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Acordo garante fim da greve de 
funcionários da Tenaris em Pinda
Empresa deve implantar Plano de Demissão Incentivada ; parte dos desligamentos é revertida

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um dia após entrarem em 
greve contra as demissões 
de 24 colegas de trabalho, 
os funcionários da Tenaris 
Confab encerraram a para-
lisação na manhã da última 
terça-feira em Pindamo-
nhangaba. De acordo com o 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
o protesto foi finalizado 
após a direção da empresa 
aceitar negociar alternativas 
que evitarão novos desliga-
mentos.  

Na manhã da última segun-
da-feira, cerca de setecentos 
funcionários participaram 
de uma assembleia em frente 
ao portão de entrada da Te-
naris, localizada no bairro 
Cidade Nova. Durante a 
reunião, os trabalhadores 
decidiram “cruzar os braços” 
devido aos cortes ocorridos 
no último dia 17 e também 
diante à ameaça de mais 
demissões, já que gerência 
da fabricante de tubos de 
aço afirma enfrentar um 
excedente de quase duzentos 
funcionários em sua linha de 
produção.  

Além da abertura de uma 
negociação com a direção da 
empresa, que emprega quase 
mil funcionários, na oca-

sião o sindicato alegou que 
cinco das demissões foram 
irregulares já que afetou 
empregados que possuem 
lesões físicas, que deveriam 
possuir estabilidade. 

Os demitidos integravam 
o grupo de 165 funcionários 
que tiveram seus contratos 
suspensos em dezembro do 
ano passado após a empresa, 
alegando queda na demanda 
de produção, inseri-los no 
programa de lay-off (iniciati-
va do Ministério do Trabalho 
que complementa metade do 
salário do funcionário).

Já na manhã da última 
terça-feira, uma nova assem-
bleia aprovou o fim da greve 
após a empresa apresentar 
a proposta de PDI (Plano 
de Demissão Incentivada), 
semelhante ao PDV (Plano 
de Demissão Voluntária) 
adotado por diversas mon-
tadoras de veículo da região, 
que garante benefícios como 
a ampliação dos prazos 
do seguro desemprego e 
do plano de saúde para os 
empregados que optarem 
em deixarem os cargos de 
forma voluntária.  “O fato 
da empresa suspender as 
demissões em massa que 
iriam ocorrer essa semana  e 
voltar a negociar foram um 
alívio. A situação é delicada, 

um novo lay-off não será 
possível. Em Pinda não há 
acordo nesses moldes, em 
Taubaté a gente sabe que 
existe, que eles construíram 
específico para a realidade 
de uma fábrica. Aqui na Te-
naris, ainda vamos negociar 
todos esses detalhes, mas 

com certeza, foi um avan-
ço”, afirmou o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
Herivelto Vela.  

O presidente revelou ain-
da que duas das demissões, 
supostamente irregulares, 
foram revertidas na última 
terça-feira. Já as outras três 

Ônibus das empresas responsáveis pelo transporte público de Guaratinguetá, atacado na última semana, serviço sofreu alteração na cidade
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serão analisadas pelo se-
tor jurídico da Tenaris. O 
sindicato aguarda ainda a 
documentação de mais nove 
casos para analisar e discutir 
junto à empresa.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar um 
posicionamento da Tenaris, 

mas nenhum responsável foi 
localizado para comentar o 
caso.

Em nota oficial enviada ao 
portal de notícias da Rede 
Globo, o G1, a empresa afir-
mou que busca alternativas 
para minimizar os impactos 
da baixa carteira produtiva.

Mais violenta, RMVale ganha Conselho de Segurança Pública

Lucas Barbosa
Regional

Unindo esforços no combate 
à criminalidade, representantes 
de diversos municípios da RM-
VLN (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte) 
criaram um conselho regional 
de segurança na última sema-
na. Além de traçarem ações 
conjuntas, a integração busca 
conquistar mais apoio estadual 
e federal para investimentos 
no setor.

Buscando conter o aumento 
da violência no interior do 
Estado, secretários municipais 
de Segurança de cinquenta 
cidades se reuniram na última 
segunda-feira em São José dos 
Campos para debaterem novas 
alternativas e políticas para 
à área. No encontro anterior, 
realizado em 21 de fevereiro 
em Araraquara-SP, os parti-
cipantes decidiram que para 
garantir uma melhor organi-
zação do Conselho Estadual 
de Segurança era necessária a 
nomeação de representantes 
das 16 regiões de São Paulo. 

Na mais recente reunião, 
o secretário de Proteção e 

Bem-Estar ao Cidadão de Pinda-
monhangaba, José Sodário, foi 
eleito o presidente do Conselho 
de Segurança da RMVLN, o pri-
meiro oficializado no estado de 
São Paulo. Além de São José e 
Pindamonhangaba, o encontro 
contou com a presença de re-
presentantes de Cruzeiro, Gua-
ratinguetá, Jacareí e Ubatuba. 

Segundo Sodário, a atuação 
do Conselho será fundamental 
para a elaboração de um plano 
integrado de medidas de com-
bate à criminalidade. Além do 
desenvolvimento de estudos e 
projetos, o comitê reunirá as 
principais reivindicações das 
cidades em relação as suas 
dificuldades financeiras em 
promover avanços, na busca 
por mais recursos estaduais 
e federais. Um dos primeiros 
pedidos do órgão à União será a 
isenção de impostos na compra 
de viaturas e equipamentos que 
serão utilizados pelas guardas 
municipais. “O Conselho reuni-
rá as principais ideias de pro-
gramas e demandas regionais 
para à área da segurança. Com 
essa união de esforços teremos 
mais força para cobrarmos um 
maior apoio governamental. 

Medida integra municípios na luta por mais recursos estaduais e federais; órgão reúne projetos e reivindicações
Assim, poderemos receber mais 
recursos para viabilizarmos 
melhorias em nosso modelo de 
segurança como a implantação 
de sistemas de videomonitora-
mento e o fortalecimento das 
guardas municipais. É impor-
tante destacar que estamos 
iniciando nossos trabalhos e 
as demais cidades da região 
serão novamente convidadas 
à participarem”, explicou.

A iniciativa almeja também 
atender uma lei sancionada 
pelo ex-presidente Michel Te-
mer (MDB), em junho de 2018, 
que criou o Susp (Sistema Único 
de Segurança Pública), que 
divide com os municípios a 
responsabilidade pela seguran-
ça pública, que anteriormente 
ficava a cargo somente do Esta-
do. A determinação cobra uma 
atuação conjunta de diferentes 
órgãos de segurança federais, 
estaduais e municipais. Caso 
não elaborem e implantem pla-
nos para a área, as prefeituras 
poderão ser penalizadas com 
cortes de recursos financeiros. 

Dados – Região mais violenta 
do interior de São Paulo no ano 
passado, com 338 vítimas de 
assassinatos, a RMVLN lidera 

também o “Ranking da Morte” 
no primeiro trimestre de 2019, 
contabilizando 80 homicídios 
dolosos (quando existe a inten-
ção de matar) e 5 latrocínios 
(roubo seguido de morte). 

Segundo o mais recente le-
vantamento da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
Jacareí e Taubaté dividem a 
liderança do ‘Ranking da Mor-
te’ com 9 assassinatos entre 
janeiro e março. Na sequência 
aparecem Caraguatatuba e 
Cruzeiro com 8 registros cada.  

As demais cidades da RM-
VPLN que tiveram morado-
res assassinados no primeiro 
trimestre foram Aparecida 
(2), Caçapava (4), Campos do 
Jordão (1), Canas (1), Cunha 
(2), Guaratinguetá (5), Lorena 
(6), Natividade da Serra (1), 
Pindamonhangaba (6), Queluz 
(3), Roseira (2), São José dos 
Campos (7), São Sebastião (2), 
Tremembé (2) e Ubatuba (1).

Outro dado alarmante apon-
tado pelo estudo revelou que 
a região registrou no período 
um aumento de quase 3% de 
furtos no comparativo com 
2018, saltando de 6.942 para 
7.082 casos.Viaturas da Polícia Militar em Cruzeiro; região passa a ter conselho
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Estação de tratamento em operação na cidade de Guaratinguetá, que obedece os padrões biológicos

Com parceria público-privada tratamento de esgoto é 
realizado de forma 100% biológica em Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

O tratamento do esgoto 
faz parte dos serviços de 
saneamento básico, ou seja, 
é um serviço primordial à 
população, uma vez que sua 
ausência implica em aumen-
to de várias doenças, além 
de danos ao meio ambiente. 
Em Guaratinguetá, o esgota-
mento sanitário é realizado 
por meio de uma Parceria 
Público-Privada. A Guaratin-
guetá Saneamento é quem 
opera o sistema e controla 
as 4 Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs) na cidade. 
O método adotado pela em-
presa é 100% biológico, que 
elimina os elementos poluen-
tes presentes na água por 
meio de microorganismos 
que realizam a limpeza do 
recurso antes de devolvê-lo 
aos rios da cidade. De modo 
geral, esse processo ocorre 
com as seguintes etapas:

1. Tratamento preliminar 

Operando quatro Estações de Esgoto, Guaratinguetá Saneamento revela o processo de limpeza dos rejeitos 
nas caixas de areia: Embora 
o esgoto deva ser composto 
basicamente de água, infe-
lizmente chega até a estação 
muitos resíduos sólidos 
que precisam ser retirados, 
como fio dental, embalagens 
plásticas, cabelo, terra, entre 
outros. Essa dispensa é feita 
através do sistema de grade-
amento de caixas de areia 
(grades médias e finas, que 
retém os materiais grossei-
ros em suspensão). 

2. Aeração: Consiste num 
tratamento biológico onde 
após a retirada do material 
sólido grosseiro, são inseri-
dos no tanque de aeração 
microorganismos denomi-
nados bactérias aeróbicas 
que fazem a decomposição 
da matéria orgânica. 

3. Decantação: Nessa fase 
ocorre a separação da água 
e do lodo, ou seja, da água 
limpa que será pronta para 
reutilização e do material só-
lido que recebe tratamento 
específico.

4. Análises: Durante todo 
o processo de tratamento 
do efluente são feitas mais 
de 2.000 análises por mês 
para certificar que todos 
os padrões exigidos pela 
CETESB e pelo CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio 
Ambiente) sejam atendidos. 
Após esta constatação, é 
feita a devolução aos rios 
da cidade. 

De acordo com o coor-
denador da Guaratinguetá 
Saneamento, Felipe Parente, 
para que todo o processo 
de tratamento de esgoto 
aconteça é necessário um 
alto investimento. “Temos 
buscado soluções que tra-
gam mais eficiência à infra-
estrutura de saneamento 
em nossa cidade, como o 
monitoramento, otimização 
de manutenções e serviços. 
Assim é possível atender 
com mais excelência, além 
de beneficiar, igualmente, 
a saúde e o meio ambiente”, 
explicou Parente.

Lorena acelera campanha de prevenção contra o
câncer com atendimentos na rede pública municipal
Ação oferece preventivo para cinco tipos de câncer; exame deve ser agendado com antecedência

Dr. Flávio Salgado, Otília Eskelsen (Casa Ato), e a vice-prefeita Marietta Bartelega, em ação da campanha

Caroline Meyer
Lorena

Em sua 13ª edição, a Pre-
feitura de Lorena iniciou a 
campanha de prevenção con-
tra o câncer. A ação, que foi 

anunciada no último dia 6, 
tenta conscientizar a popu-
lação sobre a prevenção e o 
diagnóstico precoce de cinco 
tipos de câncer: mama,  prós-
tata, boca, pele e útero.

A medida, coordenada pela 

secretaria da Saúde em par-
ceria com o Fundo Social da 
Saúde e a Liga Oncológica de 
Taubaté, atende neste sábado 
os pacientes que agendaram 
previamente a consulta.

O exame de mama é desti-

nado a mulheres de todas as 
idades, entre 50 e 60 anos, 
ou com histórico de câncer 
na família, assim como os de 
próstata, que é recomendado 
para todos os homens acima 
de cinquenta anos.

Apesar da oferta, ainda há 
muita resistência na procura, 
principalmente para o exame 
de próstata “Existe ainda muita 
vergonha para se fazer esse 
exame, que é tão importante, 
ainda mais hoje que a gente 
sabe que o câncer tem cura 
se fizer o diagnóstico precoce. 
Mas ainda tem muita vergo-
nha, principalmente por conta 
das 'piadinhas' que eles fazem 
entre eles mesmos”, lamentou 
a enfermeira responsável pela 
Saúde da Mulher na cidade e 
umas das coordenadoras da 
campanha, Elaine Lopes.

A campanha contra o câncer 
tem sua importância, não na 
redução do número total de 
registros da doença, mas no 
crescimento de casos que 

são previamente diagnosti-
cados, o que facilita a cura. 
Esse aumento é explicado 
em parte pelo estilo de vida 
da população “Estamos fa-
zendo um número maior de 
diagnósticos, e o número de 
casos de câncer no mundo 
vêm aumentando também. O 
estilo de vida que a gente leva 
faz esse número aumentar 
também, como o sedentarismo 
e a alimentação inadequada” 
frisou a enfermeira.

Os exames estão sendo reali-
zados na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) da Vila Nunes, que 
fica à rua João Carlos Guedes, 
nº 150, das 8 às 17h. As vagas 

para os exames de prevenção 
de câncer de útero já foram 
preenchidas. Para os exames 
de próstata ainda há 11 vagas, 
33 para os de pele, 45 para os 
de mama e 28 para os de boca.

Para ser atendido é neces-
sário realizar o agendamento 
prévio no Ambulatório de 
Especialidades 2, que a partir 
desta semana passou a fun-
cionar em um novo endereço, 
à rua Tupi, nº350, no bairro 
Vila Hepacaré, junto com o 
Centro do Idoso, que também 
foi inaugurado na última se-
mana. Para marcar o exame, o 
interessado deve apresentar o 
RG e o cartão do SUS.
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - 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 tne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Uba-
tuba – Itaguá – c/
2dorms., 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 bair-
ro Santa Luzia, todo 
murado. 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 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto,  sa la, 
cozinha, banheiro, 
cozinha, área de ser-
viço e garagem. Fa-
lar com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., 
á/serv.coberta e fe-
chada, garagem 2 
carros, coz., banh., 
quintal grande, aca-
bamento de 1º. Aceita 
financiamento. R$ 
190 mil. Tr.F: 98207-
2275 – Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lo t .  Cesa r  Pa rk 
–  c /200m2.  Tr.F: 
98278-8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 

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 – pouco 
uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – 
perfeito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação comple-
to – 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 so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 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: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r i n -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830
VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 – 
Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 99152-
1310 ou 3132-4909 
ou 3122-4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00. Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da 
Híp ica.  Telefone: 
99785-10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844

FAÇO pequenas mu-
danças 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 Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefone: 
99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Gua-
rá, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 
particulares, reforço 
escolar, presencial ou 
online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à 
disposição para com-
binar. Silvia, telefone: 
99184-3805

Carreto Murilo, a par-
tir de 40.00, cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, 
conserto móveis em 
geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99160-1713

Hospital Maternidade 
Frei Galvão contrata 
pessoas com defici-
ência. Procurar de-
partamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar 
em contato. Raquel, 
telefone: 98199-2293
Conserta-se fogão, 
limpeza de fornos e 
desentupimento de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. 
Seu ventilador de teto 
pode ter conserto.  
Ligue e agende. Te-
lefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a re-
gião, inclusive litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Montador. Monto e 
desmonto e conser-
to móveis em geral. 
Atendo todo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar 

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 Duster, 
prata, modelo 2012, 
único dono. Falar 
com Fernando. Tele-
fone: 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 
a u t o m á t i c o ,  a n o 
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: 

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:
ANDRE APARECIDO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de máquinas, estado civil solteiro, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rodovia Vereador Abel
Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-SP, filho de
DAVID RODRIGUES e MARIA HELENA DA SILVA RODRIGUES.
CRISTIANE JOCELY DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil solteira, de 33 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de maio de 1985, residente e domiciliada na Rodovia
Vereador Abel Fabricio Dias, Sitio Bom Jesus, nº 4447, Agua Preta, Pindamonhangaba-
SP, filha de BENEDITO MOREIRA DA SILVA e LUZIA DE GÓES SILVA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO PEREIRA DUTRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Águas Vermelhas-MG, no dia 03 de setembro
de 1996, residente e domiciliado na Rua Iracema Pereira Resende nº 183, Castolira,
nesta cidade, filho de VALDETE PEREIRA DUTRA e ANA NERES DOS SANTOS.
ANA LUZ IZIDORO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de março de 2001, residente e domiciliada na Rua Iracema Pereira Resende nº
183, Castolira, nesta cidade, filha de JACOB DOS SANTOS e DIRCEIA MARIA
IZIDORO DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 03 de setembro de 1986, residente e domiciliado na Rua Luiz Claudio dos
Santos, 23, Santa Cecília, Pindamonhangaba-SP, filho de NELSON DA SILVA e
MARIA CARDOSO DA SILVA.
ROSIANE BENTO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão empregada
doméstica, estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 06 de janeiro de 1982, residente e domiciliada na Avenida
Dr. Antonio Pinheiro Junior, Fazenda Instituto Agrônomico, nº 4009, Ponte Alta,
Pindamonhangaba-SP, filha de VICENTE RODRIGUES DE CAMARGO e IRACEMA
BENTO DE CAMARGO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GABRIEL DE OLIVEIRA PAGLIUCA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Serra Negra-SP, no dia 15
de julho de 1993, residente e domiciliado na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85,
aptº. 41, Centro, em Pindamonhagaba SP, filho de ANTONIO CARLOS PAGLIUCA e
LILIANE DE OLIVEIRA PAGLIUCA.
FERNANDA BIAJANTE, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Martinópolis-SP, no dia 09 de março de
1988, residente e domiciliada na Praça Padre João de Faria Fialho nº 85, aptº. 41,
Centro, em Pindamonhagaba SP, filha de JOSÉ APARECIDO BIAJANTE e HELENA
MARIA RAMOS BIAJANTE. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO HÉBER CASTILHO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão soldador,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
18 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Rua Vito Gallo, nº 115, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de ARI DE ALVARENGA MELO e MARIA
MADALENA DE CASTILHO MELO.
BRUNA DA SILVA MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 13 de agosto
de 1992, residente e domiciliada na Avenida Rui Barbosa, nº 777, Santa Rita,
Guaratinguetá-SP, filha de VICENTE CARLOS MARTINS e MARIA APARECIDA
MOISÉS DA SILVA MARTINS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  27 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MATEUS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-SP, no dia
28 de novembro de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de ISAIAS ARAUJO DOS SANTOS e
SONIA REGINA DOS SANTOS.
GISELE ELIANE SANT´ANA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil divorciada, de 40 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
junho de 1978, residente e domiciliada Rua Francisco Ivan Teixeira nº 118, Castolira,
em Pindamonhangaba SP, filha de DANIEL SANT´ANA e MARIA APARECIDA DE
LIMA SANT´ANA. 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 abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO ALBINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de
laboratório, estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de março de 1987, residente e domiciliado na Rua José Carneiro
Salgado, nº 400, Jardim Imperial, Pindamonhangaba-SP, filho de LUIZ ALVES DE
OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA.
DIANA PAULA TURCI LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 20 de fevereiro de 1990, residente e domiciliada na  Rua do Cardoso n° 131, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filha de EDUARDO APARECIDO LEMES e MARIZA
APARECIDA TURCI LEMES. 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,  29 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX ANGELO NEVES, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Guiricema-MG, no dia 30 de setembro de
1987, residente e domiciliado na Rua Igaratá, nº 100, Cidade Nova, Pindamonhangaba-
SP, filho de ANTÔNIO APARECIDO NEVES e NEUZA APARECIDA DA SILVA NEVES.
GISELY RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão secretária,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Moreira César,
Pindamonhangaba-SP, no dia 29 de junho de 1983, residente e domiciliada na Rua Dr.
Egnaldo Ramos, nº 74, Chácara da Galega, Pindamonhangaba-SP, filha de GERALDO
LANDIM DA SILVA e CLARISSE DE OLIVEIRA RODRIGUES LANDIM DA SILVA.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  29 de abril de 2019

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO POMBO DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, profissão desenvolvedor,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
16 de março de 1995, residente e domiciliado Rua José Luiz de Souza nº 194,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO EDUARDO DE MOURA FREITAS
e MÁRCIA FABIANA POMBO DE FREITAS.
RAFAELE SALGADO FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
agosto de 1996, residente e domiciliada Rua José Luiz de Souza nº 194, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filha de PAULO ROGERIO DA FONSECA e APARECIDA
ROSELI SALGADO. 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,  03 de maio de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS TIAGO MOTA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
de prevenção de perdas, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Cruzeiro-SP, no dia 03 de setembro de 1993, residente e domiciliado à Rua Silvio
Cozzi, nº 85, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filho de DOMINGOS ALEXANDRE
BARBOSA FERREIRA e ROSILAINE DA MOTA FERREIRA.
ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 10 de agosto
de 2000, residente e domiciliada à Avenida Sidney Noel Pinto da Silva Junior, nº 68, nº
68, Vila Verde, Pindamonhangaba-SP, filha de JOSÉ FERREIRA NETO e ADRIANA
APARECIDA FERREIRA. 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 abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
KELVIN MATHEUS SILVA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
operador de injetora, estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Santo
Anastácio-SP, no dia 20 de setembro de 1998, residente e domiciliado na Rua
Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna, Pindamonhangaba-SP, filho de MÁRCIO
APARECIDO NUNES DOS SANTOS e JANETE SILVA SANTOS.
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
enfermagem, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
24 de maio de 1999, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 150, Jardim Eloyna,
Pindamonhangaba-SP, filha de ANTONIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS e LUCIENE
VIEIRA 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,  02 de maio de 2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 55/19 PROC. Nº 270/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de medicamentos para a Atenção 
Básica, a realizar-se às 9h30min do dia 05 de junho 
de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena
na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 89/2019 
– PROC. Nº 4622/19 GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação da empresa especializada para 
fornecimento de refeição, com almoço, refrigerante e 
sobremesa, para os participantes do evento Programa 
de Educação Permanente, que será realizado nos dias 
21 e 24 de maio de 2019.
MARIA CRISTINA DE SOUZA MENDES DE BARROS 
CNPJ Nº: 24.244.182/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 1.673,00 (um mil seiscentos 
setenta e três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2019

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: TERMO ADITIVO 

Nº 01 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ref. ao 
PROC Nº 157/18GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a 
CORREÇÃO da publicação do Termo de Ratificação 
do processo acima referido, onde lê-se “25/04/2019”, 
leia-se “05/04/2019”. O restante permanecerá o 
mesmo

 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 290/19-
SUP; 4622/19-GPRO, com fundamento no Art. 24, 
inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na Contratação da empresa especializada para 
fornecimento de refeição, com almoço, refrigerante e 
sobremesa, para os participantes do evento Programa 
de Educação Permanente, que será realizado nos
dias 21 e 24 de maio de 2019, para contratação da 
seguinte empresa:
MARIA CRISTINA DE SOUZA MENDES DE BARROS
CNPJ Nº: 24.244.182/0001-04

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
"A EMPRESA RODOVIÁRIO OCEANO LTDA, 
CNPJ 07.811.161/0001-04, I.E. 332.154.283.115, 
LOCALIZADA NA RUA JULIO SOARES NOGUEIRA, 
140, CEP 12505-130, CAMPO DO GALVÃO - 
GUARATINGUETÁ/SP TELEFONE: (12) 3123-4848. 
Notifica a perda da 2ª via (não utilizável) dos bilhetes 
de passagens rodoviários das séries: D1 utilizada no 
trecho de Guaratinguetá a Parati de nº 5251 a 5300, 
5351 a 5400, 5451 a 5500, 6301 a 6400, 6451 a 
6459 de valor unitário R$42,90; 6460 a 6500 de valor 
unitário R$ 47,05; 6651 a 6700, 6951 a 7000 de valor 
unitário R$ 47,15. D2 utilizada no trecho de Taubaté a 
Parati de nº 6401 a 6450, 6551 a 6650, 6751 a 6762 
de valor unitário R$ 32,50; 6763 a 7050, 7351 a 7400 
de valor unitário R$ 35,80. D3 utilizada no trecho de 
Ubatuba a Parati de nº 9101 a 9150, 9651 a 9700, 
9851 a 9900, 9951 a 10100, 10151 a 10241, 10424, 
10243 a 10250, 10351 a 10355 de valor unitário R$ 
14,75;10356 a 10423,10242, 10425 a 10450, 10501 
a 10650, 10701 a 10750, 10801 a 10850, 11001 a 
11050, 11101 a 11150, 11451 a 11550 de valor unitário 
R$ 16,25. Todos do auto 07-0077-00  devidamente 
preenchidos."
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Via Dutra registra aumento de 14,3% em 
queimadas no trecho do Vale do Paraíba
CCR Nova Dutra inicia campanha de conscientização para evitar novos focos, que chegaram a cinquenta no Vale do Paraíba

Caroline Meyer
Região

Para diminuir o número de 
focos de incêndios, a CCR Nova 
Dutra iniciou na última segun-
da-feira uma campanha de 
prevenção contra queimadas 
às margens da rodovia que liga 
São Paulo ao Rio de Janeiro. 
A medida busca combater os 
incêndios, que vem crescendo 
nos últimos meses, com mais 
de cinquenta focos registrados 
na região.

O levantamento realizado 
pela concessionária contabili-
zou, de janeiro a abril, 136 fo-
cos de incêndios nas margens 
da rodovia Presidente Dutra. 
O número representa um 
aumento de 14,3% em relação 
ao ano passado, quando 119 
focos foram registrados no 
mesmo período. A Via Dutra, 
que possui 401 quilômetros de 
extensão e abrange 17 das 39 
cidades que compõem a região 

do Vale do Paraíba, detectou 
54 focos.

Em outros trechos da rodo-
via também houve registros, 
como na Baixada Fluminense, 
com 35 focos, 29 no trecho Sul 
Fluminense e outros 18 focos 
na Grande São Paulo.

O material informativo dis-
tribuído pela concessionária 
aponta que a bituca de cigarro 
jogada nas estradas é a princi-
pal causadora dos incêndios. O 
cigarro mal apagado e as vege-
tações ainda mais secas devido 
ao período de estiagem são um 
combustível para a incidência 
de incêndios.

A campanha, que será reali-
zada até setembro, inclui tam-
bém faixas na rodovia e dicas 
de segurança na programação 
do canal de rádio da CCR FM 
107,5 e nos PMV's (painéis 
eletrônicos de mensagens 
variáveis). O diferencial, desta 
vez, está no uso de persona-
gens infantis na ação. As faixas 
informativas irão ser ilustradas 
por “Desfarolando”, “Mentira 
Cabeluda” e “Responsa”.

A Promoção do Dia das Mães foi um sucesso! 
Confira os nomes dos contemplados que ganharam 10 Vales Compras  
no valor de R$200,00 (duzentos reais) cada e Brindes de Associado,  
no sorteio que aconteceu dia 18/05/19, às 11h00 na ACIAL. 

 
 

 

 

 

Nome PRÊMIO ONDE COMPROU 
   
 
Angélica Alves Coelho 

 
ACIAL 

 
O Lojão 

 
Eliana Castro  

 
ACIAL 

 
Se-An  Júnior 

 
Maria Ligia M. Garcia 

 
ACIAL 

 
Casa Elisabete 

 
Regiane Santana C. Lima 

 
ACIAL 

 
Supermercado Nagumo 

 
Andreia J. V. dos Reis 

 
ACIAL 

 
LojasCalsul 

 
Eliane G. Oliveira Santos 

 
ACIAL 

 
Lojas ED+ 

 
Kelly P. Gonçalves Lopes 

 
ACIAL 

 
Lojas ED+ 

 
Silvia Parise 

 
ACIAL 

 
Storm 

 
Fernando Tito 

 
ACIAL 

 
Coimbra 

 
Sonia Maria de Campos 

 
ACIAL 

 
Bazar Rejan 

Nome BRINDES ONDE COMPROU 
 
Amanda Lemes 

 
Nelsinho A. Peças 

 
Lojas Calsul 

 
Maria Laura Corrêa 

 
Fototec 

 
Storm 

 
Simone E. dos Santos Silva 

 
Império Natura 

 
Máximo Supermercado 

 
Edmilson Pereira 

 
Sllalow 

 
Lojas ED+ 

 
Nathalia R. Oliveira Melo 

 
Lojas Calsul 

 
Lojas ED+ 

 
Ana Luiza Bastos 

 
Bazar Rejan 

 
Lojas ED+ 

 
Arthur Luiz Gomes Passos 

 
Casa Elizabete 

 
Cobianchi Junior  

 
Roberto dos S. Oliveira 

 
Storm 

 
Império Natura 

 
Veridiana Z. Oliveira Freitas 

 
Casa Albano 

 
 Casa Elisabete 

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

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

Entre em contato!

Festa de São Pedro abre edital de para bandas em Ubatuba
Caroline Meyer
Lorena

As bandas e grupos artís-
ticos que desejam participar 
da tradicional Festa de São 
Pedro Pescador em Ubatuba 
já podem se inscrever. O edi-
tal, que foi liberado na última 
semana, está recebendo o 

cadastro de bandas e artistas 
até o dia 30.

O cadastro das bandas 
deve ser realizado exclusi-
vamente pela internet, no 
site da produtora Semear 
Produções pelo link bit.
ly/2VVbJVy. O mesmo edital 
também está sendo utilizado 
para recrutar interessados 

para se apresentar na próxi-
ma edição da Festa do Peão 
de Barretos.

A Festa de São Pedro Pes-
cador de Ubatuba, que é 
comemorada há mais de 
noventa anos, será nos dias 
26 e 30 de junho. É realizada 
pela Prefeitura, por meio da 
Fundart (Fundação de Arte 

e Cultura), em parceria com 
a Paróquia Exaltação da 
Santa Cruz e Colônia Z10 de 
Pescadores.

Queimadas nas margens da rodovia Presidente Dutra; focos de incêndio sdão cada vez amis comuns nesta época do ano no Vale do Paraíba

Foto: Arquivo Atos


