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Pinda emite alerta de “golpe da fiscalização”
Prefeitura revela que golpistas focam médios e pequenos negócios há um mês; comércio é principal alvo

Ainda no início deste mês, a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba emitiu um alerta sobre gol-
pes aplicados em comercian-
tes e empresários. De acordo 
com relatos, golpistas ligaram 
para comerciantes apontando 
integrar o departamento de 
fiscalização do município.

Conforme o detalhamento 
da Prefeitura, os principais 
alvos são empresários do setor 
gastronômico. Os golpistas 
afirmam ser de um departa-
mento municipal e informam 
acerca de uma “operação” que 
seria realizada para averigua-
ções em estabelecimentos 
comerciais que poderiam 
estar irregulares. O contato 
é feito exclusivamente pelo 
telefone com o número (12) 
98164-8674, e em seguida, 
há a conversa por aplicativo 
de mensagens. Os criminosos 
afirmam ainda que a ação será 
feita em conjunto com o Corpo 
de Bombeiros, Vigilância e 
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Centro comercial em Pindamonhangaba; Prefeitura alerta empresários do setor gastronômico sobre golpe
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Posturas. “O autor é uma pes-
soa bem articulada e conduz 
a conversa com sabedoria, 
proporcionando facilidade 
para que o comerciante caia 
no estelionato”, destacou o 
Município, após receber relato 
de um empreendedor.

O enganador sugere ainda 
a possibilidade de retirar o 
estabelecimento da lista de 
fiscalização, sob a condição de 
uma transferência bancária de 
R$ 800 em nome J.S. Sequen-
cialmente. Ele envia mais uma 
mensagem confirmando a re-
tirada da empresa da “relação 
de fiscalização”, apontando 
que aguarda, apenas, a con-
firmação do pagamento para 
entregar as documentações 
pessoalmente.

A secretaria de Adminis-
tração da Prefeitura enfati-
zou que não realiza ligações 
telefônicas para informar 
fiscalização. A orientação da 
pasta é que os empresários 
que sofrerem a tentativa de 
golpe busquem a delegacia 
para registrar boletim de 
ocorrência.

Sede dos Bombeiros deve ser entregue 
por Cachoeira Paulista em novembro
Base tem custo de R$ 380 mil e funcionará no espaço que sediava sede do Trânsito

A sede do Corpo de Bom-
beiros de Cachoeira Paulista 
está em obras e a previsão 
de entrega é dia 20 de no-
vembro. A avaliação dos 
trabalhos foi feita durante 
reunião entre o prefeito An-
tônio Carlos Mineiro (MDB), 
secretários da área, a verea-
dora Ângela Protetora (MDB) 
e o capitão Raphael Brito. 
Também participaram da 
reunião os responsáveis pela 
Empresa Lema Engenharia 
contratada para execução da 
adequação do prédio.

A base do Corpo de Bom-
beiros vai funcionar onde 
antes era a sede da secre-
taria municipal de Trânsito, 
atrás da Rodoviária Nova. 
A base, em prédio cedido 
e custeado pela Prefeitura, 
reduz o tempo de resposta 
para atendimento a incên-
dios, salvamentos e resgates 
em acidentes de trânsito, 
urgências que envolvam 
altura, afogamento e resgate 
em qualquer necessidade.

Segundo Mineiro, a obra 
tem um custo de R$ 380 
mil. “O Governo do Estado 
já liberou um caminhão para 
o atendimento das ocorrên-
cias, no valor de R$ 1 milhão, 
uma van que é uma UR 

Da Redação
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(Unidade de Resgate) e uma 
caminhonete, que já temos 
a emenda, e o Município irá 
comprar”.

Atualmente, as ocorrên-

O prefeito Antônio Mineiro, durante reunião para decidir prazo de instalação da sede do Corpo dos Bombeiros
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cias de Cachoeira Paulista 
são atendidas pelas corpo-
rações de cidades vizinhas. 
“Serão 15 bombeiros que 
atenderão as ocorrências 

em Cachoeira, trabalhando 
em regime de plantão. Es-
tamos na fase de conclusão 
da obra, iniciamos a pintura 
do local”.

A Câmara de Aparecida 
aprovou um projeto de reso-
lução que não estava na pauta, 
que altera o regimento interno 
na Casa e permite a reeleição 
da mesa diretora. Pela regra 
atual, o mandato da mesa 
diretora era de um ano e, com 
a mudança, os membros da 
mesa podem ser reeleitos para 
um mandato de mais um ano.

Segundo o presidente da 
Câmara, Gú Castro (PSDB), a 
Lei Orgânica do Município 
foi alterada em 2010 e não 
vedava a reeleição para os 
cargos da mesa diretora. “Mas 
o nosso regimento interno 
vedava a reeleição. Então, 
nós colocamos o regimento 
interno em consonância com 
a Lei Orgânica”.

Para Gú Castro, o mandato 
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de um ano à frente do Legisla-
tivo é pouco. “Eu acho pouco 
um ano, porque quando você 
começa a implementar o perfil 
da sua gestão, já finda o man-
dato. E aí, já começa um outro 
modelo para o novo ano”.

A votação do projeto, que 
não estava na pauta do dia e 
era de autoria da mesa dire-
tora, causou polêmica. O texto 
acabou sendo aprovado por 5 a 
3. Votaram contra o projeto os 
vereadores Luiz Carlos Ferreira 
Jr (Juninho Corpo Seco) do 
Podemos, Ana Alice (Podemos) 
e Valdemir Budão (PL).

Contrário ao projeto, o ve-
reador Juninho Corpo Seco 
afirmou que o texto fere a Lei 
Orgânica e o regimento interno 
da Casa. “Não acho que um 
ano de mandato de presidente 
seja suficiente. Tem que ser 
dois, mas a aprovação deve 
valer apenas para a próxima 
legislatura”.

Câmara de Aparecida aprova 
reeleição da mesa diretora
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CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de construIr uma 
cIdade aInda melhor para a população. com o novo 
hospItal regIonal e o ame, os cruzeIrenses terão 
acesso a consultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os servIços 
burocrátIcos poderão ser feItos em apenas um só 
lugar e de forma muIto maIs prátIca.
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Pinda define novas normas para ambulantes
Decreto assinado pelo prefeito determina diretrizes para o funcionamento da atividade comercial

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba publicou, no úl-
timo mês, um decreto que 
determina normas para o 
funcionamento do comércio 
ambulante. Entre as regula-
ções está a concessão de dois 
anos para as atividades.

De acordo com a secretaria 
de Administração, o ambulan-
te é caracterizado como toda 
atividade de comércio, sendo 
porta a porta ou estabelecido 
em determinado local que 
seja transportado ou trans-
ferido a qualquer momento. 
De acordo com o decreto, a 
concessão para o comércio 
ambulante terá validade de 
dois anos, podendo ser re-
novada por mais dois anos. 
Para que a concessão seja 
reiniciada é preciso atender 
as regras determinadas e 
não ter infrações. “Infração 
administrativa seria toda 
ação ou omissão que viole as 
regras para comercialização 
de alimentos nos espaços pú-
blicos e definidas no decreto”, 
justificou o responsável pela 
pasta, Marcelo Martuscelli.

O documento prevê que os 
produtos a serem comercia-
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Atuação do comércio ambulante nas ruas do Centro de Pindamonhangaba; cidade tem novas ações no setor 

lizados sejam divididos em 
dois grupos, os alimentícios 
e os não alimentícios. Os 
grupos foram colocados em 
categorias diferentes, con-
forme o equipamento em que 
se utiliza para fazer a venda, 
como veículos que devem ser 
recolhidos após o funciona-
mento de bancas, quiosques 
e carrinhos. As determinações 
foram diferenciadas em cada 
categoria comercial.

Segundo Martuscelli, para 
algumas é necessário o ca-
dastro de MEI (Microempre-
endedor Individual), assim 
como pode ser solicitado o 
curso de "Boas Práticas em 
Manipulação de Alimentos".

A atividade será liberada 
mediante situações como 
a existência de espaço físi-
co adequado, equipamento 
ajustado conforme as normas 
sanitárias, compatibilidade 
entre o equipamento e o local 
pretendido, além de levar 
em consideração normas de 
trânsito. Porém, a liberação 
não está relacionada com a 
permissão para atividades 
em eventos. Estes possuem 
processos próprios.

“O objetivo da gestão é 
organizar o setor e dar trans-
parência dentro das normas 
legais”, frisou o secretário.

Endividamento cresce e atinge quase 80% das famílias no ano
Pindamonhangaba e Lorena registram alta da inadimplência nos últimos meses; Guará tem estabilidade em 12 meses

O número de famílias endi-
vidadas atingiu, em setembro, 
79,3% do total de lares no país, 
informou a CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). A alta de 
devedores foi de 0,3 ponto 
percentual em setembro em 
relação a agosto. Em um ano, o 
avanço foi de 5,3 pontos.

O número de pessoas que 
atrasaram o pagamento de 
contas de consumo ou de 
dívidas também cresceu em 
setembro, alcançando 30% do 
total de famílias no país. A ter-
ceira alta consecutiva levou o 
indicador ao maior percentual 
desde 2010.

A situação é pior para as 
famílias de baixa renda. Nos 
lares com renda inferior a dez 
salários mínimos, o endivida-
mento superou os 80% pela 
primeira vez.

Na região, também foi re-
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gistrada alta na inclusão de 
consumidores inadimplentes 
na lista do SCPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito). Segundo 
a Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba, 
de janeiro de 2021 a outubro 
2021, foram incluídos 3.411 
consumidores na lista do SCPC. 
Já de janeiro de 2022 a outu-
bro de 2022, o número saltou 
para 13.136 nomes, alta de 
286%.

Lorena – O número de re-
gistros de inadimplentes, de 
acordo com o banco de dados 
da Associação Comercial de 
Lorena, avançou 1,35% no ter-
ceiro trimestre contra o trimes-
tre imediatamente anterior, 
segundo dados de cadastros 
dos associados.

Em Guaratinguetá a situação 
é diferente. Segundo a Associa-
ção Comercial e Empresarial, o 
número de inclusões no SCPC 
em 2021 foi de 6.610. Já em 
2022, até setembro, foram 
6.388 inclusões. O índice mos-
tra uma ligeira queda.

A Peic (Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do 
Consumidor), da CNC, conside-
ra dívidas a vencer no cheque 
pré-datado, cartão de crédito, 

cheque especial, carnê de loja, 
crédito consignado, emprésti-
mo pessoal, prestação de carro 
e de casa.

Responsável pela apuração, a 

Placa com pedido para ajuda financeira é mostra de situação complicada nos últimos anos; ano de recuperação ainda é marcado por dívidas

economista da CNC, Izis Ferrei-
ra, atribui o aumento das altas 
taxas de juros, que encarecem 
as dívidas já contraídas. Se-
gundo a entidade, as taxas de 

juros nas linhas de crédito para 
pessoas físicas cresceram 13,5 
pontos percentuais em um ano, 
chegando à média de 53,9%, a 
maior taxa desde abril de 2018.

Foto: xxxxxxxxxxx
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² - 
12x39. Contendo: 1 
garagem descober-
ta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 co-
zinha, 1 área externa 
coberta atrás como 
área de serviço/la-
vanderia e o banhei-
ro externo, 1 corre-
dor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 

Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira 
e 1 vaga de gara-
gem. Ar condicio-
nado e portão au-
tomatizado. Piscina 
ao ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-

Diversos
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 preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-

ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lore-
na. Telefone: (35) 
98424-9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-

todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-

7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmina 
natural ( jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 
a natureza. Conhe-
ça nossos roteiros 
elaborados com de-
dicação e responsa-
bilidade, visando a 
segurança em todas 
as atividades. Telefo-

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE 

 
 
 
ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE, inscrita no CNPJ 

04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em 

Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por seu Presidente Sr. Leandro 

Monqueiro Leme, convoca através do presente Edital, os Associados, para a Assembleia Geral 

Ordinária que será realizada na sede do clube da Associação, localizado a Rua Mariana Marcondes 

Cesar Romeiro, s/n, dia 10 de novembro de 2022 – quinta-feira . A Assembleia Geral Ordinária 

instalar-se-á em primeira convocação às 19h00min, com a presença de metade mais um dos 

associados ou às 19h30min em segunda convocação, com qualquer número de associados conforme 

previsto no Art. 13 do Estatuto Social, para Deliberar e Votar sobre os itens da Ordem do Dia: 

 
1-  Apresentação e Votação do Relatório de Prestação de Contas do período de novembro/2021 

a outubro/2022; 
2- - Deliberação e Votação da Previsão Orçamentária e Taxa Associativa 2022/2023; 

 
  

As pessoas que comparecerem na qualidade de representantes de Associados, deverão se apresentar 

com as respectivas procurações com firma reconhecida, ficando limitado a uma única procuração por 

outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social) 

Os Associados que não estiverem quites com as obrigações associativas estarão impedidos de 

participarem da assembleia. (Art. 10 do Estatuto Social).  

O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia. 

 

                                  Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2022. 
 

 

  

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : JOSÉ CARLOS TEIXEIRA,  brasileiro, militar, RG n. 
219.394-SSP/SP, CPF n. 389.175.648-87, e sua mulher GLAUCIA 
MARIA SANTOS TEIXEIRA, que foi apresentada a este Registro 
Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a 
documentação, protocolada sob o n. 147.282, necessária para a 
retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRÍCULA n. 
18.104, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe 
a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo 
IMÓVEL RURAL, denominado SITIO PARAISO, no Bairro das 
Pedrinhas, situado neste município de Guaratinguetá, SP,   cujo 
imóvel  confronta de um lado com o IMÓVEL RURAL de sua 
propriedade,  imóvel objeto matrícula n. 6.490,  do livro 2 deste 
Registro Imobiliário. Fica(m), portanto, o(s) senhor(es) na qualidade 
de confrontante(s) do imóvel retificando, NOTIFICADO(S) para, no 
prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira 
publicação deste edital, que será publicado nos dias 21 e  22  do 
mês de outubro de 2022,  em querendo, impugnarem o pedido de 
retificação, cujas razões deverão ser fundamentadas e apresentadas 
por escrito diretamente neste Serviço Registral localizado à rua Dr. 
Castro Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 
12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o 
referido pedido. Decorrido o prazo acima indicado 
presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do requerente, a 
teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 18 
de outubro de 2022.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : LUIZ CARMELO TROGIANI,  engenheiro, RG. 
3.662.220-SP e sua mulher MARCIA VASCONCELOS DE RESENDE 
TROGIANI, professora, RG n. 5.454.647-SP, que foi apresentada a 
este Registro Imobiliário, na forma prevista no art. 213, II da Lei n.º 
6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 147.593, necessária 
para a retificação administrativa da descrição do imóvel da 
MATRÍCULA n. 7.740, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que 
a mesma passe a refletir a realidade física do imóvel dela objeto, 
representado pelo IMÓVEL RURAL, denominado SITIO SANTA 
TEREZA, no Bairro do Piagui, situado neste município de 
Guaratinguetá, SP,   cujo imóvel  confronta de um lado com o 
imóvel rural denominado GLEBA A,  de sua propriedade,  imóvel 
objeto matrícula n. 28.333,  do livro 2, deste Registro Imobiliário. 
Fica(m), portanto, o(s) senhor(es) na qualidade de confrontante(s) do 
imóvel retificando, NOTIFICADO(S) para, no prazo legal de 15 
(quinze) dias, contados a partir da primeira publicação deste 
edital, que será publicado nos dias 21 e  22  do mês de outubro de 
2022,  em querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas 
razões deverão ser fundamentadas e apresentadas por escrito 
diretamente neste Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro 
Santos, 287, Bairro Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 
12505-010, no horário das 9:00 às 16:00 horas, estando a disposição 
para consulta a planta, memorial e demais documentos que instruem o 
referido pedido. Decorrido o prazo acima indicado 
presumir-se-á anuência de V.S. ao pedido do requerente, a 
teor do art. 213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 18 
de outubro de 2022.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 
HUMBERTO ANDRADE COSSI,  Oficial do Registro de Imóveis e 
Anexos da Comarca de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a : ANA ROSA REIS,  brasileira, viúva, proprietária, que 
foi apresentada a este Registro Imobiliário, na forma prevista no 
art. 213, II da Lei n.º 6.015/73, a documentação, protocolada sob o n. 
148.457, necessária para a retificação fusão administrativa da 
descrição do imóvel da MATRÍCULA n. 3.351, do livro 2, MATRÍCULA 
n. 3.352, do livro 2, MATRÍCULA n. 11.959, do livro 2, deste Registro 
Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a realidade física do 
imóvel dela objeto, representado pelo IMÓVEL RURAL, denominado 
FAZENDA BEM TE VI, no Bairro do Retiro, situado neste município 
de Guaratinguetá, SP,   cujo imóvel  confronta de um lado com o 
imóvel rural denominado SITIO CACHOEIRA, de sua propriedade,  
imóvel objeto transcrição n. 11.292,  do livro 3-Z, e da transcrição 
n. 14.359,  do livro 3-BC deste Registro Imobiliário. Fica(m), 
portanto, o(s) senhor(es) na qualidade de confrontante(s) do imóvel 
retificando, NOTIFICADO(S) para, no prazo legal de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da primeira publicação deste edital, que 
será publicado nos dias 21 e  22  do mês de outubro de 2022,  em 
querendo, impugnarem o pedido de retificação, cujas razões deverão 
ser fundamentadas e apresentadas por escrito diretamente neste 
Serviço Registral localizado à rua Dr. Castro Santos, 287, Bairro 
Campo do Galvão, Guaratinguetá, SP, CEP 12505-010, no horário das 
9:00 às 16:00 horas, estando a disposição para consulta a planta, 
memorial e demais documentos que instruem o referido pedido. 
Decorrido o prazo acima indicado presumir-se-á 
anuência de V.S. ao pedido do requerente, a teor do art. 
213, II,§ 4º  da Lei 6.015/73. Guaratinguetá, 18 de outubro 
de 2022.   
 

HUMBERTO ANDRADE COSSI 
Oficial  

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 09/2022 
- PROC. Nº 161/2022-SUP; Nº 284/2022-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para a Aquisição de Mobiliários, Utensílios e 
Equipamentos para o funcionamento das Creches, Escolas e Secretaria Municipal 
de Educação do Município de Lorena/SP, pelo prazo de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI -CNPJ: 
40.580.529/0001-46.Vencedora dos lotes: 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 20 A 26, 29, 
30, 35 A 44. Valor Total: R$ 4.936.282,30 (Quatro milhões novecentos e trinta e 
seis mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).
CONTRATADA: M. DE L. TRINDADE DA SILVA - MOVEIS - CNPJ: 31.227.691/0001-
94. Vencedora dos lotes: 03 e 04. Valor Total: R$ 258.314,65 (Duzentos e cinquenta 
e oito mil trezentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos).
CONTRATADA: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 
CNPJ: 18.472.961/0001-64. Vencedora dos lotes: 07, 08, 27 e 28. Valor Total: 
R$ 635.723,80 (Seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte e três reais e 
oitenta centavos).
CONTRATADA: BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA ME - 
CNPJ: 31.329.142/0001-20. Vencedora dos lotes: 12 e 18. Valor Total: R$ 78.295,42 
(Setenta e oito mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos).
CONTRATADA: COMERCIAL GUARA LTDA ME - CNPJ: 07.731.777/0001-75. 
Vencedora dos lotes: 19, 31 e 32. Valor Total: R$ 13.317,00 (Treze mil trezentos 
e dezessete reais).
CONTRATADA: ALFABRINK COMERCIAL LTDA - CNPJ: 45.622.530/0001-00. 
Vencedora dos lotes: 33 e 34. Valor Total: R$ 96.228,00 (Noventa e seis mil 
duzentos e vinte e oito reais).
CONTRATADA: GILSON DE MATOS LEITE JUNIOR CPF 020708846-27 - CNPJ: 
46.001.005/0001-30. Vencedora dos lotes: 45 e 46. Valor Total: R$ 51.600,00 
(Cinquenta e um mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 37/2022 PROC. Nº 412/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de matérias-primas a serem utilizadas para produção de 
medicamentos na farmácia de manipulação de Lorena
Contratada: ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - CNPJ: 68.577.063/0001-49
Vencedora dos Itens: 02, 11A49, 51A64.
Valor total: R$ 204.918,00 (duzentos e quatro mil novecentos e dezoito reais)
Contratada: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME - 
CNPJ:04.522.343/0001-77
Vencedora dos Itens: 04A07, 09
Valor total: R$ 20.830,00 (vinte mil, oitocentos e trinta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 40/2022 PROC. 
Nº 418/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos, tipo Sedan, 
destinados a atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde.
Contratada: MILAZZO VEÍCULOS, PEÇAS E 
SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.547.329/0001-89
Vencedora do Item:01
Valor total: R$ 162.300,00 (cento sessenta e dois 
mil e trezentos reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022

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 
512/2022-SUP; 6479/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de materiais e ferramentas para 
atender as necessidades da Defesa Civil.
CONTRATADA: M M LOPES – MAQUINAS ME
CNPJ/MF Nº: 06.243.123/0001-30
DATA DA ASSINATURA: 18/10/22

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 
534/2022-SUP; 8710/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de óculos de grau completo 
(armação e lentes) para munícipe.
CONTRATADA: M. B. A. RIBEIRO OTICA LTDA
CNPJ/MF Nº: 03.123.722/0001-21
DATA DA ASSINATURA: 18/10/22

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 
535/2022-SUP; 8975/2022-GPRO, com fundamento 
no art. 24, inciso IV, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de tratamento de Câmara 
Hiperbárica para o usuário do SUS Wagner 
Rodrigues Alves, conforme processo nº 1002819-
5.2022.8.26.0323
CONTRATADA: BAROMED LTDA
CNPJ/MF Nº: 03.707.812/0001-60
DATA DA ASSINATURA: 18/10/22

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no 
Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 537/2022SUP; 
8916/2022GPRO, com fundamento no art. 25, II, c/c 
art. 13. III e VI, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na contratação de inscrição no curso presencial - 
Desvendando o SIGPC e SIGECON – Passo a passo 
completo de contas, Programas PNAE, PNATE, 
PDDE Básico, MP 815/2017 e Brasil Carinhoso.
CONTRATADA:  ASSESSORIA PUBL ICA 
TREINAMENTOS LTDA EPP – CNPJ Nº. 
33.536.785/0001-70
DATA DA ASSINATURA: 17/10/2022

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANAS
CNPJ: 09.485.219/0001-00      Fundada em 24/06/2007

Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

A Associação Rural de Canas- ARC; CNPJ: 09.485.219/0001-00, sito a Rua Nossa 
Senhora Auxiliadora, n°168- Centro, Canas, através de seu presidente Sr. Ademar 
Ligabo,RG.12860996-5 ;CPF: 019.101.928-30 convoca seus associados para a 
Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 29 de novembro de 2022 
(terça-feira), com a primeira convocação às 19H30 e a segunda convocação às 
20H00, em sua sede social, à Rua Nossa Senhora Auxiliadora, no 168- Centro, 
na cidade de Canas- SP, com a seguinte ordem do dia:
a) xaminar Relatório Anual da Diretoria Executiva;

b) Homologar o balanço do ano anterior.
Canas, 20 de Outubro de 2022

Ademar Ligabo
Presidente

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022 
PROCESSO Nº 385/2022 
 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 03/11/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 03/11/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 03/11/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
21/10/2022. 
 

Cruzeiro, 20 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2022.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 379/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Abertura: 20/10/2022 – Sessão Pública: 03/11/2022 – 09:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  

 

Cruzeiro, 20 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2022.  - RETIFICADO 
PROCESSO DE COMPRA Nº 355/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, 
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO 
EDITAL”. 
 

Abertura: 21/10/2022 – Sessão Pública: 04/11/2022 – 09:30h. 
 

O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 20 de outubro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE CANCELAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022 Edital nº 078/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 
124/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA 
A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA-SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO do município de Cachoeira Paulista, instituída pela 
Portaria n° 065/2022, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO 
do PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2022, referente a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA-SP, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA; 
vinculado ao Processo Administrativo Nº 124/2022, em decorrência da constatação de 
improcedências de fundamental importância no processo licitatório. Ao tempo, que esta 
Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado 
brevemente, a data será publicada respeitando a Lei 8.666/93 e Lei 10520/02. Pelo exposto, 
toda esta Comissão, decide pelo CANCELAMENTO do referido pregão. 
 

Cachoeira Paulista, 20 de outubro de 2022.  
 

MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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Vereadores aprovam anistia a empresários 
penalizados durante pandemia em Lorena  
Proposta busca dar fôlego financeiro a negócios multados no período de medidas restritivas

Os vereadores de Lorena 
aprovaram, no dia 3, um pro-
jeto de lei que dá anistia às 
pessoas jurídicas (empresas) 
que tenham sido penalizadas 
durante o período de medi-
das restritivas estabelecidas 
no combate à pandemia. A 
proposta aguarda a sanção 
ou veto do prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB).

O texto prevê a anistia de 
multas aplicadas a partir das 
“restrições para ocupação, 
horário de funcionamento 
ou distanciamento mínimo 
para todos os estabeleci-
mentos privados de Lorena”, 
relacionadas à pandemia de 
Covid-19. O período abrange 
de março de 2020 a no-
vembro de 2021, conforme 
estipulado pelo autor, o vere-
ador Marcelinho Alvarenga 
(PSD). 

“A nossa ideia é auxiliar o 
comércio local. Na verdade, 
trata-se de uma readequação 
do entendimento da muni-
cipalidade, frente às difi-
culdades enfrentadas pelos 
empresários e comerciantes 
locais neste período de pan-
demia” explicou o vereador. 

Com a aprovação pelo 
Legislativo, o projeto foi 
encaminhado à Prefeitura e 
aguarda por um posiciona-
mento do prefeito e sua equi-
pe. “A lei seria naturalmente 
regulamentada através de 

Gabriel Mota
Lorena

a realização de funeral aos 
idosos em instituições de 
longa permanência e aos do-
adores de órgãos ou tecidos 

Comércio de Lorena com cartaz no período da pandemia de Covid-19

Foto: Arquivo Atos

corporais. O outro, proposta 
de Bruno Lorena (PSDB), 
tinha a intenção de instituir 
o programa “Amicão”, uma 

decretos do Executivo. A 
Câmara aprovou, o prefeito 
sancionando a lei, a sua 
regulamentação seria rea-
lizada por meio de decreto”, 
informou Alvarenga. 

A reportagem do Jornal 
Atos procurou a Prefeitura 
solicitando um posiciona-
mento. Por meio da secreta-
ria de Negócios Jurídicos, o 
retorno foi de que a análise 
do projeto de lei ainda preci-
sa ser feita, e que “como é de 
iniciativa da Câmara, precisa 
passar por um parecer jurí-
dico da Procuradoria”.

Alvarenga destacou que 
está em contato com a pasta 
e espera que, mesmo com 
um possível veto do Execu-
tivo, a Prefeitura retorne um 
projeto baseado nas mesmas 
discussões para votação. “Se-
melhante a outros projetos 
que nós apresentamos aqui 
e propusemos na Câmara, a 
Prefeitura tem correspon-
dido com projetos similares 
enviados à Câmara. Então 
nós os provocamos com 
um projeto de lei de nossa 
autoria e, posteriormente, 
a Prefeitura, em comunhão 
com esse entendimento, tem 
enviado projetos similares”, 
acrescentou o parlamentar. 

Vetos – Na mesma sessão 
da aprovação, a Câmara 
acatou dois vetos do Execu-
tivo. Um deles, de autoria 
de Marcelinho Alvarenga, 
propunha a isenção do pa-
gamento de despesas com 

série de ações relacionadas 
à conscientização sobre a 
proteção animal, incluindo 
a presença de um animal de 

estimação em sala de aula.
Para ambos os projetos, a 

Prefeitura alegou inconsti-
tucionalidade.

Lorena recebe o projeto “Brinquedoteca – A Arte de Brincar 2”
Escolas contam com estrutura para leitura, livros e brinquedos; ação do Ministério do Turismo tem apoio do setor privado

A secretaria de Educação 
de Lorena está recebendo o 
projeto “Brinquedoteca – A 
Arte de Brincar 2”, que vai 
contemplar quatro escolas 
municipais com estruturas 
de brinquedotecas, além de 
livros e brinquedos educa-
tivos. 

As entregas, iniciadas nes-
ta segunda-feira (17) serão 
realizadas até a próxima 
quinta-feira (20).

As estruturas têm formato 
de cubo e contém gavetas 
para guardar os brinque-
dos e jogos, e nichos para 
armazenamento dos livros. 
Além disso, acompanham 
16 banquinhos coloridos 
para acomodar os pequenos 

Da Redação
Lorena

durante as atividades.
Cada estrutura de brin-

quedoteca conta com trinta 
livros de literatura infan-
til, sendo cinco títulos em 
braile, e trinta brinquedos 
educativos, que estimulam o 
aprendizado, a curiosidade e 
a criatividade.

Todas as atividades são 
viabilizadas pela Lei de In-
centivo à Cultura e realiza-
das pelo Ministério do Turis-
mo, via secretaria Especial 
de Cultura. O projeto é uma 
produção da Sancell Produ-
ções e Eventos Ltda EPP. Em 
Lorena, a ação conta com 
o patrocínio da Valgroup e 
apoio da Prefeitura.

A Arte de Brincar 2 está 
em sua segunda edição e já 
beneficiou mais de 7,2 mil 
crianças pelo Brasil. Além 
da entrega do kit, as escolas 

receberão oficinas de leitura 
e atividades recreativas, com 
duração de duas horas cada. 
Essas oficinas são voltadas a 
estudantes de 0 a 12 anos, 
sendo 40 alunos por sessão.

Confira abaixo
a programação:

Quarta-feira (19):
• EM Ignez Cardoso Fer-

reira – Bairro do Campinho;
• Entrega do kit: 9h / Ofi-

cinas: 9h30 e 14h.
Quinta-feira (20):
• EM Prof.ª Hermínia Fi-

gueira de Azevedo Almeida 
– Bairro dos Ipês;

• Entrega do kit: 9h / Ofi-
cinas: 9h30 e 13h30.


