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Projeto contempla Aparecida, Lorena, Cachoeira e Lagoinha; beneficiando cerca de trezentas famílias

CDHU retoma obras paralisadas com 
orçamento de R$ 9 milhões na RMVale

Rafaela Lourenço
Região

O déficit habitacional da 
RMVale (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) está com expectativa 
de redução ainda este ano. 
A CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Pau-
lo) retomou obras paralisadas 
em quatro cidades da região: 
Lorena, Cachoeira Paulista, 
Aparecida e Lagoinha. Além 
das retomadas, os municípios 
seguem com projetos e etapas 
finais de construção.

Após atrasos em conjuntos 
habitacionais como o imbró-
glio de 11 anos de espera 
para conclusão em Cachoeira 
Paulista, a CDHU assumiu as 
concorrências públicas com 
aval das prefeituras para 
finalizar as obras paralisadas.

Aparecida é umas das ci-
dades com o melhor estágio 
dos trabalhos. A licitação 
realizada no início de outubro 
foi homologada e deve ser 
publicada no Diário Oficial 
até esta sexta-feira. A vence-
dora do certame do conjunto 
Aparecida B com 52 unidades, 
a Jaguar Construções, atuará 
com o valor de R$3.447.893. 
As obras devem ter início 
ainda em novembro com uma 
previsão de 12 meses para 
entrega. O conjunto fica entre 
os bairros Santa Teresinha e 
Vila Mariana.

De acordo com o gerente 
regional da CDHU, Francisco 
de Assis, o Tchesco, o projeto 
de Lagoinha, que contempla 
66 casas populares, segue 
com o processo mais avança-

do. A obra foi homologada e o 
extrato do contrato publicado 
na última sexta-feira, no valor 
de R$ 4.814.187. O contrato 
prevê 18 meses para conclu-
são das obras.

Em Cachoeira Paulista, 
a proposta de licitação foi 
aberta no último dia 24 e a 
CDHU ainda não conhece a 
empreiteira vencedora. São 
as últimas oitenta de duzen-
tas unidades do contrato. As 
residências estão em estágio 
adiantado de estrutura, o que 
deve agilizar os trabalhos. 
A expectativa é finalizar o 
conjunto em seis meses. “Essa 
foi um pecado. Foram várias 
tentativas, é impressionante 
essas empresas, é um ato de 
insanidade. Elas entram na 
concorrência com um preço 
muito barato, nós fazemos 
uma planilha, de qual o valor 
a CDHU estima para terminar 
a obra, mas na hora da licita-
ção tem empresa que entra 
com 26% abaixo da planilha. 
Ficamos desesperados”, frisou 
Tchesco ao se referir ao resi-
dencial anunciado em 2008 
e que atualmente entregou 
120 casas.

Entre as prioridades do 
Estado está Lorena. Serão reto-
mados os serviços no Vila Rica 
com a construção das últimas 
oitenta residências. No último 
dia 25 foi liberado o edital que 
segue para a publicação no 
Diário Oficial. Segundo Tches-
co, até o final de novembro o 
trâmite de conclusão do certa-
me e a publicação do extrato 
devem ser finalizados para 
que em dezembro as obras 
iniciem na cidade. O prazo 
também será de 12 meses 
para inauguração.

Em Guaratinguetá a CDHU 
aguarda uma pendência do 
projeto junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis para be-
neficiar 81 famílias no Santa 
Luzia. “O projeto está pronto, 
lá foram vários lotes isolados 
que tivemos que fazer a unifi-
cação de matrículas. Estamos 
trabalhando com a previsão 
para ver se em novembro faze-
mos o edital de concorrência 
pública”.

Através do programa do 
Estado denominado “Nossa 
Casa”, que prioriza municípios 

com áreas totalmente libera-
das, a secretaria de Habitação 
de São Paulo contemplou 
Potim com 187 unidades, 
Guaratinguetá (81), Paraibu-
na (50) e Natividade da Serra 
(16). No programa é previsto 
que o Município entre com 
o terreno, o Estado subsidia 
a construção e a Caixa Eco-
nômica Federal financia. Os 
prefeitos estão analisando as 
demandas utilizadas pela Cai-
xa para definir os beneficiá-
rios, pois as cidades priorizam 
as famílias de baixa renda. 

“Em Potim tem uma grande 
quantidade que não tem ano-
tação em carteira, chamamos 
de atividade informal, então 
elas que a Prefeitura gostaria 
de contemplar. Que o olhar 
social fosse para as famílias 
que ganham menos. Até o 
final de novembro tudo deve 
estar consolidado.”, salientou 
Tchesco.

Os prefeitos de Canas e 
Silveiras, Lucemir do Amaral 
(PL) e Guilherme Carvalho 
(PSDB), respectivamente, 
destinaram novas áreas para 

o trabalho social com casas 
populares. Serão cinquenta 
unidades em cada município. 
Novembro também será o 
divisor de águas para as duas 
cidades com a possibilidade 
de licitação. 

A CDHU prevê também a 
entrega até dezembro de 66 
residências em Santa Branca 
e 48 em Arapeí.

Em 2020, o prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael Do-
mingues (PL), inaugurará as 
236 unidades no distrito de 
Moreira Cesar.

Residencial de Cachoeira Paulista que terá obra retomada pela CDHU; quatro cidades, juntas, contemplarão cerca de trezentas famílias

Fundo Social de Pinda abre 
novos cursos de capacitação 
pelo programa “Reinvente”

Da Redação
Pindamonhangaba

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhanga-
ba está com vagas abertas 
para os cursos de inclusão 
digital e mantenedor de 
computadores no programa 
“Reinvente”. Interessados 
devem comparecer à sede 
do Fundo Social até a sexta-
-feira (1). As inscrições para 
os cursos de padaria, marce-
naria, culinária funcional e 
manicure devem ser feitas 
nos pólos dos bairros.

O curso de culinária fun-
cional será realizado na 
igreja São Sebastião, no Alto 

Tabaú. As aulas começam 
nesta segunda-feira (4) e 
terão encontros das 8h às 
13h.  Para as aulas de man-
tenedor de computadores 
são vinte vagas divididas em 
duas turmas, com dez alunos 
cada. A primeira, às terças 
e quintas-feiras das 7h30 
às 11h15, e a segunda, às 
quartas e sextas-feiras, no 
mesmo horário.

Os inscritos para o curso 
de inclusão digital terão 
aulas às segundas e quartas-
-feiras, das 13h15 às 17h e, 
posteriormente, das 18h às 
21h45. Para esta oficina se-
rão destinadas trinta vagas 
para duas turmas. Tanto o 

curso de mantenedor como 
o de inclusão digital terão 
aulas ministradas no polo 
do Fundo Social, que fica à 
avenida Albuquerque Lins, 
ao lado do PAT.

As aulas de padaria se-
rão no centro comunitário 
da Vila Suíça, de segunda 
à quarta-feira das 13h às 
17h, e no Centro Pastoral, 
às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 11h30.

O curso de marcenaria 
terá atividades no Parque 
da Cidade, de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30. Com 
novas turmas no centro co-
munitário Vila Rica, o curso 

de manicure será realizado 
às segundas e quartas-feiras, 
das 13h30 às 17h30, e no 
centro comunitário do Ka-

rina, das 8h30 às 12 horas. 
Para estes cursos, as inscri-
ções podem ser realizadas 
no local da atividade.

Para efetuar a inscrição 
nos cursos do ‘Reinvente’ é 
necessário apresentar RG, 
CPF e uma foto 3×4.

Curso de marcenaria é um dos disponíveis em Pinda, pelo programa Reinvente; inscrições seguem abertas

Fotos: Reprodução



5 DE NOVEMBRO DE 20192

Atos e Fatos
“Num mundo inundado 
informações irrelevantes 
clareza, é poder”

Márcio Meirelles
 Yuval Noah Harari

FESTIVAL DE BESTEIRAS
Nos idos anos de chumbo a im-

prensa carioca publicava a coluna 
de Stanislaw Ponte Preta, nascido 
Sergio Porto, que com o seu espírito 
irreverente criou o Festival de Bes-
teira que Assola o País, (FEBEAPÁ) 
e virou livro de sucesso. Vários 
livros foram publicados porque 
besteira não falta e não faltará neste 
país.

O seu sarcasmo mordaz atingia 
todas as classes sociais, artistas, 
escritores, políticos e os militares 
no poder.

Há mais de cinquenta anos Sta-
nislaw fustigava os deslizes pra-
ticados pelos donos do poder em 
textos brilhantes e devastadores que 
eram lidos nos jornais por todos os 
brasileiros.

Ele tinha colaboradores que 
colhiam pelo país as besteiras que 
posteriormente passavam pela sua 
triagem e eram publicadas.

Dizia ele, é difícil ao historiador 

precisar o dia que o Festival de Bes-
teiras começou a assolar o país e a 
certeza que hoje antevemos, não te-
mos como precisar quando acabará.

Dentro do seu espírito carioca 
não poupava pessoas e tratava a 
notícia com tanta ironia que o perso-
nagem não reagia. Não tinha como.

No seu livro, entre tantas bestei-
ras registradas, a de um individuo 
no Ceará que foi preso, no período 
revolucionário, porque afirmou que 
o pescoço do Marechal Castelo 
Branco, também cearense, parecia 
o pescoço de uma tartaruga. Teve 
que se retratar reafirmando que era 
o contrário, o pescoço da tartaruga 
é que parecia com o pescoço do 
Marechal!

A acusação de que o observador 
cearense tinha ofendido “um símbo-
lo nacional”, ou seja, o pescoço do 
presidente-militar.

Esta é oficial. O Diário Oficial 
da União, da época, publicou em 
“Disposições de Seguros Privados”, 
que o superintendente de seguros 
Privados, no uso das suas atribui-
ções, resolve(...) Cláusula 2- Outros 
riscos cobertos – O suicídio e ten-
tativa de suicídio – voluntário ou 
involuntário”.

Com a era digital, símbolo do 
desenvolvimento humano, o Festival 
de Besteira não assola somente um 

reduzido número de leitores, mas 
milhões de pessoas que dificilmente 
podem se permitir ao luxo de inves-
tigá-las.

A velocidade da informação e a 
característica dos políticos que cons-
troem a cena política em Brasília, os 
assuntos de pouca relevância que 
discutem, ganham destaque e muitas 
vezes nem sequer percebemos a cau-
sa do debate. Perdemos a lucidez!

Por outro lado, temos uma im-
prensa que está sofrendo o ataque da 
era de digital e - a televisão é a mais 
atingida – ficou lenta, ultrapassada, 
repete os assuntos de pouca relevân-
cia sem o cuidado de uma análise 
prévia e repica o festival de besteira.

E, ainda, pelo volume de infor-
mações pessoas marcadas, mentiras 
plantadas, ocupam mais espaço na 
rotina dos parlamentares do que os 
temas que necessitam de uma análise 
mais profunda para o desenvolvi-
mento do país.

O episódio do PSL, um partido 
“nanico” que a sociedade passou a 
identificar com o “País Sem Lula’, 
desconhecendo o significado de suas 
letras é um exemplo do Festival de 
Besteiras.

Vivemos tempos parecidos, mas 
com diferenças descomunais.

A grande exposição propiciado 
pelas redes sociais e a falta de senso 
de equilíbrio dos políticos, a busca 
do aplauso fácil, há quem invista 
em qualquer coisa de ataques ao 
Supremo Tribunal Federal e a seus 
membros, os membros do Congres-
so, o presidente da República, sua 
família, numa trama perversa que 
raia as beiras da irresponsabilidade.

Se a democracia não se reinven-
tar viveremos a ditadura digital.

Um país que necessita de refor-
mas não pode concentrar os seus 
esforços em busca de celebração nas 
redes sociais.

Se não bastasse o absurdo e o 
nível das informações é possível 
substituir o emissor de informações 
por um robô que intermitentemente 
envia mensagens nem sempre positi-
vas, mas, na verdade, negativas, pe-
jorativas, para aniquilar o inimigo.

O festival do Sergio Porto repre-
sentava um país que ia dar certo.

O que não podemos duvidar, ain-
da, com certeza, do atual. Paciência!

"Um país que necessita de 
reformas não pode concentrar 
os seus esforços em busca de 
celebração nas redes sociais”

Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Cruzeiro (SP) 
Henrique Menezes de Góes Decanini – registrador                  Bruna Maria Lara Fernandes Viana da Silva - substituta 

Rua Professor Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EM USUCAPIÃO – Segunda Publicação  
 

DESTINATÁRIOS: Orlando do Nascimento e/ou Helena de Melo Nascimento, seus eventuais 
herdeiros ou sucessores; eventuais respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 
quaisquer de seus herdeiros e/ou sucessores. 

 
O Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cruzeiro (SP), com sede na Rua Professor 
Virgílio Antunes de Oliveira, nº 400, Centro – Cruzeiro (SP) - CEP 12701-420 – Tel.: (12) 3145-6689 – 
e-mail: registrodeimoveisdecruzeiro@bol.com.br; com fulcro no artigo 216-A da Lei Federal 6.015/73 e 
artigo 11 do Prov. CNJ 65/2017, NOTIFICA quaisquer das pessoas acima nomeadas, bem como 
seus eventuais pretensos herdeiros e/ou sucessores, inclusive respectivos cônjuges ou 
companheiros, a comparecerem única e exclusivamente na sede desta serventia, em dias úteis, 
das 09h00 às 16h00, para conhecer e, se o caso, fundamentadamente impugnar o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de USUCAPIÃO (Procedimento: 76.052), formulado por Jair Reis da 
Silva, aposentado, RG: 9.468.872-2 SSP-SP, CPF/MF: 424.434.238-91, e sua esposa Mariana 
Joaquina da Silva, do lar, RG: 19.618.223 SSP-SP, CPF/MF: 150.164.888-86, residentes em Cruzeiro 
(SP), na Rua Eduardo Santos Pinto, nº 172, Vila Paulo Romeu – CEP 12710-140; referente a fração 
ideal de 1/18 (um, dezoito avos) de um Prédio Residencial localizado na Rua Eduardo Santos 
Pinto, nº 172, Vila Paulo Romeu, em Cruzeiro (SP), objeto da atual Matrícula 12.689 desta 
serventia; o qual alegam ser da posse deles, sem interrupção ou oposição, por quase trinta (30) anos; 
e, portanto, adquiridos por usucapião extraordinária, nos termos do “caput” do artigo 1.238 do Código 
Civil. Esta notificação é realizada, pois os coproprietários tabulares acima nomeados da fração ideal 
de 1/18 do imóvel se encontram em local incerto e não sabido, consoante certificado no procedimento. 
Assim, os destinatários, seus cônjuges ou companheiros e quaisquer de seus eventuais herdeiros ou 
sucessores poderão comparecer nesta serventia, para informações e impugnações que se 
entenderem cabentes. A consulta é também facultada a qualquer outra pessoa que se julgue afetada 
pelo pedido. Ficam os notificados advertidos de que a não impugnação no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contado desta segunda e última publicação deste edital, fará presumir a 
anuência ao procedimento de usucapião em curso. O Oficial. Cruzeiro (SP), 04/11/2019.  

 
 
 
 
 

Esperada para 2019, reforma 
de praça em Cruzeiro orçada 
em R$ 600 mil, fica para 2020
Revitalização com verba do MIT enfrenta série de imprevistos; projeto 
da Prefeitura promete melhorias para espaço público na região central

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Não será ainda em 2019 que os 
moradores de Cruzeiro contarão 
com um novo espaço de lazer no 
Centro. A revitalização da praça 
Doutor Antero Neves Arantes 
está parada e, pelas informações 
da administração municipal, a 
conclusão só deve acontecer entre 
janeiro e fevereiro de 2020. 

Os tapumes que cercam o espa-
ço não escondem que o trabalho 
no local está paralisado, o que 
aumenta o questionamento entre 
os moradores sobre o serviço con-
tratado no inicio do ano com verba 
recebida por meio do convênio do 
MIT (Município de Interesse Turís-
tico). O investimento do convênio 
é de R$ 594.497,60.

De acordo com a placa fixada 
no local, a obra, iniciada em maio, 

deveria ser entregue em novembro. 
Entre as melhorias com a reforma, 
a maior infraestrutura de segu-
rança e lazer com a instalação de 
câmeras de segurança e uma base 
para a Guarda Municipal, além da 
pista de skate com nova pintura, 
playground com piso de borracha, 
brinquedos de madeira plástica 
ecológica e duas fontes (uma res-
taurada e outra nova interativa, em 
frente ao palco).

O projeto continha ainda melho-
rias na iluminação com luminárias 
de led, palco com cobertura nova, 
reforma dos quiosques e cons-
trução do Centro de Informações 
Turísticas e de Eventos.

O secretário de Obras e Serviços 
Públicos, José Kleber Silveira, disse 
que o atraso se deu por conta de 
diversos contratempos inesperados. 
“Durante a execução da obra, por 
conta da praça ser antiga, tivemos 
alguns contratempos que tiveram 

Placa da obra destaca que prazo para a entrega de reforma da praça Antero Nevez era de até seis meses; só no próximo ano

Fotos: Rafael Rodrigues

que ser ajustados como a parte 
elétrica da iluminação pública, a 
fonte e o sistema de drenagem”, 
explicou Silveira, que lembrou os 
problemas como a infiltração no 
lago onde serão colocados peixes. 

Apesar da obrigatoriedade de no-
vos serviços, ele confirmou que não 
haverá reajuste no repasse estadual, 
mas não descartou que seja neces-
sário que o Município tenha que 
arcar com os custos imprevistos.

“Esse atraso não objetiva aumento 
de custo, uma vez que a obra é paga 
por avanço físico. Os R$ 594 mil 
foram destinados para um deter-
minado serviço, a empresa tem o 
prazo para execução e os itens são 
pagos só quando executado”. 

Sobre os aditivos, que vão encare-
cer a obra, o secretário não soube 
informar os valores. “Os aditivos 
são da cidade e estamos fechando 
o valor, mas não temos exatamente 
quanto será utilizado”.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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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:
EDGAR CAMARGO DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profissão
metalúrgico, estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de maio de 1980, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino
Machado Moreira nº 411, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filho de EDEGAR
DO ESPIRITO SANTO e MARIA JOSÉ CAMARGO DO ESPIRITO SANTO.
ELAINE DA SILVA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de junho de 1984, residente e domiciliada Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira nº 411, Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de ANTERO ALVES
MOREIRA e GUIOMAR DA SILVA MOREIRA. 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 outubro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ULISSES DA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
logística, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia
19 de dezembro de 1983, residente e domiciliado Rua Aparecida nº 611, Cidade Nova,
em Pindamonhangaba SP, filho de SEVERINO MATIAS DE OLIVEIRA e FRANCISCA
DA SILVA DE OLIVEIRA.
RENATA APARECIDA CYPRIANO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 11 de março de 1987, residente e domiciliada Rua Aparecida nº 611, Cidade Nova,
em Pindamonhangaba SP, filha de MARCOS APARECIDO CYPRIANO e MARIA DE
FÁTIMA CURSINO CYPRIANO. 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 outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro
JOÃO PAULO FERREIRA NUNES, solteiro, profissão engenheiro, nascido em São
Paulo  SP, no dia 12 de julho de 1990, residente e domiciliado Rua Rodrigo Claudio nº
308, apto. 132, no 37º Subdistrito - Aclimação, em São Paulo SP, filho de JOÃO ADIB
NUNES e de VALQUIRIA HELENA FERREIRA NUNES.
TAMAR GARUFE DE AMORIM, solteira, profissão professora, nascida no Rio de
Janeiro RJ, nascida a 23 de julho de 1992, residente e domiciliada Rua Joaquim
Antônio Ribeiro nº 363, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ALBERTO DE AMORIM
e de MARIA APARECIDA GARUFE DE AMORIM. Apresentaram os documentos I, III
e IV do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROGERIO JOSÉ DE AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de abril de 1964, residente e domiciliado Rua Professor Carlos Ferreira
César, nº 35, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de LAURO VICENTE DE AZEVEDO
e JUDICÉA TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO.
CRISTIANE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Moreira César, Pindamonhangaba-SP, no
dia 03 de janeiro de 1990, residente e domiciliada Rua Professor Carlos Ferreira
César, nº 35, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de SUELI 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, 28 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WILLIAM WASCHINGTON DE MORAES, de nacionalidade brasileira, profissão
açougueiro, estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em Nova Lima-MG,
no dia 24 de outubro de 1967, residente e domiciliado Rua João Batista dos Santos nº
632, Santa Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filho de RIDIS MORAIS DA CUNHA e
ANATÁLIA BARBOSA DA CUNHA.
FABIANA PEREIRA STELMANN, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Volta Redonda-RJ, no dia 09
de julho de 1974, residente e domiciliada Rua João Batista dos Santos nº 632, Santa
Cecilia, em Pindamonhangaba SP, filha de JUAREZ ALVES STELMANN e IRIS PEREIRA
MARTINS STELMANN. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HAMILTON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico
aposentado, estado civil viúvo, de 62 anos de idade, nascido em Roseira-SP, no dia
21 de abril de 1957, residente e domiciliado Rua José Benedito Alves dos Santos nº
262, Jardim Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filho de ALFREDO DOS SANTOS
FILHO e BENEDITA NUNES FRANCISCO.
MARIA APARECIDA DE GOES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 55 anos de idade, nascida em Sertânia-PE, no dia 30 de março de
1964, residente e domiciliada Rua José Benedito Alves dos Santos nº 262, Jardim
Morumbi, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LOURENÇO DE GOES e ISAURA
LUCIA DA CONCEIÇÃO. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ GODOI LIBÓRIO, de nacionalidade brasileira, profissão eletricitário aposentado,
estado civil viúvo, de 71 anos de idade, nascido em São Bento do Una-PE, no dia 25
de setembro de 1948, residente e domiciliado Rua Benedito César de Araújo, nº 33,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de LUIS LIBÓRIO DE GODOI e SALUSTINA
MARIA DE GODOI.
VANDETE MARTINS FURUKAWA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 65 anos de idade, nascida em Pirajuí-SP, no dia 17 de abril de
1954, residente e domiciliada Rua Benedito César de Araújo, nº 33, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de FERNANDO MARTINS DA SILVA e HELENA DE
MATOS 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, 29 de outubro de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL BATISTA DAMASCENO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
14 de janeiro de 1991, residente e domiciliado Rua Alberto Torres de Andrade nº 337,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO CRISTIANO DAMASCENO
e VERA LÚCIA DAMASCENO.
STÉPHANIE GOMES MATIAS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil divorciada, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de
janeiro de 1993, residente e domiciliada Rua Alberto Torres de Andrade nº 337,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de JENUEL MATIAS e MARIZA HELENA
GOMES. 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, 30 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GERSON MOYSES NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão comprador senior,
estado civil divorciado, de 59 anos de idade, nascido em Flórida Paulista-SP, no dia
19 de dezembro de 1959, residente e domiciliado Rua Engenheiro Durival de Carvalho
nº 264, Campo Belo, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO ERNESTO NEVES e
MARIA GARCIA NEVES.
MARACI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada,
de 57 anos de idade, nascida em São Caetano do Sul-SP, no dia 27 de fevereiro de
1962, residente e domiciliada Rua Engenheiro Durival de Carvalho nº 264, Campo Belo,
em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ LAERCIO DE SOUZA e MIRACI FERNANDES
DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS WILLIANS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão coletor, estado
civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
agosto de 1994, residente e domiciliado Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel nº
364, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de HAILTON RODRIGUES e
NILCE APARECIDA RIBEIRO.
KIMBERLY WALESKA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
29 de agosto de 2001, residente e domiciliada Rua Engenheiro Orlando Drumond
Murgel nº 364, São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ WALDIR
MONTEIRO e VALERIA CRISTINA 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, 31 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIOGENES FELIPE CLARO PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão
controlador de acesso, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Caraguatatuba-SP, no dia 03 de maio de 1991, residente e domiciliado Rua Mucio
Rodolfo nº 46, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de IVAN PEDROSO e
IRENE CLARO CHAGAS.
CAMILA ALVES MOREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 26 de julho de 1990, residente e domiciliada Rua Mucio Rodolfo nº 46,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO MAGALHÃES NETO e
DIVINA ALVES MOREIRA. 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, 31 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
REINALDO BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 12 de março
de 1980, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 81, bloco 5A, apto
403, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de IGNÁCIO RAYMUNDO
BARBOSA e MARIA ROSA DE JESUS BARBOSA.
CLAUDIA DE LIMA BORGES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Recife-PE, no dia 31 de dezembro de
1982, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, nº 81, bloco 5A, apto 403,
Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO DE SOUZA BORGES
e MARIA CLEIDE DE LIMA. 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, 31 de outubro 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:
CELIO DE OLIVEIRA FREITAS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de logística, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de dezembro de 1988, residente e domiciliado
Avenida Monsenhor João José de Azevedo nº 462, bloco 20, aptº. 203, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filho de CELIO DE OLIVEIRA FREITAS e MARIA DE FATIMA
FERREIRA FREITAS. JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade
brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 28 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 15 de junho de 1991, residente e domiciliada
Avenida Monsenhor João José de Azevedo nº 462, bloco 20, aptº. 203, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO SERGIO DO NASCIMENTO e ELIZETI
APARECIDA NASCIMENTO. 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, 30 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO VICENTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público municipal, estado civil solteiro, de 55 anos de idade, nascido em Bias Fortes-
MG, no dia 04 de setembro de 1964, residente e domiciliado Rua Manoel Jacinto
Pereira, nº 15, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filho de DOMINGOS
CELESTINO DOS SANTOS e MARIA MARGARIDA DE SOUZA.
MARIA GORETI GALVÃO BUENO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária
pública municipal, estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 09 de julho de 1965, residente e domiciliada Rua
Manoel Jacinto Pereira, nº 15, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, filha de
JOSÉ BENEDITO BUENO e MARIA ONDINA GALVÃO BUENO. 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, 30 de outubro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCOS ROGÉRIO LOPES REIS, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico,
estado civil divorciado, de 49 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 03 de
dezembro de 1969, residente e domiciliado Rua José Mazella nº 77, residencial Colinas,
em Taubaté SP, filho de RAULINO DA SILVA REIS e NOEMIA LOPES PEREIRA REIS.
ROSÂNGELA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 39 anos de idade, nascida em Ibaiti-PR, no dia 25 de novembro de 1979, residente
e domiciliada Avenida Abel Corrêa Guimarães nº 960, Jardim Resende, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO AUGUSTO LEITE e ZULMIRA TAVARES LEITE.
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, 01 de novembro de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FELIPE DE GODOY, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil
solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
novembro de 1997, residente e domiciliado Avenida Benedito Carlos da Silva nº 110,
aptº. 12, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ PAULO DE GODOY
e ANA PAULA DE GODOY.
HELENA DOS SANTOS DELPHINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua
Eduardo da Silva Neto nº 709, Jardim Mariana, em Pindamonhangaba SP, filha de
JULIO DELPHINO e JULIANA RODRIGUES MELLO DOS SANTOS DELPHINO.
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, 01 de novembro de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2019 PROC. Nº 582/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de blocos, bloquetes, canaletas, guias de concreto e tijolos para 
conservação e manutenção dos próprios públicos do município.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.74.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 09,10,11,12,15,16,17,18
VALOR TOTAL: R$ 15.740,00 (quinze mil setecentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 533/19-SUP - GPRO: 8466/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta de
informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para atender as necessidades da
Secretaria de Negócios Jurídicos, que serão prestados nas condições estabelecidas no 
contrato e na proposta, os quais integram este instrumento de transcrição.
CONTRATADA: MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA EPP
CNPJ N°: 02.788.106/0001-27
VALOR TOTAL: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC nº 602/19-SUP - GPRO: 8873/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de testes de controle de
qualidade e laudo radiométrico dos aparelhos de RX Odontológico do CEO I e CEO II e RX
Médico da UBS Vila Nunes, conforme Portaria SVS/MS nº 453, de 01/07/1998, que serão
prestados nas condições estabelecidas no contrato e na proposta, os quais integram este
instrumento de transcrição.
CONTRATADA: P. R. ROSSI & CIA LTDA ME CNPJ N°: 10.523.925/0001-70
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2019 PROC. Nº 457/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o Centro de Esterilização Animal.
CONTRATADA: N M LEMES RIBAS DE SOUZA ME CNPJ: 16.838.363/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS:
03,04,06,07,08,09,11,12,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,39,40,41,42,43,44,45,46 
VALOR TOTAL: R$ 18.997,50(dezoito mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta
centavos) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2019 PROC. Nº 459/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: BRAVERY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LTDA EPP CNPJ: 02.456.074/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 29,30,39,40,159,160,173,174,175,176
VALOR TOTAL: R$ 38.922,39 (trinta e oito mil novecentos vinte e dois reais trinta e nove
centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93,
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 8873/19 GPRO, com fundamento 
no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para execução de testes de controle de qualidade e laudo radiométrico dos aparelhos de 
RX Odontológico do CEO I e CEO II e RX Médico da UBS Vila Nunes, conforme Portaria 
SVS/MS nº 453, de 01 de junho de 1998.
CONTRATADA: PROTERAD – RADIOLOGICAL PROTECTION LTDA
CNPJ: 31.607.683/0001-73
CONTRATADA: P. R. ROSSI & CIA LTDA ME - CNPJ: 10.523.925/0001-70

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 8466/18 GPRO, com fundamento no 
Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de consulta de informações cadastrais de pessoas físicas e 
jurídicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
CONTRATADA: MMD INFORMAÇÕES CADASTRAIS LRDA EPP
CNPJ: 02.788.106/0001-27

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2019 – PROC. 553/2019 O Município de Lorena-SP torna 
público que, considerando os trabalhos realizados para o atendimento ao Pregão acima 
referido, cujo objeto é a aquisição de aviamentos com a finalidade de atender a demanda 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e
do objeto as empresas:
EMPRESA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME CNPJ: 69.298.404/0001-00
Vencedora dos itens: 01,10,14,15,19,25,26,27,29,36,42
Valor total de: R$ 2.751,04 (dois mil setecentos cinquenta e um reais e quatro centavos)
EMPRESA: E.M. DE OLIVEIRA SOLUÇÕES PÚBLICAS EPP CNPJ: 17.495.563/0001-09
Vencedora dos itens: 02,04,05,11,12,13,16,22,28,31,34,35,38,39,41
Valor total de: R$ 5.408,60 (cinco mil quatrocentos e oito reais sessenta centavos)
EMPRESA: ELOISA HELENA DOS SANTOS LORENA EPP
CNPJ: 45.634.771/0001-79
Vencedora dos itens: 03,06,18,20,21,23,24,30,32,33,37
Valor total de: R$ 1.506,52 (um mil quinhentos e seis reais cinquenta e dois centavos)
EMPRESA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 02.877.958/0001-90
Vencedora dos itens: 07,08,09,17,40 
Valor total de: R$ 2.524,55 (dois mil quinhentos vinte e quatro reais cinquenta e cinco 
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 93/2019 – PROC. 583/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a aquisição de materiais para 
sinalização viária do município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as 
empresas:
EMPRESA: RC CONTI SINALIZAÇÃO LTDA EPP CNPJ: 21.859.909/0001-36
Vencedora dos itens: 01,02 Valor total de: R$ 153.600,00 (centos cinquenta e três mil e 
setecentos reais)
EMPRESA: TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP CNPJ: 17.592.525/0001-66
Vencedora dos itens: 03,04,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
Valor total de: R$ 52.737,50 (cinquenta e dois mil setecentos trinta e sete reais cinquenta 
centavos)
EMPRESA: MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI ME
CNPJ: 13.851.664/0001-06
Vencedora dos itens: 05,06,07,08 Valor total de: R$ 2.420,00 (dois mil quatrocentos e 
vinte reais)
EMPRESA: SALUTI & CIA LTDA EPP CNPJ: 07.620.532/0001-70
Vencedora dos itens: 09,10 Valor total de: R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 21,22 Valor total de: R$ 2.685,00 (dois mil seiscentos oitenta e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019 – PROC. 585/2019
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a aquisição de eletrodomésticos, 
equipamentos eletrônicos e mobiliários para o CREAS, CRAS I e CRAS II, definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP CNPJ: 30.934.220/0001-53
Vencedora dos itens: 01,02 Valor total de: R$ 2.466,28 (dois mil quatrocentos sessenta e 
seis reais vinte e oito centavos)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 03,04,06,09
Valor total de: R$ 7.061,11 (sete mil sessenta e um reais onze centavos)
EMPRESA: M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MÓVEIS CNPJ: 31.227.691/0001-94
Vencedora dos itens: 05 Valor total de: R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)
EMPRESA: M. M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 00.831.787/0001-33
Vencedora dos itens: 07 Valor total de: R$ 190,00 (cento e noventa reais)
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP CNPJ: 03.440.213/0001-22
Vencedora dos itens: 08,10 Valor total de: R$ 6.468,00 (seis mil quatrocentos sessenta e oito reais)

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2018, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: MATHEUS GONCALVES DOS REIS RG: 400338142; 
LETICIA MAIHARA DOS SANTOS RG: 495702869; THATIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA MARIANO RG: 
417559550; ADRIANE LAURINDO PEREIRA RG: 418502341; APARECIDA ASUNCION GONCALVES RG: 
291801857; RAFAELA HELENA DE AZEVEDO PUCCINI RG: 541841117; ALINE DA SILVA ALENCAR RG: 
496935276; EFANI CRISTINA DE FRANCA SILVA RG: 484226241; IVI PRISCILLA FERNANDES GARCIA RG: 
00992959642; LUCIANO HEMERLY THOMPSON RG: 62132792X, TAIS CRISTINA BERNARDINO FABRICIO 
RG: 468868987; PAULO HENRIQUE FREITAS SOARES RG: 148876; ANDERSON FERREIRA DA ROCHA RG: 
29.722.263-6; DIONEI ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA RG: 44782896-4; LEONARDO DE CAMPOS 
COELHO RG: 383229091; JOHNNY WILLIAM DA SILVA RG: 49.069.749-5; LEANDRO COTTA DE OLIVEIRA 
BARBOSA RG: 49296144-X; MICHELLE REGINA GONCALVES GOMES BARBOSA RG: 42533340-1; ERIKA 
MARIA CANETTIERI NUNES DE PAULA RG: 23346671. 
 

Lorena, 04 de novembro de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público 
Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo 
de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: JUSSARA LIMONGI FERREIRA COTTA RG: 232312086; 
ELIENAI ESLEI ARANTES RG: 451313653; JOÃO DE JESUS PAULINO RG: 223040496; CLEUZA HELENA 
GALDINO PELLEGRINE RG: 250108914; RITA MARIA CHICARINO DA SILVA RG: 13719828; LUCIANE 
RAQUEL ADEU RG: 16143877; RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS LIMA E SILVA RG: 348269341; ELISA 
APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA RG: 141923386. 
 

Lorena, 04 de NOVEMBRO de 2019. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 99/19 PROC. Nº 621/19.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios para os servidores da Secretaria de Serviços Municipais, pelo 
período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 19 de Novembro de 2019, 
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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Silveiras investe em reformas de quadras em quatro bairros
Ação tenta garantir melhor qualidade de vida para população; obras devem ser concluídas até o final dezembro

Da Redação 
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
revelou na última semana 
que espera concluir até o fim 
do ano a reforma das quadras 
poliesportivas de quatro bair-
ros. Com um investimento mu-
nicipal superior a R$ 160 mil, 
a medida atende uma antiga 

reivindicação da população 
para oferecer uma melhor 
estrutura de lazer aos jovens.

Uma das raras opções de 
lazer de Silveiras, os centros 
esportivos reúnem, principal-
mente aos finais de semana, 
dezenas de crianças e adoles-
centes que sonham se tornar 
atletas profissionais, mas este 
objetivo acaba esbarrando na 

Primeira quadra revitalizada em Silveiras; investimento de R$ 160 mil garante obras em três bairros

Fotos: Divulgação PMS

Fotos: Reprodução GESP

Medida deve ser colocada em prática ainda neste ano; PM e Civil passam por treinamentos

Monitoramento por drones, anunciado 
por João Doria, reforça PM na RMVale

Leandro Oliveira
Da Região

A segurança pública é as-
sunto que preocupa as auto-
ridades em todo o estado. As 
estatísticas criminais ainda 
apontam a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte) como a re-
gião mais violenta do interior 
de São Paulo. O governador 
João Doria (PSDB) passou pela 
região neste mês e declarou 
que está colocando em prática 
medidas emergenciais para 
reforçar a segurança em todo 
território paulista.

Doria participou do encontro 
estadual de prefeitos, realiza-
do em Campos do Jordão, no 
último dia 18, e revelou como 
projeta o reforço. “Temos oito 
oficiais da Polícia Militar em 
treinamento no exterior nesse 
momento, nos Estados Unidos, 
Israel, Inglaterra, Japão e Ale-
manha. Temos seis delegados, 
líderes da Polícia Civil, também 
em treinamento no exterior, 
e concorrência de compra de 
armamentos internacional, 

não apenas mais nacional”, 
afirmou.

Segundo o governador, as 
frotas de veículos da Polícia 
Civil e Polícia Militar serão 
reforçadas ainda neste ano. 
Outra medida confirmada por 
Doria é a implantação da Dro-
nePol, ação que foi implantada 
pela Prefeitura de São Paulo, 
em 2017, em conjunto com 
a Guarda Civil Metropolitana.

Em abril deste ano, Doria 
confirmou que o custo opera-
cional dos drones da DronePol 
no estado é 140 vezes menor 
do que o custo operacional 
de patrulhamento de helicóp-
teros.

Dessa vez, na região, o gover-
nador ressaltou a medida. “No 
próximo dia 10 de novembro 
vamos lançar a DronePol, a 
Polícia dos Drones. São 110 
drones de alta tecnologia 
voando em todo o estado, 
começando pelos Baeps (Ba-
talhões de Ações Especiais da 
Polícia) e Caeps (Companhia 
de Ações Especiais da Polícia). 
Na região, Taubaté conta com 
uma unidade do Caep e deve 
receber os drones para o poli-
ciamento aéreo.

Doria citou que a integração 
entre as polícias deve ser feita 
de maneira mais constante. 
Promessa de campanha no 
ano passado, o fortalecimento 
da segurança pública foi res-
saltado pelo governador, que 
garantiu que as forças policias 
terão carros blindados em 
março do ano que vem.Drone e nova viatura da Polícia Militar, apresentada pelo governo de João Dória; anúncio promete nova estrutura para policiamento na região

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

falta de infraestrutura adequa-
da dos espaços públicos. Para 
reverter este cenário, o governo 
de Guilherme Carvalho (PSDB) 
decidiu, no início de setembro, 
anunciar um pacote de obras 
de melhorias nas principais 
quadras poliesportivas da ci-
dade, nos bairros Bom Jesus, 
Geraldo Adão, Macacos e Vila 
Marina.

Primeira a ser revitalizada, 
a quadra da Vila Marina foi 
reinaugurada no último dia 
18. Além de reparos no piso 
e a substituição do sistema de 
iluminação, o local recebeu 
novas pinturas, alambrados e 
arquibancadas.

Na última semana foi iniciada 
a reforma do espaço esportivo 
do bairro Bom Jesus. De acordo 
com a Prefeitura, assim que a 
equipe municipal concluir o 
serviço neste ponto, começará 
a recuperação das quadras 
do Geraldo Adão e Macacos. 
“Decidimos investir recursos 
próprios nestas obras, pois sa-
bemos da importância do lazer 
e da prática esportiva para a 
saúde dos nossos jovens, que 
há muitos anos sofriam com 
as péssimas condições destes 
espaços públicos”, explicou o 
prefeito. “Certamente as refor-
mas melhorarão a qualidade de 
vida de centenas de moradores.  
Além disso, daremos condições 
para que sejam reveladas no-
vas joias do esporte”.

Carvalho revelou que, para o 
ano que vem, já foram iniciados 
os estudos para que ações 
semelhantes sejam realizadas 
em outros pontos do município.
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