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Produtores estudam prós e contras para requisitos em inspeção 
municipal de itens de origem animal aprovada em Lorena
Mesmo com proposta para expansão de mercado, parte do setor teme dificuldades burocráticas no processo de adequação

Aprovado pela Câmara na 
última semana, o projeto 
de lei que institui o SIM-
-POA (Serviço de Inspeção 
Municipal de Produtos de 
Origem Animal), de autoria 
do prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), já tem dado respal-
do às ações do Executivo 
para facilitar o processo 
burocrático de produtores 
em Lorena.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a proposta tem o objetivo 
de “assegurar e preservar 
a saúde pública através 
da inspeção sanitária e 
industrial dos produtos de 
origem animal no município 
(trecho do texto original)”. 
Os parâmetros seguirão as 
normas técnicas definidas 
pelo Suasa (Sistema Unifi-
cado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária), conforme 
legislação federal.

A certificação é um fa-
cilitador na venda para 
mercados e comércios. A 
única possibilidade para 
os produtores de Lorena, 
até então, era o SIF (Ser-
viço de Inspeção Federal), 
vinculado ao Ministério de 

Gabriel Mota
Lorena

Agricultura. O secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Ulis-
ses Fucuda, frisou que há 
grande complexidade para 
alcançar o selo.

“Como o produtor rural é 
mais artesanal, não é uma 
produção em grande escala, 
ele não tem condições de 
ter uma estrutura física de 
produção que uma grande 
indústria tem. Então, para 
ele poder ter essa certifica-
ção federal é muito difícil. 
Uma inspeção municipal 
é um pequeno passo, mas 
abre portas”, exaltou.

Embora a certificação 
traga uma maior abertura 
de mercado aos produtores, 
alguns deles têm o receio 
de que o processo seja de 
grande dificuldade e que 
exija um investimento fora 
do alcance.

O produtor de ovos Heitor 
José, 61 anos, trabalha no 
segmento há cerca de oito 
anos e compartilha dessa 
opinião. 

A produção é realizada no 
sítio de Heitor, que inclusive 
se queixa da baixa deman-
da e pretende encerrar os 
serviços. Atualmente, com 
cerca de 480 galinhas, a 

No setor há oito anos, o produtor de ovos Heitor José ainda tem receio sobre proposta aprovada em Lorena 
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Mãe conta história de dor em frente à Câmara em Pindamonhangaba, que teve protesto após reclamações por possível negligência médica
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O vereador Luiz Carlos Fer-
reira Júnior, o Juninho Corpo 
Seco (Podemos), apresentou 
um projeto de lei na Câmara 
de Aparecida pedindo a proi-
bição do corte de água para 
casas com moradores que 
estejam enfermos, acamados 
ou em situação de vulnerabi-
lidade social que integram o 
Cadastro Único. A proposta 
pode entrar em pauta na pró-
xima sessão. O autor justificou 
a apresentação do projeto. No 
projeto assinado pelo verea-
dor consta que todos os indiví-
duos ou famílias que estejam 
em grave situação financeira 
devem ter a comprovação 
de laudo de vulnerabilidade 
social e econômica da família 
ou da pessoa através de visita 
técnica de uma assistente 
social do Desenvolvimento e 
Promoção Social.

Aparecida 
estuda proibir 
corte de água 
a acamados

produção diária tem em mé-
dia dez dúzias de ovos. Em 
períodos de maior venda, 
cerca de 25 dúzias diárias 
eram produzidas na pro-
priedade.

“Compensa adotar esse 
serviço de inspeção. Para 
que a gente possa vender 
em comércio melhor, ajuda 
e muito. Sem o código de 
barras, a gente tem que ven-
der escondido, clandestino 
[...] mas tudo o que pedem é 
astronômico, não dá para a 
gente fazer, o pequeno (pro-
dutor) não tem condições. 
Se não tiver um apoio de 
Prefeitura ou algum outro 
órgão, não tem como fazer”.

O projeto de lei descreve 
todo o processo e as ade-
quações necessárias, além 
de elencar as punições para 
as possíveis infrações. Em 
relação às taxas, também há 
uma especificação para cada 
tipo de serviço e o valor é 
definido com base na Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo).

Uma equipe vinculada à 
secretaria de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural 
será formada para realizar 
os serviços de inspeção e fis-
calização sobre a produção 
dos itens de origem animal.

Mulheres protestam depois de 
mortes de bebês em Santa Casa
Manifestantes apontam irregularidades na maternidade, atendimento obstétrico é 
alvo de questionamentos nas ruas de Pindamonhangaba, tribuna e redes sociais

Após diversas reclamações 
do atendimento a gestantes 
na maternidade da Santa 
Casa de Misericórdia de Pin-
damonhangaba, um grupo de 
mulheres se reuniu na Câma-
ra, nesta segunda-feira (27), 
para protestar. Elas questio-
naram o sistema, depois do 
registro de casos de mortes 
de bebês na cidade. O tema 
chegou à tribuna.

A polêmica começou, ainda 
na última semana, com uma 
série de publicações nas 
redes sociais reclamando do 
atendimento na unidade de 
saúde, que é referência no 
atendimento. 

Novas trocas de secretários 
expõem governo Mineiro

O prefeito de Cachoeira Pau-
lista, Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), está promovendo uma 
dança das cadeiras. No último 
dia 20, o secretário de Desen-
volvimento Econômico e Em-
pregos, Luiz Carlos Pugialli, foi 
exonerado. Nesta segunda-feira 
(27), o secretário de Segurança, 

Trânsito e Transportes, Major 
Lescura, assinou sua exone-
ração. Em agosto, três pastas 
receberam novos secretários. 
A perspectiva ainda é de turbu-
lência na administração. Até o 
final de outubro, outros nomes 
podem deixar o governo.



29 DE SETEMBRO DE 20212

ESGoto: 
saneamento 
como alavanca 
de transformação

André Salcedo*
O esgoto é o mais emble-

mático rejeito da cultura 
humana. Ironicamente, as 
letras que iniciam o ter-
mo concentram os pilares 
ESG - Environmental, So-
cial and Governance. Uma 
coincidência adequada à 
importância do esgota-
mento sanitário para trans-
formações econômicas, 
ambientais e sociais.

Com apenas 54% da po-
pulação brasileira com 
acesso à coleta de esgo-
to, abraçar a agenda do 
saneamento significaria 
reduzir danos ambientais 
e desigualdades sociais. 
Para isso são necessários 
investimentos e capacidade 
de execução além do que o 
Estado tem sido capaz de 
fornecer com a urgência 
que a situação pede.

As perspectivas são posi-
tivas: novos projetos vêm se 
multiplicando, em especial 
pelo envolvimento do BN-
DES e da Caixa Econômica 
Federal na sua estrutu-
ração. E há um aumento 
relevante da participação 
e interesse de operadores 
privados e investidores 
após a aprovação do Novo 
Marco do Saneamento.

O déficit do saneamento 
revela uma oportunidade 
de investimento no seg-
mento de infraestrutura 
que mais reúne Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentáveis (ODS) da ONU. 
Dos 17 ODS, o setor é dire-
tamente representado no 
objetivo 6 (Água potável 
e Saneamento), além de 
contribuir com outros onze 
temas ligados à saúde, 
educação, desenvolvimento 
socioeconômico sustentá-
vel e consumo consciente. 
A agenda ESG tem capital 
abundante disponível pelo 
mundo.

Rumo à universalização, 
o setor demonstra o seu 
potencial transformador 
na redução do impacto 
ambiental decorrente da 
presença humana, no for-
talecimento de padrões de 
governança e transparên-
cia, e gerando benefícios 
sociais.

É inegável seu papel no 
combate às desigualdades 
e na promoção da digni-
dade. O saneamento reduz 
riscos de desenvolvimento 
das doenças de veiculação 
hídrica, responsáveis por 
230 mil internações no 
Sistema Único de Saúde em 
2018, segundo o DATASUS.

Há ainda efeitos no de-
senvolvimento educacional 
e na renda da população. 
Estudos do Instituto Trata 
Brasil apontam que pes-
soas sem acesso à coleta 
de esgoto e água tratada 
têm renda 52,4% menor e 
impacto de 25% na esco-
laridade.

Neste sentido, concessões 
como a do Rio de Janeiro, 
que trazem compromissos 
de universalizar o sanea-
mento, conjugados com 
investimentos relevantes 
na recuperação ambiental 
e em áreas irregulares, 
contribuem em diversos 
sentidos para a redução de 
passivos ambientais histó-
ricos e de desigualdades 
sociais crônicas.

O Novo Marco pavimenta 

o caminho para que o setor 
amplie sua transparência e 
a governança regulatória. 
Com o papel da Agência 
Nacional de Águas refor-
mulado, espera-se maior 
uniformidade de critérios 
e segurança jurídica. 

Os últimos leilões de-
monstram alta capacidade 
de atração de capital de 
qualidade para o setor, que, 
por sua vez, trazem consigo 
políticas rígidas de conduta, 
conformidade, ética e trans-
parência.

O pilar ambiental está 
no cerne do saneamento. 
É sua função primeira ga-
rantir a qualidade da água, 
o tratamento adequado 
dos resíduos devolvidos à 
natureza e o uso eficiente 
dos recursos hídricos.

Voltando ao Rio de Janei-
ro, a despoluição do sistema 
lagunar da Barra da Tijuca 
será uma das contribuições 
mais significativas que o 
setor pode garantir à capital 
carioca. Interromper o des-
pejo de esgoto não tratado 
e atuar na recuperação do 
passivo ambiental é funda-
mental para a regeneração 
desses ecossistemas.

Os investimentos no sa-
neamento impulsionam as 
alavancas da preservação 
ambiental e do desenvol-
vimento socioeconômico. 
Potencial que deve atrair re-
cursos na ordem de R$750 
bilhões para viabilizar a 
universalização até 2033, 
segundo levantamento da 
Abcon, associação do setor. 
É um dos maiores inves-
timentos ESG em escala 
global e caracteriza a força 
do setor na transformação 
do País.

*André Salcedo é diretor 
executivo de Transformação 
da Iguá Saneamento
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anos, passando por diver-
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da Divisão de Mercado de 
Capitais. Foi membro dos 
conselhos de administração 
da FAPES/BNDES, da Ligth, 
da Ourofino Saúde Animal 
e da Iochpe Maxion S/A. 
André é consultor indepen-
dente e autor do relatório 
Destravando o Potencial de 
Investimentos Verdes para 
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sileira de Finanças Verdes, 
da Climate Bonds Iniciative.

O prefeito Antônio Mineiro, que encara confronto com vereadores e saída de secretários em Cachoeira

Foto: Arquivo Atos

Novas trocas de secretários 
expõem governo Mineiro
Confrontos com Legislativo pressionam Executivo, que volta a sofrer 
com êxodo em Cachoeira Paulista ainda no primeiro ano de mandato

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos Mi-
neiro (MDB), está promoven-
do uma dança das cadeiras. 
No último dia 20, o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico e Empregos, Luiz 
Carlos Pugialli, foi exonera-
do. Nesta segunda-feira (27), 
o secretário de Segurança, 
Trânsito e Transportes, 
Major Lescura, assinou sua 
exoneração. Em agosto, três 
pastas receberam novos 
secretários. 

A perspectiva ainda é de 
turbulência na administra-
ção. Até o final de outubro, 
outros nomes podem deixar 
o governo.

Pugialli deixou o “time Mi-
neiro” após seis meses como 
secretário e três meses 
como voluntário. Enquanto 

esteve à frente da pasta 
seu nome foi envolvido em 
diversas polêmicas, como 
quando um ouvidor da Pre-
feitura solicitou à Câmara a 
formação de uma Comissão 
Processante contra Mineiro 
pela permissão de Pugialli 
na função pública sem ser 
nomeado (na época atuava 
como voluntário na gestão). 
“Pelo meu histórico de servi-
ço público de 22 anos e por 
ter trabalhado com pessoas 
que não cumpriram seu de-
ver de cidadão em relação à 
ética do serviço público, sen-
do acusados e processados 
por desvios, fiquei exposto 
e consequentemente acabo 
também expondo o governo 
municipal de alguma forma”, 
frisou o ex-secretário.

Pugialli justificou que os 
motivos de sua saída são 
as cobranças de um grupo 
de políticos “insatisfeitos 
que não obtiveram cargos 

e nem benefícios políticos e 
financeiros na atual gestão”. 
“Esse grupo, que se esconde 
atrás de uma sigla, a MCL 
(Movimento Cachoeira Li-
vre – página na rede social), 
tenta aprisionar aqueles que 
trabalham honestamente 
para o sucesso do Governo”, 
atacou o ex-secretário, que 
continuou. “Acredito no 
Mineiro, assim como acre-
dito em sua capacidade de 
governança e não poderia 
ser neste momento motivo 
de tantos combates que vem 
enfrentando. Tenho certeza 
de que não sou o único mo-
tivo para os ataques no go-
verno, mas da minha parte 
não vou ser obstáculo para 
sua governança”, finalizou.

Secretário de Segurança, 
Trânsito e Transportes até 
esta segunda-feira, Carlos 
Adriany Lescura, o Major 
Lescura, já tinha esperada 
sua retirada do governo, 

o que deveria acontecer 
no final de outubro, mas 
acabou antecipando sua 
saída. “Chega uma hora que 
a gente precisa tomar o des-
tino. Eu estou vislumbrando 
uma outra coisa em outra 
cidade, não relacionado 
com a política, mas sim algo 
particular. Então, preparei o 
Mineiro, falei que não ficaria 
mais tanto tempo”, revelou 
Lescura.

O secretário de Saúde 
Gabriel Tadeu Rodrigues 
deve permanecer em sua 
pasta até o próximo mês. “Eu 
conversei com o prefeito, 
expus algumas situações 
pessoais e de investimento 
que pretendo fazer na mi-
nha profissão como médico. 
Não vou abandonar o Go-
verno e deixar a pasta sem 
titular, nós vamos discutir 
uma boa saída para a secre-
taria de Saúde. O trabalho é 
árduo, estamos em processo 
de reconstrução da saúde. 
Sempre estarei disponível 
para ajudar como secretário 
ou como médico”, explicou 
Rodrigues.

O troca-troca de maior 
repercussão aconteceu no 
mês passado e envolveu os 
ex-secretários Adriano Am-
brósio (Cultura e Turismo), 
Mauri Dani (Infraestrutura 
e Obras) e Dil Fonseca (Ju-
ventude, Esporte e Lazer). 
O último voltou a exercer 
sua função como vereador 
à Câmara.

O ex-secretário Ambrósio 
afirmou que a decisão foi 
meramente política e que 
as desculpas dadas pelo pre-
feito para a troca não foram 
convincentes. “Infelizmente 
o prefeito em pouco tempo 
de gestão se perdeu devido 
às orientações de alguns 
secretários sem experiên-
cia administrativa e visão 
política. Nos elegemos sob 
a perspectiva da transpa-
rência e honestidade, mas 
lamentavelmente entre-
gamos frustração e mais 
do mesmo. Fico triste pela 
minha cidade, que não está 
seguindo o caminho certo”.

Prefeitura convoca candidatos inscritos 
no processo seletivo de 2019 em Potim

A Prefeitura de Potim con-
vocou os inscritos no pro-
cesso seletivo de 2019. A 
indicação é para que todos 
os aprovados, conforme a 
listagem disponível no edital, 
compareçam à diretoria de 
Gestão de Recursos Huma-
nos da Prefeitura no dia 7 de 
outubro, às 9h.

As vagas dispostas no edital 
são para agente operacional, 
agente administrativo, agente 
de creche, monitor de educa-
ção infantil e secretaria da 

Da Redação
Potim

escola. No total, 11 pessoas 
foram selecionadas para os 
cargos públicos.

Todos os candidatos passa-
ram por exames admissionais 
e deverão entregar documen-
tos oficiais para contratação, 
como RG (Cédula de Identida-
de), CPF (Cadastro de Pessoas 
Físicas) e carteira de trabalho.

A diretoria de Gestão de 
Recursos Humanos fica na 
praça Miguel Correia dos 
Ouros, n° 101, no Centro. 
Outras informações sobre as 
vagam preenchidas podem 
ser acessadas no edital divul-
gado por meio do site oficial 
potim.sp.gov.br.
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Vereador propõe suspensão do corte de água 
para moradores acamados em Aparecida

O vereador Luiz Carlos Fer-
reira Júnior, o Juninho Corpo 
Seco (Podemos), apresentou 
um projeto de lei na Câmara 
de Aparecida pedindo a proi-
bição do corte de água para 
casas com moradores que 
estejam enfermos, acamados 
ou em situação de vulnerabi-
lidade social que integram o 
Cadastro Único. A proposta 
ainda tramita pelas comis-
sões da Casa e pode entrar 
em pauta na próxima sessão.

O autor da propositura 
justificou a apresentação do 
projeto. “É uma lei interes-
sante, para ajudar os mais 
necessitados, acamados, 
doentes, pessoas com câncer, 
AVC, aqueles que não tiverem 
condições de pagar. A lei 
não isenta o pagamento, ela 
proíbe a suspensão do forne-
cimento de água, não deixa 
cortar, mas a pessoa terá que 
fazer o parcelamento e acer-
tar junto ao Saae”, revelou ao 
Jornal Atos.

No projeto assinado pelo 
vereador consta que todos 
os indivíduos ou família 
que estejam em grave situ-

Leandro Oliveira
Aparecida

ação financeira devem ter 
a comprovação de laudo 
de vulnerabilidade social 
e econômico da família ou 
da pessoa através de visita 
técnica de uma assistente 

Proposta tenta facilitar o parcelamento de débitos de usuários junto à autarquia e evitar a suspensão 
do abastecimento; pessoas em situação de alta vulnerabilidade também são incluídas no projeto

social da secretaria de De-
senvolvimento e Promoção 
Social. Para ter direito ao 
benefício, o interessado deve 
preencher o requerimento 
próprio junto ao Cras (Centro 

de Referência de Assistência 
Social) ou Promoção Social.

Em relação ao Saae, a pro-
posta indica que ainda que 
existam débitos abertos, a 
autarquia fica proibida de 

cortar a água dos morado-
res que se enquadrem na 
descrição do projeto. “... não 
há como permitirmos que, 
por dificuldades financeiras, 
essas pessoas venham a ser 

privadas do uso da água 
potável, agravando ainda 
mais a situação em que se 
encontram”.

O Saae tomou conhecimen-
to do projeto no momento 
da sua apresentação, mas o 
documento ainda não che-
gou à autarquia. A proposta 
tramita pelas comissões 
internas da Câmara e, antes 
de ir ao plenário, precisa ser 
aprovada pelos setores da 
Casa. Se houver aprovação 
das comissões, o projeto é 
votado e caso seja aprovado, 
segue para sanção do Execu-
tivo. O PL pode ser votado já 
na próxima sessão, segunda-
-feira (4).

Região – Em Guaratingue-
tá, a Câmara aprovou em 
abril de 2020 um projeto de 
lei do vereador Pedro Sannini 
(PSC) que proibia o corte do 
fornecimento de água pela 
Saeg (Companhia de Água, 
Esgoto e Resíduos) durante 
o período de pandemia. A 
proposta abrangia todas 
as residências. Após uma 
alteração na lei, aprovada 
em setembro, a companhia 
retomou as suspensões do 
abastecimento para pessoas 
inadimplentes e sem nego-
ciações abertas.

Rua no bairro Santa Edwiges, em Aparecida; proposta é impedir cortes de fornecimento para acamados e famílias em vulnerabilidade social

Portaria da Câmara em Pinda, que teve protesto após reclamações por possível negligência médica

Foto: Bruna Silva

Mulheres protestam após mortes 
de bebês na Santa Casa de Pinda
Manifestantes apontam irregularidades na maternidade atendimento 
obstétrico é alvo de questionamentos nas ruas, tribuna e redes sociais

Após diversas reclamações 
do atendimento a gestantes 
na maternidade da Santa 
Casa de Misericórdia de Pin-
damonhangaba, um grupo 
de mulheres se reuniu na 
Câmara, nesta segunda-feira 
(27), para protestar. Elas 
questionaram o sistema, de-
pois do registro de casos de 
mortes de bebês na cidade. 
O tema chegou à tribuna.

A polêmica começou, ain-
da na última semana, com 
uma série de publicações 
nas redes sociais recla-
mando do atendimento na 
unidade de saúde, que é 
referência no atendimento. 
“Três anos atrás perdi mi-
nha filha (por negligência 
médica) na Santa Casa de 
Pindamonhangaba. Hoje, 
minha prima ganhou um 
bebê morto. Pelo amor de 
Deus! Ela há dias vem sen-
tindo dores, indo pra lá”, 
contou uma moradora. “Isso 

aconteceu comigo. Fui na 
Santa Casa numa quinta-
-feira. Eles já não escutaram 
o coração do bebê e me 
mandaram embora pedindo 
para que eu retornasse na 
terça-feira, porque naquele 
dia não tinha vaga pra me 
deixarem lá e não teria 
nenhum remédio para elas 
me darem (sic). Mas na sex-
ta-feira senti muitas dores e 
voltei lá cedo e novamente 
não escutaram o coração, 
então me deixaram no soro 
e fiz a ultrassom e o bebê 

estava sem vida”, comentou 
outra internauta.

Ainda no início deste mês, 
o vereador Julinho Car 
(PODE) fez apontamento 
sobre outro recém-nascido 
que veio a óbito, também na 
Santa Casa.

Em discurso na tribuna, 
uma das líderes da causa 
materna da cidade, Mile-
na Fondelo, questionou o 
porquê da verba de R$ 600 
mil encaminhada pela de-
putada estadual Isa Penna 
(PSOL) ainda não ter sido 
aplicada ao município. O 
montante deve ser destina-
do para ações de melhoria 
na assistência ao pré-natal, 
fortalecimento da saúde pri-
mária nos postos de saúde 
e junto aos agentes comu-
nitários, além de efetivar a 
construção de um Centro de 
Parto Normal e garantir o 
acesso das usuárias do SUS 
(Sistema único de Saúde) a 
informações sobre planeja-
mento reprodutivo e ao DIU 
(Dispositivo Intrauterino) 
de cobre.

Por meio de nota, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
garantiu que a pasta respon-
sável notificou a unidade 
de saúde para que preste 
esclarecimentos sobre os 
fatos narrados. A gestão 
poderá se manifestar publi-
camente sobre as apurações 
e também tomar as devidas 
providências. “A secretária 
de Saúde ressalta que está 
de portas abertas para aco-
lher todas as gestantes que 
tiveram alguma notificação 
ou problema para que o 
relato seja devidamente 
colhido e o município pos-
sa atuar dando a devida 
atenção para cada caso 
específico”, assegurou. Uma 
reunião aconteceu na última 
segunda-feira (27), entre os 
parlamentares, membros 
Comus (Conselho Municipal 
de Saúde) e dirigentes da 
Santa Casa.

Câmara aprova novas gratificações 
e licença-prêmio; medida contempla 
cerca de quinhentos educadores

Prefeitura de Ubatuba 
amplia benefícios no 
plano de carreira de 
professores da cidade

A Câmara de Ubatuba 
aprovou, por unanimidade 
na última sessão, o projeto 
do Executivo que inclui be-
nefícios no plano de carreira 
dos professores da rede mu-
nicipal de ensino. Além de 
gratificações salariais, outra 
vantagem adquirida pelos 
educadores foi o direito à 
licença-prêmio. 

Encaminhada no fim do 
primeiro semestre pela pre-
feita Flávia Pascoal (PL), a 
proposta de mudanças no 
plano de carreira de cerca 
de quinhentos professores 
recebeu o aval do Legislativo 
na última terça-feira (21). 

A principal novidade do 
projeto foi a inclusão do 
benefício da licença-prêmio, 
que consiste em conceder 
férias remuneradas por três 
meses aos professores que 
não faltarem nenhuma aula 
por cinco anos consecutivos. 

A secretária de Educação 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de Ubatuba, Fátima Barros, 
revelou que para evitar que 
diversos educadores entrem 
em licença-prêmio simul-
taneamente, o que poderia 
atrapalhar o cotidiano es-
colar, a pasta adotará uma 
série de procedimentos. 
“Para isso é necessário que 
haja um planejamento bem 
definido junto à secretaria 
de Educação, compondo 
uma escala do abono desse 
benefício, para que não haja 
nenhum prejuízo pedagógi-
co aos alunos”.

A outra melhoria conce-
dida à categoria foi a in-
trodução das gratificações 
salariais. Desta maneira, os 
professores que concluírem 
o curso de especialização 
profissional, que geralmen-
te tem a duração de um ano, 
receberão um acréscimo de 
5% em seus salários. 

Para a secretária de Edu-
cação, a aprovação das me-
lhorias do plano de carreira 
do magistério simboliza 
um marco histórico para 
o setor.

Sala de aula em Ubatuba; professores da cidade têm novos benefícios

Foto: Divulgação PMU
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A importância de ingerir água 
no inverno para evitar doenças

Da Redação 
Piquete

A relevância e importân-
cia que o saneamento tem 
sobre à saúde humana é 
primordial. Onde o desen-
volvimento do saneamento 
está ligado à evolução da 
sociedade, e demonstram 
que o saneamento básico é 
essencial para a manuten-
ção de uma boa qualidade 
de vida.

Com isso o saneamento 
se torna um conjunto de 
medidas que visa preser-
var o meio ambiente com 
a finalidade de prevenir 
doenças, melhorar a quali-
dade de vida da população, 
melhorar a produtividade 
do indivíduo e facilitar a 
atividade econômica.

Tendo a água papel vital 
na vida, é necessário o con-
sumo adequado também 
no inverno, pois a percep-
ção da quantidade de água 
que se deve consumir ge-
ralmente está associada ao 
calor, ou seja, quanto mais 
quente a temperatura, 
maior a ingestão de água 
pelas pessoas, porém, em 
termos de cuidados com 
a saúde, deve-se reavaliar 
essa ideia.

A água é responsável 
pela temperatura corpo-
ral e metabolismo, pelo 
transporte de nutrientes 
e evita problemas pul-
monares e respiratórios, 
problemas renais, doenças 
de pele e desidratação, ou 
seja, mesmo em épocas de 
temperaturas baixas, é im-
portante continuar atentos 
à ingestão de água.

Em Piquete, a Águas 
Piquete, concessionária 
responsável pelo abaste-
cimento de água no muni-
cípio, reforça a população 
quanto à importância do 
consumo, visando a saúde 
de todos.

Segundo Sérgio Bovo, “A 
Águas Piquete tem com-
promisso com a população 
da cidade, oferecendo água 
potável em condições apro-
priadas para o consumo 
humano, livre de contami-
nações para que não haja 
risco de doenças, principal-
mente nessa época”, expli-
ca o diretor operacional da 
Águas Piquete.

Assim, é necessária a 
prática de uma alimenta-
ção completa equilibrada, 
incluindo sempre a inges-
tão de água, respeitando 
o consumo dos grupos 
alimentares, através de 
variedade e sazonalidade 
dos alimentos.

Águas Piquete 
reforça a 
população a 
necessidade 
de beber água 
durante o inverno
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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 Telefone: 
(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, 

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-

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 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

Pregão Presencial Nº 30/2021 PROC. Nº 339/2021.
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 
Ata de registro de preços para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de peças e 
acessórios para manutenção da frota de veículos da 
Prefeitura de Lorena, a realizar-se às 09h30min do 
dia 14 de Outubro de 2021, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situados à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria 
- Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PP Nº 22/2021 PROC. Nº 230/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para real ização de exames de imagens 
(Ultrassonografia, Ressonância Magnética, 
Tomografia e Colangioressonância), para atender 
os usuários SUS do município de Lorena por 
12(doze) meses.
C O N T R ATA D A : C L I N I C A M A RT I N E Z  & 
KRUMENAUER LTDA- CNPJ:22.120.088/0001-18
VALOR TOTAL: R$ 1.654.480,10(um milhão, 
seiscentos cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 
oitenta reais e dez centavos)
V I G Ê N C I A : 1 2 ( d o z e ) m e s e s  - D ATA D A 
ASSINATURA: 28/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 24/2021 PROC. Nº 237/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição 
de material hidráulico para conserto e manutenção 
dos próprios públicos do município, pelo período de 
12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos 
os termos e condições, quando deles a Secretaria 
requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO EPP- CNPJ: 
03.672.104/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,17,18,25,26,35 
A 38,49,50,55,56,60,69,70,77,78,85,86,91, 92, 
113,  114, 121,122,127,128,137,138,145,146,153 A 
156,167, 168,181 A 184, 207 A 212,215A218,225,226, 
233, 234, 261, 262, 265, 266, 269 A 276, 279, 280, 
297, 298
VALOR TOTAL: R$ 184.094,06(cento oitenta e quatro 
mil, noventa e quatro reais e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 203/16 – PP 36/16 – Proc. Lic. 
269/2016
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO:MARIO MARCELO MOTA DOS 
SANTOS-CNPJ: 25.375.610/0001-09
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 203/2016, decorrente do pregão presencial nº 
36/2016, firmado em 01 de setembro de 2016.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigência contratual por mais 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 01 de setembro 
de 2021. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Os valores permanecem 
iguais os estabelecidos no contrato original. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratada deverá 
comprovar, ao Diretor do Mercado Municipal, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis uma vez 
por igual período, a quitação ou o parcelamento 
das mensalidades (preço público e taxas/tarifas) 
relacionadas ao box anteriores à celebração deste 
termo aditivo em atraso, sob pena de rescisão 
antecipada do contrato. CLÁUSULA QUARTA: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato original. 
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 158/20 – PP 53/20
CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ: 00.000.000/0001-91
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem 
como objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
n° 158/20, decorrente do processo licitatório 359/20, 
PP 53/20, firmado em 14/09/20, nos termos previstos 
em sua cláusula 2.1. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, 
fica prorrogada a vigencia do contrato por mais 12 
(doze) meses, a partir de 14/09/2021 
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia neste 
ato, a aplicação do reajuste previsto na clausula 4.1 
do contrato original 
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo 
aditivo para cobrir as despesas relativas á 
prorrogação do contrato pelo período de 12 meses 
é de R$ 497.900,00 (quatrocentos e noventa e sete 
mil, novecentos reais)
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 14/09/2021
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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. Produtos 
de qualidade e toda 
atenção que seu 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Anulação de Procedimento Licitatório
Pregão Presencial 
nº 16/2021 – Processo nº 133/2021
O Município de Lorena/SP torna pública a 
ANULAÇÃO do Procedimento Licitatório que tem 
como objeto o registro de preços para contratação 
de empresa para prestação de serviços comuns a 
engenharia para execução de serviços de reforma
e manutenção preventiva e corretiva de instalações 
prediais em próprios municipais, com fornecimento 
de material, equipamento e mão de obra pelo 
período de 12 (doze) meses, com base no art. 49, 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. Os autos do 
processo permanecem à disposição para vistas dos 
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, 
na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3041, 
das 09h às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
329/2021-SUP; 7444/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de placas de inauguração, para 
atender as necessidades da Secretaria de Obras.
CONTRATADA: J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE 
ME - CNPJ Nº: 05.314.600/0001-48
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
333/2021-SUP; 7406/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de ventiladores, para atender 
as necessidades da Secretaria de Esportes.
CONTRATADA: HERMANO M PERRONI EPP - CNPJ 
Nº: 08.001.150/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
334/2021-SUP; 7795/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de materiais para limpeza 
e manutenção das piscinas do Centro Aquático 
do Centro Social Urbano (CSU), para atender as 
necessidades da Secretaria de Esportes.
CONTRATADA: SAMUEL THOMAZ DE SOUZA 
TAVARES ME - CNPJ Nº: 14.342.477/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
336/2021-SUP; 7901/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de serviço de hospedagem, 
para atender as necessidades da Secretaria de 
Esportes.
CONTRATADA: PAULA SALLES MOURA DA SILVA 
ME - CNPJ Nº: 23.368.040/0001-96
DATA DA ASSINATURA: 24/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA 
com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
327/2021-SUP; 6956/2021-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de certificado digital e-CPF 
A3, para atender as necessidades do Setor de 
Fiscalização.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
INDUSTRIAL AUTÔNOMOS E LIBERAIS DE 
LORENA - CNPJ Nº: 45.218.757/0001-94
DATA DA ASSINATURA: 28/09/2021
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Diversos
Taubaté: vendo ca-
deira de madeira,  
banquetas a l tas, 
pronta entrega. F: 
98194-6268

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 29, freio a 
disco, amortecedor 
dianteiro, pintura 
nova. F: 99121-0828

Taubaté: vendo ce-
lular moto J2 play 
64gb, zerado, per-
feito funcionamento. 
F: 99790-9903

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 16 – semi 
nova – branca e 
rosa. Aceito cartão. 
F: 99144-8626
Taubaté: vendo ge-
ladeira Consul semi 
nova 390 lts. parce-
lo. F: 99789-3397
Taubaté: vendo con-
tra-baixo Condor BX 
12 preto ótimo esta-
do. F: 99713-8232

Taubaté: vendo moto 
elétrica infantil semi 
nova, rosa, ótimo es-
tado. F: 99201-5000

Taubaté: vendo puri-
ficador Electrolux na 
caixa, com garantia. 
F: 99173-3366

Taubaté: vendo guar-
da roupa infantil 4pts 
3 gavetas, ót imo 
estado, branco. F: 
99223-4774

Taubaté: vendo ja-
nelas de vidro bas-
culante, várias medi-
das. F: 99166-3648
Taubaté: vendo car-
rinho auxiliar para 
salão, preto, ótimo 
estado. F: 99153-
0664 
Pinda: vendo gui-
tarra elétrica Tagi-
ma Special Series 
T-735s azul, capa 
a c o l c h o a d a .  F : 
99234-9726

Pinda: vendo bici-
cleta propaganda, 
nova, com armação. 
F: 99771-3824

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 porta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de lati-
nhas por apenas R$ 
15.00. Telefone: (12) 
3125-2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces o rgân icos 
de leite, etc. Todos 
com açúcar mas-
cavo. Produtos de 
excelente qualidade! 
Telefone: (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 importada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralheria Metalser. 
Portões basculan-
tes, portões desli-
zantes, portões pi-
votante, estruturas 
metálicas, soldas em 
geral, manutenções, 
automatização de 
portões, toldos e lu-
minosos. 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. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
D o b b e r t .  Ú n i c a 
foca. Super conser-
vado, apenas com 
uma lasca na frente, 
sob a chave. Preci-
sa afinar. Valor: R$ 
3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
linha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uara t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especif i -
cações 12 a 20cm 
d iâmet ro  e  2 .4 0 
comprimento. Lo-
cais de fácil acesso 
para retirada. Con-
sulte frete! Valor: R$ 
45.00. Telefone: (12) 
99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 

(11) 99688-2064

Cruzeiro: Vendo ba-
teria basix, com bags 
+ kit pratos Sabian + 
carrilhão. Em ótimo 
estado. É um exce-
lente instrumento 
para quem procura 
uma bateria acustica. 
Valor R$ 2.300,00. 

Telefone: (12) 99152-
1254

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

Pindamonhanga-
ba: Mesa/bancada 
para cozinha ou 
área gourmet. Feita 
sob encomenda, em 
marcenaria concei-

tuada. Ótimo mate-
rial e acabamento. 
Resistente. Largura 
75cm comprimento 
150cm altura79cm. 
Valor: R$ 650,00. 
Telefone: (21) 98377-
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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. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. 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 experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho 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: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Ins-
talação de impresso
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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 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, 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 
apiários/colméias (6 
meses de carência: 
Telefone: (12) 99640-
4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadr i -
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 
lindas bonecas, sem 
qualquer tipo de de-
feito, rabisco, furos. 
Funcionando perfei-
tamente. Com todos 
os i tens. Entrada 
para MP4. Sem cai-
xa. Preço negociável. 
R$ 40,00. Telefone: 
(12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo l indo Sony 
Shake, 1.500 wats de 
potenciais RMS, pre-
ço de hoje, somente 
hoje 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 i nk ! 
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. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
D o b b e r t .  Ú n i c a 
foca. Super conser-
vado, apenas com 
uma lasca na frente, 
sob a chave. Preci-
sa afinar. Valor: R$ 
3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
linha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uara t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especif i -
cações 12 a 20cm 
d iâmet ro  e  2 .4 0 
comprimento. Lo-
cais de fácil acesso 
para retirada. Con-
sulte frete! Valor: R$ 
45.00. Telefone: (12) 
99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
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Prefeitura distribui 
alimentícios à Apae, 
Aba e Asilo São Vicente 
de Paulo em Cruzeiro

Em decorrência do atual 
cenário de pandemia do 
novo coronavírus, a Prefei-
tura de Cruzeiro, por meio 
da secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
está distribuindo kits de ali-
mentos ao Asilo São Vicente 
de Paulo, Aba (Associação 
Braços Abertos) e Apae 
(Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais), com 
objetivo de contribuir com 
o enfrentamento dos proble-
mas econômicos causados 
pelo avanço da doença.

Durante seis meses, serão 
entregues 108 kits às pesso-
as da Aba, 146 aos atendidos 

Da Redação
Cruzeiro

pela Apae e entrega mensal 
de 206kg de carnes varia-
das ao Asilo São Vicente de 
Paulo. O kit alimentício é 
composto por 1kg de peito 
de frango com osso, 1kg de 
acém moído, duas dúzias de 
ovos, doze unidades de leite 
integral e cinco iogurtes 
integrais.

Merenda escolar – Por 
meio da secretaria de Edu-
cação, a Prefeitura de Cru-
zeiro também dá continui-
dade na distribuição dos 
kits individualizados de 
merenda escolar aos alu-
nos da rede municipal. O 
cronograma de entrega de 
cada unidade escolar pode 
ser encontrado no site da 
secretaria, educacruzeiro.
com.br.

Prefeitura entrega 
mais de vinte mil 
kits de uniformes e 
materiais escolares

Com a retomada das aulas 
presenciais, os alunos da 
rede municipal de ensino de 
Caraguatatuba passaram a 
receber, na última semana, 
os novos uniformes e os 
materiais. Os primeiros a re-
ceberem foram os estudantes 
da escola Professora Adolfina 
Leonor Soares dos Santos, no 
Sumaré.

A ação deve atender toda 
a comunidade escolar, totali-
zando mais de vinte mil alu-
nos. O kit de uniformes conta 
com agasalho completo para 
os dias frios, além de duas 
camisetas de manga longa, 

Da Redação
Caraguatatuba

Entrega para alunos da rede municipal 
começou nesta semana; kit conta com 
agasalho completo, camisas e shorts

duas de manga curta, dois 
shorts ou shorts-saia. “O kit 
de uniformes e os materiais 
escolares representam uma 
economia real para as famí-
lias. Além disso, o uso do uni-
forme escolar é um importan-
te item para a segurança dos 
nossos alunos, pois identifica 
que eles pertencem à nossa 
rede municipal”, ressaltou o 
prefeito Aguilar Junior (MDB), 
durante a entrega.

Os alunos receberão ainda 
os materiais escolares com-
plementares, conforme as 
etapas de educação. Os itens 
são entregues de acordo com 
a idade e também às ações 
pedagógicas que envolvem 
o ensino.

Aluno de Caraguá recebe kit escolar do prefeito Aguilar Junior (esq.)

Foto: Divulgação PMC
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Moradores do Santa Terezinha e São 
João devem agendar atendimento 
na diretoria de Obras e Planejamento

Últimos títulos do 
programa Cidade 
Legal esperam por 
donos em Canas

Com quase um ano de es-
pera, a Prefeitura de Canas 
informou que há títulos de 
propriedades disponíveis 
do programa Cidade Legal, 
para retirada de moradores 
dos bairros Santa Terezinha 
e São João. Criado em agos-
to de 2007 pelo Governo 
do Estado de São Paulo, o 
projeto tem como objetivo 
de implementar, agilizar e 
desburocratizar as ações e 
os processos de regulariza-
ções fundiárias de núcleos 
habitacionais.

Desde de setembro do ano 
passado, oitenta títulos esta-
vam prontos, mas devido à 
baixa procura, uma campa-
nha foi lançada na página 
do Facebook de Canas e 59 
documentos foram retira-
dos, mas 21 ainda aguardam 
pelos seus donos.

Para buscar o documento 
é necessário agendar um ho-
rário de atendimento pelo 
telefone (12) 3151-6000 e 
comparecer à diretoria de 
Obras e Planejamento, que 
fica à avenida 22 de Março, 
nº 369, no Centro, com do-
cumento de identificação 
com foto e CPF. 

“O munícipe não sofre-

Marcelo Augusto dos Santos
Canas

rá nenhuma penalidade 
se não retirar. Ele tem o 
direito de receber essa 
matrícula que o programa 
Cidade Legal oferta, porém, 
vai perder essa isenção de 
encargo cartorário, vai 
perder essa matrícula de 
maneira gratuita se não 
retirar aqui na Prefeitura”, 
informou o engenheiro da 
Prefeitura, Gabriel Nahime.

Ainda segundo Nahime, 
a administração deu início 
às tratativas para o recolhi-
mento de documentação 
das famílias no Santa Te-
rezinha e São João que não 
aderiram ao programa. Nos 
demais bairros, como Dona 
Ana e Vila Freire, a Pre-
feitura realizou etapas do 
atendimento com o cadas-
tramento social e triagem, 
dando início à elaboração 
da documentação necessá-
ria para envio ao cartório. 

Lorena – No último dia 
19, seis moradores da área 
ocupada do Parque das 
Rodovias receberam as 
escrituras de residências. 
Agora são 36 pessoas com 
imóveis regularizados e 
outros 22 títulos prontos. 
Os demais 286 seguem em 
análise no cartório.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 
 DA COMARCA DE LORENA – SP 

 
Jefferson Padilha Schoffen 

Oficial  
 

Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440. 
TEL: (12)3152-3836 

EDITAL  
Procedimento de Usucapião Extrajudicial 

 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
desta Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber que 
LICARIÃO ROCHA INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n. 04.773.201/0001-82, representada por seu sócio 
administrador ANTONIO ROCHA FILHO, inscrito no CPF/MF n. 080.477.408-06, 
apresentando junto a este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 125.983, em 02 de dezembro de 2020, visando o 
reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, conforme Art.1.241, 1.242 e 1.243 
do Código Civil Brasileiro com base nos artigo 2016-A, da Lei 6015/1973 e item 416 e 
seguintes, da Seção XII, do capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço dos Cartórios 
Extrajudiciais, referente ao imóvel faz parte integrante de uma área maior das 
transcrições n. 1512 – Livro 3-G, n. 4351 e 3566 – Livro 3-I, n. 8597 – Livro 3-L e n. 
267 – Livro 4,  deste Serviço Imobiliário, TERRENO IRREGULAR, SOB N. 1, 2 E 3, 
DA QUADRA 30, DO LOTEAMENTO “VILA SANTA MARIA DE LOURDES” 
NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA/SP, 
existindo no terreno uma CASA DE MORADA, n. 34, com frente para Rua Décio 
D’Angelo, com área de 131,00m². CADASTRO MUNICIPAL n. 04-132-01, n. 04-132-
02 e n. 04-132-03, por se encontrarem na posse mansa e pacífica do referido bem a mais 
de 10 (dez) anos; justificando assim a expedição do presente EDITAL, para 
NOTIFICAR dessa pretensão a TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, no 
que está a se pedir a este Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, 
apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o que deverá ser feito 
diretamente junto a esta Serventia, durante o horário das 09 às 16 horas, no endereço 
Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440, dentro do 
prazo de quinze (15) dias corridos, a contar da publicação deste Edital, interpretando 
o silêncio dos notificados como concordância com o reconhecimento da usucapião aqui 
reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 6.015/73. 

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 
Escrevente Autorizada 

  

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 
 DA COMARCA DE LORENA – SP 

 
Jefferson Padilha Schoffen 

Oficial  
 

Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440. 
TEL: (12)3152-3836 

EDITAL  
Procedimento de Usucapião Extrajudicial 

 
JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN,  Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
desta Comarca de Lorena, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber que 
LICARIÃO ROCHA INCORPORAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n. 04.773.201/0001-82, representada por seu sócio 
administrador ANTONIO ROCHA FILHO, inscrito no CPF/MF n. 080.477.408-06, 
apresentando junto a este Oficial de Registro de Imóveis, a documentação necessária, 
protocolada sob o número 125.983, em 02 de dezembro de 2020, visando o 
reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, conforme Art.1.241, 1.242 e 1.243 
do Código Civil Brasileiro com base nos artigo 2016-A, da Lei 6015/1973 e item 416 e 
seguintes, da Seção XII, do capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço dos Cartórios 
Extrajudiciais, referente ao imóvel faz parte integrante de uma área maior das 
transcrições n. 1512 – Livro 3-G, n. 4351 e 3566 – Livro 3-I, n. 8597 – Livro 3-L e n. 
267 – Livro 4,  deste Serviço Imobiliário, TERRENO IRREGULAR, SOB N. 1, 2 E 3, 
DA QUADRA 30, DO LOTEAMENTO “VILA SANTA MARIA DE LOURDES” 
NESTA CIDADE, DISTRITO, MUNICÍPIO E COMARCA DE LORENA/SP, 
existindo no terreno uma CASA DE MORADA, n. 34, com frente para Rua Décio 
D’Angelo, com área de 131,00m². CADASTRO MUNICIPAL n. 04-132-01, n. 04-132-
02 e n. 04-132-03, por se encontrarem na posse mansa e pacífica do referido bem a mais 
de 10 (dez) anos; justificando assim a expedição do presente EDITAL, para 
NOTIFICAR dessa pretensão a TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, no 
que está a se pedir a este Oficial, como acima noticiado, podendo, se quiserem, 
apresentar impugnação ao que está o requerente a desejar, o que deverá ser feito 
diretamente junto a esta Serventia, durante o horário das 09 às 16 horas, no endereço 
Rua Erendy Novaes Ferreira, 126, Centro – Lorena/SP – CEP: 12.600-440, dentro do 
prazo de quinze (15) dias corridos, a contar da publicação deste Edital, interpretando 
o silêncio dos notificados como concordância com o reconhecimento da usucapião aqui 
reportada, à vista do que reza o § 2º, do art. 216-A, da Lei 6.015/73. 

PAOLA DANIELA SILVA GUATURA 
Escrevente Autorizada 

  

Lorena inaugura ponte 
para facilitar acesso
ao Bairro das Posses

A Prefeitura de Lorena 
inaugurou, na última quinta-
-feira (9), a ponte do Bairro 
das Posses, conhecido como 
“Bairro dos Macacos”. O 
intuito da obra é facilitar a 
passagem dos moradores e 
auxiliar no escoamento da 
produção do empreendedor 
agrícola, oriunda da comuni-
dade rural.

O evento contou com a 
presença do presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD) e outros três vereado-
res, além do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB). A ponte 
antiga de madeira, material 
mais suscetível à degradação, 
tinha a locomoção e fluxo de 

Da Redação
Lorena

veículos bastante prejudica-
do. Segundo a Prefeitura, a 
obra foi para aperfeiçoa-
mento da conexão da zona 
rural do município, sendo 
produzida com concreto e 
materiais de qualidade.

Batizada de Ponte Marcus 
Augusto Bastos Nunes, a 
passagem, que passa sobre 
o Ribeirão dos Macacos, já 
está em utilização.

Enchentes – De acordo 
com moradores do bairro, 
no período de chuvas inten-
sas o local sofre com alaga-
mentos. Com a inauguração, 
as pessoas que dependem 
da ponte para locomoção 
questionam os responsá-
veis pelo planejamento da 
construção sobre a situação 
das cheias.
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Cruzeiro: Vendo moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 72.580km roda-
do. Telefone: (24) 99236-6693
Caraguatatuba: Vendo Hyunday 
i30, 2.0, cor preta, manual, ano 
2011/2012. Documentação ok, 4 
pneus novos goodyear, correia den-
tada trocada com 80.000Km, kit de 
amortecedores dianteiros trocados 
recentemente, inclusive na garantia, 
óleo de motor e filtros do carro tro-
cados conforme manual 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) 99108-
4924

Pindamonhangaba: Vendo Kombi 
Food Truck, toda adaptada, em 
ótimo estado de conservação, me-
cânica 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 lu-
gares, cor preta, motor v8, 5 pneus 
novos, suspensão, motor e câmbio 
ok. Blindada. Câmbio automático, 
bancos de couro, 5 portas, ar con-
dicionado 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 reserva e ma-
nual. Valor: R$ 35.000,00. Telefone: 
(12) 99138-4731

Ilhabela: Vendo Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor vermelho, 2 
portas, flex, banco traseiro rebatí-
vel, motor ok. Valor da tabela FIP 
15.581.00. Estou depreciando R$ 
2.000,00 devido à danos estéticos 
a lataria. Valor: R$ 13.500,00. Tele-
fone: (12) 99132-4430

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

Cruzeiro: Vendo Voyage, 1.6, 
43.000km rodado, vidro elétrico, 
trava, alarme, direção hidraulica, 
farol de milha, rodas de liga leve, 
som, ar condicionado, ar quente, 
bem conservado. Carro de gara-
gem. Valor: R$ 23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Continuação da página anterior

Cruzeiro: Vendo Ford Ecosport 
Titanium, ano 2014/2015, cor ver-
melho, manual, quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: (12) 99659-
2383

Cruzeiro: Vende-se Gol plus, ano 
2005, 16v, direção hidraulica, trava, 
alarme, roda de liga 15", dcd retrátil, 
abaixo da tabela. Valor: 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) 99619-7311

Ilhabela: Vendo Jeep Cherokke 
Sport, ano 1998, 4.0L 4x4, gasolina/
GNV, cambio automático, motor na 
garantia, bateria nova (na garantia), 
bancos de couro, multimidia com 
tela para banco traseiro e câmera 
de ré, faróis auxiliares, parachoque 
reforçado, guincho 12000lbs (5 
toneladas), suspensão alta, estribo, 
pneus excelentes, documentação 
em ordem. Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99687-0046
Pinda – vendo Citroen C4 Katch 
ano 2010 GLX 1.6 Flex – preto. Tr. 
F: 99618-6281
Pinda – vendo Bros 150 KJ ano 2007 
– 49.000 km – somente venda. Tr.F: 
97401-6109
Pinda – vendo Agile 1.4 – Flex – 
abaixo tabela – único dono. Doc. 
Ok. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Celta Spirit/LT ano 
2012 - 1.0 8v – Flex – 5pts – prata. 
Tr.F: 98899-7391
Pinda – vendo moto CG 125 Fan 
ano 2004 ESD – doc.atrasado. Tr.F: 
99700-1131
Pinda – vendo Ranger XLT 4.0 
4x4 CD ano 99 – vermelha. Tr. F: 
99604-3001
Pinda – vendo Pálio Attractive 1.0 
Flex 8v – 5pts – prata – IPVA pago. 
Tr.F: 99118-1475
Pinda – vendo Astra Sedan ano 
2003 - 2.0 CD Express GLS 8v – 
4pts – prata. Tr. F: 99155-2536
Pinda – vendo Uno Vivage College 
1.0 ano 2012 – Flex – cinza. Tr.F: 
99110-4055
Pinda – vendo Honda CG 150 Tiitan 
ano 2004 – vermelha –doc. Ok. Tr.F: 
98166-9546
Pinda – vendo Fiesta ano 2011 1.0 – 
prata – 4pts. Não aceito troca. Tr.F: 
99652-8744
Pinda – vendo ou troco HB20 ano 
2014 – 1.6 completo. Tr.F: 3436-
6012/99145-5110
Pinda – vendo Golf ano 95 1.8 – 4pts 
– preto – doc.ok. Tr.F: 99203-1097
Pinda – vendo Corsa Classic VHC 
1.0 ano 2009 – flex, 4pts, prata. Tr.F: 
98139-8574
Pinda – vendo CB 500 F – branca. 
Aceito carro. Tr.F: 99112-0077
Pinda – vendo Voyage 1.6 ano 99  
- G –vermelho. Aceito moto. Tr.F: 
99112-8651
Pinda – vendo Escort L ano 92 1.6 
– G – vermelho. Tr.F: 99107-5860
Pinda – vendo Ford Ka ano 2005 
1.0 prata doc.ok. Tr.F: 99640-7279
Pinda – vendo Chevete L ano 92 1.6 
azul – A –Tr.F: 99163-6739
Pinda – vendo Spacfox 1.6 Trend 
flex 8v – 5pts – prata – c/divida para 
transferir. Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 1.0 ano 2004 – 
Zetec Rocan – prata, alguns reparos 
para fazer. Tr.F: 99619-0825
Taubaté – vendo CB 300 ano 2012 
– somente venda. Tr. F: 99107-4950
Taubaté – vendo Honda Civic com-
pleto 1.8 – ano 2005 – manual, doc.
ok – prata. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo Prisma Sedan 
Maxx/LT 1.4 8v amo 2009. Aceito 
troca p/moto ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978
Taubaté – vendo – Honda Fit LX 1.4 
flex ano 2004 – 8v/16v – 5 pts. Cinza 
– somente venda. Tr.F: 99145-4820

Vendo Nissan March, 1.6, cinza, 
ano 2013, 4 portas, ar, vidro e travas 
elétricas. Valor de tabela. Telefone: 
99676-2177
Vende-se Ecosport, fsl, 1.6, flex, 
ano 2011, modelo 2011, cor preta, 
conservada. Falar com Clovis, no 
telefone; 99741-9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Renault Master ano 
2011 –branca – Doc./motor Ok. Tr.F: 
(11) 98351-1966
PINDA – vendo Weekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – Tr.F: 99140-3069
PINDA – vendo Fox Trend 1.0 8v 
ano 2011 – 4pts – cinza - abaixo da 
tabela. Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 1.8 8v – 4pts – G 
– dir/ar/trv. Tr.F: 99145-4820 
Vendo um gol G7, ano 2017, comple-
to, econõmico, preço justo. Somente 
vendas. Telefone: 99662-1964
Vendo um moto em Guaratinguetá. 
Honda PCX, ano 2017, com 58km 
rodado, marrom, preço de tabela. 
Ligar 99734-4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
PINDA – vendo Corsa Wind 1.0 ano 
98 IPVA ok – G – 2 pts – prata. Tr.F: 
99798-8701
PINDA – vendo C4 Pallas 2.0 au-
tomático – prata. Tr.F: 98156-4404
PINDA – vendo Saveira G3 1.6 ano 
2003 – preta – G – Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Montana Conquest 
1.4 ano 2009 Flex – Doc.ok – ver-
melha. TrF: 99103-3527
TAUBATÉ – vendo Yamaha Fase 
250 ano 2017 – único dono, 10.000 
Km rodados IPV 2020 ok, Tr.F: 
98227-9186
Vende-se um Ecosport, em Lorena, 
fsl, 1.6, flex, ano 2011, cor preta, 
conservada. Falar com Clóvis. Te-
lefone: 99741-9756 ou 3152-3071
Vendo Pálio, 1.0, ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 15.800.00, IPVA 
pago. Telefone: 98823-7761 
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Pinda 
implanta 
centro de 
recuperação 
de pacientes
da Covid
Unidade deve 
auxiliar no 
tratamento 
de pacientes 
infectados durante 
a pandemia

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Buscando expandir o auxílio 
e acolhimento às pessoas que 
foram contaminadas pelo 
novo coronavírus, Pindamo-
nhangaba implantou nesta 
quinta-feira (9) o Centro de 
Tratamento Covid-19. Com a 
ação, a cidade amplia rede de 
enfrentamento à pandemia.

O centro funcionará no 
mesmo local em que atende o 
Hospital de Campanha do Ci-
dade Nova. O espaço atenderá 
Pronto Atendimento para 
pacientes com sintomas gri-
pais, internações para casos 
graves e também reabilitação 
pós-doença.

Para a responsável pela 
secretaria de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, o Centro de 
Tratamento garantirá assis-
tência médica de forma mais 
completa e eficaz “... desde a 
testagem, internação e reabi-
litação, com vários serviços e 
uma equipe multiprofissional, 
incluindo tratamento psicoló-
gico adequado ao paciente. 
Basicamente teremos um 
suporte desde a testagem até 
a plena recuperação física e 
emocional do paciente”.

A pasta espera adequar-se 
ao ritmo da pandemia, rea-
valiando com dinamicidade 
e rapidez as tomadas de deci-
sões e medidas de contenção 
do vírus. “Nosso objetivo é 
fornecer uma assistência 
integral humanizada, evitan-
do a disseminação do vírus, 
impedindo o surgimento de 
novos casos, centralizando 
o atendimento por inteiro”, 
reforçou o prefeito Isael Do-
mingues (PL).

Desde o início da pandemia, 
Pindamonhangaba registrou 
18.886 casos da enfermidade. 
Segundo o último boletim epi-
demiológico divulgado nesta 
quinta-feira, quatro pacien-
tes estavam hospitalizados, 
sendo um na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e três 
na enfermaria. Com o avan-
ço da vacinação, o ritmo de 
disseminação do vírus vem 
caindo, situação parecida com 
a registrada em toda região. 
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Continuação da página anterior Mães são 
agredidas 
pelos 
filhos em 
Aparecida 
e Lorena
Homem é preso 
após ataque 
e adolescente 
internado na 
Fundação Casa

Da Redação 
RMVale

A última terça-feira (21) foi 
marcada pelo medo e decep-
ção para duas moradoras de 
Aparecida e Lorena, agredi-
das e ameaçadas de morte 
pelos próprios filhos. Em um 
dos crimes, o detido tentou 
esfaquear a mãe e incendiar o 
quarto da avó.

De acordo com a Polícia Civil, 
o primeiro caso de violência 
ocorreu por volta das 11h, 
no bairro São Sebastião, em 
Aparecida. Uma mulher de 31 
anos acionou a Polícia Militar 
pedindo socorro, já que seu 
filho, de 13 anos, estava ten-
tando esfaqueá-la. Ao chegar 
na casa da família, os policiais 
conseguiram deter o menor de 
idade. Num dos cômodos do 
imóvel, os PM’s constataram 
que o adolescente tentou atear 
fogo na cama da avó, mas as 
chamas apagaram antes de 
consumir todo o colchão.

Em depoimento, a mãe re-
latou que as agressões come-
çaram após ela questionar 
o fato de o filho ter saído de 
casa no último domingo (19) 
e ter retornado apenas dois 
dias depois. Insatisfeito com 
a “bronca”, o menor foi até a 
cozinha e pegou uma panela, 
que estava com óleo quente. 
Na sequência, ele arremessou 
o objeto na direção da vítima, 
mas ela conseguiu desviar. Pou-
cos minutos depois, ele tentou 
esfaquear a mãe e a avó, de 52 
anos, mas elas conseguiram 
fugir e chamar a PM.

Apreendido por tentativa de 
homicídio, o adolescente foi 
encaminhado à Fundação Casa 
de Taubaté. No começo deste 
ano ele já havia sido apreendi-
do por tentar enforcar a avó, 
mas foi liberado após prestar 
depoimento.

O segundo caso ocorreu em 
uma casa no bairro Vila Rica, 
em Lorena. Segundo a PM, 
vizinhos da família acionaram 
a corporação após ouvirem 
gritos e outros barulhos sus-
peitos. Ao chegarem ao local, 
os policiais perceberam que 
o morador, que estava visivel-
mente alterado, havia danifica-
do o carro da mãe e quebrado 
diversos objetos da residência. 
Após detê-lo, os PM’s ouviram 
o relato moradora que afirmou 
ter sido agredida por ele.

Encaminhado à Delegacia 
de Lorena, o criminoso, que 
responderá por violência do-
méstica, permanece à disposi-
ção da Justiça. Mãe e filho não 
tiveram seus nomes e idades 
divulgados.



29 DE SETEMBRO DE 202116

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:
ROGERIO GALDINO DE SANT'ANA, de nacionalidade brasileira, profissão guarda
municipal, estado civil divorciado, de 49 anos de idade, nascido em Petrópolis-RJ, no
dia 23 de julho de 1972, residente e domiciliado Rua Attila Brotero de Assis, nº 72,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIA SANT'ANA e MARTA
AUXILIADORA GALDINO.
FABIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 47 anos de idade, nascida em Diadema-SP, no dia 25 de março de 1974, residente
e domiciliada Rua Attila Brotero de Assis, nº 72, Araretama, Pindamonhangaba SP,
filha de ARISMARIO ANTONIO DA SILVA e MARIETA DA 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, 13 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANGELO SALGADO NETO, de nacionalidade brasileira, profissão missionário, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de
agosto de 1986, residente e domiciliado Avenida Independência, nº 271, Cidade
Nova, Pindamonhangaba SP, filho de CAMILO DE LERES SALGADO e MARIA DO
CARMO COSTA SALGADO.
GABRIELA FELIPINI MUSSOLIN, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Taubaté-SP, no dia 13 de
fevereiro de 1991, residente e domiciliada Rua Agostinho Ardito, nº 85, Maria Áurea,
Pindamonhangaba SP, filha de LUIZ AUGUSTO MUSSOLIN e NEUSA FELIPINI
MUSSOLIN. 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, 21 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ CARLOS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão vistoriador veícular,
estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de maio de 1988, residente e domiciliado Rua Oscar Nakamiti, nº 44, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ MARIA MONTEIRO e RITA CONCEIÇÃO
MONTEIRO.
MARIANGELA CHAVES MODESTO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
31 de janeiro de 1986, residente e domiciliada Rua Oscar Nakamiti, nº 44, Residencial
Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de JOÃO BOSCO MODESTO e STELA MARIS
LUIZ CHAVES MODESTO. 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, 21 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
OSWALDO CASTRO LEÃO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico
aposentado, estado civil viúvo, de 90 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia
23 de janeiro de 1931, residente e domiciliado Rua João Baptista Pereira, nº 110,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de MARIA MOREIRA DA SILVA.
ADRIANA MARIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão manicure,
estado civil solteira, de 52 anos de idade, nascida em Ubatuba-SP, no dia 12 de
dezembro de 1968, residente e domiciliada Rua João Baptista Pereira, nº 110,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de MANOEL JOSÉ DOS SANTOS e ALAIDE
GOMES 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, 21 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO KUDAKA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão chefe de
coleta, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em São Bernardo do
Campo-SP, no dia 24 de julho de 1984, residente e domiciliado Avenida Antonio
Fernandes, nº 240, bloco 5B, apt 402, Bem Viver, Pindamonhangaba SP, filho de
JOSE MARQUES DE OLIVEIRA e JANETE KUDAKA DE OLIVEIRA.
ALEXSANDRA MARCELINO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
serviços gerais, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba-SP, no dia 01 de novembro de 1990, residente e domiciliada
Avenida Antonio Fernandes, nº 240, bloco 5B, apt 402, Bem Viver, Pindamonhangaba
SP, filha de ADEMIR MARCELINO DOS SANTOS e MARINA MARCELINO DOS
SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO DOS REIS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
divorciado, de 48 anos de idade, nascido em Belo Horizonte-MG, no dia 18 de
dezembro de 1972, residente e domiciliado Rua Madalena, nº 44, Parque das Nações,
Pindamonhangaba SP, filho de SEBASTIÃO DOS REIS e MARIA ROSA DOS REIS.
LUCINÉIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 44 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de junho de 1977,
residente e domiciliada Rua Madalena, nº 44, Parque das Nações, Pindamonhangaba
SP, filha de JOÃO DA SILVA e MARIA JULIA GOMES. 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, 22 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELLIPE CORDEIRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em São Paulo-SP, no dia 05 de
fevereiro de 1995, residente e domiciliado Rua Antônio Alves da Silva, nº 221,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filho de JOSE KLEBER BISPO SANTOS e JULIA
MARCIA CORDEIRO DE JESUS.
JANAÍNA HENRIQUE ALVES DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 18 de novembro de 1996, residente e domiciliada Rua Antônio Alves da
Silva, nº 221, Castolira, Pinhdamonhangaba SP, filha de JOSÉ ALVES DE SOUSA e
ELIANE HENRIQUE. 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, 22 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO FRANCO MELO, de nacionalidade brasileira, profissão auditor, estado
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 16 de
fevereiro de 1994, residente e domiciliado Rua Capitão Vitório Basso, nº 584, bloco
A, Apt 18, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO DAVID DE MELO
e GUACYRA FRANCO MELO.
NATÁLIA VASCONCELLOS PYLES, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
07 de maio de 1996, residente e domiciliada Rua Capitão Vitório Basso, nº 584, bloco
A, Apt 18, São Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de ALEXANDRE DE OLIVEIRA
PYLES e LUCIANA VASCONCELLOS PYLES. 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, 22 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de
produção, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Campos do Jordão-
SP, no dia 04 de fevereiro de 2000, residente e domiciliado Rua Monsenhor Claro, nº
472, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filho de CRISTINA INOCÊNCIO
OLIVEIRA.
EYSHILA CHRISTINE MOREIRA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão
autonoma, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 20 de dezembro de 1997, residente e domiciliada Rua Monsenhor Claro, nº
472, Residencial Andrade, Pindamonhangaba SP, filha de JEAN HERBERT MOREIRA
NUNES e SIMONE APARECIDA ALVES BICUDO. 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, 23 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO DE CASTRO CASALI, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário
público, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP,
no dia 11 de janeiro de 1990, residente e domiciliado Rua Lectícia Bononcini Santos,
nº 1750, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ANGELO CASALI e JANE
APARECIDA DE CASTRO CASALI.
SUELLEN LEITE SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado
civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
maio de 1991, residente e domiciliada Rua Madalena, nº 74, Parque das Nações,
Pindamonhangaba SP, filha de RINALDO FRANCISCO DOS SANTOS e ANA ALICE
LEITE 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, 23 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO BORGES FLORINDO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de infraestrutura, estado civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 11 de março de 1986, residente e domiciliado Rua
Lectícia Bononcini Santos, nº 1750, bloco 10, apt. 23, Morumbi, Pindamonhangaba
SP, filho de HOMERO FLORINDO DOS SANTOS e CLEUSA BORGES DOS SANTOS
E SANTOS.
RENATA FERNANDES ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão autonoma,
estado civil solteira, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
12 de agosto de 1989, residente e domiciliada Rua Lectícia Bononcini Santos, nº
1750, bloco 10, apt. 23, Morumbi, Pindamonhangaba SP, filha de RENATO FERNANDO
CARVALHO ARAUJO e MARIA LUCIA FERNANDES ARAUJO. 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, 23 de setembro de 2021.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEX SILVA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão armazenista, estado civil
solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 20 de julho de
1995, residente e domiciliado Rua Geraldo dos Santos, nº 41, Azeredo, Moreira
César, Pindamonhangaba SP, filho de JOSÉ ADVAN GOMES e APARECIDA CRISTINA
DA SILVA GOMES.
LETÍCIA APARECIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão atendente,
estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
17 de agosto de 1993, residente e domiciliada Rua José Corrêa da Silva, nº 60,
Castolira, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS e MARIA
APARECIDA DA SILVA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2021.
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

Avançando o programa 
“Cidade Inteligente”, Pinda-

monhangaba anunciou que 
a plataforma E-Tributo já 
está disponível para uso da 
população. Através endere-
ço eletrônico será possível 
realizar cadastro de IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), além de outras 
taxas imobiliárias como ISS 
Fixo e Taxa de Localização 
e Funcionamento.

Para quitar o tributo atra-
vés do meio eletrônico é ne-
cessário que o contribuinte 
faça o cadastro digital. A 
proposta deve atender a 
nova disposição no muni-
cípio, que, já no próximo 
ano, deixará de fazer a en-
trega dos carnês impressos 
de IPTU. As autoridades 
municipais apontam que 
diversos endereços estão 
desatualizados, o que difi-
culta o processo de entrega. 
“Com isso, milhares de car-
nês retomam à Prefeitura 
ou extraviam no processo 
de entrega. Ainda existem 
endereços incompletos e 
outras questões que inter-
ferem na entrega de carnês 
e guias”, enfatizou o diretor 
de Receitas e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Corrêa.

No E-Tributo, o atendi-
mento para emissão de 
segunda vias de boletos 
ou carnês ficará disponível 
24 horas, todos os dias da 
semana. A ação integra o 
pacote de atividades do 
“Cidade Inteligente”, que 
visa medidas eficientes 
e ágeis aos moradores. 
A gestão decidiu fazer o 
lançamento estratégico 
em setembro, garantindo à 
Prefeitura tempo hábil para 
divulgação e habituação do 
conceito.

A expectativa é que a 
população se adapte às 
adequações durante o úl-
timo trimestre de 2021. O 
IPTU terá vencimento em 
março, e o cadastramento 
para recebimento online já 
está disponível.

Para realizar o cadastra-
mento, basta acessar o site 
da Prefeitura, pindamo-
nhangaba.sp.gov.br e clicar 
no banner “E-Tributo”. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3644-6000.

Pinda avança em 
atendimento digital 
e lança E-Tributo
Parte do "Cidade Inteligente", plataforma 
oferece serviço de cadastro eletrônico de 
IPTU e taxas imobiliárias do município

Atendimento na Tributação de Pinda, que agora conta com E-Tributo

Foto: Bruna Silva
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Santa Casa de Lorena inicia “Infarto Zero” 
para diminuir mortalidade no município
Em parceria com Prefeitura, serviço foca prestação pela rede pública apenas para moradores da cidade

Com o intuito de reduzir os 
índices de mortalidade por 
infarto agudo do miocárdio, 
a Santa Casa e a Prefeitura 
de Lorena lançaram o pro-

Gabriel Mota
Lorena

Equipe médica, responsável pelo atendimento iniciado com o novo plano do Infarto Zero, na Santa Casa

grama “Infarto Zero” na 
última segunda-feira (20). O 
procedimento denominado 
angioplastia primária é rea-
lizado ainda no atendimento 
emergencial. 

A possibilidade de se sub-
meter a esse procedimento, 
em um momento inicial da 
manifestação da doença, 
permite uma melhor recupe-
ração, como explicou o car-
diologista criador do projeto, 
Dr. Luiz Heitor Demolinari Jr. 
“Isso vai trazer um benefício 
para a população de Lore-

na, porque nós vamos ter a 
oportunidade de tratar esses 
pacientes de forma mais pre-
coce. Tentando assim reduzir 
a mortalidade da doença que 
mais mata na nossa era”.

O médico também atua 
no hospital Frei Galvão, em 
Guaratinguetá, onde realiza o 

procedimento há cerca de 15 
anos, por meio de convênios 
particulares. Segundo ele, 
neste período, 10 mil atendi-
mentos cardíacos desse tipo 
já foram realizados. O que, 
inclusive, demonstra a forma 
como a doença se manifesta 
com frequência.

Em Lorena, mensalmente, 
uma média de cinco pacien-
tes aguardam pelo menos 
uma semana para serem 
transferidos para outro mu-
nicípio na realização do aten-
dimento, como reforçou a 

gerente de enfermagem da 
Santa Casa, Elaine Virgínio. 
“Hoje, via de regra, é feito 
em São José dos Campos ou 
em Taubaté. A nossa ideia 
é de que a gente consiga 
aplicar esse protocolo de 
dor torácica para identificar 
os pacientes subnotificados 
e também atender esses 
que nós já conhecemos a 
demanda”

O superintendente-geral 
da Santa Casa, Dario Costa, 
afirmou que, neste primeiro 
momento, os atendimentos 
serão custeados pelo hospi-
tal. “Nós temos um estudo 
de mercado do custo médio, 
só que nós não sabemos 
do tamanho dessa deman-
da. Então, a Santa Casa irá 
custear durante três meses 
esse projeto e, assim que 
nós tivermos indicadores, 
nós passaremos para a Pre-
feitura, para aí sim começar 
a realizar um novo convênio”

Costa reforçou ainda que 
apenas os moradores de 
Lorena serão atendidos pelo 
programa “Infarto Zero”, já 
que a Prefeitura vai custear 
os investimentos para esse 
serviço. 

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB), por outro lado, falou 
sobre a possibilidade de ex-
pansão desses atendimentos 
para outras cidades da re-
gião, assim que o município 
for contemplado pela verba 
estadual do Tripé da Saúde.

“Acredito que, daqui a um 
mês, a Santa Casa de Lorena 
vai receber uma média de 
quase R$ 2 milhões por mês 
do Estado para melhorar o 
atendimento geral e também 
essa prevenção ao infarto, 
que vai atender as pessoas 
de Lorena e, futuramente, da 
região, assim que a verba for 
liberada” afirmou Ballerini.

O superintendente da Santa Casa, Dario Costa; novo atendimento

Foto: Gabriel Mota

Fotos: Gabriel Mota


