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Lorena inaugura Centro de Reabilitação 
após atraso de verba federal de três anos
CER atende portadores de necessidades especiais; 17 cidades devem ser beneficiadas na região

Lucas Barbosa
Lorena

Com um investimento fede-
ral superior a R$ 5 milhões, o 
CER (Centro Especializado em 
Reabilitação) foi inaugurado 
na tarde da última quarta-
-feira, em Lorena. Referência 
para 17 municípios da região, 
a unidade atenderá porta-
dores de deficiência física, 
auditiva e visual. 

Além do prefeito Fábio Mar-
condes e outras autoridades 
municipais, a cerimônia de 
inauguração do CER contou 
com a presença de familiares 
do médico gastroenterolo-
gista Antônio Fausto Reis, 
falecido no fim de março de 
2018, que foi homenageado 
com o nome dado à unidade. 

A escolha de Lorena para 
abrigar o aparelho federal 
ocorreu após uma série de 
tratativas entre Marcondes e 
representantes do Ministério 
da Saúde, em 2014.

Iniciada em maio de 2015, 
no bairro Santa Rita, a obra 
era prevista pelo Ministério 
da Saúde para ser concluída 
até o fim do primeiro se-
mestre de 2016, o que não 
ocorreu devido a um congela-
mento dos repasses federais. 

Além da unidade de Lorena, 
as construções de outros 44 
CER’s distribuídos pelo País 
também foram “emperradas” 
na época. Após mais de um 

ano paralisada, a edificação 
foi retomada em maio de 
2017, em Lorena.

O CER integra a rede na-
cional de serviços voltados à 

pessoa com deficiência e ofe-
recerá, a partir da próxima 
segunda-feira, atendimentos 
especializados em reabili-
tação auditiva, física e visu-

al. Entre as especialidades 
oferecidas estão ortopedia, 
neurologia, oftalmologia, 
fisioterapia, otorrinolarin-
gologia, terapia ocupacional, 

psicologia e fonoaudiologia.
O prédio conta com sala de 

cabine acústica, campo livre, 
reforço visual, equipamentos 
de avaliação audiológica, sala 
de orientação de mobilidade 
física e visual e salões para 
cinesioterapia (terapia com 
movimentos) e mecanotera-
pia (terapia com aparelhos 
mecânicos).

Além de dar mais detalhes 
sobre como funcionará o 
atendimento na unidade, a 
secretária de Saúde, Imacu-
lada Conceição, ressaltou a 
importância da implantação 
do serviço. “A principal meta 
é que através do acompa-
nhamento da equipe técnica 
os pacientes desenvolvam 
suas habilidades, ganhando 
futuramente mais indepen-
dência para seguirem suas 
vidas. Além da reabilitação 
física, o CER atuará também 
na parte dos cuidados emo-
cionais, já que a unidade será 
responsável por atender os 
moradores de Bananal até 
Guaratinguetá”, contou a se-
cretária. “Temos a estimativa 
de contar com cerca de 65 
mil pacientes. O serviço sim-
bolizará um avanço regional 
imensurável no atendimento 
a este público”.

Estrutura disponibilizada no CER, entregue na última quarta-feira, em Lorena; serviço passa a atender pacientes de 17 municípios da região
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Prefeitos lançam frente em busca de apoio 
estadual por implantação hospital regional
Encontro em Cruzeiro marca início de operação que deve levar pedidos para viabilizar construção

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Prefeitos da região do Vale 
Histórico e do Circuito da Fé 
estiveram reunidos no último 
dia 13, em Cruzeiro, para for-
malizarem a criação de uma 
frente em defesa da construção 
de um novo hospital regional. 
Um protocolo assinado por to-
dos os prefeitos será entregue 
ao Governo do Estado de São 
Paulo, pleiteando a construção 
da unidade no município.  

A deputada estadual Letícia 
Aguiar (PSL) será a ponte entre 
as cidades e o Estado, na tenta-
tiva de viabilizar a construção 
do hospital. Ela esteve no 
encontro, que contou também 
com a presença de prefeitos e 
secretários municipais de Saú-
de da região. “Eu sei que não 
se faz nada sozinho, e por isso 
criamos essa frente em busca 
do hospital regional. Aqui em 
Cruzeiro já criamos uma ma-
neira protocolar para levar o 
pedido às autoridades compe-

tentes”, salientou Letícia.
A parlamentar ressaltou 

que ainda não existe dados 
financeiros para construção 
da unidade, tampouco para 
manutenção. “Todo levanta-
mento está sendo realizado, 
principalmente pelo prefeito 
de Cruzeiro, que inclusive já 
disponibilizou um espaço para 
construção do hospital. Vamos 
planejar e conseguir trazer 
essa conquista para Cruzeiro”, 
afirmou.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (SD) explicou que 
o encontro serviu como um 
ponto de partida para que 
houvesse a solicitação formal 
junto ao governador João 
Dória (PSDB) e que pretende 
ampliar a busca por apoio. 
“Esse ofício será levado até o 
Governo do Estado e ao sena-
dor Major Olímpio (PSL), para 
que tenhamos mais força polí-
tica para viabilizar o projeto”, 
explicou. 

Durante a reunião, Fonseca 
apresentou também o espaço 

que será destinado à constru-
ção. Segundo ele, o hospital 
regional poderá ser construído 
em um terreno de aproxima-
damente 20 mil m² localizado 
na avenida Minas Gerais, no 
2º Retiro, local que já conta 
com espaço físico, ao lado do 
ARE (Ambulatório Regional de 
Especialidades).

Com aproximadamente 10,8 
mil habitantes, Bananal é 
a cidade mais distante de 
Taubaté e que tem Cruzeiro 
como referência na saúde. O 
prefeito Carlindo Nogueira 
Rodrigues (PTB) foi categórico 
em afirmar que tem enfrenta-
do dificuldades para manter 
o sistema de atendimento no 
município, principalmente pela 
distância de grandes centros 
como Taubaté e São Paulo. 
“Nós de Bananal estamos 
praticamente na divisa com 
o Rio e somos a última cidade 
do Estado, e se as cidades mais 
próximas dos grandes centros 
sofrem, imaginem a gente”, 
avaliou o prefeito.Reunião de prefeitos, comandada por Thales Gabriel e deputada Letícia Aguiar; grupo sonha com Regional

Foto:Rafael Rodrigues
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Atos e Fatos
“O nacionalismo é uma doença 
infantil. É o sarampo da huma-
nidade”

Márcio Meirelles
 Albert Einstein

"Estamos longe do liberalismo!"

LIBERALISMO? AINDA 
NÃO!

O candidato Bolsonaro em sua 
campanha eleitoral rompe com 
populismo de esquerda e oferece 
ao país um nacionalismo exage-
rado e uma política econômica 
liberal num país patrimonialista.

Quanto ao nacionalismo se 
posta como um guerreiro, simbo-
licamente, com uma arma na mão 
utilizando o dedo indicador e uma 
política econômica baseada no 
liberalismo da escola de Chicago.

O economista, Paulo Guedes, 
com sólida formação econômica 
se transformou num oráculo do 
presidente respondendo todas as 
perguntas sobre economia; déficit 
fiscal; planejamento; controle da 
moeda; etc. Para o entendimento 
e importância da sociedade este 
sábio foi apelidado de Posto Ipi-
ranga!

O nacionalismo baseado na 
ordem, disciplina, na justiça, no 
combate à corrupção, a figura do 
presidente, um militar aposenta-
do facilmente identificado pela 
sociedade. Na justiça, a figura do 
juiz Sergio Moro, pelo descalabro 
da aplicação da justiça no país, 
transformou um simples juiz, 
que cumpria a lei, em um herói 
nacional. 

Introduzir o liberalismo eco-
nômico no país seria uma obra 
hercúlea para os estudiosos, para 

o próprio presidente, quando 
afirmava que não entendia de 
economia. Achava que seria fácil!

A Escola do Liberalismo eco-
nômico consiste na ideia de li-
berdade para a economia livre da 
intervenção do Estado, o mercado 
regulado por si mesmo, restando 
aos indivíduos grande parte da 
tomada das decisões econômicas.

O princípio mor do libera-
lismo econômico é defender a 
liberdade da ação produtiva onde 
as empresas têm o direito de es-
colher quais produtos produzir, 
bem como, os trabalhadores de 
escolher para quem trabalhar 
(Reforma Trabalhista) e por fim 
os consumidores a liberdade de 
escolha dos produtos a consumir 
(Reforma Tributária).

O liberalismo é a marca das 
nações capitalistas, representando 
o oposto da ideologia socialista 
ou comunista onde não existe o 

direito de propriedade.
Em resumo, o liberalismo 

econômico consiste na ideia da 
liberdade para a economia e livre 
da interferência do Estado.

O episódio desta semana sobre 
a suspensão do aumento de preço 
do óleo diesel mostra que estamos 
longe, talvez uma geração, de 
introduzirmos um uma política 
econômica liberal no país, com 
um patrimonialismo arraigado, e 
a certeza somente o Estado tem 
poder.

Ora, o presidente sabia, ou 
devia saber como é o mecanismo 
do aumento do preço do diesel 
pois foi elaborado e divulgado 
à sociedade pelo ex-presidente 
da Petrobrás, Pedro Parente, no 
governo Temer.

Entretanto, a sociedade deve 
estar perguntando: não somos 
autossuficientes em petróleo?

Para o presidiário somos e 
assim ludibriou os brasileiros por 
muitos anos!

O nosso petróleo não produz 
óleo diesel e a nossa matriz de 
transporte é movida a diesel. O 
petróleo predominante no Brasil 
é do tipo pesado, mais denso e di-
fícil de refinar.  Então as refinarias 
brasileiras precisam misturar o 
óleo pesado nacional com o óleo 
leve importado para conseguir 
refinar. As nossas refinarias foram 
construídas para o óleo pesado, 

daí um dos custos elevados do 
diesel pois elas trabalham com 
ociosidade. Dependendo, o cus-
to torna-se menor se importar 
diesel para atender o Estado do 
Maranhão por exemplo. O custo 
é menor! A Petrobras acaba ex-
portando o petróleo excedente e 
importando óleo leve para fazer 
a mistura. O problema é que o 
óleo pesado é mais barato do que 
o leve. Ganhamos menos com a 
exportação e gastamos mais com 
a importação. Por outro lado, o 
governo já que deseja atender os 
caminhoneiros, explicar que o 
problema do preço do frete não é 
o combustível, mas um excesso 
de caminhões para pouca carga.

Explicar aos caminhoneiros 
que o mercado é regido por uma 
lei: oferta e procura, descrita por 
Adam Smith, no século XVIII, 
base da teoria liberal.

Estamos longe do liberalismo!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
ERRATA REFERENTE AO HORÁRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

"O PREFEITO MUNICIPAL DE LORENA, no uso de suas atribuições, 
faz saber que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará AUDIÊNCIA 
PÚBLICA sobre DESAFETAÇÃO dos seguintes bens públicos, abaixo 
relacionados:
Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 01 – Bairro Nova Lorena 
- Matrícula no CRI 36.344: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 01 (UM), DA 
QUADRA F, DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL 
NOVA LORENA – GLEBA B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E 
COMARCA DE LORENA-SP
Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 02 – Bairro Nova Lorena 
- Matrícula no CRI 36.345: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 02 (DOIS), DA 
QUADRA F, DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL 
NOVA LORENA – GLEBA B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E 
COMARCA DE LORENA-SP
Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 03 – Bairro Nova Lorena 
- Matrícula no CRI 36.346: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 03 (TRÊS), DA 
QUADRA F, DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL 
NOVA LORENA – GLEBA B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E 
COMARCA DE LORENA-SP
Rua Monsenhor Dagoberto P. D´Azevedo – Lote 04 – Bairro Nova Lorena - 
Matrícula no CRI 36.347: LOTE DE TERRENO, SOB Nº 04 (QUATRO), DA 
QUADRA F, DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE RESIDENCIAL 
NOVA LORENA – GLEBA B, NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E 
COMARCA DE LORENA-SP
Rua Silvio Costa, 980 – Bairro Cidade Industrial – Matrícula no CRI 29.592:  
TERRENO, CONSTITUÍDO DE PARTE DA QUADRA 50 (CINQUENTA), 
DO LOTEAMENTO DENOMINADO CIDADE INDUSTRIAL, NESTA 
CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA, COM 
FRENTE PARA A RUA SILVIO COSTA. CONFORME AV. 1-29.592 FOI 
AVERBADO PRÉDIO RESIDENCIAL SOB Nº 980.
A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no Plenário da Câmara Municipal 
de Lorena, situada na Praça Baronesa de Santa Eulália, 02, Centro, no 
dia 26/04/2019, às 09h00. 
Assim, todos ficam devidamente convocados para, querendo, participar 
desta Audiência Pública.
Lorena, 22 de abril de 2019.

FÁBIO MARCONDES
Prefeito Municipal

Da Redação
Região

A Águas Piquete, empresa do 
Grupo Iguá e responsável pelo 
tratamento de água, iniciará 
nos próximos dias a reforma do 
reservatório metálico da Rua Ma-
dre Maria Mazarello, localizado 
no Centro da cidade. 

A manutenção deverá incluir 
a restauração do teto metálico, 
assim como a melhoria estrutural 
do reservatório, que tem a ca-
pacidade de armazenamento de 

600m³ e atende parte da região 
central da cidade, o que propor-
cionará o aumento do tempo de 
vida do mesmo e garantirá maior 
segurança estrutural, evitando 
vazamentos e perdas de água.

"O serviço, que deve ser feito 
até o final de maio, faz parte do 
planejamento de melhoria do 
abastecimento que visa manter 
a qualidade da água distribuída 
aos moradores de Piquete, evi-
tando desperdício", informou 
Antonio Hercules, diretor geral 
da Águas Piquete. 

É importante ressaltar que 
durante a realização dos ser-
viços, poderá haver pequenos 
períodos de intermitência ou 
baixa pressão no abastecimento 
de água.  

Além do reservatório metáli-
co do Centro, a Águas Piquete 
informa que também iniciará, 
ainda neste semestre, a reforma 
dos demais reservatórios da ci-
dade. As obras contam com um 
investimento estimado de cerca 
de R$150mil que resultarão em 
benfeitorias ao município. 

Reservatório metálico passará 
por reformas em Piquete
Obra contribui na redução da perda de água tratada

Um dos reservatórios que abastece a população que vai passar por reforma e adequação para boa qualidade da água

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – CONTRATO 
Nº 60/2019 – PROC. Nº 2511/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção 
de Aparelho de Raio-X, fixo alta frequência, marca Intercal CR 
125/500MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde.
EUREKA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRO ELETRÔNICOS 
LTDA CNPJ Nº: 10.565.592/0001-42
VALOR TOTAL: R$ 18.635,00 (dezoito mil seiscentos trinta e cinco 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019 PROC. Nº 138/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Fórmula infantil láctea visando atender 
a demanda do ambulatório de infectologia, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: LP SANTOS ATACADISTA ME 
CNPJ: 24.926.663/0001-08
VENCEDORA DOS ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 15.655,68 (quinze mil seiscentos cinquenta e cinco 
reais sessenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 193/2018 – PP nº 82/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELIO DA SILVA PIÃO LTDA ME
CNPJ: 17.686.752/0001-50
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 
8.666/93 e na cláusula 2.2 do contrato original, fica acrescido 3,897% 
(três vírgula oitocentos e noventa e sete milésimos por cento)), 
equivalente a R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), ao 
valor global do contrato, destinados ao aumento quantitativo do item 11;
Cláusula Segunda – A cláusula 4.1 do contrato nº 193/18 passa a 
vigorar a seguinte redação:
“4.1 – O valor a ser pago pela contratante, será de R$ 36.000,00 (trinta 
e seis mil reais) e corresponderá valor total da proposta apresentada 
pela CONTRATADA”.
Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato original
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2019 PROC. Nº 110/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 
os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 13.889.622/0001-64
VENCEDORA DOS ITENS: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 76, 77, 99, 100, 113, 114, 123, 124.
VALOR TOTAL: R$ 95.982,50 (noventa e cinco mil novecentos oitenta e dois reais 
e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 06 – Processo nº 3228/19GPRO – PP nº 63/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: NET FACIL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ: 05.406.736/0001-66
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, fica 
acrescido 16,54% (dezesseis vírgula cinquenta e quatro por cento), equivalente 
a R$ 51.264,00 (cinquenta e um mil duzentos sessenta e quatro reais), ao valor 
global do contrato, destinados a inclusão de 01 (um) ponto de conexão à internet, 
mediante implantação de link de comunicação de dados, no imóvel localizado na 
Rua Projetada, s/nº 86, Lote D, Santa Rita, Lorena/SP, onde encontra-se instalado 
o Centro Especializado em Reabilitação – CER tipo III;
Cláusula Segunda – O acréscimo do presente Termo somado aos realizados nos 
Termos Aditivos anteriores, totalizam 23,66% (vinte e três vírgula sessenta e seis 
por cento) ao valor global contratado;
Cláusula Terceira – A cláusula 4.1 do contrato nº 222/16 passa a vigorar a seguinte 
redação:
“4.1 – O valor a ser pago pela contratante, será de R$ 383.323,49 (trezentos oitenta 
e três mil trezentos vinte e três reais quarenta e nove centavos) e corresponderá 
valor total da proposta apresentada pela CONTRATADA”.
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019.

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 219/19-SUP; 1278/19-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de lâminas de tricotomia compatíveis com equipamento da marca 
OSTER, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para 
contratação da seguinte empresa:
ELEVAGE CENTER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA BANHO E TOSA LTDA
CNPJ Nº: 00.570256/0001-34

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 222/19-
SUP; 2988/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de dedetização, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer, para contratação da seguinte empresa:
NIVIA NARA DE SOUSA CANETTIERI ME 
CNPJ Nº: 22.655.562/0001-06

VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - c/1 dorm., sala, 
coz., banheiro. Tr.F: 
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatu-
ba – Itaguá – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem. Tr.F: 99731-
8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186

Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 pessoas, 
com um quarto, sala, 
cozinha, banheiro. 
Telefone: 3125-3748
Alugo ponto para loja 

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-

re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão social 
– bege – c/cx de cor-
reio – 0,80 x 1,90.Tr.F: 
99181-4712 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e faço 
manutenção. Falar 
com Amauri. Telefone: 

FAÇO pequenas mudan-
ças e fretes. Tr.F: 99144-
7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães caseiro 
recheado e rosca. Tr.F: 
99158-1706 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 

start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, en-
canador, serviços gerais. 
Júnior.  Telefone: 99651-
8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz

Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 

prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au tomá t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – completa 
– R$ 30.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  a r /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda

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 223/19-SUP; 3172/19-GPRO,
com fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
Aquisição de livro de ponto para funcionários das escolas e creches da rede 
municipal de ensino, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, para contratação da seguinte empresa:
FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP CNPJ Nº: 15.725.489/0001-36

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019 – PROC. 160/2019
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 
equipamentos de Consumo e permanente para atender as necessidades da 
Vila Vicentina Sagrada Família, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos 
objetos as empresas:
EMPRESA: ACSMA COMÉRCIO LTDA CNPJ: 04.001.695/0001-87
Vencedora dos itens: 01, 02, 04, 06, 16.
Valor total de: R$ 11.029,00 (onze mil e vinte e nove reais)
EMPRESA: ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME CNPJ: 31.545.010/0001-36
Vencedora dos itens: 03, 05.
Valor total de: R$ 2.892,00 (dois mil oitocentos noventa e dois reais)
EMPRESA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ: 30.934.220/0001-53
Vencedora dos itens: 07, 15.
Valor total de: R$ 2.037,00 (dois mil e trinta e sete reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 08, 09, 17.
Valor total de: R$ 3.277,05 (três mil duzentos setenta e sete reais e cinco centavos)
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ: 03.440.213/0001-22
Vencedora dos itens: 10, 12.
Valor total de: R$ 1.415,00 (hum mil quatrocentos e quinze reais)
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ: 07.731.777/0001-75
Vencedora dos itens: 11.
Valor total de: R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais)
EMPRESA: MV DOS S J DE ALMEIDA EPP
CNPJ: 30.655.471/0001-07
Vencedora dos itens: 13, 14.
Valor total de: R$ 1.026,00 (hum mil e vinte e seis reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 – PROC. 161/2019
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 
equipamentos de consumo e permanente para atender as necessidades da 
Vila Vicentina de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as 
empresas:
EMPRESA: ACSMA COMÉRCIO LTDA CNPJ: 04.001.695/0001-87
Vencedora dos itens: 01.
Valor total de: R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais)
EMPRESA: ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME CNPJ: 31.545.010/0001-36
Vencedora dos itens: 02, 04, 06, 14.
Valor total de: R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
Vencedora dos itens: 03, 08, 09, 11.
Valor total de: R$ 8.960,00 (oito mil novecentos e sessenta reais)
EMPRESA: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ: 30.934.220/0001-53
Vencedora dos itens: 05, 07, 10, 12, 13, 15.
Valor total de: R$ 5.607,00 (cinco mil seiscentos e sete reais)
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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

Guará entra no mapa de 
mostras literárias com Flig
Cidade prepara programação especial para a primeira edição da feira

Foto: Juliana Aguilera

Leitura difundida na rede pública de Guaratinguetá; aposta da cidade na literatura segue com primeira feira programada para maio

Caroline Meyer
Guaratinguetá

Depois da Flip (Feira Li-
terária de Paraty) e da Flic 
(Feira Literária de Cruzeiro), 
agora é a vez de Guaratin-
guetá também ter a sua 
própria mostra de literatura. 
A Flig (Feira Literária de Gua-
ratinguetá) é uma iniciativa 
da secretaria da Cultura e 
está prevista para ser reali-
zada no final de maio.

Em sua primeira edição, 
a feira promete reunir os 
maiores nomes da litera-
tura da região em busca 
de incentivar ainda mais a 
produção cultural. Segundo 
o subsecretário de Cultura, 
Wellington Villanova “a 
proposta visa estimular o en-
contro dos escritores locais e 
o intercâmbio com escritores 
de outras localidades, além 
de propiciar a descoberta de 
novos escritores”, destacou.

O evento está com sua 
programação para ser de-
finida e Villanova garantiu 
que todos os detalhes estão 
sendo pensados. “A progra-
mação está sendo preparada, 
mas podemos garantir a 
qualidade dos convidados. 
Temos uma comissão cura-
dora formada por munícipes 
ligados à literatura, e dessa 
forma contaremos com a 
participação de escritores 
locais e regionais, e também 
de outras localidades”.

Apesar de ainda não ha-
ver um calendário oficial, o 
chamamento de autores que 
desejam participar do encon-
tro já está sendo realizado 
desde a última semana pela 
Prefeitura, que divulgou um 
comunicado em sua página 
na internet. Os interessados 
em se inscrever devem pre-
encher uma ficha disponível 
no site guaratingueta.sp.gov.
br, até às 17h do dia 30. A 
inscrição também poderá 
ser efetuada na secretaria 
da Cultura, que fica à praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
nº 48, no Centro, das 8h às 
17h.

No próximo dia 7, os au-
tores inscritos participam 

Programação da Festa
do Pinhão 2019 prioriza 
artistas locais em Cunha

A tradicional Festa do Pi-
nhão de Cunha será realizada 
entre o final de abril e o início 
de maio.  Ao todo serão dez 
dias de comemorações com 
números de artistas cunhen-
ses e barracas com pratos 
doces e salgados preparados 
com o fruto.

O evento, que está em sua 
19º edição, é desenvolvido 
pela secretaria de Turismo 
e Cultura e se inicia no pró-
ximo dia 26, às 21h, com a 
presença da Orquestra Mun-
dana Refuji, além de pratos 
doces e salgados baseados 
no pinhão. A abertura ofi-
cial está marcada para o dia 
seguinte, às 10h, no Parque 
Estadual da Serra do Mar, no 
Núcleo Cunha.

A série de shows focada 
nos artistas locais se inicia 
durante à tarde, às 15h, com 
“Os filhos do Sertão”, grupo 
formado por Pacheco e Chi-
quinho. Mais tarde, a dupla 
Arnaldo Freitas e Rafael Sch-
midt embalam o público com 
clássicos da MPB, do choro e 
da música de raiz.

No dia 28, a partir das 
15h, apresentações como 
a do Projeto Céu do Meu 
Sonho, uma iniciativa Proac 
(Programa de Ação Cultural), 
projeto do Estado de incenti-
vo à cultura.

Os shows são interrom-
pidos durante a semana e 
retornam na noite do dia 
3 de maio com os artistas 
cunhenses Pedro e Jefferson, 
que animam os visitantes a 

partir das 21h30.  No dia 
seguinte, as atividades se 
iniciam às 15h, com a con-
gada de São Benedito. Às 
17h, haverá uma apresenta-
ção do coral Bem te Canto. 
A programação musical do 
dia é encerrada às 22h, com 
Adriana Farias e Banda.

No domingo (5 de maio), 
as atrações vêm logo pela 
manhã com a largada da 
maratona da primeira eta-
pa do Move Trail Run, com 
percursos de 6, 12 e 18 
quilômetros, às 8h, também 
na praça Cônego Siqueira. À 
tarde, os artistas cunhenses 
João Galvão, Marcelo Viola 
e Ricarco têm apresenta-
ções às 15h e as 21h30, 
respectivamente.

Para animar a última se-
mana de comemorações da 
festa, na noite de sexta-feira 
(10 de maio), Edison Santos 
e banda animam o público. 
No dia 11, o cronograma 
inclui performances de 
outros artistas cunhenses 
como Marquinhos e Zé Lino, 
que entram no palco por 
volta das 16h. As últimas 
apresentações do dia ficam 
por conta de Mariangela 
Zan e Banda.

O encerramento da festa 
será no dia seguinte, com 
participação dos violeiros 
de Cunha, por volta das 15h. 
André Moraes e Banda fina-
lizam o quadro de atrações.

A programação completa 
das festividades está dispo-
nível na página do Facebook 
da secretaria de Turismo de 
Cunha e no site da Prefeitu-
ra, cunha.sp.gov.br.

Da Redação
Cunha

Evento chega a 19ª edição com 
pratos típicos e programação variada

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:
MARCELO DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista, estado
civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Irecê-BA, no dia 12 de agosto de 1994,
residente e domiciliado na Rua Maria Benedicta, nº 170, Bairro das Campinas,
Pindamonhangaba-SP, filho de CARLOS SALUSTIANO DA SILVA e MARIA EDILENE
DE SOUZA.
LUANA FERREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga,
estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de junho de 1996, residente e domiciliada na Rua Francisco Simões Machado, nº
142, Bairro das Campinas, Pindamonhanagba-SP, filha de ANTONIO OSVALDO
COSTA e MARIA APARECIDA FERREIRA 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,  13 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON FERNANDO FREITAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de sistemas, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São João
de Meriti-RJ, no dia 28 de maio de 1988, residente e domiciliado à Av. Carlos de
Castro, 703, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO FERNANDO PINHEIRO
DE SOUZA e SONIA CATÃO FREITAS.
MARCIA FONSECA DE PONTES, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Santo André-SP, no dia 08 de
abril de 1991, residente e domiciliada à Av. Carlos de Castro, 703, Mombaça,
Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO RUIZ DE PONTES e VERA LUCIA FONSECA
DE PONTES. 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 abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO LUIZ DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
viúvo, de 54 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de fevereiro
de 1965, residente e domiciliado na Estrada Municipal Emidio de Assis Alves Neto nº
750-1, Chácara Esperança, bairro das Oliveiras, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ EMILIO DE ASSIS e IVONETE DE ASSIS.
MARA JAQUELINE GONÇALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
do lar, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Registro-SP, no dia 12
de maio de 1989, residente e domiciliada Rua Maria Aparecida Souraty Santoro nº
359, Liberdade, Moreira César, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ GUALBERTO
DE OLIVEIRA e MAÍDES GONÇALVES DE OLIVEIRA. 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 abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELINGTON BRUNO VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão agente
penitenciário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 17 de abril de 1989, residente e domiciliado Rua Alberto Torres de Andrade nº 135,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de ISMAEL RUSEVELT VIEIRA e LUCILENA
DIAS DOS SANTOS VIEIRA.
THAIS MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão consultora comercial,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 19 de
novembro de 1988, residente e domiciliada Rua Alberto Torres de Andrade nº 135,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de MARIO ALEXANDRE DA SILVA e
MARINEUSA MENDES DO 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,  16 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão encarregado
de eletricista, estado civil viúvo, de 53 anos de idade, nascido em Trindade-PE, no
dia 20 de janeiro de 1966, residente e domiciliado na Rua Luis Claudio Cesar, nº 198,
Araretama, Pindamonhangaba-SP, filho de JOSÉ ANTONIO DE SOUSA e MARIA
ALVES DA CONCEIÇÃO.
OLENDINA APARECIDA ESTANISLAU, de nacionalidade brasileira, profissão
Cabeleireira, estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Furquim-MG,
no dia 09 de agosto de 1972, residente e domiciliada na Rua Alberto Torres de
Andrade, nº 371, Mombaça, Pindamonhangaba-SP, filha de MANOEL PATRÍCIO
ESTANISLAU e RAIMUNDA EUGÊNIA ESTANISLAU. 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 abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÁDER DA SILVA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão eletromecânico,
estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
30 de setembro de 1988, residente e domiciliado Avenida Alferes Adriano Gomes
Vieira de Almeida nº 471, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de MÁRCIO
SILVA CARDOSO e IVONE SILVA CARDOSO.
BEATRIZ AMORIM MOTA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 18 de abril de
1995, residente e domiciliada Avenida Alferes Adriano Gomes Vieira de Almeida nº
471, Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de EVILASIO SARAIVA DA MOTA e
MARIA APARECIDA DE AMORIM MOTA. 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,  17 de abril de 2019.
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de uma reunião, também na 
sede da secretaria.

A Flig será realizada nos 
dias 24, 25 e 26 de maio, 
em horários alternados. No 

primeiro dia a feira estará 
aberta das 8h30 às 21h, no 
dia seguinte será das 10h às 
21h, e no encerramento, das 
10h às 18h.


