que tenhamos ações, 
ainda existe essa fragilidade, 

mas a população está ficando 
mais consciente”.

Um dos locais apontados 
por moradores de Lorena 
com acúmulo às margens 
do rio é  a passagem do 
Taboão, entre as ruas Con-
selheiro Rodrigues Alves e 
Viscondessa de Castro Lima. 
Portugal contou que todos 
os rios contabilizados para 
a limpeza estão licenciados 
pelo Daee (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica), e 
que a engenharia da Prefei-
tura já possui um projeto 
para as áreas que sofreram 
assoreamento. Será constru-
ído um muro de proteção 
para conter as erosões. “Já 
temos projeto, entramos com 
pedido de licenciamento do 
Daee, que é quem libera as 
obras”.

A Prefeitura prevê uma 
intensificação das limpezas 
para os meses de setembro 
e outubro, com o processo 
de desassoreamento de áreas 
críticas sujeitas a inunda-
ções.

Trabalho de desasoreamento no Rio Mandi; Prefeitura projeta segunda fase de ações ambientais na cidade
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Câmara segue parecer do 
Tribunal e rejeita contas 
de João Luiz em Cachoeira

Da Redação
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira 
Paulista recebeu na última 
semana o parecer do TCE 
(Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo) referente 
as contas do ano de 2016 
do ex-prefeito João Luiz 
Ramos (PT).

O Tribunal de Contas deu 
parecer desfavorável às con-
tas e a Câmara de Cachoeira 
votou na sessão da última 
terça-feira. O Legislativo 
mais uma vez acatou a deci-
são e aprovou por 10 votos 
favoráveis e 3 abstenções, 
sendo do vereador Maxi-
mílio Miranda Gonçalves João Luiz; teve três rejeições em quatro contas no Legislativo

Fotos: Arquivo Atos

Justiça nega pedido do MP e mantém Santa 
Casa de Ubatuba sob intervenção municipal 
Denúncia apontava desvios e falhas no atendimento; hospital é gerido pela Prefeitura desde início de 2018

Da Redação
Ubatuba

A 1° Vara de Justiça de 
Ubatuba negou na última 
segunda-feira o pedido do 
MP (Ministério Público) que 
cobrava os afastamentos do 
administrador e diretores 
da Santa Casa por supostas 
irregularidades na gestão 
do hospital. Sob intervenção 
municipal desde o início de 
2018, a unidade continuará 
gerida pela Prefeitura.

A promotora de Justiça, 
Carolina Anson, moveu uma 
ação civil pública em 18 de 
junho, solicitando os desliga-
mentos do administrador da 
Santa Casa, Roberto Tamura, 
do diretor clínico, Ricardo 
Cortes, e da enfermeira 
gerente, Renata Costa. A 
representante do MP su-
geriu que fosse decretada 
uma intervenção judicial na 
gestão do hospital, já que 
foram constatadas diversas 

ilegalidades e falhas finan-
ceiras e de atendimentos aos 
pacientes. 

Entre elas, se destaca a 

denúncia de um desvio de 
verba parlamentar de R$ 
1 milhão destinada pelo 
deputado federal, Eduardo 

Ex-prefeito teve três das quatro análises de governo rejeitadas
de Barros, o Max Barros 
(DEM), Aldeci Alves Ribeiro, 
o Aldeci Baianinho (PSC) e 
Ilwanderson de Oliveira, o  
Nenê do São João (PSB).O 
ex-prefeito, João Luiz Ramos 
governou Cachoeira Paulista 
nos anos de 2013 a 2016 
e teve as contas de 2014 e 
2015 também rejeitadas.

Como motivo de repro-
vação das contas de 2016, 
dentre outras irregulari-
dades, estão resultados or-
çamentários e financeiros 
deficitários, despesa com 
pessoal acima do limite 
legal, pagamento insufi-
cientes dos precatórios e 
recolhimento insuficiente 
dos encargos sociais.

EDP troca oito mil 
lâmpadas em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

A quarta edição do projeto 
Eficiência Solidária, da EDP, pas-
sará pela região nesta semana. 
Os moradores de Guaratingue-
tá poderão trocar lâmpadas 
de maior consumo por LED 
gratuitamente. A Companhia 
estima distribuir oito mil lâm-
padas na cidade.

O Led Truck estará no muni-
cípio entre os dias 19 e 24 de 
agosto, na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no Centro. A 
ação busca incentivar a utiliza-
ção correta e segura de energia 
elétrica. Para participar, o mo-
rador deve comparecer ao pos-
to de troca com o documento 
de identidade e a última conta 
de luz quitada, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e 
no sábado das 9h às 13h. Cada 
morador poderá substituir até 
cinco lâmpadas fluorescentes, 
incandescentes ou halógenas.

De acordo com a EDP, o 
cliente inscrito no sistema 
para receber as contas de luz 

por e-mail e os que realizarem 
esse cadastro na hora da troca 
das lâmpadas ganharão uma 
lâmpada extra.

A Companhia ressaltou que 
desde o início do projeto, 144 
mil lâmpadas foram substi-
tuídas em 15 cidades, e trin-
ta instituições sociais foram 
beneficiadas. A economia de 
energia gerada foi de 5.642 
megawatts-hora/ano, o que 
corresponde ao abastecimento 
anual de aproximadamente 
2.350 residências. “O projeto 
Eficiência Solidária traz uma 
economia real para os clientes 
com a substituição das lâmpa-
das, já que a iluminação pode 
representar cerca de 15% da 
conta de luz, dependendo do 
hábito de consumo da família”, 
frisou o gestor executivo da 
EDP, Luciano Cavalcante.

Além das lâmpadas, serão 
entregues uniformes educa-
tivos sobre o uso seguro e 
eficiente da energia, e ao final 
do programa, 250 lâmpadas 
LED tubular serão doadas a 
instituições sociais da região.
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Sala cirúrgica da Santa Casa de Ubatuba; hospital segue sob intervenção municipal desde 2018

Bolsonaro (PSL), à Santa 
Casa no início de 2018, 
que teria sido irregular-
mente encaminhada pelo 
Executivo à rede de Atenção 
Básica de Saúde. Segundo a 
promotora, a ilegalidade foi 
constatada durante inspeção 

ao hospital em agosto do 
mesmo ano, já que diversas 
obras de melhorias não fo-
ram concluídas no local por 
falta de recursos, já que a 
emenda não foi repassada. 

Além do crescimento do 
déficit mensal nas contas da 
unidade, motivado parcial-
mente pelo aumento salarial 
de um grupo de médicos, 
também foram denunciadas 
pela promotora supostas 
outras falhas no comando 
do hospital, como demora no 
atendimento aos pacientes, 
redução de aparelhos na ala 
de recuperação pós-anesté-
sica, transformação da sala 
de medicação em banheiro, 
irregularidades na escala 
de plantão médico, ausência 
momentânea de pediatras, 
negligência médica, e que 
Roberto Tamura utilizou seu 
cargo de diretor para aten-
der a interesses particulares. 

Analisado pelo juiz da 1ª 
Vara Cível da Comarca de 
Ubatuba, Eduardo Bhering, 
o pedido do MP foi negado.  
Em sua decisão, o magis-
trado ressaltou que a “in-
tervenção judicial somente 

se justifica se comprovada 
a gerência do hospital com 
evidente violação da legali-
dade ou dos princípios cons-
titucionais, e para tanto, se 
deve oportunizar o contradi-
tório” (trecho do despacho). 

Além de um posiciona-
mento sobre as denúncias 
feitas pelo MP, a reportagem 
do Jornal Atos solicitou 
à Prefeitura de Ubatuba 
dados e informações sobre 
a atual situação financeira 
e estrutural da Santa Casa, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.  

Histórico – A Santa Casa 
de Ubatuba está sob admi-
nistração municipal desde 
19 de fevereiro de 2018, 
quando a Justiça afastou 
a até então provedoria, 
comandada por Fânio de 
Souza. Além de problemas 
estruturais no prédio e um 
desequilíbrio econômico 
nas contas do hospital, a 
decisão judicial foi motivada 
também pela falta de capaci-
dade da unidade em realizar 
cirurgias e diversos outros 
procedimentos médicos. Os 
serviços foram interrompi-
dos no fim de 2017, quando 
a Vigilância Sanitária inter-
ditou o centro cirúrgico, 
após averiguar falhas pro-
cedimentais e estruturais. 
À época, também foram 
interditados o laboratório, 
almoxarifado, farmácia, co-
zinha e a lavanderia.



22 DE AGOSTO DE 2019 3

Águas Piquete realiza 
limpeza de reservatórios

Da Redação
Piquete

floculação: a água é agita-
da lentamente favorecendo 
a formação de flocos de 
sujeira, ficando assim mais 
fáceis de serem removidos.

decantação: a água para 
de ser agitada e os flocos 
vão se depositando no fun-
do do tanque.

Filtração: retenção de 
partículas sólidas por um 
filtro com carvão, areia, 
pedregulho e cascalho.

Cloração: é adicionado 

cloro a água, em quantida-
de adequada, para matar 
microrganismos.

fluoretação: é adicionado 
flúor para prevenção de 
cáries dentárias na popu-
lação.

Reservação: armazena-
mento em locais estraté-
gicos

Distribuição: Pelas tubu-
lações que fazem chegar 
a água tratada para toda 
população.

Segundo o coordenador 
da Águas Piquete, Felipe 
Parente, "a limpeza dos 
reservatórios auxilia nos 
resultados positivos da 
qualidade da água. Esse 
processo faz  a retirada 
de todo lodo ou qualquer 
impureza que possa estar 
presente nos reservatórios, 
garantindo assim, a potabi-
lidade do recurso entregue 
aos moradores", conclui 
Parente.

Processo garante 
qualidade da 
água

Na primeira quinzena de 
agosto aconteceu na cidade 
de Piquete a limpeza dos 
reservatórios de água. Esse 
processo é de fundamental 
importância para assegurar 
a qualidade dos serviços de 
abastecimento à população.

A água que chega às esta-
ções de tratamentos passa 
por três estágios, a cap-
tação, o tratamento e a 
distribuição.

Captação: chegada da 
água "bruta" para a estação 
de tratamento. Esta parte é 
realizada por intermédio de 
adutoras.

Tratamento:
coagulação: aglomera mi-

cropartículas, aumentando 
seu volume e contando com 
a gravidade no auxílio da 
limpeza, separando elemen-
tos como folhas, galho e etc.

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:
MAURICIO DA SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Jaraguá-SP, no dia 09 de outubro
de 1989, residente e domiciliado na Rua Coronel Homero da Silveira nº 154, Araretama,
nesta cidade, filho de JOÃO BATISTA DOS SANTOS e MARIA VANDALICIA DA SILVA.
JOSILAINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão cortadeira, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 23 de agosto de 1986,
residente e domiciliada na Rua Coronel Homero da Silveira nº 154, Araretama, nesta
cidade, filha de JOÃO PEDRO DA SILVA e MARIA CLOTILDE SOARES 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,  10 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado
civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de
fevereiro de 1988, residente e domiciliado à Rua Papa João Paulo I, nº 679, Lessa,
Pindamonhangaba-SP, filho de MANOEL FERNANDES DOS SANTOS e MARIA CELIA
DE SOUZA SILVA SANTOS.
PRISCILLA SILVA MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 17
de junho de 1989, residente e domiciliada à  Rua Alcides Ferreira, nº 410, Parque São
Domingos, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ JOÃO DE JESUS MELO e MARIA
APARECIDA DA SILVA 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,  10 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN CARLOS BUSTAMANTE SÁ, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
químico, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP, no
dia 02 de dezembro de 1987, residente e domiciliado na Rua Manoel Rodrigues Garcia,
63, Santana, Pindamonhangaba SP, filho de JULIO BUSTAMANTE SÁ e CASSILDA
RIBEIRO DE JESUS.
RENATA DE FREITAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado
civil solteira, de 40 anos de idade, nascida em São José dos Campos-SP, no dia 13 de maio
de 1979, residente e domiciliada na Rua Manoel Rodrigues Garcia, 63, Santana,
Pindamonhangaba SP, filha de ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA e FRANCINAIDE
DE FREITAS PEREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  10 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professor,
estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Cachoeira Paulista-SP, no dia
03 de agosto de 1990, residente e domiciliado à Rua Edgar Pereira de Campos, nº 250,
Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba-SP, filho de GERALDO VANDRÉ DE
OLIVEIRA e CRISTIANE RAMOS BARBOSA DE OLIVEIRA.
ASKET FERNANDES FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de fevereiro de 1995, residente e domiciliada à Rua Alfredo Marcondes,
nº 545, Santa Cecília Pindamonhangaba-SP, filha de ARMANDO CELSO DE GOUVÊA
FREITAS e LAURA FERNANDES 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,  10 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ELIÉZER MACHADO PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de março de 1998, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Vasques nº 500,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS VICENTE PIMENTEL e ELZA
MACHADO PIMENTEL.
CAROLINA FERREIRA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04
de março de 1996, residente e domiciliada na Estrada Municipal das Oliveiras nº 786,
Bairro das Oliveiras, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ALVES DE ASSIS e MARIA
ISABEL FERREIRA DE ASSIS. 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,  12 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO SANTANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro,
estado civil divorciado, de 38 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 30 de maio de 1981, residente e domiciliado à Rua Major Joaquim Antonio de Mello,
nº 571, Quadra Coberta, Pindamonhangaba-SP, filho de GERALDO CARLOS DE
OLIVEIRA e JESULINA JESUS SANTANA.
ÉRICA LUZIA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado
civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 13 de dezembro
de 1979, residente e domiciliada à Rua Major Joaquim Antonio de Mello, nº 571,
Quadra Coberta, Pindamonhangaba-SP, filha de MANOEL MOREIRA e MARIA LUZIA
MOREIRA. 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,  12 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ ADENIS FLORENTINO LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 42 anos de idade, nascido em Santa Cruz da Baixa Verde-
PE, no dia 22 de junho de 1977, residente e domiciliado à Rua Ponciano Pereira, nº 1,
Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA e
MARIA DE LOURDES FLORENTINO DE LIMA.
ANGELA FERREIRA DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira, estado
civil divorciada, de 43 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
outubro de 1975, residente e domiciliada à Rua Ponciano Pereira, nº 1, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ADÃO MIGUEL FERREIRA DIAS e MARIA APARECIDA
LEMES DIAS. 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,  12 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAIANY DE CAMPOS BELO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de caixa, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de outubro de 1995, residente e domiciliado à Rua
José Dias Sobrinho, nº 103, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ LUIZ
BELO DO NASCIMENTO e ROSANA DE CAMPOS BELO DO NASCIMENTO.
MANUELA RAMOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 02
de março de 2003, residente e domiciliada à Rua José Dias Sobrinho, nº 103, Castolira,
Pindamonhangaba-SP, filha de EDNO NOGUEIRA RODRIGUES e ANGELA RAMOS
NOGUEIRA RODRIGUES. Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  13 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO MOTTA ARRUDA, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar
aposentado, estado civil divorciado, de 58 anos de idade, nascido em Lorena-SP, no
dia 16 de março de 1961, residente e domiciliado na Rua Manoel Ernesto de Souza, 38,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ DE OLIVEIRA ARRUDA e MARIA
DOS SANTOS ARRUDA.
CAMILA GONÇALVES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão confeiteira,
estado civil solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de
dezembro de 1979, residente e domiciliada na Rua Manoel Ernesto de Souza, 38, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ AZEMIR GONÇALVES DE ARAUJO e ANA CANDIDA
DE SOUZA ARAUJO. 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,  13 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRE GOMES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serv iços gerais, estado civil solteiro, de 47 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de janeiro de 1972, residente e domiciliado à Rua
Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 171, Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de
JOÃO DOMINGUES PEREIRA SERPAS e ESMERALDA CAROLINA GOMES SERPAS.
ALESSANDRA LEMOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 48 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 05 de maio de 1971,
residente e domiciliada à Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 171, Araretama,
Pindamonhangaba-SP, filha de JOAQUIM GONÇALVES LEMOS e ZILDA GOMES DE
LEMOS. 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,  13 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO DONIZETE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em São Luiz do Paraitinga-SP, no dia
17 de outubro de 1966, residente e domiciliado à Rua Aparecida, nº 713, Cidade Nova,
Pindamonhangaba-SP, filho de JOÃO LOPES PEREIRA e MARIA DA CRUZ PEREIRA.
MIRIAM ARAGOSO OLIVEIRA DA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profissão
empresária, estado civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Cruzeiro-SP, no dia 13
de julho de 1985, residente e domiciliada à Rua Aparecida, nº 713, Cidade Nova,
Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ OLIVEIRA DA CUNHA e REGINA CÉLIA SANTOS
ARAGOSO OLIVEIRA DA CUNHA. 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,  13 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO SILVEIRA CORTEZ, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico, estado
civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de
junho de 1985, residente e domiciliado à Rua Roberto Morgado Pereira, nº 34, Vila São
Paulo, Pindamonhangaba-SP, filho de BENEDITO CARLOS CORTEZ e MARIA DAS
DORES SILVEIRA CORTEZ.
BRUNA MILENA DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de julho de 1987, residente e domiciliada à Rua Roberto Morgado Pereira, nº 34, Vila
São Paulo, Pindamonhangaba-SP, filha de CLAUDIO DA CONCEIÇÃO e AMARILDA
APARECIDA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO. 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,  13 de agosto de 2019.
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ RENATO DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
serviços gerais, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 26 de maio de 1999, residente e domiciliado à Rua
Francisco de Assis César, nº 279, Ouro Verde, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ
WAGNER DOS SANTOS LEITE e ROSILENE APARECIDA DA SILVA LEITE.
LARISSA LUIZA OLIVEIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 28
de setembro de 1999, residente e domiciliada à Rua Francisco de Assis César, nº 279,
Ouro Verde, Pindamonhangaba-SP, filha de ADAIR LUIZ FERREIRA e SONIA MARA
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,  14 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
DENILSON GOMES DE OLIVEIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão
motoboy, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba
SP, no dia 26 de julho de 1998, residente e domiciliado na Estrada Manoel Fernandes
de Queiroz nº 270, Bom Sucesso, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LUÍS OLIVEIRA
DE JESUS e de VERA LUCIA GOMES DA SILVA.
EDUARDA VIALTA DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba SP, no dia 05 de
outubro de 1999, residente e domiciliada na Rua Maria Aparecida Souraty Santoro,
Liberdade, Moreira César, Pindamonhangaba SP, filha de VICENTE DE JESUS DOS
REIS e de MARISA VIALTA.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 agosto de 2018.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL MARCONDES LEITE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
padeiro, estado civil divorciado, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de fevereiro de 1991, residente e domiciliado à Rua Nefitally Rodrigues
Tolentino, nº 206, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filho de LEANDRO ANTONIO DE
OLIVEIRA JÚNIOR e LUCIA MARIA DE FATIMA MARCONDES LEITE DE OLIVEIRA.
RICHELLE MIKAELLE AVELLAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
cabeleireira, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Lavras-MG, no dia
07 de junho de 1997, residente e domiciliada à Rua Nefitally Rodrigues Tolentino, nº
206, Castolira, Pindamonhangaba-SP, filha de RICHARD WILLIAN DA SILVA e
CECÍLIA ROSA AVELLAR 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,  15 de agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL PACHECO NUNES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado
de mercearia, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 24 de novembro de 1992, residente e domiciliado à Rua José Antonio dos
Santos, nº 155, Cidade Jardim, Pindamonhangaba-SP, filho de SEBASTIÃO NUNES
DA SILVA FILHO e MARLENE DAS DORES PACHECO DA SILVA.
JOYCE DOS SANTOS ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de dezembro de 1995, residente e domiciliada à Rua José Antonio dos Santos, nº
155, Cidade Jardim, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ PEDRO DE ANDRADE e
JOSSI CORRÊA DOS SANTOS ANDRADE. 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 agosto de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DE ALBUQUERQUE GUILHERME, de nacionalidade brasileira, profissão
serralheiro, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 16 de março de 1996, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Goffi
Goulart, 159, Apto. 04, Jardim Cristina, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO
SERGIO GUILHERME e ELZA LOURENÇO DE ALBUQUERQUE.
NADINE MOURÃO BROCA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de abril de 1996,
residente e domiciliada na Rua Dr. Carlos Goffi Goulart, 159, Apto. 04, Jardim Cristina,
Pindamonhangaba SP, filha de FRANCISCO JÚLIO MIRANDA BROCA e MIRIAM
LÚCIA MOURÃO BROCA. 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 agosto de 2019.
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Lucas Barbosa
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Atendendo uma reivindica-
ção de mais de três décadas 
dos moradores do distrito 
de Moreira César, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
concluiu na última semana a 
pavimentação e a moderniza-
ção do sistema de drenagem 
da principal avenida do bair-
ro Vale das Acácias. Através 
de um investimento munici-
pal de cerca de R$ 700 mil, a 
melhoria busca garantir mais 
segurança aos motoristas e 
evitar alagamentos.

Iniciada em outubro de 
2018, a obra na avenida 
das Rosas consistiu no as-
faltamento, ligação dos ra-
mais das galerias de águas 
pluviais, implantação de 

ciclofaixas e construções de 
calçadas, lombadas, bocas de 
lobo e sarjetas. 

Anteriormente de terra, a 
situação da via, que possui 
uma extensão de quase oito-
centos metros, era historica-
mente alvo de reclamações 
das famílias do Vale das 
Acácias que sofriam com os 
transtornos causados pela 
poeira nos períodos secos e 
alagamentos nos de fortes 
chuvas. “Esta obra demonstra 
a seriedade da atual gestão 
municipal, que resolveu es-
tes problemas que há quase 
35 anos prejudicavam o 
cotidiano de centenas de 
moradores. Durante esse 
período diversos prefeitos 
passaram por Pinda, mas não 
cumpriram suas promessas 
sobre esta demanda. Além de 
mais qualidade de vida, esta 

medida trará segurança aos 
motoristas e motociclistas”, 
ressaltou o subprefeito de 
Moreira César, Nilson Luís 
Santos.

O subprefeito explicou 
que a obra não foi realizada 
anteriormente pelo atual 
governo porque o projeto 
de melhorias “esbarrava” 
nos limites da confrontante 
entre a avenida projetada e 
uma propriedade particular. 
Porém, a pavimentação da 
via, que era a única sem 
asfalto no bairro, foi viabili-
zada após um acordo entre a 
Prefeitura e os proprietários 
do terreno. 

Santos revelou que o Exe-
cutivo estuda realizar em 
breve melhorias na pavimen-
tação e sistema de drenagem 
de diversos outros pontos do 
Distrito. Trabalho de pavimentação no distrito de Moreira César, concluída pela Prefeitura de Pindamonhangaba

Fotos: Reprodução PMP
Melhoria conta com investimento municipal de R$ 700 mil; famílias cobravam melhoria há quase 35 anos

Pinda  conclui pavimentação de uma das 
principais avenidas de Moreira César

Castramóvel atende três bairros em Ubatuba

O Castramóvel da Prefei-
tura de Ubatuba iniciou na 
última terça-feira o serviço 
de castrações de animais 
dos bairros Vila Rolim, Cam-

Da Redação 
Silveiras 

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

bucá e Vila da Índia.
O primeiro local que rece-

be o veículo é a Vila Rolim, 
onde a estrutura está insta-
lada para atender as famí-
lias, devendo permanecer 
cerca de um mês na região.

Moradores de um dos 

bairros com interesse em 
castrar o cão ou gato de-
vem entrar em contato 
com a equipe de Vigilância 
em Saúde da Prefeitura de 
Ubatuba pelo telefone (12) 
3832-6810 e realizar o 
agendamento.

Águas Piquete realiza 
limpeza de reservatórios

Da Redação
Piquete

cropartículas, aumentando 
seu volume e contando com 
a gravidade no auxílio da 
limpeza, separando elemen-
tos como folhas, galho e etc.

floculação: a água é agita-
da lentamente favorecendo 
a formação de flocos de 
sujeira, ficando assim mais 
fáceis de serem removidos.

decantação: a água para 
de ser agitada e os flocos 
vão se depositando no fundo 
do tanque.

Filtração: retenção de 
partículas sólidas por um 
filtro com carvão, areia, 
pedregulho e cascalho.

Cloração: é adicionado 
cloro a água, em quantida-
de adequada, para matar 
microrganismos.

fluoretação: é adicionado 

flúor para prevenção de cá-
ries dentárias na população.

Reservação: armazena-
mento em locais estraté-
gicos

Distribuição: Pelas tubu-
lações que fazem chegar 
a água tratada para toda 
população.

Segundo o coordenador 
da Águas Piquete, Felipe 
Parente, "a limpeza dos 
reservatórios auxilia nos 
resultados positivos da 
qualidade da água. Esse 
processo faz  a retirada 
de todo lodo ou qualquer 
impureza que possa estar 
presente nos reservatórios, 
garantindo assim, a potabi-
lidade do recurso entregue 
aos moradores", conclui 
Parente.

Processo garante qualidade no fornecimento da água

Na primeira quinzena de 
agosto aconteceu na cidade 
de Piquete a limpeza dos 
reservatórios de água. Esse 
processo é de fundamental 
importância para assegurar 
a qualidade dos serviços de 
abastecimento à população.

A água que chega às esta-
ções de tratamentos passa 
por três estágios, a captação, 
o tratamento e a distribui-
ção.

Captação: chegada da água 
"bruta" para a estação de 
tratamento. Esta parte é 
realizada por intermédio de 
adutoras.

Tratamento:
coagulação: aglomera mi-


