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Iniciativa contempla 122 vias distribuídas por 18 bairros; investimento em projeto atinge R$ 20 milhões

Ubatuba dá início à mega obra de pavimentação

Avenida Padre Manoel da Nóbrega, que terá pavimentação, orçada em R$ 20 milhões contemplará 122 vias
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Lucas Barbosa
Ubatuba

Após receber um recurso 
federal de R$ 20 milhões, 
a Prefeitura de Ubatuba 
iniciou na última semana 
a primeira etapa da mega 
obra de pavimentação que 
contemplará 122 vias do 
município. Prevista para 
ser concluída até o fim de 
julho de 2020, a ação bene-
ficiará 18 bairros da cidade 
litorânea.

De acordo com a secre-
taria de Obras Públicas, a 
primeira fase da melhoria 
recuperará 42 vias dos 
bairros do Acaraú, Centro, 
Estufa 1 e Silop.

Escolhida para ser o “abre 
alas” da mega obra, a rua 
Manoel da Cruz Barbosa, no 
Silop, recebe desde o último 
dia 27 as equipes municipais 
que atuam em sua recu-
peração asfáltica. Além de 

diversas casas e pontos co-
merciais, a via abriga a sede 
da Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais).

O início da segunda eta-
pa do serviço é previsto 
para até o fim da primei-
ra quinzena de dezembro, 

contemplando 25 vias dos 
bairros Bela Vista, Horto, 
Ipiranguinha, Marafunda, 
Mato Dentro e Ressaca.

As últimas duas fases da 
mega obra, que devem co-
meçar até o fim do primeiro 
trimestre de 2020, aten-
derão os bairros Almada, 
Araribá, Centro, Estufa 2, 
Itaguá, Maranduba, Pere-
quê-Açu, Sertão da Quina e 
Ubatumirim. 

Desde o primeiro trimes-
tre do ano, a atual gestão 
municipal atua na recupe-
ração das principais ruas e 
avenidas de cinco bairros. 
Com recursos do Governo 
Federal e de emendas par-
lamentares de quase R$ 6 
milhões, 24 vias receberam 
melhorias no Estufa 2, Jar-
dim Carolina, Lagoinha, 
Parque Vivamar e Sertão 
da Quina.

Buscando captar recursos 
para que outros pontos 
fossem contemplados, o 
prefeito Délcio Sato (PSD) 
solicitou um maior apoio 
do Governo Federal, que no 
fim do primeiro semestre 

liberou R$ 20 milhões para 
a pavimentação.

A iniciativa atende uma 
antiga reivindicação dos 
moradores e turistas de 
Ubatuba, que historicamente 
convivem com os transtor-
nos causados pela falta de 
calçamento adequado na 
cidade. 

Além de ressaltar a ne-
cessidade do serviço, Sato 
revelou que iniciou novas 
tratativas com os governos 
do Estado e Federal para 
que outros trechos do bal-
neário sejam atendidos em 
2021. “Já que herdamos o 
município com a malha viá-
ria totalmente deteriorada, 
nossa missão é proporcionar 
melhores condições às vias 
públicas. Estamos perma-
nentemente em busca de 
mais recursos estaduais, 
federais, e juntos aos nossos 
deputados parceiros para a 
recuperação de nossas vias 
rurais e urbanas”.

Ataque a carro de jovem em rua 
próxima ao Unisal gera debate
Pai da motorista que teve vidros quebrados ao tentar seguir rua obstruída pede 
atenção para área central; Prefeitura busca apoio da Polícia Militar e comerciantes

Da Redação
Lorena

Conhecida pela aglomeração 
de estudantes no período da 
noite, a rua Comendador Cus-
tódio Vieira, no Centro de Lo-
rena, foi palco de um momento 
de estresse para duas jovens, 
atacadas quando tentavam 
passar pelo local de carro. 
Elas tiveram dois vidros do seu 
Sandero azul quebrados.

Stella Mari Siqueira de Oli-
veira, 26 anos, dirigia ao lado 
da irmã, Sophia Siqueira de 
Oliveira 22 anos, por volta das 
22h do último dia 22, quando 
se deparou com a aglomera-
ção de jovens que obstruíam 
a passagem no trecho da rua, 
próximo ao Unisal (Centro 
Universitário Salesiano de São 
Paulo). O espaço concentra 
bares e lanchonetes.

Pai das jovens, o professor 
José Carlos de Oliveira, 54 
anos, contou que Stella e So-
phia teriam tentado seguir, 
mas foram abordadas por 
um rapaz que, após pedido 
da motorista para abrir pas-
sagem, teria socado o veículo, 
deixando o vidro retrovisor 
trincado e a lateral quebrada. 
“Chamamos a Policia Militar, 
mas quando minha filha esta-
cionou, ele (agressor) já tinha 
fugido correndo”.

A situação, para o professor, 
é de difícil solução e se repete 
há anos. “Isso acontece há 

muito tempo, é sempre muita 
gente. Pensei em procurar a 
faculdade, mas não podemos 
afirmar que a pessoa era um 
estudante de lá, tem um pesso-
al que aproveita o movimento 
dos universitários”, contou 
Oliveira, que revelou que a 
família vai procurar a Polícia 
e a Guarda Municipal.

Procurado pela reportagem 
do Jornal Atos, o secretário 
de Segurança Pública de Lo-
rena, major Carlos Lescura, 
contou que a rua (Comenda-
dor Custódio Vieira) é foco 
de atenção do planejamento 
para manter a segurança de 
estudantes. “Ali se concentram 
muitos universitários, muita 

gente, e fica difícil de passar 
de carro. Eventualmente pos-
sa ter pessoas que não sejam 
universitárias e estejam lá para 
aproveitar da situação. Precisa-
mos monitorar essa área, mas 
ali não temos câmera”, lamen-
tou Lescura, que lembrou da 
proposta que busca parceria 
com empresas da cidade para 

Carro que teve o vidro estilhaçado quando motorista tentava passar por área próxima ao Unisal, em Lorena; cidade tenta ampliar vigilância
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a disponibilização de imagens 
em áreas públicas que registra-
rem ocorrências. “A Câmara 
aprovou (no último dia 18) a 
lei de compartilhamento de 
imagens privadas. Significa 
que vamos ampliar ainda mais 
nosso ponto de visão. Além 
disso, pretendo lá, conversar 
com os comerciantes que po-

demos utilizar um dos nossos 
canais abertos aqui e colocar 
uma câmera, para podermos 
monitorar”.

O secretário tenta parce-
ria com os donos de estabe-
lecimentos para custear a 
instalação da câmera na rua 
Comendador Custódio Vieira. 
“Conseguimos, por exemplo, 
colocar uma câmera na la-
goa do Mondesir através da 
associação dos moradores 
do bairro, que pagou uma câ-
mera e usou um canal aberto 
nosso aqui, através dessa lei”, 
comemorou.

Outras duas câmeras foram 
instaladas, uma próxima à 
praça Rosendo Pereira Leite, 
com apoio de um comercian-
te, e outra no Calçadão, no 
Centro. “Nesse local, perto do 
Castelinho, também é um ca-
nal de interesse para estarmos 
monitorando, por isso vamos 
entrar em contato com os 
comerciantes”. 

Ainda sobre a agressão às 
irmãs, próxima ao Unisal, 
Lescura revelou que está sen-
do planejada, desde a última 
segunda-feira, uma operação 
da Guarda Civil Municipal 
junto a Polícia Militar com 
patrulhamento da região. “Está 
se aproximando o final do ano, 
período também de férias, mas 
vamos estar patrulhando toda 
essa área e procurar identifi-
car quem são essas pessoas”, 
prometeu. 

O Município estuda alter-
nativas e a qualificação da 
segurança nas proximidades 
dos centros de ensino superior. 
Segundo o chefe da pasta, a 
cidade, que tem quase dez mil 
universitários, é foco de reuni-
ões com alunos e reitores. En-
tre as medidas, a abertura para 
ideias como um aplicativo, 
criado por alunos, para levar 
informações sobre ocorrências 
ligadas a universitários (leia 
texto nesta página).
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Ricardo Piorino

Rominho Eventos

Gislene Cardoso

Ronaldo Pipas

Bastidores da Política
De um extremo a outro

Em temporada de formação de 
grupos políticos para as eleições que 
se aproximam, rolou pelas esquinas 
de Piquete que a mudança radical do 

pré-candidato a 
prefeito Romi-
nho, do PCdoB 
para o PSDB, 
deixou dúvi-
das sobre sua 
real ideologia. 
A pergunta que 
fica: o homem 
é de esquerda, 

direita ou centro-esquerda? Ou se-
ria como a maioria, importa ganhar 
a eleição? Comenta-se que para 
contracenar com sua ‘nova casa’, 
o PSDB, Rominho vai contar tam-
bém com o MDB em sua base de 
campanha. 

Preparando a largada
A menos de 43 semanas para 

as eleições, o mercado político de 
Piquete assiste a movimentação de 
várias frentes partidárias para lançar 
candidatos à Câmara e Prefeitura. 
Entre os nomes mais comentados 
na disputa para sucessão da prefeita 
Teca Gouvêa está seu ainda vice – o 
Xeroso (sem a sua bênção); Santana, 
presidente da Câmara (sem projetos 
relevantes no Legislativo); Rominho, 
que agora conta com a mão amiga 
da prefeita e também Hugo Soares 
(várias vezes vereador e persistente 
em conquistar o Executivo).

Portas fechadas???
A especulação política de Lorena 

não soube informar quais os inte-
resses dos novos tucanos do PSDB 
local, em aparentemente confundir 
a data da convenção municipal. Dis-
seram que a princípio foi anunciada 
'a todos' para o próximo dia 12, mas 
para 'alguns', ou melhor, na verdade 
uma minoria, seria antecipada para 
o dia 8. O pessoal das esquinas sus-
peitam de que a primeira, de portas 
fechadas, será para antecipar a ata 
e suas decisões e posteriormente, 
a segunda, apenas para formalizar 
e colher meia dúzia de assinaturas.

Perguntar não ofende
Ainda sobre a eventual conven-

ção do PSDB de Lorena, onde foi 
publicado o edital de convocação? 
Seria no jornal dos laranjas que o 
presidente do circo mantém no bolso, 
por conta dos contribuintes???

Custo do voto
Rola entre os matemáticos da 

política de Potim que o 'custo por 
voto' da futura campanha à reeleição 
da prefeita Erica Soler deverá ser 
superestimado na proporção de três 
por um em relação às demais can-
didaturas da próxima temporada de 
caça aos eleitores. De acordo com as 
cabeças pensantes da cidade, um dos 
motivos é a fama de 'bom de bolso' 
que pregaram no Mateuzão...

Nenhum de nós...
Se depender dos rigores da Jus-

tiça de Aparecida em relação aos 
atuais detentores de mandatos que 
atuaram como gestores na atual 
legislatura, ninguém terá vida fácil 
para concorrer a reeleição. Pergun-
tem ao Marcelo Marcondes, ou a vice 
que virou prefeita, Dina Moraes! Ah! 
Preveniram o Wadê Pedroso para que 
ponha a 'barba de molho...'

Mercado de apostas
Disseram no Ponto Chique, o 

café mais politizado de Guará, que 
ninguém arrisca apostar na passivi-
dade de Regis Yasumura em ceder a 
vaga de vice de Soliva na próxima 
eleição. Parece numa das pesquisas 
que têm surgido nas redes sociais, em 
que seu nome surgiu atrelado ao de 

Fabio Marcondes

Isael Domingues

Tentativa de 'golpe'
A Câmara de Pinda, quer dizer, 

o vereador Ronaldo Pipas, está 
tentando fazer 
de uma CEI – a 
que investiga 
dolo na locação 
de automóvel 
para Atividade 
Delegada no 
município – a 
oportunidade 
perfeita para 

livrar os candidatos a prefeito de 
2020 de enfrentar Isael Domingues 
nas urnas. 

Entenda o caso: em 2018 a Pre-
feitura locou 7 veículos e 6 motos 
para o funcionamento da Atividade 
Delegada, cujo primeiro convênio, 
terminou no 
final do mes-
mo ano. Como 
a intenção da 
administração 
era a continui-
dade do con-

vênio com a 
Polícia Militar 
(como ocorreu, 
mas apenas em 
agosto deste 
ano), a locação 
dos veículos foi 

mantida, enquanto o Município 
aguardava a assinatura do gover-
nador João Doria na renovação 
dos serviços, ficando a empresa 
locadora ciente da compensação 
dos pagamentos pelo período em 
que não se movimentou as viaturas.

Fator político: Após abertura 
de 6 CEI’s – Comissão Especial 
de Investigação – contra o Gover-
no (onde nenhuma prosperou), a 
sétima seria inevitável, na visão 
do vereador Renato Cebola, autor 
do pedido da investigação contra o 
prefeito Isael Domingues e seu vice 
Ricardo Piorino, que logo recebeu 
aprovação no plenário. No sorteio, 
a ‘roleta russa’ caiu em Ronaldo 
Pipas como 
relator e Gis-
lene Cardoso 
a  membro , 
enquanto Ce-
bola seguiu 

p r e s i d e n t e 
por ser autor 
da ‘denúncia’. 
Oco r r e  que 
as investiga-
ções andaram, 
e ‘ventos dos 

corredores’ do Legislativo deram 
conta que já editaram o relatório 
final ao Pipas, provavelmente 
agravando a situação do prefeito e 
seu vice com o pedido de abertura 
de uma Comissão Processante. 
Disseram ainda que o ‘vício da 
investigação’ está tão caracterizado 
que a Comissão nem deu direito ao 
contraditório ao prefeito, muito menos 
ao vice, para que pudessem se defen-
der e contestar as denúncias. Nem ao 
menos fizeram esforço para ouvir o 
proprietário da empresa, locadora dos 
veículos, nas oitivas que limitaram-se 
em poucos secretários municipais.

Bola de cristal: Se confirmado 
o que se ouve nas principais rodas 
políticas da cidade, os vereadores Fe-
lipe César poderá virar prefeito sem 
passar pelas urnas e Carlos de Moura 
– o Magrão, voltar à presidência sem 
ser votado, já que a ‘bazuca’ do Pipas 
mira não só o prefeito, mas seu vice, 
para aplainar o caminho de seu can-
didato ao Executivo na eleição do ano 
que vem. Observaram ainda que nem 
se trata de crime eleitoral – para atentar 
contra a saúde eleitoral da dupla!!!

Celão, como vice, e ele foi flagrado 
no telemarketing fazendo lobby do 
seu próprio nome. Perguntem na 
secretaria de Esportes!!!

Então refinado
Analistas da política de Lorena 

acreditam que pelo andar da carru-
agem, os irmãos Silvas vão ter de 
arrumar um 'palanque novo' para 
encostar na próxima eleição. Pelas 
críticas do homem que desidratou 
a saúde municipal (no primeiro 
período do Dragão) começou postar 
nas redes sociais, é porque seu filme 
queimou no palanque do prefeito 
e no principal da oposição, existe 
muita resistência mesmo com a 
grana toda que seu deputado federal 
esta prometendo para campanha. 
Perguntem aquele outro 'Inho' que 
sonha em ser vice!!!

Dever de casa
As fortes chuvas da temporada 

têm mostrado aos moradores de Lo-
rena que os investimentos da admi-
nistração Fábio Marcondes (mais de 
R$14 milhões) na construção de no-

vas galerias de 
águas pluviais 
foram decisivos 
para redução 
dos alagamen-
tos em vários 
pontos críticos. 
Mesmo com a 
oposição políti-
ca insistindo em 

criticar na contramão do óbvio, a 
população passou a se posicionar nas 
pesquisas, elevando acima dos 60% 
a aprovação de seu governo. Isto é 
considerado ‘morte’ para o ‘irmãos 
metralhas’, que tiram proveito às 
custas do caos...

Antes de escolher...
...a cor do terno – quer dizer, o 

partido em que deverá disputar a ree-
leição, o prefeito Marcus Soliva tem 
sido incisivo quanto as reuniões de 
seu grupo de apoio. Comenta-se que 
a maior preocupação do momento não 
são praticamente os concorrentes, mas 
a ampliação dos três partidos iniciais 
de sua base de campanha para cinco, 
a fim de abrigar todos os postulantes 
à Câmara de Guará, que pretendem 
estar ao seu lado. A propósito, a reu-
nião de ontem, terça-feira, ‘bombou’, 
segundo o ‘Mister Magoo’!!!

Proposta
E por falar em eleições e reeleição 

de Guaratinguetá, disseram que o 
MDB, leia-se Argus Ranieri, aguarda 
a resposta do ex-vereador Dr. Marcio 
Meirelles (PSDB de carteirinha) 
do convite para 
compor a vaga 
de vice-prefeito 
em sua chapa. 
Pelo que se ouviu 
nos happy hour 
dos tucanos, a 
melhor posição 
para Meirelles 
em 2020 seria 
como ‘locomotiva’, puxando vagas na 
futura Câmara. Vice, se for o caso, o 
nome indicado seria Marcelo Pazzini 
ou Edson Riccomi.

Bem-me-quer, mal me quer
 Tem gente no Mercadão duvi-

dando da posição e do time que o 
vereador Magrão 
tem demonstra-
do jogar quan-
do participa dos 
'bônus' da ad-
ministração Isa-
el Domingues. 
A especulação 
política acredita 
que aos 45 do 

2º tempo, bem na prorrogação, ele 
acaba 'jogando água fora da bacia'.

Renato Cebola

Magrão

Marcus Soliva

Aparecida tem 
nova denúncia
de descaso com 
centro esportivo
Secretário confirma condições precárias 
em piscina, mas nega falta de atenção

Rafael Rodrigues
Aparecida 

O vereador Carlos Alexandre 
Rangel dos Santos (PSD), o Xande 
denunciou a estrutura do Epec (Es-
paço Poliesportivo Cultural), que 
segundo ele, está sem nenhuma 
condição de uso. O parlamentar 
fez referência à piscina do espaço, 
criticando a qualidade da água e a 
falta tratamento e limpeza.

Segundo o vereador, em um vídeo 
que circula nas redes sociais, a 
água escura da piscina é imprópria 
para banho, mas mesmo assim, 
ele garante que o espaço tem sido 
utilizado pelos alunos da rede 
municipal de ensino.

Xande disse à reportagem do 
Jornal Atos, que no dia em que 
gravava o vídeo com a denúncia, 
um ônibus com alunos chegou ao 
Epec e que a intenção das crianças 
era usar a piscina, que estaria sem 
condições.

Além da piscina, o Epec da Vila 
Mariana ainda tem outros proble-
mas apontados pelo parlamentar, 
que poderiam ser resolvidos com 
manutenção e limpeza. “Há relatos 
ainda de que faltam ferramentas 
para os funcionários trabalharem, 
tem até falta de papel higiênico no 
local. O escritório que eles usam 
está sem nenhuma estrutura para 
ser mantido”.

Motivado por pedido de pais, 
a denúncia foi apresentada em 
vídeo publicado nas redes sociais, 
e que em breve entrará com um 
requerimento de informações e 
uma indicação para que a Prefei-
tura esclareça a situação do Epec 
e tome providências.

Outro lado – A reportagem do 
Jornal Atos entrou em contato 
com o secretário de Esportes de 
Aparecida, Moisés Mendes da Fon-
seca Neto, que confirmou a falta 
de condições de uso da piscina do 
Epec, mas negou que as crianças 
estejam utilizando o espaço para 
nadar. “A piscina está sem con-
dições de uso porque o filtro e a 
bomba estão com problemas, mas 
crianças não utilizam. Existem 
funcionários no local e não auto-
rizam a entrada delas, orientando 
sobre os riscos”.

Neto disse ainda que a Prefei-
tura já está providenciando a 
manutenção, mais ainda não tem 
prazo definido para ficar pronta. 
Quanto às outras denúncias do 
vereador, o secretário disse que 
muitas das reclamações não che-
garam até a secretaria. “O que eu 
posso dizer é que a estrutura da 
administração está sem manuten-
ção há muito tempo, precisando 
de obras. Como este ano não 
temos mais orçamento, estamos 
colocando no planejamento para 
o próximo ano”.

Nas redes sociais, Xande denuncia condições de piscina utilizada por alunos

Fotos: Reprodução
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988

Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 

de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabelos, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -

ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 3126-6065 ou 
99728-7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova. At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247

Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, mecâ-
nica perfeita. Telefo-
ne: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 
– A – cinza – IPVA 
pago – alarme/som. 
Tr.F: 99104-1996
Pinda – Vendo Citro-
en Xsara Picasso 2.0 
- 16v – Aut.- ano 2005 
– G –preto – comple-
to. Tr.F: 99766-5469
Pinda – Vendo Ford 
Ka ano 2009/2010 
1.0 – Flex – vermelho. 
Aceito troca. Tr.F: 
99765-2069
Pinda – Vendo San-
dero Step Way ano 
2014 – 1.6 – Flex – 
preto – 4pts –IPVA 
pago. Tr.F: 99707-
0934

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957

contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa ALQUIMIA PERFUMARIA E ACESSORIOS 
LTDA, CNPJ: 04.756.457/0001-81, situada na Rua 
Doutor Rodrigues de Azevedo,25, Centro, Lorena/
SP, comunica o furto do equipamento, Impressora da 
marca Bematech, modelo Mp20 FI II, n° de fabricação 
BE50869200100012651, conforme BO n°1436/2019 
de 13/11/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 069/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019

OBJETO: Aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 20/12/2019, às 8:30 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 09 de dezembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 070/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019

OBJETO: Aquisição de mobiliário, conforme descrição constante do Termo de 
Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA 
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA e 
DOCUMENTAÇÃO: 20/12/2019, às 10:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de 
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia 
e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 09 de dezembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 071/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2019

OBJETO: Aquisição de mobiliário, material de informática, material eletroeletrônicos 
e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 20/12/2019, às 14:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 09 de dezembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 072/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019

O Município de Silveiras-SP torna público a abertura da licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, objetivando a "Contratação de 
empresa especializada para a execução de obra de pavimentação em bloquetes e 
guia pré-moldada em diversas ruas do município de Silveiras, com o fornecimento 
de material e mão de obra" e demais descrições constantes no Termo de 
Referência–ANEXO I. Recebimento dos envelopes nº 01- DOCUMENTAÇÃO e 
nº 02 - PROPOSTA até as 8h30 horas do dia 06/01/2020. O início da abertura 
dos envelopes dar-se-á às 9h30 do dia 06/01/2020. Local: Sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em 
Silveiras-SP. O Edital na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
menu Licitações.
Silveiras, 09 de dezembro de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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TRENZINHO SOLIDÁRIO DA ACIAL REALIZA 
PASSEIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO

A ACIAL, nesse mês de dezembro, cedeu o trenzinho as 

Instituições Sociais do Município, AACAL, Abrigo Maria de Nazareth, 

ADEFIL, Aldeias Infantis, Aldeias de Vida, Associação Bairro da Cruz, 

Casa de Recuperação Monte Sinai, Lar São José, Lions Club, SOS, Vila 

Vicentina Sagrada Família, Rotary, Provim e Vila Vicentina de Lorena, 

que realizará passeios nas ruas principais da cidade. 

O objetivo do passeio é arrecadar recursos para as Instituições 

Sociais do Município, prometendo alegrar os últimos dias do ano.  

Para quem quiser participar e colaborar, o trenzinho fará passeios 

nos dias 10 à 23 de dezembro, entre 19h e 22h00, exceto aos domingos, 

pelo custo de R$2,00 (dois reais), partindo do Banco do Brasil na praça 

Dr. Arnolfo de Azevedo. 

Lembramos que, o montante arrecadado será dividido entre as 

Instituições participantes. 

 

             
TRENZINHO SOLIDÁRIO 2019 

SEG TER QUA QUI SEX SAB 
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Trajeto: Passeio nas principais ruas do centro da cidade 

Horário de funcionamento: 
Dia 10 à 14 ..............19 às 22:00h 

Dia 16 à 21.......................19 às 22:00h 
Dia 23...........................................19 às 22:00h 

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

Projeto que isenta igrejas de pagamento 
IPTU é aprovado na Câmara de Potim
Autor garante benefício sobre imposto, que teve votação unânime, deve atender templos de todas as religiões

Rafael Rodrigues
Potim 

A Câmara de Potim apro-
vou, na sessão da última 
quarta-feira, o projeto que 
pretende isentar as igrejas 
da cidade de pagarem IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano). De autoria do vere-
ador Roberto Rivelino Félix 
de Abreu (PR), a matéria 
segue agora para sanção 
da prefeita Erica Soller (PR).

Aprovada por unanimida-
de, a lei garante isenção do 
pagamento de IPTU para to-
dos os templos de qualquer 
culto que estejam instalados 
em imóveis alugados, assim 
como os instalados em imó-
veis próprios.

De acordo com o texto, a 
isenção deverá ser solicita-
da junto ao departamento 
responsável pela Tributação, 
devendo ser comprovada 
documentalmente a situa-
ção. A matéria estabelece 
ainda que, para se manter 
isento do tributo, o templo 
deverá comprovar a atuação 
(o vereador não especifi-
cou à reportagem como a 
comprovação será feita). 
Na justificativa do projeto, 
o parlamentar argumentou 
que os templos e cultos de 
natureza religiosa não têm 
a finalidade de obtenção de 
lucro, e que também visam 
promover benefícios de 
cunho social.

O vereador acredita que 
não vai encontrar problemas 

para sanção da matéria. “Eu 
conversei com assessoria 
jurídica da Prefeitura e fui 
informado que irão anali-
sar com muito carinho, até 
mesmo porque existem, a 
nível federal, outros proje-
tos semelhantes. Então não 
teria porque eles vetarem”, 
argumentou. 

Rivelino frisou que mesmo 
sendo ele evangélico, a lei 
proposta não visa somente 
atender as necessidades e 
interesses do seu segmen-
to religioso. “Se eu coloco 
para igreja evangélica, puxo 
sardinha (sic) para minha 
religião. Então o projeto 
abrange todas as religiões, 
mesmo sabendo que vai fa-
vorecer também o trabalho 
da igreja evangélica”.

Igreja Matriz, no Centro de Potim; cidade passa por nova polêmica com projeto que isenta igrejas do IPTU

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Apenas duas vias não contam com calçamento adequado

Lorena projeta pavimentação 
nas ruas do Jardim Primavera

Lucas Barbosa
Lorena

Antiga reivindicação das 
mais de cem famílias do Jar-
dim Primavera, em Lorena, a 
conclusão da pavimentação do 
bairro deverá “sair do papel” 
até o fim do primeiro semestre 
de 2020. O prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) firmou na 
manhã da última segunda-feira 
um convênio com a Caixa Eco-
nômica Federal, que destinará 
R$ 389,5 mil para o término 
da obra.

Além do chefe do Executivo e 
do secretário de Administração, 
Daniel Malerba, a cerimônia 
de assinatura do contrato no 
gabinete municipal contou com 
as participações da gerente e 
do engenheiro civil da Caixa 
Econômica Federal de Lorena, 

Maria Tereza Rodrigues e Sér-
gio Augusto Mineiro.

Obtidos após tratativas entre 
representantes do Município 
e do Ministério do Desenvol-
vimento Regional, no início do 
ano, os recursos federais serão 
destinados para as pavimenta-
ções das ruas Therezinha Braga 
de Menezes e Jovino Benedito 
Pereira. As duas vias são as 
únicas que ainda não contam 
com calçamento adequado no 
bairro, já que as demais rece-
beram a melhoria entre junho 
de 2018 e o início de 2019, 
através de um investimento de 
quase R$ 1,8 milhão.

Segundo o secretário de 
Obras e Planejamento Urbano, 
Marcos Anjos, quase cinco mil 
m² serão pavimentados. “Com 
a chegada destes recursos, abri-
remos em breve um processo 
licitatório para a contratação 

da empresa que será responsá-
vel pelo serviço. Devido aos trâ-
mites burocráticos e o tempo 
de execução da obra, que deve 
girar em torno de dois meses, 
acreditamos que o término da 
pavimentação ocorrerá até o 
fim do primeiro semestre do 
ano que vem”.

O calçamento é um antigo pe-
dido dos moradores, que desde 
2011 cobram uma solução, já 
que enquanto no período seco 
são obrigados a conviverem 
com a poeira, no de fortes chu-
vas veem as vias tornarem-se 
praticamente lamaçais. “Gos-
taríamos de ter concluído esta 
obra antes, mas precisávamos 
da liberação destes recursos 
federais. O importante é que 
em breve as famílias terão seu 
desejo atendido, tendo mais 
qualidade de vida”, ressaltou o 
secretário.


