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Pinda investe R$ 180 mil para 
armar GCM contra violência
Proposta é armar agentes com capacitação para atuação paralela à Polícia Militar; 
Prefeitura aposta em ações colocadas em prática na região, com destaque para Lorena

Após a última reunião 
do Conseg (Conselho Co-
munitário de Segurança 
de Pindamonhangaba) foi 
discutida a aprovação do 
porte de armas dos agen-
tes da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana), além de 

outros investimentos na 
corporação. O secretário 
de Segurança, José Sodá-
rio Viana, salientou que o 
desejo para a implantação 
de armamento aos agentes 
municipais era projetado 
desde 2017. “O município 

já pretendia implantar um 
novo perfil para a Guarda. 
Eles iniciaram o processo 
de capacitação profissio-
nal, treinamento, cursos de 
capacitação para o porte 
de arma e o curso de tiro”. 
De acordo com Sodário, 

dos 177 agentes, 45 foram 
aprovados e seguem para 
treinamento até o porte 
definitivo. Entre os cursos 
oferecidos pela parceria 
entre a GCM, a Polícia Civil 
e Militar e os Bombeiros 
estão defesa pessoal, poli-

ciamento comunitário, di-
reito administrativo e penal, 
controle de distúrbios civis 
e uso de Tonfa (bastão com 
uma alça perpendicular), 
além de noções sobre abuso 
de autoridade.

Pág. 4

Rua sem pavimentação aumenta riscos em dias de chuvas em Guará

Fotos: Leandro Oliveira

Fotos: Bruna Silva

Alagamento na última quarta-feira no Araretama; Prefeitura promete ações rápidas para fevereiro

Após o intenso temporal 
em Pinda na tarde da última 
quarta-feira, os bairros Arare-
tama e São Benedito registra-
ram pontos de alagamento. 
A Prefeitura afirmou que irá 
realizar vistorias para que 
transtornos não se repitam. A 
chuva que começou cair, por 
volta das 18h, trouxe novos 
problemas para famílias dos 
bairros.

Pinda planeja 
ações para 
evitar novos 
alagamentos
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Clube dos 
500 cobra 
pavimento 
em Guará

A falta de pavimentação é 
alvo de reclamações no Clu-
be dos 500, bairro de Gua-
ratinguetá. Em boa parte da 
região não há pavimento 
asfáltico ou de bloquetes, 
e quando chove, a situação 
fica difícil para quem pre-
cisa chegar ou sair de casa. 
No ano passado foi feita 
uma reunião com membros 
da Prefeitura, e agora os 
moradores aguardam po-
sicionamento do Executivo 
e pedem solução. Ademar 
Monteiro César, 70 anos, é 
engenheiro e mora em uma 
das duas ruas pavimenta-
das do Clube dos 500, a 
Araucárias.
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Guará recebe 
R$ 780 mil do 
Estado para 
serviço social

Os beneficiários dos progra-
mas sociais de Guaratinguetá 
devem sentir melhorias nas 
atividades promovidas pela 
secretaria de Assistência 
Social. A pasta recebeu, na 
última semana, o repasse do 
Governo do Estado no valor 
de R$ 781 mil para investir 
em ações sociais. O repasse do 
recurso anual do Governo foi 
anunciado em cerimônia com 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) e o vice-prefeito 
Régis Yasumura (PSB), em São 
José dos Campos.

Potim aprova 
reajuste de
12,84%  para 
servidores

Os vereadores de Potim 
aprovaram, em sessão extra-
ordinária na última semana, 
quatro projetos de autoria do 
Executivo. Entre os benefícios 
estão o reajuste salarial dos 
servidores municipais e a 
equiparação do salário-base do 
magistério com o piso mínimo 
nacional. 
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Codivap prevê 
ampliação de 
eficiência com 
sub-regiões 

Após dois mandatos do pre-
feito de Ubatuba, Délcio Sato 
(PSD), o Codivap (Consórcio 
de Desenvolvimento Integra-
do do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Mantiqueira) tem 
uma nova diretoria. À frente 
do grupo composto por 44 
municípios, o presidente 
eleito, Izaías Santana, assume 
com novos cargos, divisão 
por sub-regiões e respecti-
vas lideranças. A primeira 
reunião de 2020, realizada 
na sede da Associação em 
Taubaté, na última sexta-fei-
ra, foi presidida por Sato, que 
se despediu do cargo para 
o prefeito de Jacareí, Izaías 
Santana (PSDB) coordenar 
as ações do grupo.
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Empresas têm 
empregos para 
Pinda e Roseira

Pindamonhangaba e Rosei-
ra fazem parte do grupo de 
cidades com alta expectativa 
para a geração de empregos, 
desde que uma rede de su-
permercado e uma fábrica 
anunciaram construções nos 
municípios, podendo gerar 
até quinhentos empregos 
diretos. Em dezembro de 
2019, Roseira registrou 91 
admissões e 47 desligamen-
tos. Em Pindamonhangaba 
foram 695 admissões contra 
895 desligamentos.
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Buscando arrecadar mais 
recursos, a Prefeitura de Uba-
tuba anunciou na última terça-
-feira a prorrogação do prazo 
para os pagamentos à vista 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e da taxa 
de coleta de lixo. A medida 
deve garantir aos moradores 
um desconto de até 20% nos 

Prefeitura de Ubatuba amplia prazo 
de pagamento à vista do IPTU 2020

Lorena abre exposição de orixás 
em cerâmica na Casa da Cultura

Da Redação
Lorena

A cerâmica é foco da nova 
exposição em cartaz na Casa 
da Cultura de Lorena, durante 
o mês de fevereiro. O evento 
homenageia a artista Katha-
rina Dragan Rácz, conhecida 
como Kató.

A mostra foi aberta no últi-
mo dia 4, em comemoração 
ao 92º aniversário da artesã, 
que faleceu em 2019. Katha-
rina nasceu em Zrenjanin, 
cidade do norte da Sérvia, 
com pouco mais de 75 mil 
habitantes.

Ao se mudar para o Brasil, 
ela se casou com Zoltán Rácz, 

também imigrante, em Lore-
na. Além da cerâmica, a artista 
trabalhava com pinturas, 
desenhos, espelhos, vitrais e 
jateamento em vidro.

Katharina faleceu no dia 28 
de julho de 2019, aos 91 anos, 
e suas peças foram doadas à 
Casa da Cultura através de 
um pedido da artista. Hoje 
são consideradas patrimônio 
público.

Ao todo são 25 peças pro-
duzidas à mão que ilustram 
diversos orixás africanos. O 
acervo está disponível para 
visitação das 9h às 18h, até 
o próximo dia 21. A Casa da 
Cultura fica à rua Viscondes-
sa de Castro Lima, nº 39, no 
Centro.

Acervo exposto na Casa da Cultura após pedido de Katharina Rácz

Fotos: Bruna Castro

tributos caso os quitem até 
o próximo dia 21. De acordo 
com a secretaria de Fazenda 
e Planejamento, a extensão 
do prazo foi motivada pelo 
atraso na entrega dos carnês 
de impostos de 2020, impos-
sibilitando que os contribuin-
tes conseguissem liquidá-los 
dentro do prazo original da 

cota única com desconto, que 
era até 31 de janeiro. Com a 
ampliação do período, os pro-
prietários de imóveis devem 
imprimir o boleto no site da 
Prefeitura, na sessão Portal 
de Serviços, ou comparecerem 
ao Posto de Atendimento ao 
Contribuinte.
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Qualifica Guará 
tem 910 vagas 
abertas para 
cursos gratuitos

O mercado de trabalho exige 
cada vez mais a qualificação 
para quem busca um emprego. 
Pensando nisso, a Prefeitura 
está com inscrições abertas 
para mais uma fase dos cursos 
do Qualifica Guará.
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8 DE FEVEREIRO DE 20202

Atos e Fatos
“É uma ave no céu, é uma ave 
no chão 
É um resto de mato, na luz da 
manhã”Márcio Meirelles Tom Jobim

AS ÁGUAS DE JANEIRO
O país inaugura o ano com 

tragédias.
Está se transformando em um 

fato natural como o Carnaval.
As “Águas de março”, letra im-

pecável de Tom Jobim, que Carlos 
Drummond de Andrade confessou 
ser incompetente de produzir algo 
semelhante, descreve um verão 
brasileiro que se transforma em 
tragédia.

As “Águas de março” de Tom 
Jobim de um período em que acre-
ditávamos que o país daria certo!

Um belo horizonte, vento ven-
tando, o fim da ladeira, mas se 
transformou em um poço profundo, 
o fim do caminho.

Este ano o Estado brasileiro 
foi Minas Gerais com as águas em 
Belo Horizonte.

O ritual é sempre o mesmo, 

pessoas desabrigadas, soterradas 
e mortas.

É pau, é pedra, o fim do cami-
nho!

A visão de helicóptero das au-
toridades responsáveis, a bota suja 
de lama do presidente e o ano que 
vem novo desastre em outro Estado 
brasileiro

Vivemos no mundo da tecno-
logia, de estudos avançados de 
climatologia, recursos disponíveis 
para se precaver dos desastres.

O desastre nas serras fluminen-
ses (2011) sem solução, desvio de 
dinheiro para a recuperação e pre-
venção, mais que nada, é a lama é 
a lama em todos os sentidos. 

O olhar constrangedor do go-
vernador do Estado do Rio de 
Janeiro avaliando o desastre de 
um helicóptero, tão compenetrado 
como o seu andar, de mãos algema-
das, rumo ao cumprimento da pena 
de 200 anos, por corrupção.

Os recursos enviados às serras 
fluminenses para contenção dos 
morros e construção de casas po-
pulares, a retirada da população de 
moradia em alto risco, em tempos 
de Lava Jato, desapareceu nas 
prefeituras e nos cofres das em-
preiteiras.

É o mistério profundo, é o quei-
ra não queira.

Este ano a capital mineira, a 
promessa de vida no teu coração, a 
Minas Gerais de Pimentel, Dilma, 
Aécio, Belo-horizontina, Cruzeiro, 
Corona vírus, Brumadinho, ET de 
Varginha, estradas só de curvas, 
7 x 1, fígado acebolado com jiló, 
facada no Bolsonaro, doença de 
Chagas e o trem que é a coisa e a 

coisa que é o trem.
No rosto, o desgosto, é um pouco 

sozinho!
O segundo e grande desastre o 

BBB.
Acaba no final do verão, nas 

águas de março!
O grande flagelo humano - dos 

que se expõem e dos que se diver-
tem com o espetáculo -, confinados, 
em quarentena como portadores de 
vírus para a manifestação da inveja, 
traição, da trapaça, a busca da cele-
bridade e o dinheiro a qualquer custo.

A virtude é substituída pelos 
desvios de comportamento e pela ins-
tigação do processo que os tornam, 
sem perceber, em animais primitivos 
em busca de alimento e território.

São artistas no regime escravocra-
ta que mostram suas aptidões artís-
ticas e sexuais em troca de comida, 
trabalham por comida e celebridade.

A emissora recebe rios de di-
nheiro das empresas telefônicas, dos 
patrocinadores e pagam ao vencedor 
uma migalha do que amealhou duran-
te o programa.

Como gladiadores são bem ali-
mentados, saudáveis, expondo seus 
corpos, a pele morena e as festas 
regadas a bebida e sei lá mais o quê, 
quem sabe energéticos turbinados e 
o olhar mortal na escolha para abater 
seu inimigo!

A emissora tem contrato com o 
criador do programa por mais alguns 
anos, contrato este que apenas o país 
e alguns outros renovam para permis-
são de exibição.

O programa é o mais rentável da 
emissora que está precisando deses-
peradamente de recurso financeiro 
face ao esgotamento do caixa e da 
chantagem das tetas do governo.

É inacreditável que empresas 
brasileiras de alta tecnologia, com 
expertise para concorrer com as 
maiores empreiteiras e canais de 
televisão do mundo aniquilam pro-
fissionais, conhecimento, tecnologia, 
em troca do dinheiro fácil do governo 
e de incautos.

Será que na cabeça desta gente 
nunca imaginaram que um dia esta 
maracutaia poderia acabar legando-
-os a falta de confiança, credibilidade 
e a redução de seu poderio que anos 
levou para conquistar e agora anos 
para restabelecer?

É o dinheiro fácil!
Das águas de março, é o fim do 

caminho
São as águas de janeiro destruindo 

o país
São as águas de março fechando 

o verão.

“É pau, é pedra, o fim 
do caminho!”

Bastidores da Política

Ubatuba – O prefeito Délcio 
Sato, que acumula dúvidas sobre o 
que vai conseguir fazer no último 
ano de mandato na cidade, mas 
que esta semana foi lembrado por 
entregar o mandato do Codivap sem 
conseguir colocar em prática a pro-
posta de administração mais efetiva 
do grupo regional. Mas para sur-
presa de poucos (...) não conseguiu 
afastar a imagem de cenário para 
cafezinhos e almoços de assessores, 
papagaios de piratas e o elenco de 
arroz de festa. Resultado: mais uma 
vez o Codivap deixa as cidades com 
o pires na mão no ano eleitoral.

Lorena – O secretário de Se-
gurança Pública, Major Carlos 
Lescura, que após comemorar um 
ano de bons resultados no combate 
à criminalidade, com redução dos 
principais indicadores, vê seu nome 
ganhar força em meio aos eleitores 
que esperam por qualificação no 
cenário político da cidade. Mas 
após frisar no Atos no Rádio e nas 
redes sociais que não seria mais 
prefeiturável, com a "ressuscitação" 
de Marietta Bartelega, Lescura 
virou aposta (ou prece) para uma 
possível dobradinha com a atual 
vice de Marcondes. Será?

O último, apague as luzes
Os comentários nas principais 

rodas políticas de Guará focaram 
esta semana a dificuldade que o PR 
– rebatizado de PL – enfrenta para 
se manter ativo 
no cenário elei-
toral na Terra do 
Frei. Pela leitura 
dos 'cientistas' 
da Praça, não 
sobraram apoia-
dores para em-
purrar o 'carro 
alegórico' nesta 
eleição, exceto 'destaques' como Dr 
Rogério Barbosa (ex-vice), o ainda 
vereador Luizão da Ração e o ex-
-parlamentar Padre Reginaldo. Em 
tese, concluíram que a 'salvação da 
lavoura' para sobrevivência do grupo 
tem nome: chama-se Marcus Soliva.

Jurisprudência
Ninguém imaginava que a dema-

gogia dos vereadores de Cachoeira 
– em reduzir seus próprios salários 
ao patamar de um mínimo – vira-
ria 'jurisprudência' nas cidades da 
região para críticas e elogios. Em 
Pinda, o postulante ao Legislativo 

Fernando Fran-
gão está utilizan-
do a iniciativa 
como plataforma 
eleitoral para 4 
de outubro; já 
em Guaratingue-
tá, a especula-
ção política está 
adotando a tal 

redução de Cachoeira como moeda 
de críticas aos atuais vereadores da 
terra de Frei Galvão, que na con-
tramão dos fatos, aumentaram seus 
chamados subsídios para mais de 
R$11 mil. Em Lorena há suspense, 
porque tem vereador propondo vota-
ção na 'calada da noite' para...

Festa de arromba
A festa de aniversário do líder do 

DEM no estado de São Paulo, vere-
ador na capital Milton Leite, rendeu 
um desfile de personalidades do Vale 
do Paraíba no último sábado. Muitos 
convidados ilustres da região, inclu-
sive o prefeito de Pinda, Isael Do-
mingues, foram apresentados pelo 
vereador de Lorena, Beto Pereira, 
que ganhou moral no partido após 
a tentativa de golpe do ex-vereador 
Vaguinho da Silva (procurado pelos 
oficiais de Justiça), em tentar furar 
o bloqueio de sua representatividade 
do Partido no pedaço.

Destino partidário
E por falar em DEM, comenta-se 

nos bastidores de Lorena que a vice 
prefeita e candidata à sucessão de 
Fábio Marcondes, está de 'malas 
prontas' para embarcar na sigla. 
Pelo que se ouviu, a legenda do 
Democratas pro-
vavelmente será 
absorvida Ma-
rietta Bartelega, 
que já prepara 
sua 'desfiliação' 
do MDB. Como 
em política o que 
é hoje pode não 
ser amanhã, cer-
teza mesmo desta mudança só após 
as convenções partidárias.

Base sólida
Com duas candidaturas, 'e uma 

ainda incerta' tomando forma em 
Pinda, a única certeza é que Rafa-
el Goffi vem para campanha pelo 
PSDB e pode trazer o MDB e mais 
dois partidos aliados, enquanto Isael 
Domingues continua sólido no PL, 
porém, deve somar legendas com 
o PSL, DEM, Podemos, PV e mais 
três ou quatro partidos para dar 
suporte ao grupo de candidatos à 
Câmara, afinados com seu palanque 
da reeleição. Já o prefeiturável Vito 

Ardito segue indefinido na Justiça e 
com relação a um partido estratégico 
para 'chamar de seu'...

Operação 'motosserra'
Se não bastassem os problemas 

herdados dos vários mandatos frente 
à Prefeitura de Pinda, o ex-chefe do 
Executivo Vito Ardito agora tem 
de administrar uma denúncia do 
Ministério Público que pede sua 
condenação por crime ambiental. 
Ventos forenses dão conta que, em 

2019, ele liberou 
uma 'depenada 
geral' numa flo-
resta que estava 
em seu caminho 
– em uma de 
suas proprieda-
des. O pedido 
do MP segue os 
rigores de praxe: 

liberdade vigiada, restrição para se 
ausentar da cidade, assinatura de 
carteirinha e mais... Ah! Parece que 
esta bronca também respinga em sua 
elegibilidade!!!

Somando com a concorrência
O mercado político de Apareci-

da aguarda a confirmação de uma 
provável aliança de Celso Alves 
(PSDB) com seu padrinho Zé Lou-
quinho. Disseram que como parte 
desse acordo, entraria a indicação 
do vice, ou da vice, no caso Jeffercy 
Chad e outras "cositas más"... Quem 
viver, verá!!!!

Comendo pelas beiradas
Parece que na peregrinação rumo 

à Prefeitura de Guaratinguetá, o 
prefeiturável Junior Filppo (PSD) 
resolveu iniciar onde sua populari-
dade está mais aflorada, a zona rural. 
Sabendo do calibre dos concorrentes 
que tem de encarar nas urnas de 
outubro, o Coronelzinho dedicou o 
primeiro momento desta pré-cam-
panha num corpo-a-corpo com os 
trabalhadores do campo, bem como 
seus patrões, para depois atacar a 
periferia da cidade.

Na contramão
Quem passou pelo Comercial de 

Lorena no último final de semana 
não precisou de muita atenção para 
perceber que o Clube já apresenta 
aspecto de abandono. O agravante 
não foi a falta de iluminação em 
locais essenciais, à exemplo da 
sauna, a precariedade dos vestiário e 
entre outros, a desatenção de alguns 
funcionários – exceto os da portaria 
na base do cara crachá. Preocupante 
foi ouvir que agora o regimento do 
Clube permite compras diretas sem 
tomadas de preços, quer dizer, sem 
pelo menos três orçamentos. Com a 
palavra o Conselho Fiscal!!!

De olho no vizinho
Parece que 'supremacia' Thales 

Gabriel na política de Cruzeiro levou 
o olhar do empresário e ex-vereador 
Beto do Renato a pensar numa even-
tual candidatura à Prefeitura, mas na 
vizinha cidade de Lavrinhas. Ao que 
tudo indica, Beto pode ter o apoio do 
ex-prefeito Zé Luiz, inclusive com a 
ex-primeira-dama de vice. Ironiza-
ram se tratar do grupo dos 'ex'....

Consenso
A oposição de Cruzeiro não 

descarta a possibilidade de um 

'pacotão' – grupo formado com os 
que sobraram contra, para lançar 
uma candidatura majoritária. Pare-
ce que numa reunião ocorrida esta 
semana no Chaparral para escolha 
de quem se candidata a prefeito 
ou vice, os nomes mais cotados 
são Juarez Juvêncio, Rafic Zake, 
Marco Aurélio e além de mais dois 
ou três... a figura do ex-prefeito 
Celso Lage.

Contra maré
Cansado de conviver com os 

transtornos causados pela falta 
de reparos nas ciclovias de Uba-
tuba, um grupo de cadeirantes e 
ciclistas decidiu postar nas redes 
sociais um vídeo criticando a 
lentidão do prefeito Délcio Sato 
(PSD) em solucionar o problema. 
As imagens, que ganharam grande 
repercussão na cidade litorânea, 
mostram um cadeirante enfrentan-
do dificuldades para se locomover 
pela ciclovia do Itaguá devido aos 
diversos buracos e depressões 
espalhadas pela pista. Para al-
guns eleitores esclarecidos, caso 
Sato não coloque em prática as 
melhorias na mobilidade urbana 
prometida no Plano Diretor, vai 
ter dificuldades na ‘mobilidade 
eleitoral’. 

Quem manda no pedaço
Após sentir a temperatura na 

plataforma eleitoral de Marietta 
Bartelega, o presidente da Câmara 
de Lorena, Mauro Fradique, postou 
nas redes sociais sua declaração de 
apoio explícito ao candidato Sylvio 
Ballerini. Pelo que se ouviu por 
trás das portas, Maurinho seguiu 
determinação do deputado Márcio 
Alvino – do PL. Para a especula-
ção política, isso deixou claro que 
os ‘Irmãos Silva’ e os famosos 
‘Inhos’ – direta ou indiretamente, 
vão zoar o palanque Ballerini mais 
uma vez...

Adesão
Enquanto Sylvio Ballerini – não 

se sabe se rindo ou chorando – re-
cebe a manifestação de apoio de 
Maurinho Fradique e dos ‘Inhos’, 
o grupo de Marietta Bartelega 

con tab i l i za  a 
adesão de Rena-
to Marton, que 
abriu mão de sua 
pré-campanha a 
prefeito para so-
mar forças com 
os governistas 
na campanha a 
sucessão de Fá-

bio Marcondes em Lorena.

Cola tudo
Rola pelas esquinas de Lorena, 

que o ex-vereador Mafu, ao que 
tudo indica, está tentando mais 
uma vez se libertar do ‘efeito 
eucalipto’ em sua vida política, 
apelidado pela especulação de 
‘super bonder’ – relou pegou. A 
prova disso é que ele é um dos que 
tem buscado abrigo no palanque de 
Marietta, com distância segura do 
ímprobo. Adivinhem!!!

De olho no calendário - Faltam 
238 dias para a eleição, apenas 326 
para a faxina geral nas Câmaras 
e substituição dos prefeitos, com 
exceção aos que forem reeleitos.

Rogério Barbosa

Fernando Frangão

Marietta Bartelega

Vito Ardito

Renato Marton
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A Prefeitura de Pinda enfrenta desafio de novo concurso após cancelamento de processo em 2019

Fotos: Bruna Silva

Da Redação
Guaratinguetá

Com aumento de casos 
confirmados de dengue em 
Guaratinguetá, o AME (Assis-
tência Médica Especializada) 
criou na última quarta-feira 
uma sala especializada para 
diagnóstico da doença. Até 
esta sexta-feira foram regis-
trados 235 casos positivos, 
sendo 21 importados e 116 

aguardando confirmação.
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, os principais 
sintomas da doença são 
fortes dores no corpo, febre 
acima de 38 graus, mal-es-
tar, dores de cabeça, dor ao 
redor dos olhos e falta de 
apetite. O tratamento é rea-
lizado a partir de avaliação 
médica e deve ser procurado 
com rapidez.

O AME Guaratinguetá fica 
na rua Guaranis, nº 35, 

no bairro Pedregulho. O 
atendimento será das 7h às 
17h, e após esse período os 
pacientes serão orientados a 
procurar o Pronto Socorro.

Epidemia – Enquanto Gua-
ratinguetá tenta evitar o 
avanço da dengue, Lorena 
decretou estado de epidemia 
com a marca de 387 casos 
confirmados e 309 suspeitos. 
A Prefeitura alerta para que 
a população colabore no 
combate ao mosquito.

Guaratinguetá recebe R$ 780 mil 
do Estado para assistência social
Verba deve promover proteção básica; em 2019 foram mais de 21 mil ações

Bruna Silva
Guaratinguetá

Os beneficiários dos pro-
gramas sociais de Guaratin-
guetá devem sentir melhorias 
nas atividades promovidas 
pela secretaria de Assistência 
Social. A pasta recebeu, na 
última semana, o repasse do 
Governo do Estado no valor 
de R$ 781 mil para investir 
em ações sociais.

O repasse do recurso anual 
do Governo foi anunciado em 
cerimônia com o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (DEM) 
e o vice-prefeito Régis Yasu-
mura (PSB), em São José dos 
Campos. A verba servirá para 
o custeio das atividades de 
auxílio social para as famílias 
de Guaratinguetá.

A cidade conta com quatro 
unidades do Cras (Centro de 

Referência da Assistência 
Social) nos bairros Vila Pau-
lista, São Francisco, Parque 
Sol e Centro, além do Creas 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social) na região central da 
cidade. 

Em 2019, o município 
realizou mais de 21 mil aten-
dimentos nas unidades de 
assistência. Somente os Cras 
prestaram auxílio a 13.312 
pessoas, em programas como 
Renda Cidadã, Bolsa Família, 
Ação Jovem, Renda Mínima e 
Viva Leite, em parceria com a 
secretaria de Saúde. O Creas 
atendeu 8.453 pessoas entre 
ações de acolhimento, abor-
dagens, visitas domiciliares, 
benefícios diários (banho, 
roupas limpas, alimentação e 
produtos de higiene pessoal) 
para população migratória 
ou em situação de rua. O prefeito Marcus Soliva comemorou nova verba para social

Foto: Reprodução

Após fracasso, Pinda faz concurso 
com nova comissão de fiscalização
Grupo supervisiona trabalho de organizadora do certame; dividida em quatro dias, 
aplicação da prova tem início neste domingo com desafio de não repetir falhas

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Tentando evitar novas 
falhas na organização de 
seu concurso público, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou a for-
mação de uma comissão 
que fiscalizará a reaplicação 
das provas, que tem início 
neste domingo. Formado 
por representantes de cinco 
secretarias municipais, o 
grupo sugerirá melhorias e 
analisará os procedimentos 
realizados pela empresa 
organizadora do certame, 
o Iuds (Instituto Universal 
de Desenvolvimento Social).

Com 127 vagas disponí-
veis, distribuídas por 49 
cargos, o concurso para 
o reforço do quadro de 
funcionários da Prefeitura 
contou com cerca de 32 mil 
candidatos que realizaram 
a prova em 6 de agosto do 
ano passado. Mas o cer-
tame foi cancelado pelo 
prefeito Isael Domingues 

(PL) em 9 de outubro, após 
mais de cem inscritos pro-
tocolarem denúncias no 
Ministério Público e outros 
quase setenta na ouvidoria 
municipal sobre erros de 
organização cometidos pelo 
Iuds como superlotação das 
salas, atraso no início da 
prova, ausência de fiscais e 
lacres com potencial para 
serem violados. 

No último dia 21, a Prefei-
tura revelou que após trata-
tivas com a Iuds foi definido 
que para evitar superlotação 
nos locais de reaplicação das 
provas, elas ocorrerão em 
quatro domingos diferentes, 
dividindo os concorrentes 
por cargo de interesse. Os 
exames serão realizados a 
partir deste final de semana, 
com provas no domingo e no 
dia 16. Em março, as provas 
estão marcadas para 1 e 8.

Buscando impedir novos 
problemas no certame, a 
comissão fiscalizadora mu-
nicipal participa de reuniões 
desde o último dia 30 para 
alinhar suas diretrizes de 

atuação. Contando com 13 
membros, o grupo é for-
mado por servidores das 
secretarias de Administra-
ção, Comunicação, Gabinete 
Jurídico e Segurança.

De acordo com o secre-
tário de Administração, 
Fabricio Augusto Pereira, os 
integrantes da comissão se 
reuniram também na última 
semana com a direção do 
Iuds na sede da terceirizada, 
em São Paulo. Durante o 
encontro foram discutidas 
ações que possam reduzir os 
riscos de transtornos seme-
lhantes ao do ano passado. 
“Ao invés da primeira prova 
que teve também locais de 
aplicação em Taubaté, esta 
ocorrerá apenas em Pinda, 
onde serão realizadas em 
duas faculdades e 16 esco-
las públicas. Acreditamos 
que esse fracionamento de 
datas também será impor-
tante, pois evitaremos que 
os 32 mil candidatos façam 
o exame no mesmo dia, pre-
venindo problemas nas salas 
e até mesmo no trânsito do 
município”.

O chefe pasta, que também 
preside a comissão de fisca-
lização, revelou que nos dias 
dos exames haverão postos 
de informações instalados 
nas entradas da cidade pela 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso e pelo distrito 
de Moreira César para a 
orientação de candidatos 
que tenham dúvidas sobre 
os locais de provas.

Servidores de Potim 
têm reajuste de 12,84% 
Projetos garantem ainda aumento de 
4,31% aos professores e progressão 
salarial dos agentes comunitários 
de saúde e endemias no município

Rafaela Lourenço
Potim

Antes do início do ano 
parlamentar, os vereado-
res de Potim aprovaram, 
em sessão extraordinária 
na última semana, quatro 
projetos de autoria do Exe-
cutivo. Entre os benefícios 
estão o reajuste salarial 
dos servidores municipais 
e a equiparação do salá-
rio-base do magistério com 
o piso mínimo nacional. A 
medida será retroativa aos 
pagamentos de janeiro.

A Câmara realizou uma 
sessão extraordinária no 
último dia 27 para dis-
cutir quatro projetos da 
prefeita Erica Soler (PR). 
Todos foram aprovados por 
nove votos e uma ausência, 
de Eduardo Elias Andrini 
(PSB).

Uma das propostas prevê 
a readequação anual dos sa-
lários dos servidores públi-
cos. A medida implantada 
pela atual gestão garante 
o reajuste de 4,31% para 
recompor a inflação salarial 
de todas as classes, sempre 
no mês de janeiro.

Segundo a secretária de 
Administração, Raphaela 
Abrantes, com a aprovação 
na Câmara, além desta alte-
ração, o magistério recebeu 
um aumento de 12,84 %. 
Raphaela explicou que há 
uma lei nacional de 2008 
que estabelece o piso mí-

nimo para a classe. “Todos 
os anos estamos seguindo 
esse piso, e quando há rea-
dequação nacional a gente 
faz imediatamente no piso do 
município também”, frisou. 

De acordo com a comissão 
extraordinária de Justiça 
e Redação, criada exclusi-
vamente para essa sessão, 
o projeto é constitucional. 
“Pelo exposto, a referida 
propositura atende a todos 
requisitos pertinentes (par-
te do parecer favorável a 
apreciação da proposta pela 
Casa)”.

Outra categoria que re-
cebeu destaque na segun-
da-feira foi a dos agentes 
comunitários de saúde e de 
endemias. Os profissionais 
que ocupam esses cargos 
recebiam cerca de R$ 1,2 
mil por mês. Através de um 
projeto de 2016, de âmbito 
nacional, que prevê a pro-
gressão dos salários, todos, 
de forma retroativa a janeiro, 
receberão R$ 1,4 mil men-
salmente.

Completou a remessa das 
proposituras passadas pelo 
Legislativo, a suplementação 
do orçamento em R$ 380 
mil para o Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação). O valor 
é proveniente do excesso de 
arrecadação de 2019 e será 
investido no pagamento dos 
professores no primeiro tri-
mestre deste ano.

AME de Guará implanta sala 
para diagnóstico de dengue
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PP Nº 119/19 PROC. Nº 719/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de papel sulfite, material celulose vegetal, cor branca, 
gramatura 75g/m², comprimento 297mm, larg. 297mm, larg. 210mm, aplicação impressora
de jato de tinta, pct. c/ 500 folhas, conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DELTA ELETROMOVEIS EIRELI CNPJ Nº: 32.396.720/0001-04
VENCEDORA DO ITEM: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 131.000,00(cento trinta e um mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE Nº 01/2019– PROC. Nº 530/19

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 
hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Estratégias
de Saúde da Família, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: M. PICIANI PAZINATO COM DE MAT ELETRONICOS EIRELI
CNPJ Nº: 31.455.241/0001-59
Vencedora dos itens: 01,11,16,21
Valor Total:R$ 13.457,00(treze mil quatrocentos cinquenta e sete reais)
EMPRESA: MEDEFE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 25.463.374/0001-74
Vencedora dos itens:02,03,07,08,09,43,49
Valor Total:R$ 9.145,75(nove mil cento quarenta e cinco reais setenta e cinco centavos)
EMPRESA: KCR COM DE EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ Nº: 09.251.627/0001-90
Vencedora dos itens:04,05,06
Valor Total:R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais)
EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
Vencedora dos itens: 10,20,40,41
Valor Total:R$ 21.660,10(vinte e um mil seiscentos e sessenta reais e dez centavos)
EMPRESA: INOVA COMERCIAL TRANSP RODOVIARIOS EIRELI
CNPJ Nº: 21.286.632/0001-33
Vencedora dos itens: 12,13
Valor Total:R$ 21.330,00(vinte e um mil trezentos e trinta reais)
EMPRESA: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP CNPJ Nº: 08.648.188/0001-90
Vencedora dos itens:14,15,24,29,30,31,33
Valor Total:R$ 108.558,00(cento e oito mil quinhentos cinquenta e oito reais)
EMPRESA: ANDREIA LORENZI ME CNPJ Nº: 17.189.700/0001-79
Vencedora dos itens:17,18,34,35,38,39,42,45,50,51
Valor Total:R$ 14.655,00(quatorze mil seiscentos cinquenta e cinco reais)
EMPRESA: CIRURGICA S. FELIPE PROD P/ SAUDE EIRELI CNPJ Nº: 07.626.776/0001-60
Vencedora dos itens:19,22,25,36,37,48
VALOR Total:R$ 30.682,00(trinta mil seiscentos oitenta e dois reais)
EMPRESA: MACRO LIFE IMP. DE PROD. MEDICOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.022.486/0001-82
Vencedora dos itens:26,44,47
Valor Total:R$ 8.770,00(oito mil setecentos e setenta reais)
EMPRESA: TEKMARKET INDUSTRIA CNPJ Nº: 21.579.468/0001-52
Vencedora dos itens:27,28
Valor Total:R$ 32.750,00(trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais)
EMPRESA: COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSP MACROSUL LTDA
CNPJ Nº: 95.433.397/0001-11
Vencedora dos itens:32
Valor Total:R$ 17.840,00(dezessete mil oitocentos e quarenta reais)
EMPRESA: MHM DO COUTO – COMERCIAL ME CNPJ Nº: 97.533.241/0001-38
Vencedora dos itens:46
Valor Total:R$ 6.077,37(seis mil setenta e sete reis trinta e sete centavos)

PREFEITURA DE SILVEIRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 009/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2020
TIPO: Menor Preço por item

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material hospitalar para a Unidade Mista de 
Saúde e Postos de Saúde do município, conforme descrição constante do Termo de Referência-
Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 
DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 21/02/2020 às 09:00 horas. Optando 
o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de que 
cumpre os requisitos de habilitação, a declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser 
apresentados em envelopes à parte devidamente identificados ou avulsos e os envelopes 
Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo 
endereço em que será realizada a Sessão Pública, até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.

Silveiras-SP, 07 de fevereiro de 2020.
GUILHERME CARVALHO DA SILVA - Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 008/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2020
TIPO: Menor Preço por item

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para a Unidade 
Mista de Saúde e Postos de Saúde do município, conforme descrições constantes do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 
20/02/2020, às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante para os 
atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração 
de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues 
na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes 
e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados 
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações.

Silveiras, 07 de fevereiro de 2020.
Guilherme Carvalho da Silva-Prefeito Municipal.

Pinda investe R$ 180 mil na 
GCM para aumentar segurança
Proposta é armar agentes com capacitação para atuação paralela à 
polícia; Prefeitura aposta em ações colocadas em prática na região

Bruna Castro
Pindamonhangaba

Após a última reunião 
do Conseg (Conselho Co-
munitário de Segurança 
de Pindamonhangaba) foi 
discutida a aprovação do 
porte de armas dos agentes 
da GCM (Guarda Civil Metro-
politana), além de outros in-
vestimentos na corporação.

O secretário de Segurança, 
José Sodário Viana, salien-
tou que o desejo para a 
implantação de armamento 
aos agentes municipais era 
projetado desde 2017. “O 
município já pretendia im-
plantar um novo perfil para 
a Guarda. Eles iniciaram o 
processo de capacitação 
profissional, treinamento, 
cursos de capacitação para 
o porte de arma e o curso 
de tiro”.

De acordo com Sodário, 
dos 177 agentes, 45 foram 
aprovados e seguem para 
treinamento até o porte 
definitivo. Entre os cursos 
oferecidos pela parceria 
entre a GCM, Polícia Civil e 
Militar e os Bombeiros estão 
defesa pessoal, policiamento 
comunitário, direito admi-
nistrativo e penal, controle 
de distúrbios civis e uso 
de tonfa (bastão com uma 
alça perpendicular), além 
de noções sobre abuso de 
autoridade.

“O pregão relacionado 
com aquisição do arma-

mento deve ser em torno de 
R$ 130 mil a R$ 140 mil e 
poderá ter diminuição do 
valor inicial. Com relação 
aos demais cursos, em torno 
de R$ 50 mil”, explicou o 
secretário.

Segundo levantamento da 
secretaria de Segurança do 
Estado, em 2019 o número 
de roubos em Pindamo-
nhangaba diminuiu 10% em 
comparação ao ano anterior 
(563 para 506), já o total 
de apreensões do tráfico de 
drogas caiu 14% (240 para 
206). Em contrapartida, 
o número de estupros au-
mentou 63% (35 para 57). 
Quanto ao número de furtos 

o aumento foi de 15,6% 
(1.198 para 1.386).

Região – A iniciativa é 
em conformidade às ações 
de segurança já realizadas 
por cidades vizinhas, após 
aprovação do porte de ar-
mas para as guardas. Desde 
2017 Lorena possui agentes 
certificados no Curso de 
Tiro Defensivo pela Vida, 
reforçando o apoio à Polícia 
Militar e Civil. Em parceria 
à PM e à Polícia Civil, a 
cidade garantiu em 2019 
importantes resultados no 
combate à violência.

Segundo os dados da se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo, 

Lorena registrou uma queda 
de 13% nos casos de assas-
sinatos no ano passado, em 
comparação a 2018. O resul-
tado ficou abaixo do índice 
estadual, que registrou 40% 
de redução. No ano passado 
foram 16 casos de homi-
cídios dolosos (quando há 
intenção de matar), com 17 
vítimas, em 2018, a cidade 
registrou 28 casos.

Os números de furtos em 
2019 foram 744 contra 
701, e os roubos caíram de 
312 para 218. Finalizando o 
salto positivo do município 
está a diminuição de furtos 
e roubos de veículos, com 63 
contra 45 em 2019.

Treinamento da Guarda Municipal de Pinda, que passa a atuar armada; foco para redução da criminalidade

Foto: Divulgação PMP

Pindamonhangaba abre inscrições 
para curso gratuito de elétrica básica

Da Redação
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba que buscam 
qualificação para a entrada 
no mercado de trabalho 
têm uma opção gratuita 
na cidade. O Fundo Social 
de Solidariedade está com 
inscrições abertas para cur-
so de elétrica básica.

Serão duas turmas com 
15 vagas cada e a previsão 
é de que as aulas tenham 
início na próxima segun-
da-feira (10).

Os interessados devem 
se inscrever pessoalmente 
na sede do Fundo Social, 
localizado à rua Deputado 
Claro César, nº 53, no Cen-
tro da cidade, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h ou por 
telefone através do número 
(12) 3643-2223.

A primeira turma terá 
aulas às segundas e quar-
tas-feiras, das 18h às 22h, 
e a segunda turma às terças 
e quintas-feiras no mesmo 
horário.
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Qualifica Guará tem 910 vagas abertas 
para cursos profissionalizantesgratuitos

Da Redação
Guaratinguetá

O mercado de trabalho exige 
cada vez mais a qualificação 
para quem busca um emprego. 
Pensando nisso, a Prefeitura 
de Guaratinguetá está com 
inscrições abertas para mais 
uma fase dos cursos do Quali-
fica Guará.

Ao todo são 910 vagas com 

uma carga horária de 160 ho-
ras, com cursos como informá-
tica básica, inglês empresarial, 
assistente de contabilidade, 
auxiliar administrativo, turismo 
e hotelaria, todos com certifica-
dos reconhecidos pelo Senai.

As inscrições serão feitas na 
sede do Qualifica Guará que 
fica à rua Santa Clara, nº 301 
no bairro do Campinho, das 9h 
às 21h. Os documentos neces-
sários são a cópia do CPF e RG 

(não será aceita CNH), cópia 
do comprovante de endereço 
e comprovante de escolari-
dade (ensino fundamental 
completo).

Para os menores de idade 
(16 e 17 anos) é preciso a 
presença do responsável no 
ato da inscrição, com cópia 
da documentação. Para mais 
informações ou dúvidas entrar 
em contado através do telefone 
(12) 3133-9303.

Com nova diretoria executiva eleita, Codivap 
prevê ampliação de eficiência com sub-regiões 
Primeira reunião do consórcio no ano é marcada por criação de três cargos e divisão de 
regiões e representantes; Saúde é um dos temas prioritários para o grupo em ano eleitoral 

Rafaela Lourenço
Região

Após dois mandatos do 
prefeito de Ubatuba, Délcio 
Sato (PSD), o Codivap (Con-
sórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Mantiqueira) 
tem uma nova diretoria. À 
frente do grupo composto por 
44 municípios, o presidente 
eleito, Izaías Santana assume 
com novos cargos, divisão 
por sub-regiões e respectivas 
lideranças.

A primeira reunião de 2020, 
realizada na sede da Associa-
ção em Taubaté, na última 
sexta-feira, foi presidida por 
Sato, que se despediu do cargo 
para o prefeito de Jacareí, Iza-
ías Santana (PSDB) coordenar 
as ações do grupo. Além de 
agradecer o apoio dos pre-
feitos, o agora ex-presidente 
apresentou um balanço dos 

Prefeito Délcio Sato em reunião com o Codivap sobre segurança

Fotos: Reprodução

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A presidente da Arsaeg 
(Agência Reguladora de 
Guaratinguetá), Gabriela 
Tobar, faltou à convocação 
feita pela Câmara para uma 
sessão de sabatina sobre 
os serviços prestados pela 
agência. Previsto para a 
última quinta-feira, a sessão 
especial não foi realizada e 
Gabriela justificou a ausência 
devido a dores de cabeça. A 
postura da presidente da 
autarquia fez com que a 
maioria da Casa desistisse de 
uma nova convocação.

A convocação foi propos-
ta pelo vereador João Pita 
(PSB), que se mostrou insa-
tisfeito com as análises feitas 
pela Arsaeg nos últimos me-
ses. Para Pita, a fiscalização 
sobre os serviços ligados à 
água é de responsabilidade 
da agência. Além de ser o 
órgão fiscalizador, a Arsaeg 
concede ou recusa reajustes 
solicitados pela Saeg.

Em uma das últimas en-

trevistas de Gabriela, a pre-
sidente da autarquia con-
firmou que está sob análise 
duas propostas de reajuste 
na conta de água, que osci-
lam entre 5% e 18%. “Isso 
mostra um desconhecimento 
por parte da presidente da 
Arsaeg, ela desconhece um 
todo. Ela não sabe o que é 
5% e nem o que são 18%, 
ela tem que saber o que é 
de interesse da população, 
resguardando sempre a 
empresa. A empresa não 
pode ser penalizada. A gente 
tem que ver quanto tempo 
não temos esse reajuste, 
para oferta-lo à população”, 
afirmou Pita. “Nesse caso a 
gente fica muito preocupado 
com o desconhecimento da 
presidente quando ela dá 
qualquer tipo de entrevista 
sem saber nada”, concluiu o 
vereador.

Após o recebimento do 
atestado médico de Gabrie-
la, foi feita uma votação 
sobre uma nova convoca-
ção. Apenas Fabrício Dias e 
Nei Carteiro (MDB) foram a 
favor, enquanto João Pita, 

Luizão (PL), Décio Pereira 
(MDB), Tia Cleusa (MDB) e 
Marcelo da Santa Casa (PSD) 
votaram contra. “Quando eu 
falo dor de cabeça, é aquela 
dorzinha que incomoda, mas 
pô, a gente trabalha normal-

mente. Quantas vezes eu vim 
trabalhar com dor de cabe-
ça, então, nada que ela não 
poderia vir. A decisão, que 
partiu de mim, e foi apoiada 
pelos demais vereadores, é a 
não necessidade de convocá-

-la", comentou Pita.
Nei Carteiro defendeu Ga-

briela. “Uma vez que partiu 
da Câmara a iniciativa de 
convocá-la e ela apresentou 
atestado médico e justificou 
porque não pôde vir, com 

certeza é uma questão de co-
erência e paciência. A partir 
do momento que o objetivo 
principal é o diálogo para 
que soluções sejam apre-
sentadas, eu vejo importante 
uma nova convocação".

O regimento interno da Câ-
mara não prevê sanções para 
servidores, secretários muni-
cipais, prefeito ou diretores 
de autarquias e companhias 
que faltem a convocações 
da Casa. Além de Grabriela, 
os vereadores convidaram 
o presidente da Saeg (Com-
panhia de Águas, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá), 
Luciano Passoni, para uma 
sabatina sobre troca de hi-
drômetros e abastecimento 
de água. Não há uma data 
confirmada para o encontro.

Extinção – A Arsaeg será 
extinta após aprovação da 
Câmara Municipal no último 
ano. A Prefeitura de Gua-
ratinguetá vai contratar a 
Arsesp (Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo) para 
regular os serviços de água, 
esgoto e coleta de resíduos.

A Câmara de Guaratinguetá, que esperava pela diretora da Arsaeg, Gabriela Tobar, ausenta na quinta-feira

Foto: Arquivo Atos

Convocada pela Câmara, presidente da Arsaeg 
falta à sessão e vereadores desistem de sabatina
Diretora de agência reguladora apontou problemas de saúde como motivos para ausência na 
Câmara; vereadores esperam por novo encontro para debater falhas no sistema, após reclamações

trabalhos realizados durante 
as suas gestões.

Para compor a nova di-
retoria foram eleitos por 
aclamação, ao lado do presi-
dente Santana, como primeira 
vice-presidente a prefeita de 

São Luiz do Paraitinga, Ana 
Lúcia Bilard (PSDB) e segundo 
vice-presidente, o prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB).

Como primeiro ato da pre-
sidência, Santana apresentou 

para os prefeitos o projeto 
de ampliação estatutária dos 
membros da diretoria executi-
va, dividindo-a em sub-regiões 
e criando mais três representa-
tividades. A proposta foi apro-
vada e a associação passou a 
contar com seis sub-regiões: 
Vale Histórico com o prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (SD); Litoral Norte 
com a prefeita de Ilhabela, 
Maria das Graças Ferreira, a 
Gracinha (PSDB); região de 
Guaratinguetá com o prefeito 
Marcus Soliva;  região de São 
José dos Campos com prefeito 
de Jacareí, Izaías Santana, 
Taubaté com a prefeita de São 
Luiz do Paraitinga Ana Lucia 
Bilard e região Mogiana com 
o prefeito de Mogi das Cruzes 
Marcus Melo (PSDB). “Seis 
membros na diretoria para que 
a gente dê mais legitimidade 
e consiga estar presente em 
cada sub-região com maior 
eficiência”, frisou Santana.

Segundo o presidente, as 
prioridades de discussão 
seguem três aspectos mais 
importantes, o de relacio-
namento com os governos 
federal e estadual e as ques-
tões internas de cada cidade. 
No âmbito federal, os desafios 
serão de acompanhar as dis-
cussões a respeito do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação), 
crucial para as finanças e a 
qualidade do ensino nos mu-
nicípios e o financiamento da 
atenção básica.

Sobre o governo do Estado, 
Santana lembrou a neces-
sidade de maior repasse 
para o Vale Histórico. “É a 
região mais desguarnecida 
de equipamentos públicos 
e temos que cobrar com 
mais insistência e veemên-
cia”, destacou o presidente 
do Codivap. “Vamos dar 

continuidade a essa gestão, 
principalmente agora com o 
Sato que avançou bastante 
em relação a esses temas, e 
tenho certeza que produzi-
remos melhores resultados 
com a nova diretoria agora 
ampliada”.

O ex-presidente Sato desta-
cou o suporte dado aos muni-
cípios associados através de 
cursos para os funcionários 
das prefeituras, estudos para 
incrementar as receitas e a 
interlocução com os governos 
federal e estadual. 

Em ano eleitoral, o Consór-
cio ainda não tem o próximo 
encontro definido. Segundo 
Santana, a diretoria está 
tentando uma agenda com 
secretários de Estado e com 
os principais da região, como 
o de Saúde e Segurança.

Apesar de garantir agilida-
de nos trabalhos, o presidente 
prevê a necessidade de en-
xugar a agenda das cidades. 
“Não podemos parar ou di-
minuir o ritmo porque se re-
laxarmos um pouquinho em 
relação as ações do Codivap, 
os nossos prefeitos de 2021 
encontrarão processos que 
terão que recuperar caminho. 
Também precisamos reduzir 
um pouco a agenda específi-
ca porque os prefeitos têm 
bastante atividade neste ano”.
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Sudeste apresenta melhores números em 
relação aos serviços de água e esgoto

Da Redação
Piquete

Investimento privado em saneamento 
básico é a esperança para diminuir as 
desigualdades sociais em todo Brasil

A desigualdade social, infe-
lizmente, é um tema presente 
desde muito cedo no dia a 
dia de muitos brasileiros, 
afinal ela prejudica e limita 
o status social de muitas 
pessoas, além do acesso a 
direitos básicos como edu-
cação, saúde de qualidade, 
direito à propriedade, ao 
trabalho, à moradia, sanea-
mento básico, entre outros. 
Segundo o indicador de de-
sigualdade de renda Gini, o 
Brasil é um dos países mais 
desiguais do mundo e isso é 
facilmente percebido quando 
observa-se as características 
socioeconômicas das cinco 
regiões brasileiras e o aces-
so ao saneamento básico. A 
Região Sudeste apresenta os 
melhores números em rela-
ção aos serviços de água e 
esgoto. De acordo com o SNIS 
(2017), 91,25% da população 
sudeste é atendida com água 
tratada, 78,56% do esgoto é 
coletado e 50,39% é tratado, 
diferente da região Norte 
e Nordeste, que são as que 
menos oferecem acesso a 
estes serviços básicos.

Em Guaratinguetá, cidade 
do Vale Paraíba, no Estado de 
São Paulo, são coletados 91% 
dos efluentes, segundo dados 
da Guaratinguetá Saneamen-
to, empresa responsável 
pela coleta e tratamento de 
esgoto na cidade. A empresa 

segue em processo de cons-
trução de um novo termo 
aditivo com a SAEG para 
injetar novos investimentos 
para evolução do tratamento 
do esgoto na cidade. Este ce-
nário positivo da região de-
ve-se ao alto investimento da 
iniciativa privada no setor 
que, de acordo com dados da 
CNI (Confederação Nacional 
das Indústrias), possui um 
melhor desempenho, cerca 
de 20 pontos percentuais a 
mais na qualidade da pres-
tação de serviços de água e 
esgoto no Brasil, em compa-
ração com a atuação pública. 
Nas cidades onde atuam, as 
companhias particulares 
registram índice médio para 
coleta de esgoto de 72,3%, 
enquanto a média nacional 
é de 52,3%. 

Eduardo Caldeira, diretor 
da Guaratinguetá Saneamen-
to, destaca que em um país 
de dimensões continentais 
e com uma população de 
cerca de 210 milhões de 
habitantes, como o Brasil, a 
universalização dos serviços 
de saneamento básico é um 
dos maiores desafios. “As 
desigualdades sociais que 
enfrentamos no Brasil pre-
cisam ser rompidas e finali-
zadas. Nós da Guaratinguetá 
Saneamento trabalhamos 
para que a população local 
tenha amplo acesso ao sa-
neamento básico e, assim, 
maior qualidade de vida”, 
diz o diretor.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta CP n°. 06/19 - Proc. nº. 724/19

O Município de Lorena-SP torna público que esgotado o prazo legal previsto na Lei nº 
8.666/93, art. 43, inciso III, sem manifestação das licitantes participantes da Concorrência 
Pública nº. 01/2020 cujo objeto é a Concessão de gestão de apoio ao monitoramento de 
mobilidade urbana e operação de estacionamento rotativo controlado de veículos em 
vias e logradouros públicos do município de Lorena - SP, denominado “ZONA AZUL”, fica 
marcado para o dia 11 de fevereiro de 2020, as 14:00h a Sessão Pública para abertura dos 
envelopes de Proposta. Reiterando e ratificando o exposto no início da sessão pública do dia 
29/01/2020, antes do recebimento do credenciamento das licitantes presentes e da abertura
dos envelopes das propostas, em consonância com o disposto no artigo 18-A da lei 8987/95 
e artigo 3° da lei 8666/93, para ampliação da disputa, maior competitividade e seleção da 
proposta mais vantajosa pela Prefeitura de Lorena, todas as empresas credenciadas e que 
tiveram suas propostas classificadas estão convocadas para participação na fase de lances 
verbais. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura 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, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 24/2020 do PROC nº 22/2020-SUP – 336/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação emergencial de exames de eletrocardiograma e eletroencefalograma
com emissão de laudos via internet, conforme especificações e quantitativos estabelecidos
no contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA EPP
CNPJ Nº: 13.222.957/0001-24
VALOR TOTAL: R$ 16.110,00(dezesseis mil cento e dez reais)
VIGÊNCIA: 180(cento e oitenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 122/2019– PROC. Nº 723/19

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é fornecimento de material gráfico para 
diversas Secretarias, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: W.L. DE AQUINO COM. ATACADISTA DE PROD. EM GERAL
CNPJ Nº: 05.776.595/0001-95
Vencedora dos itens: 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
21,22,23,24,26,27,31,32, 33,34,37,38,40,41,42,46,48,49,50,53,55,56,59,62,63,66,67
, 68,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86, 88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99,101,10
, 103,104,105
Valor Total:R$ 92.451,86 (noventa e dois mil quatrocentos cinquenta e um reais oitenta 
e seis centavos)
EMPRESA: PUCCINELLI GRAFICA E ED. LTDA ME CNPJ Nº: 01.685.714/0001-43
Vencedora dos itens:05,20,28,80,81,87
Valor Total: R$ 2.584,00(dois mil quinhentos oitenta e quatro reais)
EMPRESA: JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA ME CNPJ Nº: 12.358.920/0001-65
Vencedora dos itens:25,29,30,35,36,43,44,45,51,54,57,58,60,64
Valor Total:R$ 35.599,59(trinta e cinco mil quinhentos noventa e nove reais noventa 
centavos)
EMPRESA: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA CNPJ Nº: 13.919.051/0001-63
Vencedora dos itens:39,95,100
Valor Total: R$ 13.720,00(treze mil setecentos e vinte reais)
EMPRESA: JG IND. GRAFICA LTDA ME CNPJ Nº: 23.580.479/0001-88
Vencedora dos itens:47,52,61,70,71
Valor Total:R$ 11.616,00(onze mil seiscentos e dezesseis reais)
EMPRESA: DANPRINT COM. E SERVIÇO COMUM. VISUAL LTDA ME
CNPJ Nº: 24.355.951/0001-41
Vencedora dos itens:65
Valor Total:R$ 8.450,00(oito mil quatrocentos e cinquenta reais)
EMPRESA: SUCESSO PRINT ARTES GRÁFICAS LTDA CNPJ Nº: 01.633.039/0001-09
Vencedora dos itens:69
Valor Total:R$ 21.420,00(vinte e um mil quatrocentos e vinte reais)

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:
SILVONEY NUNES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquina, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de abril de 1986, residente e domiciliado Rua José Moreira Leite Cesar
nº 186, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de SILVIO DE OLIVEIRA e EDINÉIA
NUNES DA SILVA OLIVEIRA.
KARINA APARECIDA CELESTINO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de departamento pessoal, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de maio de 1988, residente e domiciliada Rua
José Moreira Leite Cesar nº 186, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
CARLOS MACHADO e MARISTELA CELESTINO MACHADO. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FRANKLIN HUDSON DA NOBREGA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
eletrônico de automação, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em
Mogi das Cruzes-SP, no dia 28 de maio de 1973, residente e domiciliado Rua Albino B.
Monteiro Júnior, nº 40, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de OTAVIO BEZERRA DA
NOBREGA FILHO e SUELI SILVANA DA NOBREGA.
JOELMA JENIFFER MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão artesã, estado
civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Jacareí-SP, no dia 24 de março de
1971, residente e domiciliada Rua Albino B. Monteiro Júnior, nº 40, Centro,
Pindamonhangaba SP, filha de NELSON ANTONIO MENDES e MARIA THEREZINHA
MENDES. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ODILON ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão representante comercial,
estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 04 de
outubro de 1965, residente e domiciliado Rua João Livramento nº 610, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filho de EDSON ALVES DE SOUZA e ALDIRA LIMA DE SOUZA.
LETIZIA SIMONCINI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil
divorciada, de 65 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 15 de abril de 1954,
residente e domiciliada Rua João Livramento nº 610, Vila Rica, em Pindamonhangaba
SP, filha de ANTONINO SIMONCINI e JULIA CARMEN SIMONCINI. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBIANO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 07 de
janeiro de 1978, residente e domiciliado Rua Luiz Carlos Magalhães nº 181, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO GETULIO DE ALMEIDA e
MARIA MACHADO DE ALMEIDA.
TAÍS APARECIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de novembro
de 1982, residente e domiciliada Rua Luiz Carlos Magalhães nº 181, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de ALTAIR VIANA PEREIRA e ARACI
PAES DA 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, 03 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK NICOLLAS RODRIGUES SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de produção, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de dezembro de 1991, residente e domiciliado Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, bloco 1, apto 403, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de SANDRO DOS PRAZERES SOUSA e ROSEMEIRE
RODRIGUES SOUSA.
RAFAELA FERNANDA DE CAMPOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no
dia 03 de janeiro de 1990, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, bloco 1, apto 403, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO
GOMES DE OLIVEIRA e EVA TERESINHA DE CAMPOS. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS LIMA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ, no dia 02 de
junho de 1999, residente e domiciliado Rua Santa Maria, nº 176, Jardim Rosely,
Pindamonhangaba SP, filho de WALTER QUEIROZ DA FONSECA JUNIOR e IRIS
MEDEIROS LIMA.
ANA LÍVIA DE SOUZA CABRAL VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de julho de 1999, residente e domiciliada Rua Santa Maria, nº 176, Jardim
Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALFREDO VICENTE e PATRICIA DE
SOUZA CABRAL VICENTE. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS RIBEIRO SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão professor de educação
física, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de abril de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco de Paula Santos nº
371, Jardim Rosely, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIA DE SOUZA e
MARIA MARTA RIBEIRO DE SOUZA.
EMMELINE REGUERO LUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora
comercial, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 25 de setembro de 1987, residente e domiciliada Rua Benjamin Bittencourt
nº 101, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de ROBERCI EUCLIDES REGUERO
LUIZ e VERA LUCIA RAMOS REGUERO LUIZ. 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, 04 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil
solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Itabuna-BA, no dia 31 de março de 1990,
residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 164, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de JEAN SANTOS e NIVEA SANTOS DE SOUZA. LETÍCIA
ALMEIDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem/vendedora, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de abril de 1999, residente e domiciliada Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 164, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
AMILTON PAULO DO NASCIMENTO e MICHELE ARANTES ALMEIDA 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, 04 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NILTON PEREIRA SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 18 de novembro de 1997, residente e domiciliado Rua José Ribeiro Tavares, nº 53,
Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filho de NILTON PEREIRA SANTOS e MARIA DE
LÉLLIS DOS SANTOS SILVA.
SEBASTIANA DE FÁTIMA RODRIGUES FLORIANO FILHA, de nacionalidade brasileira,
profissão autônoma, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de setembro de 1996, residente e domiciliada Rua
José Ribeiro Tavares, nº 53, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO
DONIZETI FLORIANO e SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES FLORIANO.
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, 04 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17
de junho de 1987, residente e domiciliado Rua Helena Salgado Cesar nº 230, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filho de MAURICIO LUIZ DOS REIS e LEONOR VIANA
DOS SANTOS REIS.
ARIELI ROSA BRASILEIRA SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01
de fevereiro de 1983, residente e domiciliada Rua Helena Salgado Cesar nº 230,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO SEBASTIÃO FILHO e ROSAN-
GELA DE SOUZA SEBASTIÃO. 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, 04 de fevereiro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON GOUVANY RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão supervisor,
estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de julho de 1976, residente e domiciliado na Estrada Municipal Alcides Soares
de Oliveira, Travessa 2, nº 11, Beta, em Pindamonhangaba SP, filho de JAIR RIBEIRO
e VÉRA LÚCIA DE ANDRADE RIBEIRO.
GABRIELA LIMA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão fiscal de frente de
caixa, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 19 de março de 1996, residente e domiciliada na Estrada Municipal Alcides
Soares de Oliveira, Travessa 2, nº 11, Beta, em Pindamonhangaba SP, filha de
ROSSINI APARECIDO CORREA DA SILVA PINTO e SIMONE GONÇALVES LIMA.
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, 05 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em plástico, estado civ il divorciado, de 45 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de maio de 1974, residente e domiciliado Rua dos
Andradas nº 478, Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ RIBEIRO DE
AGUIAR e FLORINDA MARIA RIBEIRO.
MARIA JULIANA ZAMITH, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
setembro de 1983, residente e domiciliada Rua dos Andradas nº 478, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CIORCIARI ZAMITH e MARIA CELESTE
FERREIRA ZAMITH. 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, 05 de fevereiro de 2020.

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:
SILVONEY NUNES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de
máquina, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 02 de abril de 1986, residente e domiciliado Rua José Moreira Leite Cesar
nº 186, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filho de SILVIO DE OLIVEIRA e EDINÉIA
NUNES DA SILVA OLIVEIRA.
KARINA APARECIDA CELESTINO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de departamento pessoal, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba-SP, no dia 02 de maio de 1988, residente e domiciliada Rua
José Moreira Leite Cesar nº 186, Andrade, em Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
CARLOS MACHADO e MARISTELA CELESTINO MACHADO. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FRANKLIN HUDSON DA NOBREGA, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
eletrônico de automação, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em
Mogi das Cruzes-SP, no dia 28 de maio de 1973, residente e domiciliado Rua Albino B.
Monteiro Júnior, nº 40, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de OTAVIO BEZERRA DA
NOBREGA FILHO e SUELI SILVANA DA NOBREGA.
JOELMA JENIFFER MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão artesã, estado
civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Jacareí-SP, no dia 24 de março de
1971, residente e domiciliada Rua Albino B. Monteiro Júnior, nº 40, Centro,
Pindamonhangaba SP, filha de NELSON ANTONIO MENDES e MARIA THEREZINHA
MENDES. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ODILON ALVES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão representante comercial,
estado civil divorciado, de 54 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 04 de
outubro de 1965, residente e domiciliado Rua João Livramento nº 610, Vila Rica, em
Pindamonhangaba SP, filho de EDSON ALVES DE SOUZA e ALDIRA LIMA DE SOUZA.
LETIZIA SIMONCINI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil
divorciada, de 65 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 15 de abril de 1954,
residente e domiciliada Rua João Livramento nº 610, Vila Rica, em Pindamonhangaba
SP, filha de ANTONINO SIMONCINI e JULIA CARMEN SIMONCINI. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RUBIANO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado
civil solteiro, de 42 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 07 de
janeiro de 1978, residente e domiciliado Rua Luiz Carlos Magalhães nº 181, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO GETULIO DE ALMEIDA e
MARIA MACHADO DE ALMEIDA.
TAÍS APARECIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de novembro
de 1982, residente e domiciliada Rua Luiz Carlos Magalhães nº 181, bairro das
Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de ALTAIR VIANA PEREIRA e ARACI
PAES DA 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, 03 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ERICK NICOLLAS RODRIGUES SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de produção, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 08 de dezembro de 1991, residente e domiciliado Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, bloco 1, apto 403, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de SANDRO DOS PRAZERES SOUSA e ROSEMEIRE
RODRIGUES SOUSA.
RAFAELA FERNANDA DE CAMPOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no
dia 03 de janeiro de 1990, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, bloco 1, apto 403, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de EDUARDO
GOMES DE OLIVEIRA e EVA TERESINHA DE CAMPOS. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS LIMA DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Rio de Janeiro-RJ, no dia 02 de
junho de 1999, residente e domiciliado Rua Santa Maria, nº 176, Jardim Rosely,
Pindamonhangaba SP, filho de WALTER QUEIROZ DA FONSECA JUNIOR e IRIS
MEDEIROS LIMA.
ANA LÍVIA DE SOUZA CABRAL VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 05 de julho de 1999, residente e domiciliada Rua Santa Maria, nº 176, Jardim
Rosely, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALFREDO VICENTE e PATRICIA DE
SOUZA CABRAL VICENTE. 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 fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS RIBEIRO SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão professor de educação
física, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 07 de abril de 1994, residente e domiciliado Rua Francisco de Paula Santos nº
371, Jardim Rosely, em Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIA DE SOUZA e
MARIA MARTA RIBEIRO DE SOUZA.
EMMELINE REGUERO LUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão supervisora
comercial, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 25 de setembro de 1987, residente e domiciliada Rua Benjamin Bittencourt
nº 101, Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de ROBERCI EUCLIDES REGUERO
LUIZ e VERA LUCIA RAMOS REGUERO LUIZ. 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, 04 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEAN SOUZA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor, estado civil
solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Itabuna-BA, no dia 31 de março de 1990,
residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de Azevedo, nº 164, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filho de JEAN SANTOS e NIVEA SANTOS DE SOUZA. LETÍCIA
ALMEIDA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de
enfermagem/vendedora, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de abril de 1999, residente e domiciliada Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 164, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de
AMILTON PAULO DO NASCIMENTO e MICHELE ARANTES ALMEIDA 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, 04 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NILTON PEREIRA SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 18 de novembro de 1997, residente e domiciliado Rua José Ribeiro Tavares, nº 53,
Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filho de NILTON PEREIRA SANTOS e MARIA DE
LÉLLIS DOS SANTOS SILVA.
SEBASTIANA DE FÁTIMA RODRIGUES FLORIANO FILHA, de nacionalidade brasileira,
profissão autônoma, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de setembro de 1996, residente e domiciliada Rua
José Ribeiro Tavares, nº 53, Shangri-lá, Pindamonhangaba SP, filha de SERGIO
DONIZETI FLORIANO e SEBASTIANA DE FATIMA RODRIGUES FLORIANO.
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, 04 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEFFERSON DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17
de junho de 1987, residente e domiciliado Rua Helena Salgado Cesar nº 230, Mombaça,
em Pindamonhangaba SP, filho de MAURICIO LUIZ DOS REIS e LEONOR VIANA
DOS SANTOS REIS.
ARIELI ROSA BRASILEIRA SEBASTIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01
de fevereiro de 1983, residente e domiciliada Rua Helena Salgado Cesar nº 230,
Mombaça, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO SEBASTIÃO FILHO e ROSAN-
GELA DE SOUZA SEBASTIÃO. 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, 04 de fevereiro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WELLINGTON GOUVANY RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão supervisor,
estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 17 de julho de 1976, residente e domiciliado na Estrada Municipal Alcides Soares
de Oliveira, Travessa 2, nº 11, Beta, em Pindamonhangaba SP, filho de JAIR RIBEIRO
e VÉRA LÚCIA DE ANDRADE RIBEIRO.
GABRIELA LIMA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão fiscal de frente de
caixa, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 19 de março de 1996, residente e domiciliada na Estrada Municipal Alcides
Soares de Oliveira, Travessa 2, nº 11, Beta, em Pindamonhangaba SP, filha de
ROSSINI APARECIDO CORREA DA SILVA PINTO e SIMONE GONÇALVES LIMA.
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, 05 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão técnico
em plástico, estado civ il divorciado, de 45 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de maio de 1974, residente e domiciliado Rua dos
Andradas nº 478, Centro, em Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ RIBEIRO DE
AGUIAR e FLORINDA MARIA RIBEIRO.
MARIA JULIANA ZAMITH, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado
civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
setembro de 1983, residente e domiciliada Rua dos Andradas nº 478, Centro, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ CIORCIARI ZAMITH e MARIA CELESTE
FERREIRA ZAMITH. 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, 05 de fevereiro de 2020.

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:
HENRIQUE CARDOSO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 13
de setembro de 1990, residente e domiciliado Rua Taubaté nº 278, Alto do Cardoso,
em Pindamonhangaba SP, filho de CLEDIO DOS SANTOS RODRIGUES e DEBORA
CARDOSO GARCIA.
ISABELLE ADRIANE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de abril de 1997, residente e domiciliada Rua Taubaté nº 278, Alto do
Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS SIQUEIRA e ADELIA
CRISTINA TEIXEIRA SIQUEIRA. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ APARECIDO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão pizzaiolo, estado
civil solteiro, de 63 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 06 de setembro de
1956, residente e domiciliado Rua Araras, nº 310, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP,
filho de JUVENTINO ALVES e MARIA DE GODOY ALVES.
MARLÍ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 58 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de abril de
1961, residente e domiciliada Rua Araras, nº 310, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP,
filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA PAULA DE OLIVEIRA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO MAURO DE CASTRO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
empresário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
09 de junho de 1990, residente e domiciliado Rua General Júlio Salgado, nº 950, apto
93, Alto do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO MAURO DE CASTRO e
MARIA APARECIDA DE MENDONÇA CASTRO.
RAFAELLA BARROS IMEDIATO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão
administradora, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de dezembro de 1990, residente e domiciliada Rua Papa João Paulo I, nº 393,
Lessa, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL DE JESUS FILHO e DÉBORA MARIA
BARROS IMEDIATO DE JESUS. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WAGNER RODRIGO DE PAULA CLARO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de setembro de 1986, residente e domiciliado Rua Alcides Marcondes,
nº 10, Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ WILSON DE PAULA
CLARO e ROSEANE FERRARI DE PAULA CLARO.
DENISE DO ROSARIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de março
de 1989, residente e domiciliada Rua Alcides Marcondes, nº 10, Campos Maia,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO ROSARIO e MARIA APARECIDA DO
ROSARIO. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS LEMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de novembro de 1995, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 1102, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de FLÁVIO DOS SANTOS
e MARIA VITORIA LEMOS DE OLIVEIRA.
LUCIANO DA SILVA GOMES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 1102, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de LUCIANO DA SILVA
GOMES e GISELLE RAMALHO DE CAMPOS. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO CARLOS LUCIANO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante,
estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Moreira Cesar-SP, no dia 09
de abril de 1964, residente e domiciliado na Estrada Particular Fazenda Santa Emilia
nº 18300, Piracuama, em Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL LUCIANO e
VIRGILIA SOARES.
MARIA JULIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
junho de 1978, residente e domiciliada na Estrada Particular Fazenda Santa Emilia nº
18300, Piracuama, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO ALVES FERREIRA
e MARIA ERCILIA DE OLIVEIRA FERREIRA. 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, 07 de fevereiro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HIAGO BRENAND DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão separador, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Therezinha Teixeira de Souza nº 455,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de REGINALDO PEDRO DA SILVA e
ILDA MARIA APARECIDA COSTA SILVA.
VANESSA ROCHA E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
novembro de 2000, residente e domiciliada Rua Therezinha Teixeira de Souza nº 455,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de AILTON BISPO DA SILVA e IVETE
ROCHA E 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, 07 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS AUGUSTO CAETANO, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador
de solda, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de abril de 1983, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José
de Azevedo nº 430, bloco 14, aptº. 304, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ BENEDITO CAETANO e REJANE MARIA DA SILVA CAETANO. ÁGATA MARQUES
BATISTA BERNARDES, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
junho de 1992, residente e domiciliada Rua General Julio Salgado nº 435, Alto do
Tabaú,, em Pindamonhangaba SP, filha de CHARLES BERNARDES e ROSANA
MARQUES BATISTA BERNARDES. 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, 07 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÚLIO CÉSAR BAPTISTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de manutenção,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de julho de 1992, residente e domiciliado Travessa Ana Goffi nº 30, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO BAPTISTA e IVONE MORAES DO
NASCIMENTO BAPTISTA.
PAULA THAÍS CAVALHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
setembro de 1995, residente e domiciliada Rua Augustin San Martin nº 235, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO WANDERLEY CAVALHEIRO e MARIA
CLAUDELINA CAVALHEIRO. 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, 07 de fevereiro de 2020.

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:
HENRIQUE CARDOSO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 13
de setembro de 1990, residente e domiciliado Rua Taubaté nº 278, Alto do Cardoso,
em Pindamonhangaba SP, filho de CLEDIO DOS SANTOS RODRIGUES e DEBORA
CARDOSO GARCIA.
ISABELLE ADRIANE SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 22 de abril de 1997, residente e domiciliada Rua Taubaté nº 278, Alto do
Cardoso, em Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ CARLOS SIQUEIRA e ADELIA
CRISTINA TEIXEIRA SIQUEIRA. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ APARECIDO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão pizzaiolo, estado
civil solteiro, de 63 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 06 de setembro de
1956, residente e domiciliado Rua Araras, nº 310, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP,
filho de JUVENTINO ALVES e MARIA DE GODOY ALVES.
MARLÍ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 58 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de abril de
1961, residente e domiciliada Rua Araras, nº 310, Maria Áurea, Pindamonhangaba SP,
filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA PAULA DE OLIVEIRA. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO MAURO DE CASTRO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
empresário, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
09 de junho de 1990, residente e domiciliado Rua General Júlio Salgado, nº 950, apto
93, Alto do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO MAURO DE CASTRO e
MARIA APARECIDA DE MENDONÇA CASTRO.
RAFAELLA BARROS IMEDIATO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão
administradora, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 01 de dezembro de 1990, residente e domiciliada Rua Papa João Paulo I, nº 393,
Lessa, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL DE JESUS FILHO e DÉBORA MARIA
BARROS IMEDIATO DE JESUS. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WAGNER RODRIGO DE PAULA CLARO, de nacionalidade brasileira, profissão operador
de produção, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de setembro de 1986, residente e domiciliado Rua Alcides Marcondes,
nº 10, Campos Maia, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ WILSON DE PAULA
CLARO e ROSEANE FERRARI DE PAULA CLARO.
DENISE DO ROSARIO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 25 de março
de 1989, residente e domiciliada Rua Alcides Marcondes, nº 10, Campos Maia,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO ROSARIO e MARIA APARECIDA DO
ROSARIO. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS LEMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
06 de novembro de 1995, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 1102, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de FLÁVIO DOS SANTOS
e MARIA VITORIA LEMOS DE OLIVEIRA.
LUCIANO DA SILVA GOMES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de janeiro de 1998, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo nº 1102, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de LUCIANO DA SILVA
GOMES e GISELLE RAMALHO DE CAMPOS. 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, 06 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO CARLOS LUCIANO, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante,
estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em Moreira Cesar-SP, no dia 09
de abril de 1964, residente e domiciliado na Estrada Particular Fazenda Santa Emilia
nº 18300, Piracuama, em Pindamonhangaba SP, filho de MANOEL LUCIANO e
VIRGILIA SOARES.
MARIA JULIA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante, estado
civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
junho de 1978, residente e domiciliada na Estrada Particular Fazenda Santa Emilia nº
18300, Piracuama, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDICTO ALVES FERREIRA
e MARIA ERCILIA DE OLIVEIRA FERREIRA. 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, 07 de fevereiro de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HIAGO BRENAND DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão separador, estado
civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de
fevereiro de 1996, residente e domiciliado Rua Therezinha Teixeira de Souza nº 455,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filho de REGINALDO PEDRO DA SILVA e
ILDA MARIA APARECIDA COSTA SILVA.
VANESSA ROCHA E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
novembro de 2000, residente e domiciliada Rua Therezinha Teixeira de Souza nº 455,
Araretama, em Pindamonhangaba SP, filha de AILTON BISPO DA SILVA e IVETE
ROCHA E 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, 07 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS AUGUSTO CAETANO, de nacionalidade brasileira, profissão coordenador
de solda, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 08 de abril de 1983, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José
de Azevedo nº 430, bloco 14, aptº. 304, Crispim, em Pindamonhangaba SP, filho de
JOSÉ BENEDITO CAETANO e REJANE MARIA DA SILVA CAETANO. ÁGATA MARQUES
BATISTA BERNARDES, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado
civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de
junho de 1992, residente e domiciliada Rua General Julio Salgado nº 435, Alto do
Tabaú,, em Pindamonhangaba SP, filha de CHARLES BERNARDES e ROSANA
MARQUES BATISTA BERNARDES. 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, 07 de fevereiro de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÚLIO CÉSAR BAPTISTA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de manutenção,
estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de julho de 1992, residente e domiciliado Travessa Ana Goffi nº 30, Crispim, em
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ BENEDITO BAPTISTA e IVONE MORAES DO
NASCIMENTO BAPTISTA.
PAULA THAÍS CAVALHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária, estado
civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de
setembro de 1995, residente e domiciliada Rua Augustin San Martin nº 235, Crispim,
em Pindamonhangaba SP, filha de SEBASTIÃO WANDERLEY CAVALHEIRO e MARIA
CLAUDELINA CAVALHEIRO. 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, 07 de fevereiro de 2020.
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Shibata e Meritor anunciam unidades em Roseira e 
Pindamonhangaba com cerca de quinhentos empregos

Ação tenta evitar aumento da inadimplência e arrecar mais recursos; cota única oferece desconto de até 20% nos tributos

Da Redação 
Região 

Pindamonhangaba e Ro-
seira fazem parte do grupo 
de cidades com alta expec-
tativa para a geração de 
empregos, desde que uma 
rede de supermercado e 
uma fábrica anunciaram 
construções nos municípios, 
podendo gerar até quinhen-
tos empregos diretos. Em 
dezembro de 2019, Roseira 
registrou 91 admissões 
e 47 desligamentos, em 
Pindamonhangaba foram 
695 admissões contra 895 
desligamentos.

A rede de supermercados 
Shibata anunciou a chegada 
de mais duas unidades para 
Pindamonhangaba, sendo a 

Atendimento no setor de Tributação da Prefeitura de Ubatuba; cidade tem maior prazo para alavancar IPTU

primeira no imóvel do Sin-
dicato Rural, onde funciona 
a sede da instituição, no 
Centro da cidade, podendo 
gerar entre 200 e 250 em-
pregos diretos. A segunda 

unidade tem previsão para 
ser construída no Distrito 
de Moreira César.

A fabricante de autopeças 
Meritor anunciou investi-
mento de R$ 200 milhões 

para construção de uma 
nova fábrica da empresa 
em Roseira.

A expectativa é de que a 
unidade inicie as operações 
em abril de 2021, com ge-

Bruna Silva
Potim

Buscando arrecadar mais 
recursos, a Prefeitura de Uba-
tuba anunciou na última terça-
-feira a prorrogação do prazo 
para os pagamentos à vista 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) e da taxa 
de coleta de lixo. A medida 
deve garantir aos moradores 
um desconto de até 20% nos 
tributos caso os quitem até o 
próximo dia 21.

De acordo com a secretaria 
de Fazenda e Planejamento, 
a extensão do prazo foi mo-
tivada pelo atraso na entrega 
dos carnês de impostos de 
2020, impossibilitando que 

os contribuintes conseguissem 
liquidá-los dentro do prazo 
original da cota única com 
desconto, que era até 31 de 
janeiro. 

Com a ampliação do perío-
do, os proprietários de imóveis 
devem imprimir o boleto no 
site da Prefeitura, na sessão 
Portal de Serviços, ou compa-
recerem ao Posto de Atendi-
mento ao Contribuinte, que 
fica à rua Dona Maria Alves, 
nº 865, no Centro. 

Já os moradores que preferi-
rem pagar de forma parcelada 
os tributos municipais, que 
possuem seus valores calcula-
dos de acordo com o tamanho 
dos imóveis, poderão realizar 
em até 11 vezes, sendo que a 
primeira tem de ser efetuada 

Foto: Reprocução

Moradores do Clube dos 500 cobram 
Prefeitura de Guará por pavimentação
Bairro às margens da Via Dutra aguarda ação; condições de ruas prejudica dia a dia

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A falta de pavimenta-
ção é alvo de reclamações 
no Clube dos 500, bairro 
de Guaratinguetá. Em boa 
parte da região não há 
pavimento asfáltico ou de 
bloquetes e quando chove, 
a situação fica difícil para 
quem precisa chegar ou 
sair de casa. No ano passado 
foi feita uma reunião com 
membros da Prefeitura, e 
agora os moradores aguar-
dam posicionamento do 
Executivo e pedem solução.

Ademar Monteiro César, 70 
anos, é engenheiro e mora 
em uma das duas ruas pavi-
mentadas do Clube dos 500, 
a Araucárias. Ele vê como 
importante a discussão com 
o poder público municipal, 
já que diferente dele, muitos 
outros moradores não têm 
pavimentação em suas ruas.  

“A reunião foi no fim de 
setembro, início de outubro, 
foi combinada uma série de 
coisas. Teve atividades para 
os moradores executarem 
e depois a continuidade 
com a Prefeitura. Não acon-
teceu nada, até hoje não 
evoluiu”, criticou César. 
“Apresentaram um projeto 
que necessitou ser orçado 
novamente. Na época, o 
prefeito sugeriu um grupo 
de WhatsApp para ficarmos 
mais próximos da Prefei-
tura. Começamos a cobrar 
os resultados prometidos e 
culminou em janeiro, devido 
as nossas pressões, a Pre-
feitura se retirou do grupo. 
Então voltou à estaca zero”, 
afirmou.

O funcionário público Sidi-
nei da Fonseca, de 45 anos, 
mora na rua Ingazeiros, 
uma das vias que sofre com 
falta de pavimento e erosões 
provocadas pelos volumes 
de águas na época de chu-

vas. Ele destacou que a rua 
não é pavimentada e os 
problemas ganham maior 
abrangência em período 

Rua sem pavimentação aumneta os riscos para motoristas em dia de chuva no Clube dos 500: cobranças

Fotos: Leandro Oliveira

de chuvas. “Os moradores 
têm muitos problemas com 
as erosões causadas pela 
chuva. Precisamos que a 

Prefeitura tenha um po-
sicionamento e venha ao 
encontro dos moradores, 
pois a gente está disposto 

a contribuir com o que for 
preciso para vir a melhoria”, 
concluiu.

Situação semelhante a de 
Sidinei é vivida por Ander-
son de Abreu, 28 anos, que 
trabalha como auxiliar de 
cozinha. Segundo o mora-
dor, muitas vezes a tarefa 
de sair de casa após uma 
chuva fica quase impossí-
vel devido as erosões na 
rua e acúmulo de barro na 
Rua dos Jasmins. “A gente 
teve uma posição do pre-
feito. Quando ele fez uma 
reunião, em junho do ano 
passado, foram propostas 
algumas coisas e nada foi 
cumprido. A dificuldade vai 
aumentando, pois nossa 
rua não tem captação de 
água, então toda água que 
desce, vai pela rua. Isso faz 
com que as ruas fiquem 
piores. Depois das chuvas 
até tiveram maquinários 
que arrumaram, só que isso 
é enxugar gelo, pois vêm 
novas chuvas e os proble-
mas continuarão”, pediu o 
morador.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá foi procurada para 
responder sobre os apon-
tamentos e pedidos dos 
moradores do Clube dos 
500, mas nenhuma respos-
ta foi encaminhada até o 
fechamento dessa edição.

Cidades esperam ampliar índices de contratações com novas marcas; rede de supermercados planeja duas inaugurações
Foto: Reprocução PMP

Rede de supermercados Shibata planeja duas inaugurações em Pinda; Isael Domingues assina contrato para implantação de unidades

ração de até 250 empregos.
A Meritor, que atua na 

fabricação de componentes 
e eixos para o mercado de 
veículos comerciais, infor-
mou que as obras para a 

construção da nova fábrica 
da empresa, com 160 mil 
m², devem ter início em 
março deste ano. Segundo 
a empresa, a região é consi-
derada estratégica pois liga 
os estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. 
O Vale do Paraíba também 
possui uma boa rede viária, 
proximidade aos portos, 
além da infraestrutura ne-
cessária, mão de obra qua-
lificada e energia elétrica.

No Brasil, a Meritor ainda 
possui uma unidade em 
Osasco-SP, onde produz ei-
xos, cardans e componentes 
para veículos comerciais e 
fora-de-estrada. A empresa 
também participa do Con-
sórcio Modular e do Parque 
de Fornecedores da MAN, 
em Resende-RJ.

Prefeitura de Ubatuba amplia prazo de pagamento à vista do IPTU

até o próximo dia 21. As de-
mais deverão ser pagas até o 
dia 10 dos meses seguintes.

O pagamento das taxas 
pode ser realizado através 
de caixas eletrônicos, casas 
lotéricas ou pelos sites do 
Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa Econômica Federal, Itaú, 
Santander e Sicredi. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à secretaria de 
Comunicação da Prefeitura 
de Ubatuba o agendamento 
de uma entrevista com um 
membro do Executivo que 
pudesse revelar, além da 
expectativa de arrecadação 
em 2020, o índice de inadim-
plência do IPTU e da taxa do 
lixo de 2019, mas o pedido 
não foi atendido.
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Após semana de chuva, Prefeitura de Pinda 
planeja ações para evitar novos alagamentos
Temporal na última quarta registrou novos transtornos em ruas do Araretama, Chácara Galera e São Benedito

Fotos: Bruna Silva

Alagamento em rua do Araretama, na última quarta-feira; Prefeitura promete ações rápidas para fevereiro

Bruna Silva
Potim

Após o intenso temporal 
que caiu em Pindamonhan-
gaba na tarde da última quar-
ta-feira, os bairros Araretama 
e São Benedito registraram 
pontos de alagamento. A 
Prefeitura afirmou que irá 
realizar vistorias para que 
transtornos como este não 
se repitam.

A chuva que começou cair 

por volta das 18h, trouxe 
mais uma vez transtornos 
para os moradores da cidade. 
A avenida Nicanor Ramos 
Nogueira, no Araretama, 
ficou alagada assim como 
as ruas adjacentes. Segundo 
moradores da região, a água 
começou a subir durante a 
chuva. que durou um pouco 
mais de uma hora. Durante 
esse período, somente carros 
conseguiam atravessar as 
ruas. Depois da chuva cessar, 
levou um pouco mais de trin-

ta minutos para que o trân-
sito pudesse ser retomado.

A rua Ignácio Henrique 
Romeiro, na Chácara Galera, 
também foi alagada e os 
motoristas que tentavam 
trafegar pela rua faziam re-
torno, pois não era possível 
usar a via.

Outra região que regis-
trou pontos de alagamento 
foi a rua Rodrigo Lobato, 
no bairro São Benedito, 
próximo à área central. De 
acordo com a moradora 
Cristina Figueiredo, as águas 
começaram a subir durante 
a chuva. Ela estava em casa 
no momento em que “a rua 
ficou totalmente coberta de 
água”. Cristina afirmou que 
os problemas acontecem 
com frequência na rua.

Em nota, a Prefeitura en-
fatizou que “possui estudo 
para benfeitorias na rede 
de águas pluviais da avenida 
Nicanor Ramos Nogueira, 
principal via interna dentro 
do bairro do Araretama. A 
intenção é substituição dos 

tubos da rede de água por 
tubos com maior vazão, além 
de instalação de novas bocas 
de bolo”.

Sobre as ruas na área cen-
tral, as equipes da secretaria 

de Obras e Planejamento 
irão verificar se há obstru-
ção para que a limpeza nas 
bocas-de-lobo seja feita. O 
município ressaltou que é 
necessária parceria com os 

moradores para que não 
descartem garrafas, plásticos 
e outros itens que possam 
impedir a passagem de água, 
para que as enchentes não 
aconteçam na cidade.


