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Valor do IPTU sofre 
reajuste de quase 4% 
em Guaratinguetá
Carnês começam a ser entregues a partir de janeiro com série 
de alterações; pagamento em cota única tem desconto de 5%

A Prefeitura de Guaratingue-
tá anunciou no último dia 4, 
um reajuste de 3,92% no valor 
do IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano). Os carnês 
começarão a ser distribuídos 
em janeiro do próximo ano, 
pela agência dos Correios.

O pagamento do imposto 
em cota única terá descon-
to de 5%, se efetuado pelo 
contribuinte até o dia 25 de 
fevereiro. Para as pessoas que 
optarem pelo pagamento par-
celado, o vencimento será todo 
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o dia 25, iniciando também em 
fevereiro.

As prestações poderão ser 
quitadas em todas as agências 
bancárias desde que os paga-
mentos sejam efetuados até 
o dia do vencimento. Após a 
data, o carnê deverá ser pago 
exclusivamente em agências 
da Caixa Econômica Federal.

A subsecretária da Fazenda 
do município, Tânia Mara 
Souza, ressaltou que o reajuste 
do IPTU tem como base de cál-
culo o IPCA (Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo) referente 
ao período de novembro de 
2019 a outubro de 2020.

Mara frisou ainda que a po-

Câmara de Caraguá 
arquiva processo de 
cassação do prefeito

Uma semana após a Câmara 
de Caraguatatuba aprovar 
sua abertura, o processo de 
cassação do mandato do pre-
feito reeleito Aguilar Júnior 
(MDB) foi arquivado na noite 
da última terça-feira (1). O ato 
do Legislativo ocorreu após a 
Justiça ordenar a suspensão 
da comissão de investigação 
contra o chefe do Executivo.

Em sessão marcada por 
embates, o arquivamento do 
processo foi solicitado pelo 
vereador Elizeu Onofre, o 
Ceará (PSDB), o mesmo que 
havia proposto sua abertura 
na sessão anterior. Em sua 
justificativa, o autor do pedido 
explicou que ele foi motivado 
pela decisão do juiz 1ª Vara 
Cível de Caraguatatuba, Ayr-
ton Vidolin, que suspendeu 
na última segunda-feira (30) o 
procedimento instaurado pela 
Casa no último dia 24, que 
acusava o Aguilar de falta de 
decoro e de prática de infração 
político-administrativa.

No parecer, o magistrado, 
é destaca que a abertura do 
processo foi irregular, pois 
ocorreram vícios formais 
e desconformidades com a 
Legislação como a nomeação 
indevida de membros para 
a formação da comissão que 
investigaria o prefeito. As 
falhas procedimentais foram 
denunciadas à Justiça na 
semana passada pelos vere-
adores João de Paula (MDB), 
Renato Aguilar (PSD) e Vilma 
Teixeira (MDB).

O juiz explicou em sua de-
cisão que a Câmara poderá 
abrir novamente o processo de 
cassação contra Aguilar, desde 
que seu trâmite seja realizado 
em conformidade com a lei.

Colocado em discussão, o 
pedido de Ceará para o arqui-
vamento foi aprovado por 8 
votos a 5, sendo favoráveis os 
parlamentares Agnaldo Butiá 
(MDB), Celso Pereira (PSDB), 
Dennis Guerra (Republicanos), 
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Evandro do Nascimento (PP), 
Fernando da Silva (PSDB), Sa-
lete Paes (PTB) e José Eduardo 
da Silva, o Duda (PSDB).

Denúncias - Apresentado 
pelos vereadores Guerra e Ceará, 
o pedido de cassação acusa 
Aguilar de gerar um desfalque 
de mais de R$ 10 milhões aos 
cofres municipais por ter dei-
xado de recolher, desde maio, 
a contribuição previdenciária 
patronal dos salários dos ser-
vidores municipais. 

Para os parlamentares, o ato 
caracteriza uma prática grave 
de infração político-adminis-
trativa.

O chefe do Executivo é de-
nunciado também por falta 
de decoro, já que seu pai, o 
ex-prefeito José Aguilar (sem 
partido), é investigado pela Po-
lícia Civil e Ministério Público 
por supostamente participar 
de um esquema de corrupção. 

Os órgãos apuram indícios 
de irregularidade diante à uma 
suposta fraude no contrato, de 
R$ 17 milhões, firmado pelo 
Município no início do ano 
com a empresa Pioneira Sane-
amento Ltda, para a prestação 
de serviços de limpeza urbana 
e saneamento ambiental. São 
analisadas denúncias de que 
que ocorreram alterações 
indevidas nas planilhas de 
prestação de serviços. José 
Aguilar é um dos principais 
investigados, já que suposta-
mente estaria aproveitando o 
cargo do filho como prefeito 
para exercer influência sobre 
o contrato.

A acusação foi negada por 
José Aguilar, que afirma que 
sua família está sofrendo uma 
perseguição política. 

Em nota oficial, emitida nesta 
quarta-feira (2), a Pioneira Sa-
neamento informou que ainda 
não teve acesso a todo material 
dos autos da investigação, 
mas já “está adotando todas 
as medidas jurídicas cabíveis 
para provar sua lisura no 
cumprimento do contrato e na 
interação com o Poder Público 
e seus representantes (trecho 
do documento)”.

pulação deve receber os talões 
a tempo para o pagamento. 
“Nós já fizemos uma reunião 
e estamos montando uma 
equipe de força de trabalho 
com o Correio para atender 
exclusivamente a Prefeitura 
na distribuição dos carnês”. 

Com o objetivo de agilizar 
os trabalhos administrativos, 
outra opção será o acesso da 
segundo via do boleto, a partir 
do dia 20 de janeiro, no site da 
Prefeitura. “Caso o munícipe 
quiser, antes de receber na 
sua residência, pode antecipar 
ao acessar a nossa página e 
imprimir o seu carnê 2021”.

A respeito do mapeamento, 

denominado georreferen-
ciamento, que serve de base 
para o cálculo do IPTU, a 
subsecretária explicou que 
neste ano a ferramenta não foi 
utilizada. “É uma ferramenta 
que a prefeitura contratou e 
vai ser captado todas as ima-
gens por satélite, e assim que 
esse trabalho for finalizado 
no início do próximo ano será 
realizado uma revisão para o 
IPTU de 2022”.

Em relação aos contribuin-
tes que pedirem a isenção do 
imposto é necessário realizar 
um requerimento, mas o local 
de atendimento ainda não foi 
definido.

Praça Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá; cidade anuncia reajuste de quase 4% em impostos, em meio a recuperação econômica

Foto: Bruna Silva

Polícia Militar flagra quadrilha com 11 quilos 
de entorpecentes e quase R$ 40 mil em Lorena
Operação apreende drogas com três homens na Vila dos Comerciários; quarto membro segue foragido

A Prefeitura de Guaratin-
guetá anunciou no último 
dia 4, um reajuste de 3,92% 
no valor do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano). 
Os carnês começarão a ser 
distribuídos em janeiro do 
próximo ano, pela agência 
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dos Correios.
O pagamento do imposto 

em cota única terá descon-
to de 5%, se efetuado pelo 
contribuinte até o dia 25 de 
fevereiro. Para as pessoas 
que optarem pelo pagamen-
to parcelado, o vencimento 
será todo o dia 25, iniciando 
também em fevereiro.

As prestações poderão ser 
quitadas em todas as agên-

cias bancárias desde que os 
pagamentos sejam efetuados 
até o dia do vencimento. 
Após a data, o carnê deverá 
ser pago exclusivamente em 
agências da Caixa Econômica 
Federal.

A subsecretária da Fazenda 
do município, Tânia Mara 
Souza, ressaltou que o rea-
juste do IPTU tem como base 
de cálculo o IPCA (Índice de 

Preço ao Consumidor Amplo) 
referente ao período de no-
vembro de 2019 a outubro 
de 2020.

Mara frisou ainda que a 
população deve receber os 
talões a tempo para o paga-
mento. “Nós já fizemos uma 
reunião e estamos montan-
do uma equipe de força de 
trabalho com o Correio para 
atender exclusivamente a 

Prefeitura na distribuição 
dos carnês”. 

Com o objetivo de agilizar 
os trabalhos administrativos, 
outra opção será o acesso da 
segundo via do boleto, a partir 
do dia 20 de janeiro, no site da 
Prefeitura. “Caso o munícipe 
quiser, antes de receber na 
sua residência, pode antecipar 
ao acessar a nossa página e 
imprimir o seu carnê 2021”.

A respeito do mapeamen-
to, denominado georrefe-
renciamento, que serve de 
base para o cálculo do IPTU, 
a subsecretária explicou 
que neste ano a ferramenta 
não foi utilizada. “É uma 
ferramenta que a prefeitura 
contratou e vai ser captado 
todas as imagens por satéli-
te, e assim que esse trabalho 
for finalizado no início do 
próximo ano será realizado 
uma revisão para o IPTU de 
2022”.

Em relação aos contribuin-
tes que pedirem a isenção 
do imposto é necessário 
realizar um requerimento, 
mas o local de atendimento 
ainda não foi definido.
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José Carlos Cataldi é Advogado, jornalista e radialista. Foi o conse-
lheiro seccional mais votado na gestão de Cândido de Oliveira Bisneto; 4 
vezes Conselheiro Federal e Presidente da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos da OAB, Tesoureiro da CAARJ. No Rádio e TV Foi fundador da 
CBN e consultor jurídico da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. É 
detentor da Ordem do Mérito Judiciário – grau de comendador; Atuou nas 
Empresas Globo, Radiobrás (Presidência da República); TV Rio/Record; 
Redes Manchete e Brasil de Televisão; na Difusora de Pinda e de Petropo-
lis, na FM Independente de Aquidauana, MS; e Transamérica de Lorena, 
SP. Atuou nos jornais: São José dos Campos Diário, ‘O Regional’, ‘Fala 
Pindaa’, ‘Jornal Capital do Pantanal’. É Cidadão Benemérito do Estado do 
Rio de Janeiro, Cidadão honorário dos municípios do Rio, Niterói, Japeri, 
Paracambi e Taubaté. Detentor das Medalhas Pedro Ernesto, Marechal 
Zenóbio da Costa e Tiradentes.

VESTIBULINHO EM PINDA – Grande chance de profissionalização 
em altíssimo nível. Estarão abertas até 14 de dezembro, às 15 
horas, as inscrições para o vestibulinho da ETEC João Gomes de 
Araújo. Interessados devem recorrer, apenas à Internet, pelo site 
vestibulinhoetec.com.br. Há vagas para cursos técnicos e cursos 
técnicos integrados ao ensino médio. Oportunidades em: técnico 
em administração, técnico em informática para internet, técnico 
em cozinha, técnico em logística, técnico em mecânica, técnico em 
serviços jurídicos e técnico em recursos humanos. Para o técnico 
integrado ao médio são ofertados os cursos de administração, 
desenvolvimento de sistemas, nutrição e dietética, mecânica e 
serviços jurídicos. Imperdível...
MELECADA – Por quê será que não fizeram consulta pública, mesmo 
pela internet, para saber se o Povo de Pindamonhangaba gostaria 
de mudar a homenagem João do Pulo, gastando fortuna e jogando 
dinheiro fora? Depois da melecada, percebendo a repulsa popular, o 
prefeito que deu ao monumento anterior, apoiando pelo Piorino que 
é nascido na cidade, o epíteto de ‘Homem de Lata’, recuou. Mandou 
retirar o monstrengo de profundo mau gosto...
O QUE VEM POR AI? – Melhor seria colocar de volta o monumento 
antigo, de concepção moderna e arrojada, ao salto recordista de 
João do Pulo...
ESCLARECIMENTO – ‘Homem de Lata’ foi o nome dado pelo 
vereador Inaldo Soares de Freitas ao ‘Guardião’, doado pela Villares, 
criação do artista paulista Belini Romano. Discursando, o edil que 
teria chegado a destempo à entrada de Moreira César, cunhou o 
batismo, em 2002...
ESTRATÉGIA – Ricardo Piorino, vice prefeito de Isael para mais um 
mandato, vai acumular dessa vez a sub-prefeitura de Moreira César, 
numa espécie de pré-campanha para 2024. Precisa conhecer detalhes 
como o apelido do Guardião para conquistar os votos do Distrito... 
MANCADAS – As mancadas sucessivas da administração mereceram 
chistes muito engraçados, como por exemplo erguer um monumento 
a Geraldo Alckmin com a figura estilizada num Et...
ALIÁS – O ex-governador que, ao invés de fazer algo definitivo 
quando ao abastecimento, dessalinizando água do mar, como 
fazem os cearenses, resolveu fazer transposições faraônicas, unindo 
reservatórios. Agora todos estão secando e não foi por falta de aviso 
deste Colunista, Geraldinho...
ALELUIA – Enfim algo que preste saiu da cabeça inútil do Guilherme 
Boulos, avaliando despejo em massa em Piracicaba. O ‘invasor chefe’ 
declarou o seguinte: No meio de uma pandemia vão jogar dezenas 
de famílias do Taquaral na Rua, ou seja, de nada adianta o Doria 
defender o isolamento contra Bolsonaro. Verdade! Como vão querer 
que os despejados fiquem em casa? ...
HERANÇA MALDITA DO ORTIZ – Para quem vai ou mora em 
Taubaté reitero aviso. Na sua despedida, o prefeito Junior Ortiz 
reativou radares sem prévio aviso. Estavam desligados em respeito 
à pandemia. Parabéns Junior Ortiz. É pra sua despedida não deixar 
qualquer saudade...
PASSANDO O COMANDO – Grande comandante, fez muito pela 
Cidade de Pinda, o Coronel Conrado passa o comando do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate e da Guarnição Federal do Exército 
ao Tenente-Coronel Pedrosa. Por segurança contra a Covid-19, e, 
seguindo orientação do Comandante da Segunda Divisão do Exército, 
General Edson Diehl Ripoli; a solenidade será restrita aos militares 
e familiares, podendo ser acompanhada virtualmente. O Coronel 
Conrado vai fazer o Curso de Política e Alta Administração do Exército, 
na Praia Vermelha, Rio de Janeiro... Meu faro indica generalato à 
vista. Torço por isso...
OUTRA PASSAGEM – O Coronel Brion, que já comandou o 2º 
Bec, recebe do Coronel Carli, em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, o Comando do Terceiro Grupamento de Engenharia Marechal 
Machado Lopes, no dia 11 de dezembro às 10 horas. Ao deixar 
Pinda, Luis Claudio Brion Cardoso foi designado para fazer curso de 
especialização na Argentina. Cauteloso com a pandemia, não poderei 
estar presente. Mas, serei representado pela Jornalista Sylma Lima, 
do site ‘Capital do Pantanal’, para onde também escrevo, com muita 
honra. Parabéns, Amigo Brion... 
VIABILIDADE – Foram muitas tentativas. Operadoras tentaram 
viabilizar a operacionalidade do Aeroporto de São José dos 
Campos. Fiz um voo do Rio para lá, certa vez. Nada deu certo até 
aqui. Agora o prefeito Fabrício Ramuth conseguiu, finalmente, 
algo que pode dar certo: municipalizar o terminal. Tomara. Afinal, 
o aeroporto inclusive foi modernizado...

Foto: Bruna Silva

Pinda tem novo óbito por 
Covid-19 após15 dias sem 
registros de vítimas fatais
De sábado até a última terça-feira, mais de sessenta novos casos 
foram identificados no município, que mantém atenção com doença

Na semana em que o país 
elevou a discussão sobre 
as vacinas que estão em 
estudos, e o governador de 
São Paulo, João Doria, anun-
ciou a data para o início da 
imunização contra o novo 
coronavíris, Pindamonhan-
gaba voltou a registrar um 
novo óbito causado pela 
Covid-19, na terça-feira (2). 
A última ocorrência fatal na 
cidade havia sido registrada 
há 15 dias.

De acordo com os boletins 
epidemiológicos publicados 
pela Prefeitura, de sábado 
até o fechamento desta ma-
téria, 66 novos casos foram 
identificados.

A secretaria de Saúde 
revelou que o óbito é de um 
morador do Centro de Pin-
damonhangaba. Nas últimas 
24 horas foram 29 casos, 
com registros em bairros 
como Alto do Cardoso, An-
drade, Arco-Íris, Azeredo, 
Bela Vista, Bem Viver, Boa 
Vista, Bosque da Princesa, 
Campo Alegre, Campo Belo, 
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Campos Maia, Centro e Ci-
dade Nova.

Com os novos casos, desde 
o início da pandemia a cida-
de atingiu a marca de 3.275 
infectados pela doença, e 
sessenta mortes. Outro fator 

Leito de UPA 24 horas, em Pinda; depois de 15 dias município voltou a registrar óbito causado pela Covid-19

que preocupa o Município é 
a taxa de ocupação dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), atualmente em 
48%. Os leitos de enfermaria 
estão com ocupação de 39%.

A administração municipal 

continua recomendando 
que os moradores evitem 
aglomeração e mantenham 
os cuidados de prevenção ao 
vírus, como uso de máscaras 
e higienização constante das 
mãos.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Câmara libera e 
impostos ficam 
3,9% mais caros 
em Ubatuba

A Câmara de Ubatuba apro-
vou na noite da última sexta-
-feira (4) o projeto do Execu-
tivo que cobra um reajuste de 
3,92% nos valores de cobrança 
dos impostos a partir de 2021. 
A decisão foi alvo de críticas 
por parte dos moradores.

Os vereadores debateram 
por quase duas horas a pro-
posta do prefeito Délcio Sato 
(PSD), que sugeria aumentar os 
valores de tributos como IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), ISS (Imposto Sobre 
Serviço) e o ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis).

O chefe do Executivo expli-
cou que o reajuste, de 3,92%, 
foi estabelecido através da 
projeção de inflação acumula-
da durante este ano, baseado 
no IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo).  Se-
gundo o prefeito, a alteração 
é necessária para garantir o 
equilíbrio das contas munici-
pais em 2021, já que devido à 
pandemia de Covid-19, a cidade 
sofreu em 2020, além de um 
aumento de gastos com os 
setores da Saúde e Assistência 
Social, uma queda considerável 
de arrecadação de recursos.

A proposta foi aprovada pela 
Câmara por 5 votos a 4. Foram 
favoráveis os vereadores Adão 
Pereira (PSB), Claudnei Xavier 
(PV), Manuel Marques (PSB), 
Osmar de Souza (Republicanos) 
e Ricardo Cortês (PODE).

Em contrapartida, Reginal-
do Matos, o Bibi (Cidadania), 
José Roberto Junior (PODE), 
Wellington de Moura (Cida-
dania) e Sidnei da Rocha, o 
Rochinha do Basquete (Re-
publicanos) votaram contra 
a proposta.
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS RIOS JUNQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 78 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 29 de
maio de 1941, residente e domiciliado Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº
1149, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANO RIOS JUNQUEIRA e
ROSA TAVARES JUNQUEIRA.
MARIA ROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 71 anos de idade, nascida em Itororó-BA, no dia 19 de setembro de
1948, residente e domiciliada Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº 1149, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filha de LAURINDO NASCIMENTO e AUREA FERREIRA
ROSA. 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 março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDEMIR HONORIO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Sabará-MG, no dia 11 de junho de 1967,
residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São Benedito,
Pindamonhangaba SP, filho de OLISTER HONORIO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS.
JAQUELINE MARIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 02 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO DE CARVALHO ALVES e MARIA
APPARECIDA RAMOS ALVES. 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 março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Maracás-BA, no dia 21 de junho de 1969,
residente e domiciliado Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP,
filho de EURIPEDES ANTÔNIO DE SOUZA e ANA EUFLOSINA DE SOUZA.
BERENICE PADUA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO PÁDUA e ROSA DE ARAUJO
PÁDUA. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
setembro de 1969, residente e domiciliado na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA
MADALENA DE MORAIS SANTOS.
ROSIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de abril de 1971, residente e domiciliada na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA DE PAULA
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 março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONEL PORFIRIO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de setembro de 1957, residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes
nº 61, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PORFIRIO DA SILVA e
ANTONIETA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA.
ELIANE RAMOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 23 de
agosto de 1965, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes nº 61,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de IVONE RAMOS MACHADO. 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, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GESTER WILLIANS SALINOS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
camareiro, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 14 de outubro de 1992, residente e domiciliado Rua José Rodrigues da Rocha,
nº 117, Jardim França II, Guaratinguetá SP, filho de ROBERTO VICENTE e APARECIDA
MARIA TERESA DE OLIVEIRA SALINOS.
STÉFANE TAINÁ GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de julho de 1995, residente e domiciliada Rua Yolanda de Lacerda Lima,
nº 57, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS HONORATO
DOS SANTOS e CLEUZA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI GALVÃO NICACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira nº 367, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
NICACIO DA SILVA e ANGELA MARIA DA CRUZ GALVÃO SILVA.
ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de abril de 1984, residente e domiciliada na Travessa Domingos Cesario Quirino nº
503, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CRUZ
FERREIRA DOS SANTOS e MARIA CELIA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020.

A educação ambiental 
contribui para a formação de 
um cidadão mais consciente

Em decorrência da pande-
mia da Covid-19, o distancia-
mento social e a permanên-
cia por mais tempo em casa 
se tornaram providencias ur-
gentes e necessárias e possi-
bilitaram um convívio maior 
dos pais com seus filhos, e 
com isso,  surgiu a oportu-
nidade de conscientizar as 
crianças sobre a importância 
da educação ambiental, por 
meio de atitudes simples no 
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dia a dia, a fim de construir 
um futuro melhor para as 
próximas gerações.

A adoção de práticas eco-
nomicamente viáveis, social-
mente justas e ecologica-
mente corretas são algumas 
das medidas propostas pela 
educação ambiental, que tem 
como objetivo conscientizar 
a população sobre o impacto 
das suas ações nos diferentes 
ecossistemas.

O desperdício da água é 
uma das questões que podem 
ser debatidas em família. A 

Águas Piquete orienta sobre práticas sustentáveis com as crianças
média de consumo diário 
que a ONU (Organização das 
Nações Unidas) recomenda 
é 110 litros por habitante/
dia, o que já seria suficiente 
para suprir as necessida-
des básicas de uma pessoa, 
porém, segundo dados do 
Instituto Trata Brasil o con-
sumo médio brasileiro é de 
166,3 litros por habitante/
dia, cerca de  51% acima do 
recomendado.

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água no município, 
reforça que nesse momento 
em que a família está mais 
próxima é uma oportunida-
de para debater sobre uso 
consciente e responsável dos 
recursos naturais. “Crianças 

que crescem praticando há-
bitos sustentáveis tendem 
a tornarem-se adultos mais 
conscientes e preocupados 
com o planeta, garantindo 
um ambiente saudável para a 
sociedade ” ressalta o diretor 
da Águas Piquete, Mateus 
Banaco.

Algumas ações educativas 
podem ser feitas com as 
crianças para estimular ati-
tudes de preservação como: 
o plantio de mudas de árvo-
res, separação e destinação 
correta do lixo residencial, 
ensinar e praticar o consumo 
consciente de água, evitando 
banhos demorados ou deixar 
a torneira aberta enquanto 
escova os dentes, por exem-
plo, entre outros.

 
 

 

EDITAL CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA  
CONSELHO DELIBERATIVO 

 
Pelo presente, em atendimento ao Estatuto, e em cumprimento aos artigos abaixo especificados, ficam 
Convocados Vossas Senhorias (Conselheiros, Diretores, Membros das Comissões) e Convidados os 
Associados para a Reunião Ordinária, que será realizada no Ginásio de Esportes, à Praça 13 de Maio, n. 
90, nesta cidade, no próximo dia 21 de dezembro de 2020, 2ª feira, as 19h30m, em 1ª convocação e às 
20hs em 2ª e última convocação.  
 
     I  -  EXPEDIENTE  
     I.I   - Leitura de correspondência Recebida e Expedida. 
     I.II  - Abertura de Inscrição Debate  /  Tribuna livre.  
     I.III - Leitura e Aprovação da Ata da Reunião anterior. 
     I.IV - Posse dos Novos Conselheiros – Gestão 2020 / 2024. ( Art. 63, § 1º ). 
     I.V  - Apreciação e aprovação de novos Associados / Acordos / Cancelamentos. 
     I.VI - Encerramento de inscrições: Debate  /  Tribuna livre. 
 
     II  -  ORDEM DO DIA 

        II.I -  Emendas e/ou propostas orçamentárias alternativas à Proposta Orçamentária do Conselho de                                  
            Administração. (Em atendimento a Resolução 01/82 - C.D.). 
            Apresentação, Debates e Votação. 
 

        II.II - Proposta Orçamentária Anual 2020 - Conselho Administração 
      Apresentação, Debates e Votação.  
               
        II.III - Parecer Comissão Jurídica / Comissão especial de investigação. 
                  Apresentação, Debate e Votação. 

 
     III  - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
 
     IV  - TRIBUNA LIVRE                                                                                 

                                                             
                                              Guaratinguetá, 08 de dezembro de 2020. 

 

 
____________________________ 

José Aluísio Pacetti Junior 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

APRESENTAÇÃO DE CHAPAS PARA DISPUTA DE CARGOS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETÁ – 

BIÊNIO 2021/2023 
 
 

Saibam todos que lerem e tiverem conhecimento do presente edital 
que: 
 

Conforme disposições estatuárias, do artigo 55, a Assembléia Geral 
Ordinária reunir-se-à com qualquer número de associados presentes, em 
dia útil, previamente marcado pelo Presidente na primeira quinzena de 
fevereiro a cada dois anos, para tomar conhecimento do relatório e contas 
da Diretoria finda e eleição da Nova Diretoria. 

Assim, conforme dispõem os artigos 60 e 61, do presente Estatuto, o 
candidato que desejar disputar o cargo de presidente desta Associação, 
deverá apresentar a sua chapa completa na secretaria da ACEG 
(Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá), sediada a Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 67 – Centro, nesta cidade Guaratinguetá, 
para o competente registro, na primeira quinzena de janeiro de 2021 (dois 
mil e vinte e um), em dia útil e no horário das 9h00m às 17h00m. 

 
O pedido de registro de chapas obrigatoriamente será subscrito por 

todos os seus integrantes, portanto, os interessados deverão retirar na 
Secretaria da ACEG os modelos de ficha de inscrição, declaração, assim 
como, cópia do Estatuto Social, em dia útil e no horário das 9h00m às 
17h00m. 

 
Guaratinguetá, 09 de dezembro de 2020. 
 
 
Ricardo Junqueira Teberga        Flavia Caltabiano S.V.Taques Bitencourt  
       Presidente                                                        Secretária 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2020 PROC. Nº 598/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Concorrência Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços continuados de operação educacional 
em tecnologia, incluindo suporte ao "Google G Suite for Education", conforme o Projeto 
Básico e demais anexos, a realizar-se às 09h30min do dia 20 de Janeiro de 2021, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 82/2020 PROC. Nº 599/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o licenciamento (ou cessão de 
direito de uso) de assinaturas de uso de software AutoCAD da Autodesk versão 2021, 
para plataforma Microsoft Windows 7 (ou superior), por um período de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min do dia 13 de Janeiro de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Extravio de Documentos
MARCOS DA SILVA RAMOS, filho de Francisco Ramos da Silva e Maria Aparecida Emigdia 
da Silva, nascido aos 30.08.1960, portador do RG: 12.860.150-4 e CPF: 019.096.858/36, 
residente nesta cidade de Lorena, na rua Pref. Jovino de Aquino, 88, Vila Nunes, 
COMUNICA, o extravio de seu diploma expedido pela Faculdade de Engenharia Química 
de Lorena, referente à conclusão realizada em 16 março de 1983, do Curso Superior de 
Tecnologia Química, Modalidade, Análise Química Industrial, o qual se encontra registrado 
sob n◦. 97.414 junto à Universidade Estadual de Campinas, por delegação de competência 
do Ministério da Educação e Cultura, registro ocorrido em 27 de dezembro de 1983.
Lorena, 08 dezembro 2020.

ROSILENA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, 
Oficial Interina e Tutelas da Sede da Comarca de 
Aparecida/SP, FAZ SABER que pretendem casar-se 
e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 
1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém souber 
de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2256 – Roderik Petrônio Braga Vilarino e Fátima Marcelino de Carvalho. 
Ele, brasileiro, eletricista, solteiro, nascido no dia 12 de dezembro de 1980, 
residente e domiciliado na Rua Benedito Luiz dos Santos, 20, S. Geraldo, 
Aparecida/SP, filho de Adair Vilarino Alves e Maria Socorro Braga Vilariono. 
Ela, brasileira, manicure, divorciada, nascida no dia 05 de outubro 1986, 
residente e domiciliada na Rua Benedito Luiz dos Santos, 20, S. Geraldo, 
Aparecida/SP, filha de Jose Roberto de Carvalho e  Ana Maria Marcelino.
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Cruzeiro tem capacitação gratuita a empresários

Os empreendedores de 
Cruzeiro têm uma nova op-
ção de qualificação na cida-
de. A secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo firmou uma par-
ceria com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) e o 
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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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Decoração natalina em praça central de Pindamonhangaba marca o início das festividades no município; eventos realizados às quartas-feiras

Foto: Bruna Silva

Pinda inicia programação natalina com 
restrições e visita de Papai Noel a bairros 
Sem a tradicional Casa do Bom Velhinho, praça Monsenhor Marcondes ganha decoração para fim de ano

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba divulgou, no 
início desta semana, a pro-
gramação natalina para 
2020. Devido às restrições 
causadas pelo coronaví-
rus, o Município preparou 
visitas do Papai Noel aos 
bairros e também lives, que 
já começaram. A Praça do 
Quartel receberá também 
a feira de artesanato "Arte 
Encanto Natalino".

Foram necessárias adap-
tações em virtude do re-
torno à fase amarela da 
flexibilização no Plano São 
Paulo. Desta forma, as trans-
missões ao vivo com o “Bom 
Velhinho” são transmitidas 
pelo canal do Youtube da 
Prefeitura. Com início no úl-
timo dia 2, as lives seguem 
nesta quarta-feira (9) e no 
próximo dia 16, sempre às 
19h. No dia 23 e na véspera 
de Natal (24), a transmissão 
será feita às 16h.

As crianças da cidade re-
ceberão uma visita do Papai 
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Noel em diversos pontos da 
cidade, entre eles os bairros 
centrais como Araretama, 
Cidade Nova, Campo Alegre, 
Bela Vista e Jardim Eloyna.

A programação completa 
pode ser conferida no site 
oficial da cidade, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Apesar de não receber a 
tradicional Casa do Papai 
Noel, a praça Monsenhor 
Marcondes estará iluminada 
e com enfeites natalinos. 
Nas proximidades da praça e 
do Mercado Municipal have-
rá a presença de vendedores 
ambulantes com cuidados 
necessários de prevenção 
à Covid-19 e também uso 
obrigatório de máscaras. Na 
Praça do Quartel foi monta-
da uma feira de artesanato, 
além de foodtrucks com 
opções de alimentação para 
os visitantes.

O prefeito Isael Domin-
gues (PL) afirmou que o 
objetivo é tornar a região 
central agradável para as 
compras de final de ano 
para que os consumidores 
possam prestigiar o comér-
cio local.

Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) 
para oferecer treinamen-
tos gratuitos na área de 
alimentação. As vagas são 
limitadas.

Estão disponíveis cursos 
presenciais como Super Mei 
– Organize o Seu Negócio, 
Liderança Gerencial – Ser-
viços de Alimentação, Boas 
Práticas de Fabricação de 
Alimentos e Higiene Sani-

tária.  
As vagas são limitadas e 

os interessados devem se 
inscrever pelo telefone do 
posto de atendimento do Se-
brae Aqui,  (12) 3500-5688, 
ou presencialmente na rua 
Dr. Celestino, nº 1.620, das 
8h às 12h. 

Os treinamentos serão 
realizados em três etapas 
nos dias 9, 10, 14 e 15 de 
dezembro.


