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Silveiras assina 
implantação de 
posto do Sebrae

Canas anuncia 
creche escola  
com orçamento 
de R$ 4 milhões
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A Prefeitura de Silveiras e o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) firmaram uma 
parceria na última semana 
que viabilizará a implantação 
de um posto para atendimen-
to da entidade no município. 
Além de prestar auxílio técni-
co aos pequenos empresários, 
o órgão buscará contribuir 
para o surgimento de no-
vos empreendedores. Em 
nota publicada na internet, 
a Prefeitura revelou que o 
acordo foi celebrado na últi-
ma quarta-feira (5) durante 
uma reunião entre o prefeito 
Guilherme Carvalho (PSDB) e 
a gerente regional do Sebrae, 
Ariane Canellas.

A Prefeitura de Canas re-
velou, na última semana, que 
investirá R$ 4,28 milhões na 
construção de uma creche 
escola na região central. Atra-
vés de uma estrutura ampla 
e moderna, a unidade de en-
sino deverá atender até 150 
crianças de todas as regiões 
da cidade. A prefeita Silvana 
Zanin (PDT) assinou na últi-
ma quarta-feira (4) a planta 
do projeto de edificação da 
creche escola.

Focando queda de temperaturas, Pinda retoma 
acolhimento noturno a pessoas em situação de rua

Em uma tentativa de ame-
nizar o impacto do frio, que 
pode até mesmo levar a casos 
de morte, a Prefeitura de Pin-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

damonhangaba retomará, no 
próximo mês, a ronda noturna. 
O procedimento consiste na 
abordagem social em horários 
estendidos com foco em resga-
tar pessoas em situação de rua.

De acordo com a secretaria 
de Assistência Social, a ação, 

que é realizada há cerca de 
quatro anos, buscar estender 
a abordagem e acolhimento 
para pessoas que vivem nas 
ruas, enfrentando o dia a dia 
sem um teto, realidade ainda 
mais opressora durante as 
noites de inverno.

Apesar de ainda ser inverno, 
as temperaturas serão amenas 
em Pindamonhangaba pelos 
próximos dez dias. As mínimas 
oscilarão entre 12ºC e 15ºC, 
conforme dados do CPTEC 
(Centro de Previsão de Tempo 
e Estudos Climáticos).

Pensando na probabilidade 
de queda na temperatura, a 
Prefeitura conta com uma 
equipe especializada para a 
abordagem composta por 
assistentes sociais, psicólo-
gos e motoristas. Segundo a 
responsável pela secretaria de 
Assistência Social, Ana Paula 
Miranda, o projeto será reto-
mado entre os meses de junho 
e julho, períodos em que frio 
se torna mais intenso. A área 
com maior aglomeração de 
pessoas em situação de rua é 
a região central.

A expectativa é proteger as 
pessoas em vulnerabilidade, 
uma vez que podem sofrer 
hipotermia, confusão men-
tal, além do risco de morte. 
“A população também pode 
contribuir com o projeto utili-
zando os canais de comunica-
ção com a Assistência Social, 
com o objetivo de facilitar o 
amparo para essas pessoas e, 
desse modo, encaminharmos 
nossa equipe para oferecer 
o atendimento necessário, 
para protegê-las”, finalizou 
Ana Paula.

Os moradores que identi-
ficarem pessoas em situação 
de rua poderão entrar em 
contato com a secretaria de 
Assistência Social pelo telefo-
ne (12) 3643-1607, além do 
Centro de Acolhimento via 
WhatsApp, pelo número (12) 
93500-3054.

Ação tenta evitar que mais vulneráveis sofram com o frio; Prefeitura mantém atendimento e informações

Atendimento a pessoa que dormia na rua, no Centro de Pindamonhangaba; cidade retoma serviço de acolhimento e reforça assistência no frio

Foto: Divulgação PMP

Milton Ballerini e Senac 
firmam parceria para 
cursos gratuitos de 
capacitação em Lorena
Projeto-piloto com sessenta vagas deve priorizar os alunos da EJA

Para ampliar as oportu-
nidades de capacitação e 
o ingresso ao mercado de 
trabalho, Lorena firmou uma 
parceria com o Senac (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) de Guaratinguetá. 
Serão ofertados dois cursos 
gratuitos, aos alunos da EJA 
(Educação para Jovens e 
Adultos), com probabilidade 
de expansão à toda popula-
ção. A parceria entre o Ciejap 
(Centro Integrado de Edu-
cação de Jovens e Adultos e 
Profissional) Milton Ballerini 
e o Senac apresentou os dois 
primeiros cursos do projeto 
-piloto: recepcionista e repo-
sitor de estoque, com trintas 
vagas cada. Escola Milton Ballerini em Lorena, que firmou parceria com Senac; cursos gratuitos focam qualificação

Foto: Rafaela Lourenço

A Prefeitura de Cruzei-
ro anunciou, na terça-feira 
(10), que cederá um ônibus 
adaptado para o transporte 
dos mais de 120 moradores 
assistidos pela entidade ABA 
(Associação Braços Abertos). 
Fundada há mais de duas 
décadas, a instituição atende 
crianças e adultos diagnosti-
cados com TEA (Transtorno 
de Espectro Autista) ou defici-
ência intelectual ou múltipla. 

O Sebrae anunciou na úl-
tima semana uma expansão 
por meio da instalação de 
dez unidades Sebrae Aqui no 
Vale da Fé e Vale Histórico 
até o próximo semestre. Os 
serviços de orientação aos 
empreendedores terão como 
foco os segmentos de maior 
procura na região.

Com a implantação das 
novas unidades, a instituição 
terá a cobertura completa 
das 25 cidades que compõe a 
região do escritório Guaratin-

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) assinou na 
tarde da segunda-feira, dia 
9, o termo autorizativo de 
subcessão emergencial do 
veículo à entidade. Desenvol-
vido pela fabricante alemã 
Volkswagen, o ônibus adap-
tado, modelo Volksbus 8.160, 
foi recentemente fornecido 
pelo Governo do Estado ao 
Município.

guetá do Sebrae. A primeira 
etapa das instalações será 
concluída em 30 de junho, 
enquanto outras agências 
devem ser entregues no 
segundo semestre de 2022.

Além de uma nova uni-
dade em Guaratinguetá, as 
cidades de Roseira, Piquete, 
Canas, Bananal, Areias, São 
José do Barreiro, Lavrinhas, 
Arapeí e Silveiras também 
contarão com a implantação 
dos serviços.

Cruzeiro cede ônibus 
adaptado para assistidos 
por entidade assistenciais

Sebrae anuncia implantação 
de mais dez agências para 
Vale da Fé e Vale Histórico
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“Empreenda 
Já” é aposta de 
Caraguá para 
atender MEI’s

Em parceria com o Sebrae, 
Caraguatatuba passa a contar 
com o Empreenda Já, uma ini-
ciativa que busca soluções para 
o setor de forma gratuita com 
serviços a empreendedores em 
um único ambiente.
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A prefeita de Canas, Silvana Zanin, acompanha planta de creche escola que será construída na região

Escola Milton Ballerini em Lorena, que firmou parceria com Senac; cursos gratuitos focam qualificação

Milton Ballerini e Senac firmam parceria para 
cursos gratuitos de capacitação em Lorena
Projeto-piloto com sessenta vagas deve priorizar os alunos da EJA; inscrições ainda não foram abertas

Buscando ampliar as opor-
tunidades de capacitação 
profissional e o ingresso ao 
mercado de trabalho, Lorena 
firmou uma parceria com o 
Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) 
de Guaratinguetá. Serão ofer-
tados dois cursos gratuitos, 
inicialmente aos alunos da 
EJA (Educação para Jovens 
e Adultos), com probabili-
dade de expansão à toda 
população.

A parceria entre o Ciejap 
(Centro Integrado de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
e Profissional) Milton Balle-
rini e o Senac, divulgada no 
último dia 27, apresentou 
os dois primeiros cursos do 
projeto-piloto: recepcionista 
e repositor de estoque, com 
trintas vagas cada. O foco 
inicial será atender apenas 
os alunos da unidade, mos-
trando novas perspectivas 
de atuação profissional em 
paralelo a conclusão dos 
estudos até o ensino médio.

Segundo o diretor de pro-

Rafaela Lourenço
Lorena

jetos pedagógicos do Milton 
Ballerini, André Ferreira, o 
Giba, os cursos foram de-
finidos após uma pesquisa 
de opinião pública com os 
alunos, corpo técnico, pro-
fessores, gestores e demais 
funcionários da escola. “Nes-
sa enquete colocamos vários 
cursos que seriam oferecidos 
pelo Senac, foi feita a votação 
e escolhidos os dois. O perfil 
é de jovens acima de 15 anos, 
com a exigência de uma 
escolaridade mínima: estar 
cursando do 1º ao 9º ano”.

A medida vem como mo-
tivação também atrair os 
alunos para a escola, pois 
com o pós-pandemia, a uni-
dade ainda registra um baixo 
índice de estudantes ativos. 
Atualmente, são cerca de 350 
matriculados e no máximo 
110 indo às aulas. A capa-
citação e certificação será 
pelo Senac, que colocará à 
disposição dos alunos toda 
a estrutura de biblioteca e 
materiais.

A parceria não precisará de 
recursos dos cofres públicos. 
“É uma iniciativa do Senac, da 
secretaria da Educação e do 
Fundo Social, então não vai 

ter ônus. Os professores que 
vão ministrar os cursos são 
do próprio Senac, materiais 
didáticos, são tudo pela par-
te deles, e nós vamos ceder 
o espaço, as salas de aula”, 
frisou Giba.

As inscrições ainda não 
foram abertas, mas já está 
em análise a possibilidade 
de expansão das vagas para 
toda a população, caso não 
sejam preenchidas priori-
tariamente pelos alunos 
da EJA. “Com esta parceria, 
várias possibilidades serão 
abertas para a formação 
integral de nossos alunos, e 
em breve novos cursos serão 
abertos para o público geral, 
com a finalidade de formar 
novos profissionais para o 
mercado de trabalho”, des-
tacou a diretora da unidade, 
Hilmara de Aquino.

Outra possibilidade com 
expectativas para este mês 
é a parceria com a Etec 
(Escola Técnica Estadual) 
Padre Carlos Leôncio para 
o curso de barbearia. Toda 
a documentação foi enviada 
a São Paulo para análise da 
equipe técnica do Centro 
Paula Souza.

Foto: Divulgação PMC

Foto: Rafaela Lourenço
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Canas anuncia nova creche escola 
orçada em mais de R$ 4 milhões

A Prefeitura de Canas re-
velou, na última semana, que 
investirá R$ 4,28 milhões na 
construção de uma creche 
escola na região central. Atra-
vés de uma estrutura ampla 
e moderna, a unidade de en-
sino deverá atender até 150 
crianças de todas as regiões 
da cidade. 

A prefeita Silvana Zanin 
(PDT) assinou na última quar-
ta-feira (4) a planta do pro-
jeto de edificação da creche 
escola. O aparelho público 
será erguido em um terreno 
municipal que fica entre a 
esquina da avenida Antártica 
com a rua Antônio Favalli.

Segundo a secretaria de 
Obras, a unidade de ensino 
infantil contará com sete 
salas de aula e de atividades 
educativas, berçários, banhei-
ros, refeitórios, pátio coberto 
e salas administrativas. Por 
meio de rampas, corrimões e 
sanitários adaptados, o prédio 
promete garantir acessibilida-
de aos alunos que tenham al-
gum tipo de deficiência física. 

Atualmente, Canas conta 
com cinco escolas de ensino 

Lucas Barbosa 
Canas

infantil distribuídas pelos 
bairros do Centro, Santa Te-
rezinha e São João. 

A diretora de Educação e 
de Esportes de Canas, Wanda 
Maris, destacou a importância 
da construção do aparelho 
público. “Ela (futura creche) 

será um importante reforço 
em nosso setor educacional, 
possibilitando a ampliação do 
número de alunos atendidos. 
A cidade passará a ter um 
espaço de ensino ainda mais 
amplo e acolhedor, onde as 
crianças aprenderão e desen-

volverão suas habilidades”. 
De acordo com o Executivo, 

a previsão é que a obra da 
creche escola comece em 
até sessenta dias. Assim que 
iniciada, a construção deverá 
ser concluída em um prazo de 
até dez meses.

Expectativa da Prefeitura é que unidade, que será implantada na região 
central, atenda até 150 crianças; projeção para início da obra para julho 

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou, na terça-feira (10), 
que cederá um ônibus adapta-
do para o transporte dos mais 
de 120 moradores assistidos 
pela entidade ABA (Associa-
ção Braços Abertos). Fundada 
há mais de duas décadas, a 
instituição atende crianças e 
adultos diagnosticados com 
TEA (Transtorno de Espectro 
Autista) ou deficiência intelec-
tual ou múltipla.

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) assinou na 
tarde da segunda-feira, dia 9, 
o termo autorizativo de sub-
cessão emergencial do veículo 
à entidade. Desenvolvido pela 
fabricante alemã Volkswagen, 
o ônibus adaptado, modelo 
Volksbus 8.160, foi recente-
mente fornecido pelo Governo 
do Estado ao Município. 

A ação atende ao pedido da 
direção da ABA, que acompa-
nhava as dificuldades enfren-
tadas pelas famílias dos assis-
tidos para custear o transporte 
deles até a instituição, que 
fica no bairro Retiro da Man-
tiqueira 2. Além da questão 
financeira, parte dos alunos 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

sofre com limitações físicas, o 
que tornava ainda mais difícil 
o deslocamento.

No Facebook, o prefeito 
revelou detalhes da iniciativa.  
“Com esta ação, mais de 120 
alunos da entidade poderão 
contar com uma locomoção 
mais adequada e segura. 
Trata-se de uma reivindicação 
antiga da instituição, que só 
foi possível realizar graças ao 
esforço das secretarias muni-
cipais de Saúde, Educação e 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social. Cabe ressaltar que 
a administração municipal 
terá a responsabilidade pelo 
motorista, manutenção do 
veículo e o combustível”.

A ABA atua há 22 anos 
em Cruzeiro e oferece, gra-
tuitamente, aos moradores 
com TEA ou deficiência in-
telectual, acompanhamento 
psicológico, fonoaudiológico 
e fisioterapêutico. Na insti-
tuição, os assistidos também 
participam de atividades 
físicas, artísticas, musicais e 
de terapia ocupacional.

Os moradores de Cruzeiro 
e região interessados em 
conhecer o trabalho ou rea-
lizar doações à ABA podem 
visitar o seu site oficial, pelo 
endereço abacruzeiro.org.br.

Cruzeiro cede ônibus 
adaptado para assistidos 
por entidade assistenciais
Ação beneficia mais de 120 moradores 
com autismo ou deficiência intelectual
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 

 
Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal dos mesmos não 
terem sido encontrados, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: CELIA 
REGINA BUENO MOTA, brasileira, casada, RG nº 13.233.293.0.SSP/SP, 
CPF nº 019.254.498-58, e seu marido JULIO CESAR MOTA, brasileiro, 
industriario, RG. 15.458.816.SSP.SP, CPF. 030.629.848.13,  (qualificação 
constante no contrato celebrado aos 06 de julho de 2010, registrado no R-2 na 
Matrícula 38.551, do livro 2), residentes e domiciliados na Rua Antonio da 
Cunha nº 1.115, apto 44, 3º Andar do Bloco D, do Conjunto Habitacional Luiz 
Mendes de Oliveira 1, no Bairro Parque do Sol, nesta cidade de 
Guaratinguetá. 
Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua 
Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, 
horário de expediente das 09:00 horas às 16;00 horas, para efetuar o 
pagamento da importância, posicionada em 29 de janeiro de 2022, de R$ 
41.314,42, sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de 
edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; da qual é devedor(a) em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária firmado em 06 de 
julho de 2010 (registro R-2, na Matrícula 38.551, do livro 2), que tem por 
objeto o apto 44, 3º Andar do Bloco D, do Conjunto Habitacional Luiz 
Mendes de Oliveira  1, situado a  Rua Antonio da Cunha nº 1.115, Bairro 
Parque do Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do 
imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU), nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
Guaratinguetá, 03 de maio de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 

 
 Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal dos mesmos não 
terem sido encontrados, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: REGINA 
HELENA NUNES LOURENÇO DA SILVA, brasileira, pensionista, casada, 
RG nº 35.764.674-5.SSP/SP, CPF nº 166.388.178-25, e seu marido JORGE 
BATISTA DA SILVA, brasileiro, aposentado, RG. 22.774.967.2.X.SSP.SP, 
CPF. 162.705.128.75,  (qualificação constante no contrato celebrado aos 06 de 
julho de 2010, registrado no R-2 na Matrícula 38.571, do livro 2), residentes e 
domiciliados na Rua Antonio da Cunha nº 1.115, apto 14, Térreo, Bloco F, do 
Conjunto Habitacional Luiz Mendes de Oliveira 1, no Bairro Parque do Sol, 
nesta cidade de Guaratinguetá. 
Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua 
Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, 
horário de expediente das 09:00 horas às 16;00 horas, para efetuar o 
pagamento da importância, posicionada em 29 de janeiro de 2022, de R$ 
33.892,29 sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de 
edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; da qual é devedor(a) em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária firmado em 06 de 
julho de 2010 (registro R-2, na Matrícula 38.571, do livro 2), que tem por 
objeto o apto 14, Térreo, do Bloco F, do Conjunto Habitacional Luiz Mendes 
de Oliveira  1, situado a  Rua Antonio da Cunha nº 1.115, Bairro Parque do 
Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do 
imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU), nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 03 de maio de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 

 
Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal dos mesmos não 
terem sido encontrados, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
ANTONIO JOAQUIM AMARO, brasileiro, casado, RG nº 
18.223.613.SSP/SP, CPF nº 081.075.938-12 e sua mulher SIDNEIA 
APARECIDA DO NASCIMENTO AMARO, brasileira, do lar, RG. 
30.587.259.X.SSP.SP, CPF. 150.179.508.26,  (qualificação constante no 
contrato celebrado aos 06 de julho de 2010, registrado no R-2 na Matrícula 
38.546, do livro 2), residentes e domiciliados na Rua Antonio da Cunha nº 
1.115, apto 33, 2º Andar do Bloco D, do Conjunto Habitacional Luiz Mendes 
de Oliveira 1, no Bairro Parque do Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua 
Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, 
horário de expediente das 09:00 horas às 16;00 horas, para efetuar o 
pagamento da importância, posicionada em 29 de janeiro de 2022, de R$ 
49.114,84, sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de 
edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; da qual é devedor(a) em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária firmado em 06 de 
julho de 2010 (registro R-2, na Matrícula 38.546, do livro 2), que tem por 
objeto o apto 33, 2º Andar do Bloco D, do Conjunto Habitacional Luiz 
Mendes de Oliveira  1, situado a  Rua Antonio da Cunha nº 1.115, Bairro 
Parque do Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
 

O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do 
imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU), nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 03 de maio de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 

 
Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal dos mesmos não 
terem sido encontrados, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: 
ELIDIMAR BERNARDES, brasileiro, casado, RG nº 30.709.305.0.SSP/SP, 
CPF nº 311.110.148-76, e sua mulher  SUZANA ALVES DA SILVA 
BERNARDES, brasileira, do lar, RG. 44.137.089.5.SSP.SP, CPF. 
352.316.588-12,  (qualificação constante no contrato celebrado aos 06 de 
julho de 2010, registrado no R-2 na Matrícula 38.669, do livro 2), residentes e 
domiciliados na Rua Antonio da Cunha nº 1.195, apto 22, 1º Andar do Bloco 
C, do Conjunto Habitacional Luiz Mendes de Oliveira 2, no Bairro Parque do 
Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua 
Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, 
horário de expediente das 09:00 horas às 16;00 horas, para efetuar o 
pagamento da importância, posicionada em 29 de janeiro de 2022, de R$ 
22.228,03, sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de 
edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; da qual é devedor(a) em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária firmado em 06 de 
julho de 2010 (registro R-2, na Matrícula 38.669, do livro 2), que tem por 
objeto o apto 22, 1º Andar do Bloco C, do Conjunto Habitacional Luiz 
Mendes de Oliveira  2, situado a  Rua Antonio da Cunha nº 1.195, Bairro 
Parque do Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do 
imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU), nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 03 de maio de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 

 
Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal dos mesmos não 
terem sido encontrados, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: LUIS 
CLAUDIO MARQUES, brasileiro, solteiro, do lar, RG nº 
30.466.171.5.SSP/SP, CPF nº 270.541.538-63 e DANIELE LISBOA DA 
CUNHA, brasileira, solteira, do lar, RG. 32.839.624.2.SSP.SP, CPF. 
284.967.198.39,  (qualificação constante no contrato celebrado aos 06 de julho 
de 2010, registrado no R-2 na Matrícula 38.768, do livro 2), residentes e 
domiciliados na Rua Antonio da Cunha nº 1.195, apto 31, 2º Andar do Bloco 
I, do Conjunto Habitacional Luiz Mendes de Oliveira 2, no Bairro Parque do 
Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua 
Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, 
horário de expediente, para efetuar o pagamento da importância, posicionada 
em 29 de janeiro de 2022, de R$ 30.286,03, sujeita à atualização monetária, 
aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de cobrança 
(intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo da intimação; da qual é devedor(a) em decorrência de 
atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato de Alienação 
Fiduciária firmado em 06 de julho de 2010 (registro R-2, na Matrícula 38.768, 
do livro 2), que tem por objeto o apto 31, 2º Andar do Bloco I, do Conjunto 
Habitacional Luiz Mendes de Oliveira  2, situado a  Rua Antonio da Cunha nº 
1.195, Bairro Parque do Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do 
imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU), nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 03 de maio de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., 

 
 Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal dos mesmos não 
terem sido encontrados, faz a presente INTIMAÇÃO por edital de: LUIS 
FABIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, RG nº 28.355.715.1.SSP/SP, CPF 
nº 251.408.118-12, e SILVIA HELENA CASTRO DA SILVA, brasileira, 
comerciaria, RG. 29.529.389.SSP.SP, CPF. 281.949.458.79,  (qualificação 
constante no contrato celebrado aos 06 de julho de 2010, registrado no R-2 na 
Matrícula 38.769, do livro 2), residentes e domiciliados na Rua Antonio da 
Cunha nº 1.115, apto 32, 2º Andar do Bloco I, do Conjunto Habitacional Luiz 
Mendes de Oliveira 2, no Bairro Parque do Sol, nesta cidade de 
Guaratinguetá. 
Os intimados deveram comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua 
Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, 
horário de expediente das 09:00 horas às 16;00 horas, para efetuar o 
pagamento da importância, posicionada em 29 de janeiro de 2022, de R$ 
49.237,43, sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do 
efetivo pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de 
edital), somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; da qual é devedor(a) em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato de Alienação Fiduciária firmado em 06 de 
julho de 2010 (registro R-2, na Matrícula 38.769, do livro 2), que tem por 
objeto o apto 32, 2º Andar do Bloco I, do Conjunto Habitacional Luiz Mendes 
de Oliveira  2, situado a  Rua Antonio da Cunha nº 1.195, Bairro Parque do 
Sol, nesta cidade de Guaratinguetá. 
 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e 
última publicação deste edital, sob pena de consolidação da propriedade do 
imóvel na pessoa da credora, requerente da intimação, COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU), nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 03 de maio de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

PREFEITURA DE LORENA
Habilitação do Chamamento Público 

n° 01/2021 de 31/03/2022– Gabinete PROC n° 2501/2021.
O município de Lorena-SP torna pública os nomes dos candidatos habilitados e eleitos que 
efetuaram a inscrição para o eixo de Serviços Públicos: b) assistência e desenvolvimento 
social (item 2.1. do respectivo edital do Chamamento Público n° 01/2021 de 31/03/2022 
para Composição do Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos) - Yasmin de 
Andrade Costa Ramos e para o eixo de Serviços Públicos: d) desenvolvimento econômico, 
ciência e tecnologia e inovação (item 2.1. do respectivo edital do Chamamento Público 
n° 01/2021 de 31/03/2022 para Composição do Conselho Municipal de Usuários de 
Serviços Públicos) - Leon Zephir Denis Neto. Eventuais recursos administrativos devem ser 
interpostos por meio do email ouvidoria@lorena.sp.gov.br mediante petição fundamentada, 
constando a identificação do requerente e as razões de seu inconformismo, dirigida a 
Comissão de Seleção, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a publicação dos nomes 
dos candidatos habilitados e eleitos no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
SYLVIO BALLERINI, PREFEITO MUNICIPAL
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Foto: Reprodução Sebrae

Sebrae anuncia implantação de mais dez 
agências no Vale da Fé e Vale Histórico
Cidades atendidas pelo escritório de Guaratinguetá passam a contar com uma unidade da instituição

O Sebrae anunciou na úl-
tima semana uma expansão 
por meio da instalação de 
dez unidades Sebrae Aqui no 
Vale da Fé e Vale Histórico 
até o próximo semestre. Os 
serviços de orientação aos 
empreendedores terão como 
foco os segmentos de maior 
procura na região.

Com a implantação das 
novas unidades, a instituição 
terá a cobertura completa 
das 25 cidades que compõem 
a região do escritório Guara-
tinguetá do Sebrae. A primei-
ra etapa das instalações será 
concluída em 30 de junho, 
enquanto outras agências 

Gabriel Mota
RMVale

devem ser entregues no 
segundo semestre de 2022.

Além de uma nova unidade 
em Guaratinguetá, as cidades 
de Roseira, Piquete, Canas, 
Bananal, Areias, São José do 
Barreiro, Lavrinhas, Arapeí 
e Silveiras também conta-
rão com a implantação dos 
serviços.

Segundo a gerente regional 
do Sebrae, Ariane Canellas, 
as unidades serão parecidas, 
mas levando em conta a 
vocação de cada região. Há 
cidades em que o foco será 
o turismo, cultura agrope-
cuária ou ferramentas para 
alavancar o comércio e va-
rejo “para ofertar produtos e 
serviços específicos”, apontou 
a gerente. “Nós sempre temos 
qualificações voltadas para 

essas vocações e para esses 
segmentos para atender de 
fato e atender melhor e com 
mais eficiência os nossos 
clientes e futuros clientes” 
completou.

As novas agências oferta-
rão serviços de orientação e 
informações sobre empreen-
dedorismo. Para quem ainda 
não possui um negócio, have-
rá suporte para os primeiros 
passos. 

Pessoas jurídicas também 
serão atendidas com auxílio 
para melhorar a competi-
tividade no mercado. Para 
o grupo, há a possibilidade 
de agendamento de con-
sultorias, participação de 
capacitações, qualificações 
técnicas e empreendedoras 
para aprimorar o negócio. Atendimento do Sebrae Aqui; sistema passa a contar com novas unidades para ampliar serviço na região

Reunião para assinatura de parceria entre Silveiras e Sebrae; administração cede local para implantação

Promoção válida até dia 31 de maio de 2022

(12) 99148-2196

Silveiras garante implantação de posto do Sebrae
Prefeitura cede espaço para instalação; ação tenta fortalecer pequenas empresas e impulsionar empreendedorismo

A Prefeitura de Silveiras e o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) firmaram uma 
parceria na última semana 
que viabilizará a implanta-
ção de um posto para aten-
dimento da entidade no 
município. Além de prestar 
auxílio técnico aos pequenos 
empresários, o órgão buscará 
contribuir para o surgimento 
de novos empreendedores.

Em nota publicada na in-
ternet, a Prefeitura revelou 
que o acordo foi celebrado 
na última quarta-feira (5) 
durante uma reunião entre o 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) e a gerente regional 
do Sebrae, Ariane Canellas.

O encontro contou também 
com a participação do secre-
tário de Desenvolvimento 

Lucas Barbosa
Silveiras

Social de Silveiras, Paulo An-
tônio Cardeal, e das analistas 
de Negócios do Sebrae, Ma-
ristela Maia e Simone Moura. 
Na ocasião, foi definido que 
o posto do “Sebrae Aqui” 
será implantado no prédio 
do Fundo Social, que fica à 
rua Prefeito José de Abreu 
Ferraz, nº 1.330, no Centro. 
Em contrapartida à disponi-
bilização do espaço público, 
o órgão será responsável 
pelos gastos de instalação e 
de manutenção do posto de 
atendimento. 

Além de palestras, consul-
torias e cursos de aprimora-
mento aos donos de micro 
e de pequenas empresas, o 
“Sebrae Aqui” auxiliará os 
moradores de Silveiras que 
desejam empreender. Os 
técnicos do órgão orientarão 
este público desde os trâmi-
tes burocráticos de abertura 
da empresa, através do re-
gistro do MEI (Microempre-

endedor Individual), até as 
estratégias mais adequadas 
para alavancar o faturamen-
to do negócio. 

Para o chefe do Executivo, 
a instalação do “Sebrae Aqui” 
será um marco para o setor 
do Desenvolvimento Econô-
mico da cidade.  “Estamos 
muito felizes em firmar essa 
parceria que beneficiará 
dezenas de moradores que 
já possuem ou sonham em 
abrir um negócio próprio. 
Os silveirenses não precisa-
rão mais se deslocar até as 
cidades vizinhas para terem 
acesso ao Sebrae. Certamen-
te, esse apoio técnico ajudará 
muitas famílias a ampliarem 
suas rendas, o que refletirá 
no fortalecimento econômi-
co da cidade”, comemorou 
Carvalho. 

 De acordo com o Muni-
cípio, a expectativa é que o 
posto do Sebrae comece a 
funcionar até o fim de julho. 

Foto: Divulgação PMS

“Empreenda Já” é aposta de Caraguá 
para ampliar atendimento a MEI’s

Caraguatatuba iniciou a 
semana com novidades para 
pequenas e microempresas 
da cidade. Em parceria com 

Da Redação
Caraguatatuba

o Sebrae, a cidade passa a 
contar com o Empreenda Já, 
uma iniciativa que tem como 
propósito apresentar soluções 
para o setor de forma gratuita 
com serviços a empreendedo-
res em um único ambiente.

O espaço conta com atendi-

mento em ações como a Sala 
do Empreendedor, Banco do 
Povo, Programa Consórcio 
Empreendedor Sebrae e Se-
brae, que são oferecidos em 
conjunto com a Prefeitura 
para fornecer comodidade, in-
centivo e auxiliar nas ações de 
qualificações em programas 
de impacto social. “Eles pode-
rão ter todos os atendimentos 
que buscam sem precisar se 
deslocar para outros lugares”, 
destacou o prefeito Aguilar 
Junior (MDB).

Na Sala do Empreendedor 
ocorrem o atendimento e 
suporte em processos de 
abertura de empresas, re-
gularização, licenciamento, 
baixa, serviços exclusivos aos 
MEI’S (Microempreendedores 
Individuais).

O Banco do Povo oferece 
menores taxas de juros entre 
as instituições financeiras do 
país, a 0,35% ao mês, com 
R$21 mil de teto de libera-
ções, além de créditos para 
investimentos comerciais.

O atendimento presencial 
é realizado no período das 
9h às 16h, na avenida Enge-
nheiro João Fonseca, n° 233, 
no Centro. Para quem não 
pode se deslocar até a sede, 
o sistema remoto do Sebrae e 
Sala do Empreendedor podem 
ser acessados pelo telefone 
(12) 3882-3854,  e o Banco do 
Povo, pelo (12) 3183-1682.

Novo espaço com multiatendimento, inaugurado no Litoral 
Norte, garante aporte para microempreendedores individuais
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 017/2022 - Edital nº 039/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 055/2022 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor item. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 24 de maio de 2022 

HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - 
SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 

EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000.e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 31866022 / 12 3186 
6010. 

 

 


