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Fala gera tumulto, enquanto 
obrigatoriedade de cargos
cai na Câmara de Aparecida
Pedido de André Monteiro consegue manter regulamentação de ensino superior para chefe 
de sessões; vereador é alvo de confronto com servidores após pedir contratação de “noias”

A Câmara de Aparecida rejei-
tou, por cinco votos a quatro, 
o projeto do Executivo que 
tiraria a obrigatoriedade do 
ensino superior para contra-
tação e manutenção de chefes 
de sessão. A votação da quin-
ta-feira (29) dividiu as aten-
ções com uma confusão entre 
funcionários da Prefeitura e o 
vereador André Luís Monteiro, 
o Padrinho (Patriota), após fala 
do parlamentar que atacou o 
trabalho de limpeza realizado 
na cidade. O caso acabou em 
agressões e encaminhamento 
para a delegacia.

As funções questionadas, 
em pedido do próprio Mon-
teiro, fazem parte do grupo 
de cargos de confiança, onde 
o prefeito tem a liberdade para 
fazer a contratação em áreas 
do funcionalismo público, 
com um salário de R$ 1,9 mil 
por mês.

Em janeiro de 2020, a Câma-
ra aprovou um projeto que de-
termina a exigência de ensino 
superior para os secretários, 
assessores e chefes de sessões 
do Paço Municipal.

Em maio deste ano, o pre-
feito Luís Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos), exonerou 
setenta servidores, após de-
núncia do Ministério Público 
por não se enquadrar em lei 
que rege a norma para con-
tratação.

O vereador Luís Fernando 
de Castro Rocha, o Gu Castro 
(PSDB), um dos cinco que vota-
ram contra (além dele, Liliane 
Gabriele dos Santos-PL, Simone 
Aparecida Ribas da Silva-PSDB, 
Carlos Alexandre Rangel dos 
Santos-PSD e André Monteiro), 
teve um desentendimento 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Protesto por fala do vereador André Monteiro (dir.), que pediu contratação de "noias"; quinta-feira é marcada por tumulto e rejeição de projeto

durante a sessão com a pre-
sidente da Câmara, Ana Alice 
Braga Vieira (Podemos). Para 
Castro, o projeto apresenta 
uma divergência. “Trata-se 
da lei 5.241 de 2020, feita 
pela ex-prefeita Dina Moraes 
(DEM), que é um projeto de 
reestruturação (...). Essa lei está 
também em uma subemenda 
da Lei Orgânica, então acho 
que primeiro teria que mudar 
a Lei Orgânica e depois mudar 
a lei de reestruturação, que é 
uma ordinária”, argumentou. 
“A Lei Orgânica é acima da lei 
ordinária, então não adiantaria 
em nada revogarmos se não 
revogamos a Lei Orgânica”.   
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Para o vereador Luiz Carlos 
Ferreira Junior, o Juninho 
Corpo Seco (Podemos), que 
votou a favor do projeto, o sa-
lário líquido é muito pequeno 
para exigir ensino superior. 
“Como você vai exigir ensino 
superior para um chefe da 
frente de trabalho ou para 
chefe do cemitério? São car-
gos que não têm exigência de 
curso superior e por isso votei 
a favor”, explicou Corpo Seco, 
que destacou a crise para a ci-
dade e medidas federais como 
empecilhos para mudanças 
administrativas. “O momento 
não é apropriado para o tra-
vamento da máquina pública, 

porque a atual administração 
está impedida de realizar con-
curso públicos por causa da Lei 
Federal Complementar nº 173, 
de 27 de maio de 2020”.

Confusão – Antes do início 
da sessão, funcionários da 
Frente de Trabalho foram 
até a porta da Câmara para 
protestar contra André Luís 
Monteiro, por uma fala do 
parlamentar em uma live, 
realizada na em sua página do 
Facebook. Monteiro sugeriu ao 
prefeito a contratação de dez 
“noia” (sic) para atuar na frente 
de trabalho e realizar a limpe-
za de mato na rua Benedito 
Macedo, no bairro Ponte Alta.

O vereador tentou ligar o 
protesto ao projeto rejeitado 
no plenário, apesar das críticas 
apontarem para a declaração 
na rede social. “Essa história 
de ter chamado eles de ‘noia’ 
foi inventada, pois já publiquei 
um vídeo mostrando, que em 
momento nenhum eu chamei 
eles (sic) de ‘noia’. Só que o 
chefe da Frente de Trabalho 
são todos chefes de sessão e 
perderam os empregos. (...) 
Ontem (quinta-feira), tinha 
interesse pessoal naquilo (vo-
tação da lei) e gerar aquele 
clima de guerra e, por isso, foi 
daquela forma (protestos)”, 
salientou Monteiro.

Durante a sessão acalorada, 
Monteiro foi agredido por um 
dos colaboradores da Frente 
de Trabalho, que foi levado 
até a delegacia da cidade por 
guardas civis municipais. O 
vereador registrou um boletim 
de ocorrência.

“Foi agressão mesmo e foi 
filmado, tanto que o agressor 
foi preso em flagrante e depois 
fui ameaçado por outro colabo-
rador da Frente de Trabalho, 
e também foi preso”, finalizou 
Monteiro.

No vídeo, é possível acom-
panhar relatos rebatendo o 
ataque do parlamentar. “Ele 
sugeriu ao prefeito, que o pre-
feito fizesse uma contratação 
de dez ‘noia’, desdenhou ainda: 
‘Matinho é fácil de arrancar’. 
Realmente é fácil, mas, se-
nhor vereador, nós não temos 
equipamentos, não tem EPI 
(equipamento de proteção in-
dividual) e já faz muito tempo”, 
frisou um dos manifestantes.

A redação do Jornal Atos 
entrou em contato com a Pre-
feitura que em nota informou 
que “repudia veementemente 
qualquer fala desrespeitosa, 
preconceituosa e de depre-
ciação. É lamentável que um 
legislador, eleito pelo povo, 
disponha-se a se referir com 
termos chulos a um projeto 
aprovado pela própria Câmara 
Municipal, da qual faz parte. A 
secretaria de Desenvolvimento 
e Promoção Social entende que 
ao tratar desta maneira o pro-
grama Frente de Trabalho, o 
vereador desrespeita o próprio 
Poder Legislativo municipal 
(trecho da nota)”.

A nota finaliza dizendo que 
“todas as atitudes cabíveis 
serão tomadas para que essa 
infeliz situação, que gerou 
uma sequência de transtor-
nos, seja resolvida da maneira 
correta e digna a ser feita”.

As 14h da sexta-feira (30), 
a Câmara de Aparecida tam-
bém emitiu uma nota oficial, 
se opondo às falas de André 
Monteiro. Em um trecho, a 
Casa destacou que “repudia 
veementemente os atos de 
discriminação praticados pelo 
vereador André Monteiro (in-
juriar alguém, ofendendo-lhe 
a dignidade ou o decoro - art. 
140 do Código Penal). Tal fala 
do vereador é inaceitável, vis-
to que todos os trabalhadores 
e pessoas, sem exceção, têm 
o direito de ser respeitados 
e honrados por quem quer 
que seja...”.

Teste Rápido para detectar Covid-19 em Silveiras e 
Aparecida auxilia na identificação de assintomáticos

Com o avanço da pande-
mia da Covid-19, cidades 
como Silveiras e Aparecida 
adotaram o sistema de tes-
tagem rápida para reduzir 
a curva da disseminação do 
vírus e identificar as pessoas 
assintomáticas. O serviço, 
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que é orientado pela OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), foi adotado  pelos 
municípios no início do mês 
de julho.

Em Silveiras, o trabalho é 
oferecido para as pessoas 
que têm interesse em rea-
lizar o teste rápido e que 
ainda não foram imunizadas 
contra a Covid-19. Tem como 
intuito verificar se o sistema 

imunológico do paciente 
tem ou teve recentemente 
a presença de anticorpos 
IGG e IGM. A cidade tem re-
gistrados, até o fechamento 
desta matéria 1.220 casos, 
18 óbitos e 4.094 doses de 
vacina aplicadas. 

Os interessados em reali-
zar o exame devem ir ao Ran-
cho do Tropeiro, no período 
das 9h às 12h, localizado no 

Centro de Silveiras, à praça 
Tenente Anacleto Ferreira 
Pinto, s/n, defronte a antiga 
delegacia. 

Com abordagens seme-
lhantes em Aparecida, o 
objetivo da testagem é iden-
tificar casos e adotar ações 
de combate ao novo corona-
vírus, e ocorrerá em massa 
dos feirantes do município, 
foco para a atual gestão. 

Também trabalhadores do 
setor hoteleiro e advogados 
da OAB serão testados. Na 
cidade, são 3.555 casos de 
Covid, com 106 mortes e 
mais de 23 mil doses de 
vacinas aplicadas.

Outras informações sobre 
o atendimento nas duas ci-
dades podem ser acessadas 
nos sites silveiras.sp.gov.br 
e aparecida.sp.gov.br.

Testes de Covid-19 em Aparecida
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Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
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Sala de aula vazia; uma das imagens mais marcantes na pandemia; Guará retoma atividades presenciais
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Decreto em Guaratinguetá determina retorno de 
professores afastados e aulas com 100% de ocupação
Secretaria de Educação confirma presenciais em escolas da rede municipal a partir de 2 de agosto; 
professionais em grupos de risco e comorbidades seguem afastados até a imunização completa

Os profissionais de edu-
cação da rede municipal de 
Guaratinguetá (professores 
e outras funções) retornam 
aos trabalhos presenciais 
nesta semana, após a volta às 
aulas no município. A medida 
só não vale para funcionários 
com comorbidades ou de 
grupo de risco de contami-
nação da Covid-19.

O decreto foi publicado na 
última semana e sancionado 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC). “Todos os profissionais 
da educação da rede pública 
municipal, afastados das ati-
vidades profissionais, sejam 
eles professores ou outros 
funcionários, retornam a 
cumprir a carga horária 
integralmente e presencial-
mente”, destacou a chefe 
de gabinete da secretaria 
de Educação, Ana Maria 
Almada.

Para os profissionais que 
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tem comorbidades ou são do 
grupo de risco (e tenham lau-
do médico atestando uma das 
duas situações), o retorno 
ao trabalho presencial será 
efetivado após a imunização 
completa contra o novo co-
ronavírus. “Eles voltam após 
14 dias da segunda dose, ou 
seja, quando estiverem imu-
nizados”, concluiu Ana Maria.

Diferente de outras cidades 
como Aparecida, que teve 
retorno das aulas presenciais 
nesta semana, e de Lorena, 
que projeta a volta para se-
gunda quinzena de agosto, 
em Guaratinguetá as ativi-
dades presenciais tiveram 
início em fevereiro, com 35% 
de ocupação das salas.

Desta vez, o Governo do Es-
tado de São Paulo já indicou 
que as escolas municipais, 
estaduais e particulares po-
derão ter 100% de ocupação 
a partir de 2 de agosto, desde 
que as unidades escolares 
tenham condições de seguir 
todas as determinações vi-
gentes do Plano São Paulo, 

inclusive o distanciamento 
mínimo entre alunos, que 
passará a ser de um metro.

“Vai (o sistema) considerar 
todas as áreas disponíveis 
para aulas e outras ativida-
des. Isso (distanciamento) vai 
determinar a capacidade físi-
ca de cada escola, lembrando 
que devem ser cumpridas to-
das as medidas do protocolo 
de biossegurança”, finalizou 
a chefe de gabinete. Ainda 
segundo Ana Maria Almada, 
os pais e mães dos alunos da 
rede municipal vão receber 
todas as orientações quanto 
às mudanças, até o fim desta 
semana.

O boletim epidemiológico 
publicado nas redes sociais 
da Prefeitura na última ter-
ça-feira (27) destacou que o 
município já havia registrado 
13.656 contaminações de 
Covid-19, 299 óbitos, 2.994 
pessoas em isolamento e 
2.458 casos suspeitos. Nesta 
quinta-feira (29), a vacinação 
na cidade atenderá ao públi-
co de 22 anos.

Com professores vacinados, 
Pindamonhangaba elabora 
protocolo sanitário para 
retomada das aulas presenciais

Após vacinar os profissio-
nais de educação, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
anunciou, nesta semana, que 
está preparando um protoco-
lo sanitário para a retomada 
das aulas presenciais. Sem 
ainda determinar data, a 
previsão é que os estudantes 
retornem às escolas, no início 
do próximo mês.

De acordo com a gestão 
municipal, o protocolo foi 
elaborado pela secretaria 
de Educação em colaboração 
com os departamentos de 
Atenção ao Servidor Público 
e de Proteção aos Riscos e 
Agravos e Saúde. As medi-
das foram apresentadas aos 

Bruna Silva
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responsáveis pelas unidades 
escolares, nesta semana, para 
que pudessem tirar possíveis 
dúvidas. O regulamento pre-
vê aferição de temperatura 
nos acessos às escolas, além 
de como proceder mediante 
a suspeita de contaminação 
pelo coronavírus.  

“Cuidamos para que toda 
a atenção fosse dada para 
garantir a segurança aos 
professores e alunos da rede”, 
ressaltou a secretária de Edu-
cação, Luciana de Ferreira.

Os profissionais contarão 
com equipamentos de pro-
teção individual que serão 
entregues pela pasta. As 
vacinas contra a Covid-19 
seguem a disposição dos 
trabalhadores do setor, desde 
o último mês. 

Segundo a gestão escolar, 

embora os profissionais es-
tejam vacinados, o protocolo 
sanitário possui “importância 
de grau máximo” para a 
retomada das atividades pre-
senciais. O departamento de 
Proteção ao Servidor Público 
destacou que o retorno segu-
ro é essencial, pois é preciso 
olhar com cautela sobre os 
prejuízos causados na for-
mação dos alunos, além do 
impacto emocional e social 
provocados pelas medidas 
de distanciamento. 

Histórico – Anteriormente, 
a secretaria de Educação 
havia articulado retorno 
às aulas presenciais, mas a 
classe protestou contra a 
retomada e pediu vacinação 
para todos, como meio de 
proteção à possível situação 
de contágio.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
realizou sessão extraordinária 
deste ano para debater pautas 
e projetos ligados à saúde 
pública. Foram votados seis 
projetos de lei que dispõem 
sobre a abertura de crédito 
adicional ao orçamento mu-
nicipal, com a chegada de 
emendas para aplicação no 
setor.Os recursos serão apli-

cados na rede municipal de 
saúde. Somados os repasses, 
os valores ultrapassam a cifra 
de R$ 1 milhão. Deste valor, R$ 
152,7 mil foram destinados 
à compra de equipamentos 
para atendimentos médicos de 
especialidades e R$ 247,2 mil 
foram repassados para aten-
dimentos do Pronto Socorro 
e aquisição de equipamentos 
permanentes. Cerca de R$100 
mil chegam para a compra 
de material de consumo para 

Câmara aprova crédito para Saúde
atenção básica.

Outros três projetos aprova-
dos são referentes à atenção 
de média e alta complexidade, 
que recebe R$ 164,1 mil; equi-
pamentos permanentes para a 
vigilância em saúde, que terá 
reforço no caixa de R$ 150 
mil, e outro para compra de 
materiais de consumo e finan-
ciamento de ações e serviços 
para assistência integral à 
saúde da comunidade, com 
R$250 mil.
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 23/2021 PROC. Nº 236/2021.

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 registro de preços para a 
aquisição de material de alvenaria para conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município por 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 17 de agosto 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 SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 015/2021
CONVITE Nº 02/2021
CONTRATO Nº 13/2021
TERMO ADITIVO Nº 01
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Consterpavi 
Pavimentação e Construção Ltda. CNPJ nº 03.677.702/0001-00. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a execução de Obra e Serviços de 
Drenagem Urbana no Bairro da Vila Esperança. Aditamento: Readequação do 
Projeto com a inclusão de serviços nos itens “2-Terraplenagem”, “3-Drenagem” 
e “4-Pavimentação” da Planilha Orçamentária com ajuste no Cronograma 
Físico-Financeiro. Valor do Acréscimo: R$ 21.258,52 (vinte e um mil, duzentos 
e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Novo Valor Contratual: 
R$ 328.376,10 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e 
dez centavos). Data da Assinatura: 15/06/2021.
Silveiras, 30 de julho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 038/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2021
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de exames radiológicos (Raios-X) e de Mamografia com 
fornecimento de equipamento, conforme descrição constante do Termo de 
Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 13/08/2021, às 09:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos 
e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria 
de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública 
até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, 
após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. 
O EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 30 de julho de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

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:
FABIANO APARECIDO DA SILVA FARIA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
01 de abril de 1995, residente e domiciliado Rua Professor Homero de Mello Oliveira,
nº 12, Cidade Jardim, Pindamonhangaba SP, filho de PAULO DA SILVA FARIA e
LUIZA APARECIDA FERREIRA FARIA.
JOYCE RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de setembro
de 1991, residente e domiciliada Rua Professor Homero de Mello Oliveira, nº 12, Cidade
Jardim, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO ANTONIO DE SOUZA e SILVANA
RIBEIRO DE SOUZA. 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, 26 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JÚLIO CÉSAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão envasador, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de
outubro de 1991, residente e domiciliado Rua Alcides José Arese, nº 107, Parque das
Palmeiras, Pindamonhangaba SP, filho de VALDEMIRO JOSÉ DA SILVA e MARIA
LOURDES DE LIMA E SILVA.
TÂNIA CRISTINA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão balconista, estado
civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 27 de
julho de 1990, residente e domiciliada Estrada Municipal do Goiabal, nº 781, Campinas,
Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BATISTA FERREIRA e ROSELI ANGELA DE
SOUZA 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, 26 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSIEL WAGNER DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil divorciado, de 47 anos de idade, nascido em Sorocaba-SP, no dia 12 de
fevereiro de 1974, residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Romeiro, nº 682,
Jardim do Chafariz, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS
e MARIA DAS DORES TEIXEIRA SANTOS.
PATRICIA RIBEIRO BITENCOURT, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 28 de
outubro de 1984, residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Romeiro, nº 682, Jardim
do Chafariz, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ PEDRO BITENCOURT e ELIANA
BARBOSA RIBEIRO. 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, 26 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GUSTAVO CALAZANS DOS SANTOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão garçon,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de
julho de 1997, residente e domiciliado Rua Suíça, nº 1375, bloco 4, apto 302, Santana,
Pindamonhangaba SP, filho de ALVARO DOS SANTOS REIS e ANDRÉA CALAZANS.
ALLANA CRISTINA DE ALMEIDA GOUVÊA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 13 de setembro de 1999, residente e domiciliada Rua Suíça, nº 1375, bloco
4, apto 302, Santana, Pindamonhangaba SP, filha de AFONSO NORONHA DE
GOUVÊA e ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA GOUVÊA. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL TANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico,
estado civil solteiro, de 32 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de junho de 1989, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750,
bloco 1, apto 6, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
e YOLANDA TANA DE OLIVEIRA.
LAÍS TAMARA ISIDORO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 29 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de setembro
de 1991, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, bloco 1,
apto 6, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de MARIA LUCINÉIA ISIDORO.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba, 27 de
julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão eletricista,
estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
04 de janeiro de 1993, residente e domiciliado Avenida Manoel César Ribeiro, nº 1233,
Santa Cecilia, Pindamonhangaba SP, filho de CLERIO ANTONIO RODRIGUES e
ROSA LINA OLIVEIRA RODRIGUES.
REGIANE CAMARGO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 19
de julho de 1991, residente e domiciliada Avenida Manoel César Ribeiro, nº 1233, Santa
Cecilia, Pindamonhangaba SP, filha de CÉLIO APARECIDO DE OLIVEIRA e LUCI
CAMARGO DE OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2021

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
INÁCIO DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
10 de maio de 1990, residente e domiciliado Avenida Monsenhor João José de
Azevedo, nº 460, bloco 13, apto 403, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de INÁCIO
DOS SANTOS e DALVA SILVEIRA DOS SANTOS.
PÂMELA FERNANDA DA SILVA GABRIEL, de nacionalidade brasileira, profissão
operadora de produção, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de dezembro de 1991, residente e domiciliada Avenida
Monsenhor João José de Azevedo, nº 460, bloco 13, apto 403, Crispim,
Pindamonhangaba SP, filha de ALOISIO ROGERIO GABRIEL e ANA FLAVIA DA
SILVA GABRIEL. 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, 28 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS SANTOS DE AQUINO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 20 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
13 de julho de 2001, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, nº 81, Bloco
2A, apto 303, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de RENILDO DE AQUINO e
JOELMA JESUS DOS SANTOS DE AQUINO.
REBEKA LORRAINE EFIGÊNIA DOS SANTOS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira,
profissão autônoma, estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 05 de junho de 2005, residente e domiciliada Avenida
Antonio Fernandes, nº 81, Bloco 2A, apto 303, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filha
de LUCIANO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e GRACIANE EFIGENIA DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos I, II, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2021.

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:
FRANCISCO MOREIRA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
11 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado Avenida Albuquerque Lins, nº 157,
apto 4, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS ALBERTO CALDAS e
ROSEMEIRE DOS SANTOS MOREIRA CALDAS.
MARIA AUGUSTA PIRES PEREZ LEAL, de nacionalidade brasileira, profissão assistente
administrativo, estado civil divorciada, de 27 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 31 de julho de 1993, residente e domiciliada Avenida
Albuquerque Lins, nº 157, apto 4, Centro, Pindamonhangaba SP, filha de ROGERIO
PEREZ LEAL e APARECIDA ELIANA MERCURIO PIRES. Apresentaram os
documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 29 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
WALLACE PIORINO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão bancário,
estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 23 de junho de 1987, residente e domiciliado Rua Gupeva, nº 114, Condominio
Moema Ville, Bela Vista, Pindamonhangaba SP, filho de APARECIDO DONIZETE DE
OLIVEIRA e IOLANDA PIORINO DE OLIVEIRA.
STÉFANI SAMPÁIO MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado
civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Guaratinguetá-SP, no dia 23 de março
de 1990, residente e domiciliada Rua Gupeva, nº 114, Condominio Moema Ville, Bela
Vista, Pindamonhangaba SP, filha de WALDIR MACHADO e MARIA HELENA SAMPÁIO
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, 29 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JEREMIAS CINACHI HILARIO, de nacionalidade brasileira, profissão empresário,
estado civil divorciado, de 44 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 11 de fevereiro de 1977, residente e domiciliado Rua Gilberto Moraes Cesar, nº
55, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de JAIR HILARIO e EUNICE CINACHI
HILARIO. CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
enfermeira, estado civil divorciada, de 50 anos de idade, nascida em São Paulo-SP,
no dia 13 de março de 1971, residente e domiciliada Rua Gilberto Moraes Cesar, nº
55, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filha de THYRSO BENEDICTO DOS SANTOS
e EUNICE DA SILVA SANTOS. 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, 30 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ISRAEL APARECIDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 41 anos de idade, nascido em Mogi das Cruzes-SP, no dia 12
de agosto de 1979, residente e domiciliado Estrada Luiza Fernandes Miranda, nº
17302, Ribeirão Grande, Pindamonhangaba SP, filho de ISRAEL SILVA e NAZINHA
FILOMENA DA SILVA.
FABIANA DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 39 anos de idade, nascida em São Paulo-SP, no dia 28 de março de 1982,
residente e domiciliada Rua Tenente Dilermando de Oliveira Cornetti, nº 119, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de WILLIAM DIAS DOS SANTOS e VERA LUCIA MUNTUANI
DOS SANTOS. 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, 30 de julho de 2021.

Faço saber que pretendem Converter a União Estável em Casamento e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINÍCIUS DO NASCIMENTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
militar, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Nilópolis-RJ, no dia 20
de março de 1996, residente e domiciliado Rua Santa Maria Mazarello, nº 242, Alto do
Tabaú, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS DOS SANTOS e ELIANA
MACHADO DO NASCIMENTO.
BRUNA LETICIA MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão bacharel em
direito, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 22
de outubro de 1998, residente e domiciliada Rua Santa Maria Mazarello, nº 242, Alto
do Tabaú, Pindamonhangaba SP, filha de EDIMILSON MARQUES MONTEIRO e
JEANE APARECIDA DE PAULA BARBOSA MONTEIRO. Apresentaram os documentos
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2021.
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30 DE JULHO DE 20214

Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 

cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

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

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. 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 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira 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. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 
aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação 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  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! 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. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, 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. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 

Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 
comercial no bairro 
Campo do Galvão. 
160m², 2 banheiros, 
frente para o Sho-
pping Buriti. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99784-7766

Cruzeiro: Aluga-se 
casa, com sala, quar-
to, cozinha, banheiro. 
Caução ou f iador: 
(12) 98154-5405

G u a r a t i n g u e t á : 
A l u g o  exc e l e n te 
apartamento com 3 
quartos. Espaçoso, 
bem arejado e bem 
localizado. Próximo 
a pontos comerciais, 
escolas e pontos de 
ônibus. Telefone: (12) 
99792-1992

Pindamonhangaba: 
Casa para locação 
na avenida principal 
do bairro Mantiquei-
ra. Disponível para 
entrada no começo 
de agosto. Valor: R$ 
700,00. Telefone: (11) 
99832-0435

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
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

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-

trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 

aprovações em ór-
gãos públicos e regu-
larizações. Projetos 
elaborados com a 
intenção de unir esté-
tica e funcionalidade 
de acordo com os re-
quisitos necessários 
para cada ambiente. 
Telefone: (12) 98202-
9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 

em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 


