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Pinda se reforça
com gripário
contra Covid-19

Foto: Bruna Silva

Da Redação
Guaratinguetá

Unidade deve agilizar atendimento no Pronto Socorro
para paciente com sintomas gripais; mais de trezentas
pessoas morreram durante a pandemia no município
Com foco no atendimento
aos pacientes contaminados
pela Covid-19, a Prefeitura de
Pindamonhanga abriu, nesta
terça-feira (15), uma nova
unidade de gripário anexa
ao Pronto Socorro. A expectativa é que o espaço garanta
conforto e melhor fluidez
aos pacientes com sintomas
de contaminação pelo novo

coronavírus. O novo gripário
conta com quatro consultórios
médicos com computadores
ligados ao PS, além de salas
de espera, triagem, posto
de enfermagem e pequenas
assistências. O prefeito Isael
Domingues (PL) ressaltou que
o novo equipamento é custeado com recursos do tesouro
e deve garantir acolhimento

aos moradores que buscarem
auxílio médico. Embora esteja
instalado no estacionamento
do CEM (Centro de Especialidades Médicas), em frente ao
Pronto Socorro e Santa Casa,
o espaço deve atender em livre
demanda, garantindo estrutura
a todas as pessoas que procurarem local.
Pág. 2

Prefeitura de Potim espera legalizar
mais quatro bairros até final de 2021
A Prefeitura de Potim
anunciou que até o próximo sábado (19) estará
realizando o cadastramento

de residências do bairro
Miguel Vieira, para regularização fundiária por meio
do programa estadual Cida-

de Legal. Com a iniciativa,
cerca 1,2 mil pessoas serão
atendidas.
Pág. 2

Pacientes esperam atendimento no gripário anexo ao Pronto Socorro

Transporte de Guará paralisado por greve
que cobra pagamento do vale-refeição
Com manifestação nas ruas, trabalhadores esperavam resposta dos órgãos envolvidos sobre os atrasos
Foto: Reprodução SCVP/ Fabiana Cugolo

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Após a segunda-feira (14)
de manifestações dos funcionários da Oceano Rodoviário,
empresa responsável pelo
transporte público em Guaratinguetá, o serviço seguiu
parcialmente paralisado na
cidade, nesta terça-feira (15).
A greve da categoria foi motivada pelo atraso de cerca
de oito meses do pagamento
do vale-alimentação. Pela
manhã, apenas sete ônibus
do TUG (Transporte Urbano
de Guaratinguetá) estavam
em circulação. Segundo o
Sindicato dos Condutores do
Vale do Paraíba, a expectativa
era de que até o final da tarde
houvesse uma resposta do
TRT (Tribunal Regional do
Trabalho) de Campinas sobre
o caso.
Um dos momentos que
marcaram o início da greve
foi a manifestação em frente
ao prédio da Prefeitura, na
manhã de segunda-feira. O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antônio
de Oliveira, destacou medidas
que o poder público tomou
para a redução dos prejuízos
para a empresa de transporte
público na pandemia. “Dentre

Guará amplia
atendimento
para negociar
dívida ativa

Protesto em Guaratinguetá, que segue com paralisação; passageiros optaram pelo transporte de aplicativo

as medidas estão a redução
de linhas e horários, buscando o equilíbrio econômico e
tentando amenizar o prejuízo
nesta fase difícil. Por meio
dessas ações da secretaria, o
custo operacional da empresa
foi reduzido, como também,
podemos citar o ano passado,
quando o Governo Federal
realizou o pagamento de 50%
dos salários dos colaboradores, e a empresa demitiu cerca
de 70 funcionários”, lembrou.
“No ano passado fizemos o
adiantamento dos valores
do vale-transporte dos servidores da Prefeitura e neste
ano, conforme o contrato,
ocorreu o aumento do valor
da passagem de R$ 4,10 para
R$ 4,60”, completou.
Com contato entre Oceano e
Prefeitura, o responsável pela
pasta enfatizou que a empresa
já procura soluções, já que
com a paralisação quase que
total do serviço, o sindicato
descumpre determinação da
Justiça do Trabalho. “Importante ressaltar que há uma
determinação da Justiça do
Trabalho referente a manter
50% da frota operando, de
segunda a sábado, e nos domingos e feriados um terço
da frota. Com isso, a própria
empresa já fez, ontem mesmo
(segunda-feira), um Boletim

O contribuinte de Guaratinguetá que está em dívida com a
administração municipal conta,
desde a última sexta-feira (11),
com um novo horário de atendimento para negociar dívidas
ativas. Os serviços podem ser
acessados das 9h às 18h, de
segunda a sexta-feira.
A medida tem duração até o
próximo dia 30, com expectativa de acelerar o processo de
arrecadação em meio à crise
econômica e administrativa
causada pela pandemia do
novo coronavírus.
Dívida ativa são débitos
que podem ser gerados por
pessoas físicas ou jurídicas, administradas junto à secretaria
da Fazenda. Os interessados
que desejam negociar podem
entrar em contato com a secretaria ou ir à sede da Prefeitura
de Guaratinguetá, localizada na
rua Aluísio José de Castro, nº
147 no bairro Chácara Sales.
Mais informações podem ser
obtidas no telefone (12) 31282804 ou site guaratingueta.
sp.gov.br.
de Ocorrência. Inclusive, há
previsão de multa diária de
R$ 10 mil contra o sindicato”,
contou Oliveira.
O vice-presidente do Sindicato dos Condutores do Vale
do Paraíba, Ronaldo Costa,
afirmou que a paralisação
continuará até que uma resposta positiva chegue aos
funcionários. “Não tivemos
posicionamento de lado nenhum, nem do poder público
e nem da empresa. Estamos
aguardando o resultado da
TRT de Campinas, onde a
empresa já acionou, estamos
esperando se manifestarem
para marcarmos uma audiência de conciliação para
resolvermos a situação. O
transporte público tende a
continuar esse movimento
até que haja uma atenção da
Prefeitura, da empresa, ou até
mesmo do TRT de Campinas”,
frisou.
Segundo a secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana,
algumas das principais linhas
que funcionavam pela manhã
eram Jardim do Vale, Santa
Luzia e Engenheiro Neiva.
Desde o início da greve, a Prefeitura ampliou os horários do
transporte complementar já
atuante na cidade, e analisa
possibilidades jurídicas de
incluir novas modalidades
para auxiliar o transporte dos
moradores, como transporte
escolar particular e táxis.
Durante o dia, o monitoramento da situação segue sendo feito pela empresa Oceano,
junto à Prefeitura, por meio
das câmeras integradas do
COI (Centro de Operações
Integradas).
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Política
a conta-gotas...
Primeiro round

A Câmara de Lorena, ou
melhor, a maioria dos vereadores ganharam o primeiro
round da batalha para voltar
com a reeleição para presidente do Legislativo. A luta, digo,
a primeira votação ao projeto
que muda a Lei Orgânica do
Município teve unanimidade dos votos. Mas como na
política local “o que parece
ser, acaba não sendo”, todo
cuidado é pouco até a segunda
e última votação, para que
Fábio Longuinho seja confirmado para mais um biênio
no comando da Casa de Leis.

‘Joga pedra na Geny’

O projeto da reconstrução
das estadas vicinais do governo do Estado que deveria ser
comemorado em Cachoeira
Paulista, deu efeito contrário.
A oposição tem bombardeado
o prefeito Antônio Mineiro
porque o projeto de Doria
veio para recapeamento dos
4 quilômetros de parte da
estrada que liga a área urbana
ao bairro de São Miguel, ao
invés de um trecho novo de
pavimentação. Eles apenas
esquecerem que o recurso é
furto de um projeto ainda do
ex-prefeito, e que os gritões
da Câmara estavam com Edson Nota na elaboração do
pedido...

Salvadora da ‘pátria’

A cotação da vereadora
Rogéria De Lucas foi a zero
no mercado político de Cachoeira Paulista nesta terça-feira, por ter sido a madrinha
dos vereadores Felipe Piscina
e Max Barros – denunciados
pela agressão verbal e constrangimento ao médico Dr.
Coragem há cerca de três
meses, na Santa Casa local.
Pela benevolência da irmã da
Toia da Reciclagem, os dois
parlamentares estão livres
da processante que poderia
cassar seus mandatos, caso
não houvesse explícita manifestação de corporativismo da
oposição.

Boa notícia!!!

Após três anos de negociações, driblando obstáculos
e até pandemia, o prefeito
Thales Gabriel passou a comemorar nesta semana o
avanço das tratativas para que
Cruzeiro tenha seu Shopping
Center. De acordo com Thales, cinco grupos de investidores privados sinalizaram
interesse em participar do
empreendimento, que ganhará
espaço na antiga AGEF, bem
estrategicamente localizado
na entrada da cidade.

Recordar é viver

O prefeito de Cruzeiro,
Thales Gabriel e seu vice,
Paulo Scamilla, estiveram
presentes nesta segunda-feira
no Palácio dos Bandeirantes
para mais uma sessão de fotos
com o governador e assinaturas do convênio das vicinais.
Scamilla relembrou nas redes
sociais que casualmente as estradas contempladas (Várzea
Alegre, Passa Vinte e Brejetuba) com os recursos do Estado
para reconstrução agora, teve
sua primeira pavimentação no
período passado, quando foi
prefeito da cidade.

Eu vi ‘primeiro...’

O que não estão faltando
em Lorena são políticos, quer
dizer, vereadores de plantão
querendo assumir a paternidade das obras de galerias águas
pluviais, em uma das partes
da área ocupada do Parque
Rodovias. Quem prestar atenção neste merchandising barato, pode não perceber que o
grande destaque deste avanço
chama-se Sylvio Ballerini,
casualmente o prefeito da
cidade.

Guará projeta criação
de Centro de Inovação
em parceria com Unesp
Projeto inicia ação de suporte a empresas com foco em
inovação; ideia é aliada ao período de retomada da economia
Foto: Fabiana Cugolo

Vitrine eleitoral

O encontro prolongado de
do deputado Padre Afonso
Lorena e o vice prefeito de
Guará, Regis Yasumura, na
última sexta-feira, está dando muito o que falar no eixo
Pinda /Cruzeiro. Além do protocolo de verbas e projetos do
deputado para Terra de Frei
Galvão, as mais de duas horas
de conversa com lideranças
da cidade no gabinete do prefeito Marcus Soliva deixaram
clara a grande possibilidade
de uma parceria para as eleições do ano que vem, quando
o Padre vai disputar vaga na
Câmara Federal e Regis na
Assembleia Legislativa.

Investimentos

A expansão do desenvolvimento econômico de
Pindamonhangaba, impulsionado pela administração
do prefeito Isael Domingues
tem sido atração para grandes
investimentos industriais e
empresariais – alavancados
pela estrutura e modernização
da cidade, inclusive com o
projeto experimental da rede
5G. Na última semana, o secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura,
Roderley Miotto, foi elogiado por um público misto de
formadores de opinião ao
explanar a maneira como
vem trabalhando a captação de grandes investidores
para cidade, onde seu nome
sistematicamente tem sido
viabilizado para provável
candidatura a deputado federal na região.

Voz da periferia

A movimentação sobre o
eventual e provável retorno
de Geraldo Alckmin ao governo do Estado tem gerado
uma onda de manifestações
e apoios entre boa classe política e lideranças na região.
Algumas
dúvidas
do mercado político sobre o partido que
deverá
abrigar
a candiGeraldo Alckmin
datura de
Alckmin – uma vez que Doria ‘teria dado um jeitinho’
de lotear o PSDB com sua
patuleia – ainda segue no
geral. Portanto, circula entre
os bem informados que o
DEM teria estendido o ‘tapete vermelho’ e franqueado
‘as chaves’ de comando da
sigla para receber a filiação
do ex-governador. A receita
é boa na opinião geral, mas é
necessário combinar com os
eleitores. Quem viver, verá!!!

Portaria da Unesp de Giuaratinguetá; parceria com a Prefeitura em projeto para criação de Centro de Inovação vai atender empresas
Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

O prefeito Marcus Soliva
(PSC) anunciou em suas
redes sociais a criação de
um Centro de Inovação em
Guaratinguetá. A iniciativa
é destinada a dar apoio
técnico e logístico aos empreendedores da cidade. A
principal parceira no projeto
é a Feg/Unesp (Faculdade
de Engenharia de Guaratinguetá), que será a sede do
Centro, e que conta com a
colaboração da Fundunesp
(Fundação para o Desenvolvimento da Unesp).
A reunião sobre a proposta
contou com a presença do
prefeito Marcus Soliva, o

diretor da FEG, José Alexandre Matelli, o professor
da Fatec Guaratinguetá
(Faculdade de Tecnologia
Estadual), Sérgio Tenório, o
presidente da Aceg (Associação Comercial e Empresarial
de Guaratinguetá), Guilherme Gigli, o secretário de
Indústria, Comércio e Gestão de Convênios, Rodrigo
Muassab e o secretário de
Governo, João Vaz.
No vídeo compartilhado
nas redes sociais, Soliva
agradeceu o apoio das instituições aos representantes
e destacou a importância
do Centro de Inovações no
pós-pandemia. “Esse Centro
de Inovação é para que possamos auxiliar e dar suporte
a essas empresas que que-

rem começar com projetos
inovadores. Principalmente
neste momento onde temos
que nos preparar para avançar o desenvolvimento de
Guaratinguetá”, destacou o
prefeito.
Os professores envolvidos
no projeto também falaram
a respeito. “Estou muito
satisfeito de estar nessa
iniciativa, é um desejo da
faculdade de se aproximar
mais da comunidade de Guaratinguetá. E nada melhor
do que uma vitrine, como o
Centro de Inovação. Estamos
muito felizes de sermos a
sede desse projeto”, salientou Matelli.
O professor Sérgio Tenório, que também dará
suporte, agradeceu a opor-

tunidade e enfatizou os
trabalhos a serem feitos.
“Começamos nesta semana
pesquisas para entender as
demandas das empresas da
nossa região, dos diversos
ecossistemas que temos
aqui. Temos certeza que
será muito importante no
desenvolvimento da cidade
e para a população”, disse o
representante da Fatec.
Na publicação, o secretário
João Vaz enfatizou que projetos como esse facilitam o
recebimento de investimentos para a cidade e novas
parcerias. Com local definido, após a realização das
pesquisas, a cidade buscará
recursos junto ao Governo
do Estado, para que possa
firmar o convênio.

Bandeirante realiza Feirão
para negociação de dívidas
Atendimento tem condições diferenciadas para acordos solicitados até dia 30 de junho
Foto: Arquivo Atos

Da Redação
RMVale

Responsável pela distribuição de energia elétrica para
as casas da RMVale (Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), a EDP
Bandeirante está realizando
o Feirão de Negociação. O
foco é atender pessoas com
dívidas ativas, em ação que
segue até o próximo dia 30.
De acordo com a companhia, os inadimplentes
podem parcelar suas dívidas em até 36 vezes, com
uma redução da parcela de
entrada, facilitando a regularização junto à empresa.
Os clientes que já possuem
débitos de parcelamentos de
negociações anteriores também encontrarão facilidades
para o acerto e renegociação
de suas contas.
Em virtude da pandemia
do novo cororavírus, os
atendimentos presenciais
nas agências estão sendo realizados com agendamento,
que pode ser feito pelo site

Contribuinte soma contas atrasadas de energia elétrica para solicitar negociação e parcelamento

edp.com.br/agendamento,
ou ainda pelo atendimento no portal EDP Online e
no aplicativo EDP Online,
disponível para todas as

plataformas de smartphone
ou tablets.
A empresa disponibiliza ainda o WhatsApp (11)
93465-2888 e o serviço

gratuito no 0800 721 0123.
Para o atendimento, é necessário ter em mãos o número
de instalação da residência
e o CPF do titular da fatura.
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Prefeitura de Potim espera legalizar
mais quatro bairros até dezembro
Núcleo Miguel Vieira inicia fase de cadastramento para regularização fundiária
Thamiris Silva
Potim

A Prefeitura de Potim
anunciou que até o próximo
sábado (19) estará realizando o cadastramento de
residências do bairro Miguel
Vieira, para regularização
fundiária por meio do programa estadual Cidade Legal.
Com a iniciativa, cerca 1,2
mil pessoas serão atendidas
no bairro.
O serviço de notificação
é feito por meio do “arrolamento”, que é o atendimento
de casa em casa. Os interessados devem comparecer no
salão comunitário da Igreja
Nossa Senhora do Rosário,
localizado na rua Primavera,
no bairro Miguel Vieira, sn,
a partir desta quarta-feira

(16), das 9h30 às 12h e das
13h às 16h.
“Esse tipo de programa,
que é pela Reurb (Regularização Fundiária Urbana),
vem de uma lei federal que
dá autonomia ao Município
para fazer regularização de
lotes em áreas de interesse social, por isso não há
desapropriação de área no
bairro”, explicou o secretário
de Planejamento Urbano,
Hiancen Vieira.
A parceria com o programa
Cidade Legal foi iniciada,
mas o bairro Miguel Vieira
está há 29 anos aguardando a legalização. O núcleo
conta com 250 residências
e mais de mil pessoas em
situação de vulnerabilidade.
“A medida que o programa
sofre mudanças de cargos,
troca de gestão, troca de

Fotos: Arquivo Atos

O portal de acesso a Potim; cidade avança com regularização fundiária pelo programa estadual Cidade Legal
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governador, sempre há um
entrave no programa, às
vezes retroagem as etapas”,
confidenciou o secretário,
que chegou a anunciar a
ação para dezembro do ano
passado.
Regularização – Atualmente são dez núcleos que estão
irregulares no município:
Chácara Tropical, Vista Alegre, João Nogueira, Miguel
Vieira, Morada dos Marques,
Vila Olívia, Ricardo Naldi,
José Diabi Kichise, Frei Galvão e Cezar Vieira.
“A expectativa é entregar
quatro núcleos ainda esse
ano. Os bairros que iremos
entregar ainda esse ano são
Chácara Tropical, Vista Alegre, João Nogueira e Miguel
Vieira”, informou o secretário.
“Existem outros bairros que
estão no programa, só que
eles estão na fase de diagnóstico e de informações”.
O programa espera atender mais de três mil famílias com as escrituras das
residências até o final do
processo dos dez núcleos.
Mais informações sobre o
andamento do Cidade Legal
em Potim podem ser acessadas no site da prefeitura,
potim.sp.gov.br.

Para auxiliar no combate à Covid-19, Prefeitura
de Pindamonhangaba inicia ação em novo gripário
Unidade deve agilizar atendimento no Pronto Socorro para paciente com sintomas gripais na cidade
Fotos: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco no atendimento
aos pacientes contaminados
pela Covid-19, a Prefeitura
de Pindamonhangaba abriu,
nesta terça-feira (15), uma
nova unidade de gripário
anexa ao Pronto Socorro. A
expectativa é que o espaço
garanta conforto e melhor
fluidez aos pacientes com
sintomas de contaminação
pelo novo coronavírus.
O novo gripário conta com
quatro consultórios médicos
com computadores ligados ao
PS, além de salas de espera,
triagem, posto de enfermagem e pequenas assistências.
O prefeito Isael Domingues
(PL) ressaltou que o novo
equipamento é custeado com
recursos do tesouro e deve
garantir acolhimento aos
moradores que buscarem
auxílio médico.
Embora esteja instalado
no estacionamento do CEM
(Centro de Especialidades
Médicas), em frente ao Pron-

Pacientes esperando atendimento no gripário anexo ao Pronto Socorro; Pindamonhangaba abre nova unidade

to Socorro e Santa Casa, o
espaço deve atender em livre
demanda, garantindo estru-

tura a todas as pessoas que
procurarem local. Para o
novo espaço, a secretaria de

Saúde dispôs testes rápidos da
Covid-19 que poderão ampliar
a capacidade de identificação

da doença no município, uma
vez que os resultados chegarão em até uma hora. Se-

gundo a secretária de Saúde,
Valéria dos Santos, a medida
permitirá que os procedimentos tomados sejam mais
assertivos.
No novo protocolo implantado, caso o paciente testar
negativo, o atendimento prosseguirá na unidade municipal,
mas se positivar, ele receberá
o kit de medicamento e as
orientações necessárias para
o tratamento da enfermidade.
Em caso de necessidade de
internação ou exames mais
detalhados, o paciente será
encaminhado diretamente
ao Pronto Socorro.
Apesar de não confirmar a
possibilidade de novas cepas,
as autoridades municipais
ressaltaram que há elevação
dos casos de coronavírus no
município e que as mortes
diárias em decorrência da
doença preocupam.
Incidência – De acordo com
o último boletim epidemiológico, Pindamonhangaba
registrou mais de 15,2 mil
casos de coronavírus. A taxa
de ocupação dos leitos de UTI
(Unidade de Terapia Intensiva) da rede pública voltou
a operar em vermelho, no
limite da capacidade.
Na última semana, após
chegar ao limite do atendimento intensivo, a rede privada anunciou a expansão dos
leitos e divulgou um apelo
para que a população se cuide
e evite sair de casa. Mais de
340 moradores morreram em
decorrência das complicações
da Covid-19.
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lância 24 horas por
dia. São 3 quartos,
banheiro, sala, copa,
cozinha, área de serviço, churrasqueira
e garagem coberta
para carros. Edícula
com 1 quarto, sala,
cozinha e banheiro e
todos os ambientes
espaçosos. Valor: R$
360.000,00. Telefone: (12) 3527-4671

Imóveis à Venda
Roseira: Vendo terreno em Roseira velha, no bairro Nossa
Senhora da Piedade,
7x20. Imperdível! Valor: R$ 70.000,00.
Telefone: (12) 36462288

Roseira: Vendo linda
chácara em Roseira,
com piscina, campo
de futebol, pomar,
tanque para peixes,
churrasqueira, fogão
a lenha. Telefone:
(12) 98278-2633

Guaratinguetá: Vendo apartamento próximo à Aeronáutica,
2 quartos sendo 1
suíte, varanda Gourmet, área de laser.
Valor: R$ 350mil Telefone: 99156-9136

Ubatuba: Linda casa
a venda no bairro
Umuarama. Semi-nova com piscina,
13 0 m ², c ontendo:
sala, copa, cozinha
planejada, 3 quartos (sendo 1 suíte),
1 banheiro social,
lavanderia, área com
churrasqueira. Estacionamento para
3 veículos. Valor R$
700.000,00. Telefone: (11) 94830-7438

Piquete: Vendo sítio
em Piquete, com 32
alqueires, floresta
nativa, água cristalina, com várias
nascentes (cachoeira dentro). Casa
para residência com
2 quartos. Lago de
1.000m² com sistema de drenagem.
Lago ornamental.
Documentação Ok.
Vasto pomar de frutas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: (12) 99764-7239
Potim: Vendo ampla
chácara, com 3 suítes, sala, cozinha,
banheiro, garagem,
churrasqueira, piscina e lago. Valor: R$
700.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Ubatuba: Ter reno
plano, pronto para
construção junto à
mata Atlântica, em
condomínio. Clube
com quadras de
espor te, salão de
festas, salão de jogos, salão de ginástica ao ar livre, trilha
para caminhada,
riacho e lago. Valor:
230.000,00. Telefone: (12) 98101-9001
Roseira: Vendo casa
no centro. Andar superior com 1 suíte, 2
dormitórios, banheiro, sala de tv, todos
os quartos com ar
condicionado! Térreo, cozinha, sala
de estar, escritório,
banheiro, lavanderia, toda varandada, churrasqueira,
pisc ina, garagem
para 6 carros, e independência para
empregada. Valor:
750.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Pindamonhangaba:
Casa a venda no
Loteamento Residencial Carangola!
Imóvel com 244m²
de área construída,
contendo 4 dormitórios (sendo 2 suítes,
sala de estar, sala
de TV, sala íntima,
3 banheiros, escritório, Cozinha, despensa, 2 áreas de
serviço, jardim, quintal, garagem para
6 carros. Valor: R$
400.000,00. Telefone: (12) 98258-1939
Lavrinhas: Vendo lotes à 260km de São
Paulo, à par tir de
1.200m² por apenas
R$100/m². Área de
expansão urbana,
com escritura, documentação em dia.
Telefone: (12) 992324089
Guaratinguetá: Vendo apartamento em
Guaratinguetá, com
2 dormitórios (1 com
armário planejado),
2 banheiros, sala na
medida de 4,5x7,5,
cozinha com armários, área de serviço,
1vg coberta. Valor:
R$ 255.000,00. Telefone: (12) 981482626

Pindamonhangaba:
Im óve l abai xo d o
valor de mercado,
muito bem loc ali zado. Contendo 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
área de ser viço e
garagem. Não aceita
troca. Financiamento
só com a carta de
crédito da Caixa já
aprovada. Valor: R$
195.000,00. Telefone: (12) 99106-6974
Potim: Vendo ou troco casa no bairro
cidade nova. Com 1
quarto, sala, cozinha,
banheiro. Aceito carro. Aceito proposta.
Documentado! Valor:
R$ 150.000,00. Telefone: (12) 996779611
Roseira: Vende-se
casa no Centro, com
2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e
garagem! Valor: R$
130.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
São Sebastião: Vendo terreno com área
de 250m², com água
e energia elétrica
instalada da rua, escritura definitiva que
possibilita o financiamento do imóvel
por instituições financeiras. Valor: R$
70.000,00. Telefone:
(12) 99145-3616
C r u z e i r o : Ve n d o
casa, excelente localização. Casa com
2 andares, 4 quartos,
3 banheiros, sala de
estar, sala de jantar,
cozinha, quintal, área
de serviço e sacada
interna. Valor: R$
385mil. Telefone: (12)
98105-4394
Silveiras: Vende-se
sítio com 30.000m²,
casa com 7 cômodos, e várias plantas
cultivadas, araucárias, horta de verdura
e legumes, represa
de peixes, entre várias outras árvores
frutíferas. Terreno
c o m nasc ente de
água, energia elétrica e documentação
em dia. Valor:
R$ 180.000,00. Telefone: (12) 991060010
Guaratinguetá: Atenção! Vendo terreno
pronto para construir,
melhor local. 250m².
Documentação Ok!
Só 125mil Telefone:
3132-3132
Pindamonhangaba:
Casa grande e espaçosa com 400m² de
térreo sendo 267m²
de área construída
em rua tranquila e
segura. Casa com
piso todo frio, avarandada de todos
os lados, com vigi-

Roseira: Vendo casa
de 2 quartos (1 suíte), sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
garagem, piscina e
churrasqueira! Valor:
R$ 400.000,00 Telefone: (12) 3646-2288
Cruzeiro: Vendo terreno, bairro Itagaçaba. Metragem 15x22.
Contrato de compra
e venda. Aceito proposta. Aceito carro.
Valor: R$ 35mil. Telefone: (12) 996779611
Guaratinguetá: Vendo ou troco casa no
Santa Luzia! 3 quartos, 2 banheiros, 1
sala, 1 cozinha, 2
vagas para carro.
Aceito casa na praia!
Aceito casa de menor preço! Aceito carro! Aceito proposta
descente! Valor R$
295.000,00. Telefone: (12) 99677-9611
Ubatuba: Vendo ou
t r o c o c hác ar a d e
45.000m² na Serra
da Bocaina Paulista.
Lugar de rara beleza,
tranquilidade total.
A documentação é
cristalina. Aceito troca por área praiana,
nas cidade entre Paraty e Paranagua.
Aceito carro grande
de trabalho na transação. Valor: R$
300.000,00. Telefone: (21) 97450-0694
São Sebastião: Vendo sobrado com 2
quartos, uma suíte
grande, ampla sala,
cozinha e três banheiros. Sacada,
varanda com churrasqueira e área na
lavanderia. Quintal
com terreno de 300m
e um salão comercial
que funciona uma
loja de hidraulica que
pode ser negociada
também, ou usada
como garagem para
seis carros. Valor: R$
680.000,00. Telefone: (12) 98126-4035
Roseira: Lindo Sobrado no bairro
Nossa Senhora da
Piedade, com 1 suíte, 2 dor mitór ios,
2 banheiros, sala,
copa, cozinha, lavanderia, garagem para
2 carros. Valor: R$
270.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Ubatuba: Passo ponto comercial (restaurante a la carte) em
bairro de alto fluxo
de clientes. Possui
2 boas praç as de
alimentação, 2 cozinhas, 2 estoques, 2
banheiros, espaço
para lavagem dos
utensílios, 2 churrasqueiras sendo 1
na praça externa e 1
aos fundos onde se
encontra o quintal +
edícula e banheiro.
Valor: R$ 95.000,00.
Telefone: (12) 991698739
Pindamonhangaba:
Excelente imóvel comercial para investimento ou negócio
própr io, c ontendo
piso térreo, sobre
loja, 2 banheiros,
escritório, em uma
área total de 277m²
c onstr uídos. Para
venda ou locação.
Aceita permuta como
parte do valor. Documentação ok para
financiamento e/ou
implementação de
qualquer ramo de
negócio. Valor: R$
1.200.000,00. Telefone: (12) 99747-4411

Imóveis para alugar
Caraguatatuba: Casas para temporada
e finais de semana,
com ótimos preços
para o pacote de ano
novo. Não fique sem
curtir a praia, ainda
dá tempo, reser ve
já a sua! Valor: R$
2.600,00. Telefone:
(12) 99763-0693
Pindamonhangaba:
Diferencial em belíssima casa! Armários
de madeira. A sala
acomoda 2 ambientes com uma deliciosa lareira, além da
graça de um jardim
de inverno. Localização privilegiada,
com 3 suítes, quintal
espaçoso e ainda 4
vagas cobertas de
garagem. Valor R$
3.000,00. Telefone:
(12) 99629-3187
Roseira: Hotel novo!
Quar tos amplos,
com banheiro e TV,
camas box confortáveis, recepção e
sala de TV. Diárias a
partir de 80,00 individual e 160,00 casal
com direito a café da
manhã! Faça a sua
reser va! Telefone:
(12) 3646-2304
São Sebastião: Alugo
casa em condomínio
fechado na praia do
Juquei. Condomínio
conta com equipe de
segurança, câmeras.
Casa com 2 quartos,
3 banheiros, 2 vagas
na garagem. Valor:
R$ 2.800,00. Telefone: (12) 99667-0766
Guaratinguetá: Aluga-se Bela Fazenda
Histórica com Casarão do século 19
restaurado em estilo
Suíço com aqueduto e roda d'agua gigante no interior da
construção. 5 amplas
suítes com ar condicionado e ventilador
de teto, aquecedor,
grande piscina com
c ozinha c aipira e
anexo com fogão a
lenha, forno e churrasqueira, cozinha
ampla no casarão,
sala de jantar com
mesa de 18 lugares
e 3 amplas sala de
estar e wi-fi. Valor:
R$ 3.500,00. Telefone: (12) 99622-3094
Piquete: Somos uma
Fazenda histórica
da época do Café,
à disposição para a
realização de eventos de médio e grande por te, ou seja,
recebemos grupos
apenas acima de 30
pessoas, tanto para
passar o dia quanto
para eventos com
hospedagem! Telefone: (12) 3156-3171
Cunha: A luga - se
c as a em c hác ar a
para temporadas,
próximo à estrada
Cunha-SP. Capacidade para 10 pessoas, em 2 quartos,
2 beliches em casa,
1 quar to com suíte. Piscina, campo,
mesa de ping-pong,
piscina natural no

rio e muita beleza
e ar puro. Valor: R$
5 0 0,0 0. Telefone:
(12) 99613-0145
Guaratinguetá: Alugo
ponto comercial, salão de 80m, 2 banheiros, cozinha de 20m;
área de luz 10m, depósito de 10m. Valor
2.500,00 Telefone:
(12) 98123-8292
Cachoeira Paulista: Pousada Canção
Nova, oferece hospedagem com conforto,
tranquilidade e qualidade. Localização
privilegiada. Telefone: (12) 2102-0704
Pindamonhangaba:
Apartamento de cober tura duplex no
centro. Além da
ótima localização,
conta com vista para
Serra da Mantiqueira. Composto por 4
quartos, com armário
embutido, sendo 3
suítes, 5 banheiros,
cozinha, ampla lavanderia, mezanino,
2 vagas na garagem,
sala para 2 ambientes. Valor: 2.800,00.
Telefone: (12) 988408172
Guaratinguetá: Alugo apartamento no
Beira Rio I, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e área de
ser viço. Garagem
para 1 carro. Telefone: 99676-2284
Cunha: Pousada Siriema. Instalações
modernas, possuindo 5 suítes equipadas com TV, frigobar
e wi-fi. Telefone: (12)
997158337
Guaratinguetá: Aluga-se apar tamento no Jardim Rony,
1.200 + Condomínio. Telefone: 997488386
Aparecida: Pousadas
perto do Santuário
Nacional. Ambiente
familiar e tranquilo
para você e sua família descansar. À
20 0m da primeira
capela da Cidade.
Telefone: (12) 997821892
Guaratinguetá: Aluga-se casa, com
um quarto, cozinha,
banheiro, área de
serviço. Próximo ao
centro, supermercado, padaria. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(11) 98321-6852
Cunha: Venha desfrutar de muita paz
e tranquilidade curtindo um friozinho.
Casa simples, tipo
rancho, com fogão
a lenha, lareira, tv,
freezer, quarto para
casal. Telefone: (12)
3111-2304
Guaratinguetá: Alugo excelente ponto
comercial no bairro
Campo do Galvão.
160m², 2 banheiros,

R$ 980.00 Telefone:
(12) 98878-1970
Cruzeiro: Vendo balança digital de cozinha, só 35.00! Sua
dieta e suas receitas
na medida certa. Falar com Kelly. Telefone: (61) 98572-9630
C r u z e i r o : Ve n d o
moto Twister, c or
amarela, ano 2007,
72.580km rodado.
Telefone: (24) 992366693
Caraguatatuba: Vendo Hyunday i30, 2.0,
cor preta, manual,
ano 2011/2012. Documentação ok, 4
pneus novos goo dyear, correia dentada troc ada c om
8 0.0 0 0 K m, k it de
amortecedores
dianteiros trocados
rec entemente, in clusive na garantia,
óleo de motor e filtros
do carro trocados
c o nfo r m e m anual
do carro. Valor: R$
28.500,00. Telefone:
(12) 98262-0012
Roseira: Vende-se
Gol Rallye, 1.6, ano
2013/2014, cor prata,
completo, 4 pneus
novos, único dono.
Carro muito bem cuidado. Vendo abaixo
da tabela. Telefone:
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Vendo Focus, cor preto, ano
2005, 1.6, completo.
Valor: R$ 16.000.00.
Telefone: (12) 991084924
Pindamonhangaba:
Vendo Kombi Food
Truck, toda adaptada, em ótimo estado
de conservação, mecânica tudo ok, com
motor ap 1.8 Santana, com carpete na
cabine, vendo com
um freezer metalfrio
419 litros e um frigobar eletrolux,tudo
novinho! Com 4 meses de uso! Valor: R$
43.000,00. Telefone:
(12) 99622-2812
Guaratinguetá:
Vendo Land Rover
Discorevy II, automática, 4x4, 7 lugares, cor preta, motor
v8, 5 pneus novos,
suspensão, motor e
câmbio ok. Blindada.
Câmbio automático,
banc os de c ouro,
5 portas, ar condicionado bi-zone, Air
bag, vidro elétrico,
direção hidraulica,
som com disqueteira
original de fábrica,
trava multiloc, banco
elétrico e aquecido,
computador de bordo, comando de som
no volante, chave
reser va e manual.
Valor: R$ 35.000,00.
Telefone: (12) 991384731
I l h a b e l a: Ve n d o
Uno Mille Economy,

1.0, ano 2011, cor
vermelho, 2 portas,
flex, banco traseiro rebatível, motor
ok. Valor da tabela
FIP 15.581.00. Estou depreciando R$
2.000,00 devido à
danos estéticos a
lat ar ia. Valor : R$
13.500,00. Telefone:
(12) 99132-4430

Diversos
Guaratinguetá: Pulseira de couro tranç a d o m ult i m a r c a,
ajustável de penas
da moda moda masculina. Cor: Marrom e
preto. Valor R$ 40,00
Telefone: (12) 996642205

Cachoeira Paulista:
Vendo Corsa, ano
2008 modelo 2009,
cor cinza. Volante
hidraulico, 4 portas,
vidro manual, flex.
Valor: R$ 19mil. Telefone: (12) 98151-1919

Caraguatatuba:
Trabalhamos c om
mudas de grama da
mais alta qualidade
direto do produtor ao
consumidor. Temos
grama Esmeralda,
São Carlos, Batatais
entre outras. Valor:
R$ 4.40. Telefone:
(15) 99779-3974

Cr uzeiro: Ven d o Vo y a g e , 1. 6 ,
43.000km rodado,
vidro elétrico, trava, alarme, direção
hidraulica, farol de
milha, rodas de liga
leve, som, ar condicionado, ar quente,
b e m c o n s e r va d o.
Carro de garagem.
Valor: R$ 23.000,00.
Telefone: (12) 981435314

Guaratinguetá: Vendo por ta pano de
prato, porta toalha
de rosto para banheiro ou por ta fralda
de bebe, em um só
artesanato. Feito de
Cd e lacre de latinhas
por apenas R$ 15.00.
Telefone: (12) 31252992

Cruzeiro: Vendo Ford
Ecosport Titanium,
ano 2014/2015, cor
vermelho, manual,
quitada! Valor: R$
60.000,00. Telefone:
(12) 99659-2383
Cruzeiro: Vende-se
Gol plus, ano 2005,
16v, direção hidraulica, trava, alarme,
r o d a d e l i g a 15 ",
dcd retrátil, abaixo
d a t a b e l a . Va l o r :
13.500,00. Telefone:
(12) 988086877
Roseira: Vendo Fiat
Argo Precision, 1.8
E.TORQ, cor preta,
com direção elétrica.
Tenho urgência na
venda do veículo.
Valor: R$ 47.500,00.
Telefone: (12) 996197311
Ilhabela: Vendo Jeep
Cherokke Sport, ano
1998, 4.0L 4x4, gasolina/GNV, cambio
automático, motor
na garantia, bateria
nova (na garantia),
banc os de c ouro,
multimidia com tela
para banco traseiro e câmera de ré,
faróis auxiliares, parachoque reforçado,
guincho 120 0 0 lbs
(5 toneladas), suspensão alta, estribo,
pneus excelentes,
documentação em
o r dem. Val o r : R $
30.000,00. Telefone:
(11) 99687-0046

Cunha: Doces Orgânicos. Fazemos
doces orgânicos de
leite, etc. Todos com
a ç ú c a r m a s c av o.
Produtos de excelente qualidade! Telefone: (11) 97106-6499
Caraguatatuba:
Lindíssimo f ilhote
mac hinh o, c o m 2
meses, de Apitz Alemão. Com pedigree,
vacina impor tada,
vermifugado, adestrado no tapetinho
higiênico. Procurando um lar. Valor: R$
2.500,00. Telefone:
(12) 98126-4460
Guaratinguetá: Serralher ia Metalser.
Portões basculantes,
portões deslizantes,
por tões pivotante,
estruturas metálicas,
soldas em geral, manutenções, automatização de portões,
toldos e luminosos.
Telefone: (12) 992274964
Caraguatatuba: Taças de vidro para
casamentos ou even-

tos. Noivos, padrinhos, convidados.
Para brindes ou lembranças. Valor: R$
25.00. Telefone: (12)
99647-1854
Cruzeiro: Arrendam o s f l o r e st a s d e
euc alipto no Vale
do Paraíba, a partir de 30 Hectares
para implantação de
apiár ios /c olméias
(6 meses de carência: Telefone: (12)
99640-4179
Guaratinguetá: Revistas em quadri nhos. Superman Lendas do Homem
de aço - Curt Swan e
outras. Estou fazendo todas por 110,00.
Somente para colecionares. Telefone:
(12) (12) 98312-1728
Aparecida: Vendo bicicleta aro 24, usada,
em bom estado, com
marcha. Revisão feita recentemente R$
20 0,0 0. Telefone:
(12) 99624-5618
Cruzeiro: Vende-se
Barbie cantora. Duas
lindas bonecas,
sem qualquer tipo
de defeito, rabisco,
furos. Funcionando
perfeitamente. Com
todos os itens. Entrada para MP4. Sem
caixa. Preço negociável. R$ 40,00. Telefone: (12) 3144-4623
Cachoeira Paulista:
Vendo lindo Sony
Shake, 1.500 wats
de potenciais RMS,
preço de hoje, somente hoje R$
1.300,00. Telefone:
(12) 98200-8144
Guaratinguetá: Vendo título do Itaguara
por R$ 3.000m imperdível. Falar com
Mateus ou Cris. Telefone: 98222-1936
Pindamonhangaba:
Bose Soundlink!
Conexão Bluetooth.
Produtos da Bose
estão no topo em
qualidade de som.
Único dono. Valor:

Guaratinguetá: Passo título do Itaguará,
abaixo do valor de
mercado por motivo de mudança de
cidade. É possível
parcelar no cartão.
Valor: R$ 4.200,00.
Telefone: (12) 991180142
Lorena: Gota Dagua
Limpeza de Piscinas.
Oferecemos o que já
de melhor em qualidade nos serviços
de tratamento e manutenção. Telefone:
99253-7326
Cachoeira Paulista:
Vendo filhotes de boxer. Filhotes vacinados e vermifugados.
Valor à combinar.
Telefone: (12) 996001043 ou (12) 997687680
Guaratinguetá:
Vendo Piano Fritz
Dobbert. Única foca.
Super conservado,
apenas com uma lasca na frente, sob a
chave. Precisa afinar.
Valor: R$ 3.000,00.
Telefone: (11) 941602395
Pindamonhangaba:
Balde para guincho! Acessórios p
icamento. Completa
linha de guinchos
e mini gruas. Valor:
R$ 250,00. Telefone:
(47) 98812-1181
Guaratinguetá e
Região: Procuro um
sócio para vender
frango assado, tenho
máquina de assar. A
pessoa entra com
o ponto. Telefone:
98141-5308
Cruzeiro: Vendo Torete região Pinda/
Queluz. Especificações 12 a 20cm diâmetro e 2.40 comprimento. Locais de fácil
acesso para retirada.
Consulte frete! Valor:
R$ 45.00. Telefone:
(12) 99732-5056
Pindamonhangaba:
L avado ra de A lt a
Stanley SW22, nova
e c o m N F, ú n i c a
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Aprenda a como evitar os desperdícios de água
Águas Piquete orienta munícipes sobre a importância do consumo consciente da água
Da Redação
Piquete

A água é um elemento
essencial para o desenvolvimento do planeta e

da sociedade, porém, por
ser um recurso natural finito, deve ser utilizada de
forma consciente a fim de
garantir um futuro mais
sustentável.
Segundo a ONU (Organi-

zação das Nações Unidas),
cada pessoa precisa, em
média, de 110 litros de
água por dia para atender
as suas necessidades de
consumo e higiene. No
Brasil, de acordo com o

Instituto Trata Brasil, 38%
da água tratada no país
é desperdiçada, de cada
100 litros, somente 63
litros são consumidos e
os 37 litros são perdidos.
As perdas ocorrem devido
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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

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:
CELSO YOSHIMITSU IKEDA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão
comerciante, estado civil divorciado, de 48 anos de idade, nascido em Ubatuba-SP,
no dia 03 de março de 1973, residente e domiciliado Rua Doutor Fausto Vilas Boas,
nº 190, apto 12, Vila Bourghese, Pindamonhangaba SP, filho de CELSO YOSHIMITSU
IKEDA e MARIA ANTONIA IKEDA.
ANA PATRICIA MAFALDA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
23 de junho de 1983, residente e domiciliada Rua Dona Júlia Alves Vieira, nº 69,
Centro, Pindamonhangaba SP, filha de GUIDO ALVES FONSECA e MARIA JENI
MAFALDA FONSECA. 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, 02 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FLÁVIO BITTENCOURT MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão militar,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Ilhéus-BA, no dia 29 de
novembro de 1989, residente e domiciliado Rua Tucker, nº 152, Parque do Museu,
Caçapava SP, filho de JOSÉ ARMANDO DUARTE MAGALHÃES e VERA REGINA
SOARES BITTENCOURT MAGALHÃES.
NAYARA APARECIDA MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no
dia 27 de setembro de 1993, residente e domiciliada Rua Benjamin Bittencourt, nº 68,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de NILTON MARIANO e ADRIANA APARECIDA
DE JESUS MARIANO. 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, 10 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AZEMIR LEMES DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão técnico em
manutenção elétrica, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em TaubatéSP, no dia 02 de julho de 1991, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José
de Azevedo, nº 462, bloco 19, apto 303, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de
AZEMIR LEMES DA SILVA e NATIA MARIA JOVANIA LEMES DA SILVA.
ÉRIKA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar comercial,
estado civil solteira, de 37 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
08 de novembro de 1983, residente e domiciliada Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 462, bloco 19, apto 303, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de VICENTE
DE PAULA SANTOS FILHO e ANILDA DE OLIVEIRA 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, 07 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBSON ROBERTO DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
produção, estado civil solteiro, de 49 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 27 de março de 1972, residente e domiciliado Rua José Antonio dos
Santos, nº 483, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de FRANCISCO DE
CAMPOS e MARIA DA GLORIA CAMPOS.
SANDRA APARECIDA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão costureira,
estado civil divorciada, de 45 anos de idade, nascida em Barbosa Ferraz-PR, no dia
09 de outubro de 1975, residente e domiciliada Rua José Antonio dos Santos, nº 483,
Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de JOAQUIM EDUARDO NETO e MARIA
DE FÁTIMA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADALTO QUINTINO DA SILVA FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão barbeiro,
estado civil divorciado, de 43 anos de idade, nascido em Fortaleza-CE, no dia 09 de
janeiro de 1978, residente e domiciliado Rua Eduardo da Silva Neto, nº 811, Jardim
Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de ADALTO QUINTINO DA SILVA e MARIA DE
FATIMA DE CASTRO SILVA.
DANIELLI APARECIDA NORBERTO, de nacionalidade brasileira, profissão técnica
de segurança do trabalho, estado civil solteira, de 43 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 04 de setembro de 1977, residente e domiciliada Rua
Eduardo da Silva Neto, nº 811, Jardim Mariana, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
FABIO NORBERTO e RITA DE CASSIA MONTEIRO NORBERTO. 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 junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÔNATA LEMOS GOMES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
serviços gerais, estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 03 de novembro de 1994, residente e domiciliado
Estrada Particular Fazenda Santa Rita, nº 3000, Lago Azul, Pindamonhangaba SP,
filho de ALEXANDRE GOMES PEREIRA e ALESSANDRA LEMOS.
FLÁVIA CRISTINA MOREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma,
estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
03 de março de 2002, residente e domiciliada Estrada Particular Fazenda Santa Rita,
nº 3000, Lago Azul, Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ FERNANDO DA SILVA e
CRISTIANE MARIA DE FATIMA MOREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e
V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponhao na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUÍS EDUARDO SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 19 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 17 de
junho de 2001, residente e domiciliado Rua Mariz e Barros, nº 118, Jardim Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de LUIS ANTONIO SOARES e CHARLENE CILEIA DE
MENDONÇA RIBEIRO.
REBECA RIBEIRO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Rio de Janeiro-RJ, no dia 11 de janeiro
de 2000, residente e domiciliada Rua Mariz e Barros, nº 118, Jardim Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filha de MILTON DE LIMA e SILVANA OLIVEIRA RIBEIRO DE
LIMA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVID RICARDO TEIXEIRA BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil divorciado, de 52 anos de idade, nascido em Cunha-SP, no dia 02 de
fevereiro de 1969, residente e domiciliado Rua Alberto Torres de Andrade, nº 95,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ TEIXEIRA BASTOS e BENEDITA
ALVES DA SILVA BASTOS.
ROSANGELA DE LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de
caixa, estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia
12 de fevereiro de 1975, residente e domiciliada Rua Alberto Torres de Andrade, nº 95,
Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA e MARIA
MIRTES DE LIMA SILVA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IVAN JUNIOR DE TOLEDO SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de logistica, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 30 de junho de 1994, residente e domiciliado Rua Capitão José Alves
Beraldo Filho, nº 260, Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de
REGINALDO ROBERTO DA SILVA SANTOS e ISABEL CRISTINA DE TOLEDO.
TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 02 de
julho de 1992, residente e domiciliada Rua Capitão José Alves Beraldo Filho, nº 260,
Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
FILHO e GILDA CAMPOS DA SILVA 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, 08 de junho de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ GUSTAVO VALERIO CELETE, de nacionalidade brasileira, profissão médico
veterinário, estado civil divorciado, de 46 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no
dia 10 de junho de 1974, residente e domiciliado Rua Aurea Aparecida de Oliveira
Vargas, nº 62, Ana Candida, Tremembé SP, filho de APARECIDO HENRIQUE CELETE
e MARIA CATARINA VALERIO CELETE.
JULIANA MARINHO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão administradora,
estado civil viúva, de 45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de janeiro de 1976, residente e domiciliada Rua Ana Andrade Vilela, nº 425, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de JÉSU MARINHO DA CRUZ e DALVA CABRAL
DA CRUZ. 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, 08 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO DANTAS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão motorista/
estagiário, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSP, no dia 29 de novembro de 1995, residente e domiciliado Rua Jacareí, nº 397,
Cidade Nova, Pindamonhangaba SP, filho de JOSEILTON MARQUES FERNANDES
e JOSEILDA FRANCISCA DANTAS.
MAYANE RAQUEL DE MACÊDO DINIZ, de nacionalidade brasileira, profissão
administradora, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em Parelhas-RN,
no dia 22 de janeiro de 1992, residente e domiciliada Rua Ubatuba, nº 185, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filha de GILVAN GRANGEIRO DINIZ e MARIA GORETTI
DE MACÊDO DINIZ. 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, 11 de junho de 2021.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CARLOS LOMBARDI, de nacionalidade brasileira, profissão pecuarista, estado
civil divorciado, de 74 anos de idade, nascido em Cruzeiro-SP, no dia 22 de abril de
1947, residente e domiciliado Rua Amador Bueno, nº 84, apto 5, Boa Vista,
Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ LOMBARDI NETO e JOSEFINA LOMBARDI.
SOLANGE DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil
divorciada, de 50 anos de idade, nascida em Itamonte-MG, no dia 20 de abril de 1971,
residente e domiciliada Rua Amador Bueno, nº 84, apto 5, Boa Vista, Pindamonhangaba
SP, filha de MARIA APARECIDA DE SOUZA. Apresentaram os documentos I, III, IV
e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponhao na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOAQUIM BENEDITO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico,
estado civil divorciado, de 66 anos de idade, nascido em Tremembé-SP, no dia 01 de
agosto de 1954, residente e domiciliado Rua Arthur de Andrade, nº 97, Vila Verde,
Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO FERREIRA e MARIA ISABEL FERREIRA.
ANA MARA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 50 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de outubro
de 1970, residente e domiciliada Rua Arthur de Andrade, nº 97, Vila Verde,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO MOREIRA e JACYRA PORFIRIO
MOREIRA. 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, 09 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FRANCIS LEUDON EUSÉBIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pintor,
estado civil solteiro, de 39 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
25 de maio de 1982, residente e domiciliado Rua Olavo Jorge, nº 243, apto 2,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de ANTONIO EUSÉBIO DA SILVA e
FRANCISCA MARIA DE LIMA.
THAÍS MARIA GOMES LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de
outubro de 1992, residente e domiciliada Rua Olavo Jorge, nº 243, apto 2, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS ROBERTO FERREIRA LEITE e MARIA
GOMES SANTOS FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MICHAEL FELIPE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão montador de
móveis, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 05 de abril de 1986, residente e domiciliado Rua Sargento Virgílio Simões Filho,
nº 30, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIA DOS SANTOS e
SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS E SANTOS.
DÉBORA SILVA DA ROSA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de serviços
gerais, estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP,
no dia 19 de julho de 1988, residente e domiciliada Rua Sargento Virgílio Simões Filho,
nº 30, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA DA ROSA e LUCÍ
DA SILVA ROSA. 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, 09 de junho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro.
RODRIGO BONISEM TORRES, nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, estado
civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Ecoporanga, Estado de Espírito Santo
no dia 30 de abril de 1991, residente e domiciliado em Pindamonhangaba SP, Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 462, Bloco 16, apartamento 201, Bairro Crispim,
filho de WELLITON JOSÉ MARTINS TORRES e de CARLA ANDREZZA BONISEM.
JULIANA LINHARES DA SILVEIRA, nacionalidade brasileira, farmacêutica, estado
civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pocrane, Estado de Minas Gerais, no
dia 09 de junho de 1992, residente e domiciliada em Itapira SP, Rua Doutor Mário da
Fonseca, nº 145, apartamento 23, Centro, filha de WANDER DA SILVEIRA FILHO e
de LAURIZETE LINHARES DA SILVEIRA.
Pindamonhangaba, 02 de junho de 2021.

a vazamentos, ligações
irregulares, medições imprecisas e roubos.
Diante desse cenário,
a Águas Piquete, concessionária responsável pelo
abastecimento de água
em Piquete, reforça a
importância do consumo
consciente da água, ainda
mais durante a pandemia,
onde os cidadãos passam
mais tempo em casa e
necessitam de cuidados
redobrados com a limpeza
e higiene pessoal.
“Para evitar os desperdícios é necessário ficar
atento aos hábitos de
consumo de água no dia a
dia. Atitudes simples como
reduzir o tempo de banho,
por exemplo, podem contribuir para a redução do
consumo, o que contribuiu
para o controle no valor
da conta final e também
com a preservação desse
recurso natural tão valio-

so para todos nós” ressalta
o diretor operacional da
Águas Piquete, Sérgio
Bovo.
A Águas Piquete ainda
orienta os moradores sobre algumas iniciativas
que ajudam na economia
da água, como fechar bem
as torneiras após o uso,
acompanhar a leitura do
hidrômetro para identificar possíveis vazamentos
internos ocultos, evitar
lavar a calçada com mangueira e reutilizar a água
da máquina de lavar nas
atividades domésticas.
“Nosso compromisso
é oferecer água tratada
e de qualidade para os
moradores de Piquete,
por isso incentivamos o
seu consumo consciente,
a fim de assegurar sua
disponibilidade e um abastecimento de excelência
no município” acrescenta
Bovo.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA POLICIA CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEINTER- 1 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DELEEGACIA SECCIONAL DE POLICIA GUARATINGUETÁ
DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER- DDM/ LORENA/SP
EDITAL N° 001/2021
A Dra. Adriane Gonçalves, Delegada de Policia Responsável peça
Delegacia de Policia de Defesa da Mulher de Lorena/SP, no uso de
suas atribuições leais, etc...
...Faz saber todos que pelo presente edital tiverem
conhecimento que o Dr. Márcio Marques Ramalho procederá a
Correição corrente, no dia 17 de junho de 2021 ás 13h00min, na
Delegacia Seccional de Guaratinguetá/SP (Sede), na rua Barão do
Rio Branco, n° 893, Jardim Modelo, ficando convocados a Autoridade
Policial e Funcionários a ela subordinados, bem como, ao povo em
geral, sendo facultado durante os trabalhos de correição, solicitar ou
prestar informações, apresentar queixas, reclamações ou sugestões
sobre serviços policiais administrativos ou á conduta dos funcionários,
ressaltando-se a observância dos protocolos estabelecidos no combate
ao Covid-19.
Lorena 14, junho de 2021
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 06 - Convênio n° 03/2018 – Processo n° 4146/2018-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONVENIADO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ Nº: 51.779.304/0001-30
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Convenio n° 03/2018, decorrente do Processo n° 4146/2018-GPRO, que
versa sobre o objeto de prestação de serviços de consultas ambulatoriais e serviços de
diagnose na realização de exames de imagem, quais sejam, mamografia, radiografia e
colposcopia, firmado em 29/05/2018, nos termos previstos em sua cláusula 25ª.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência do
convenio mais 01 (um) mês, a partir de 29/05/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste Termo Aditivo para cobrir os repasses relativos
à prorrogação do convenio, pelo período de 01(um) mês, é de R$ 170.759,21 (cento
e setenta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), sendo R$
57.796,21 (cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos)
provenientes do Fundo Nacional de Saúde e R$ 112.963,00 (cento e doze mil, novecentos
e sessenta e três reais) provenientes do Fundo Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” desta cláusula será repassado em
01 (uma) parcela mensal, no valor de R$ 170.759,21 (cento e setenta mil, setecentos e
cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), mantendo-se as demais condições de
pagamento.
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio.
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2021
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 - PROC. Nº 116/2021.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Ata de Registro de Preços
para aquisição de Kits de gêneros alimentícios e hortifruti para atender as necessidades
de distribuição aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino da Secretaria
Municipal de Educação e alunos da APAE, durante o ano letivo de 2021.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.
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