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Com obra parada e sem previsão para conclusão, cidade continua despejando resíduos no Rio Paraíba

Aparecida segue sem tratamento de 
esgoto após R$ 22 milhões investidos

Marcelo Augusto dos Santos 
Aparecida 

A cidade de Aparecida, 
que recebe cerca de 13 mi-
lhões de romeiros ao longo 
do ano (dados do Santuário 
Nacional), ainda continua a 
despejar o seu esgoto sem 
nenhum tratamento no Rio 
Paraíba do Sul. A situação 
gera reclamações devido ao 
investimento superior a R$ 
22 milhões na estrutura que 
completou seis anos de entre-
ga em setembro deste ano.

Em 2013, o município foi 

contemplado pelo programa 
“Água Limpa” do governo 
estadual e ganhou uma ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgotos) que atingiria 100% 
do tratamento.

Mas apesar do prognós-
tico, seis anos depois a si-
tuação continua a mesma. 
Atualmente, a estação coleta 
parte do esgoto da cidade 
(cerca de 70%), mas não trata 
nenhuma porcentagem, ou 
seja, o material chega na 
ETE e cai ‘in natura’ no Rio 
Paraíba.

À época, a obra teve um 
valor estipulado pelo Esta-

do em R$ 22,3 milhões na 
implantação do complexo, 
mas no ano de 2017, o então 
governo de Geraldo Alckmin 
(PSDB) anunciou que não iria 
mais fazer investimentos.

A Câmara de Aparecida 
chegou aprovar um projeto 
que autoriza a administração 
municipal a buscar crédito 
com a Agência de Fomento 
do Estado – Desenvolve São 
Paulo, no valor de R$ 5 
milhões.

A matéria contemplava 
também a abertura de crédi-
to adicional suplementar no 
orçamento do Saae (Serviço 

O antes e depois do trabalho de tratamento de água na ETA em Aparecida (acima); ETE segue à espera do desenrolar do programa estadual "Água Limpa" para tratar esgoto, em ação aguardada na cidade
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Com 1,2 mil vagas, sistema deve voltar às ruas com valor máximo de R$ 2,50; serviço deve atender região central

Lorena abre edital para contratar gestora para Zona Azul
Da Redação
Lorena

Com a aprovação do es-
tacionamento rotativo na 
Câmara de Lorena, em abril, 
a Prefeitura abriu no último 
dia 21 o edital de concorrên-
cia pública para contratar 
a empresa que implantará 
a zona azul. Ao todo serão 
implantadas 1,2 mil vagas.

A empresa vencedora do 
certame terá a concessão de 
cinco anos na cidade e será 
responsável pela manutenção 
de toda a sinalização viária 
específica para a utilização 
do estacionamento rotativo, 
incluindo os materiais e mão 
de obra. A abertura de enve-
lopes está marcada para o 
dia 29 de janeiro, às 9h30, 
na sala de licitações.

O sistema no município 
contará com os agentes de 
fiscalização e vendas, gerando 
mais empregos na cidade, 

além da utilização de apli-
cativo para a compra dos 
tíquetes, ou seja, ao contrário 
do projeto barrado em 2017, 
a lei não prevê a utilização 
de parquímetros. Outra mu-
dança significativa no projeto 
aprovado é a definição dos va-
lores máximos para o tempo 
de estacionamento. Até trinta 
minutos, o condutor pagará 
R$ 1; por uma hora, o valor é 
de R$ 1,50 e duas horas por 
R$ 2,50.

No prazo de noventa dias, 
a contar da assinatura do 
contrato, a empresa deverá 
implantar e administrar o 
sistema de monitoramento 
e controle do uso das vagas 
de estacionamento para ga-
rantir a rotatividade, através 
de sistema informatizado 
on-line de gestão e coleta 
de dados.

Outras informações e o 
edital sobre o Zona Azul 
estão no site da Prefeitura, 
lorena.sp.gov.br. Placa de estacionamento no Centro de Lorena; disputa por vagas é corriqueira na cidade que contará com zona azul a partir de 2020
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Autônomo de Água e Esgo-
to) em R$ 3 milhões, mas o 
Estado não aceitou o texto 
original, apontando falhas 
e reenviando um modelo 
para a nova elaboração no 
Município.

Outro obstáculo foi a de-
cisão da juíza Luciene Be-
lan Ferreira Allemand, que 
suspendeu o empréstimo 
alegando que os valores são 
altos e que poderiam cau-
sar “prejuízos irreparáveis 
ao erário público”, citando 
inclusive que os valores fica-
ram para outras gestões pa-
garem, já que o empréstimo 

seria pago em 120 meses.
A engenheira sanitaris-

ta Clarissa Adriana Justo 
Soares, responsável pelos 
trabalhos no Saae, explicou 
como está a obra da estação 
de tratamento de esgoto. “O 
município foi contemplando 
pelo programa ‘Água Limpa’, 
do Governo do Estado, onde 
foram feitas as elevatórias 
do esgoto bruto e a estação, 
porém, ela apresenta proble-
mas técnicos, operacionais, 
mecânicos, civis e elétricos 
que dificultam o tratamento 
em si”.

Com as obras, além de au-

mentar para cerca de 85%, 
todo esgoto coletado será 
tratado antes de ser despe-
jado no rio.

Ainda segundo Clarissa, 
“parte do esgoto que não 
está canalizado e o que não 
chega à estação vai para o 
rio ou ribeirões do municí-
pio”.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
o secretário de Adminis-
tração e Finanças, Cláudio 
Gibelli, mas ele não soube 
informar o que será feito 
pelo Poder Executivo até o 
fechamento desta edição.
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Regis Yasumura

Bastidores da Política

Faltam 280 dias para a eleição, 
apenas 368 para a faxina geral nas 
Câmaras Municipais e substituição 
dos prefeitos, com exceção aos que 
forem reeleitos.

Guaratinguetá – A Saeg, cuja 
falha operacional ou falta de manu-
tenção numa das adutoras deixou 14 
bairros da cidade sem água por mais 
de quatro dias, deixando a população 
sem o abastecimento justamente num 
dos períodos mais significativos para 
a reunião em família. O fato conso-
lidou a autarquia como o 'calcanhar 
de Aquiles' da administração Marcus 
Soliva. Até o momento o diretor não 
foi exonerado.

Pindamonhangaba – Com a 
promessa de 250 empregos diretos, 
a rede de supermercados Shibata 
foi a aposta há tempos do prefeito 
Isael Domingues, porém revelado 
no início desta semana, como um 
presente de Natal à população. Um 
acordo entre o Sindicato Rural e 
os empresários do hipermercado 
permitiu que o empreendimento 
ganhe espaço numa das áreas no-
bres da cidade.

Elcinho Vi...ra

Tabuleiro de xadrez
É consenso, em quase todas 

rodas políticas de Piquete, a possi-
bilidade dos eleitores terem apenas 
três opções de votos para prefeito 
em 4 de outubro. Nomes como do 
vice Agnaldo Almeida – o Xeroso 
(PSD), Carlos da Saúde (SD), 
Romulo Kazimierz – o Rominho 
(agora PSDB) e o Santana (ainda 
PSD) são os mais comentados para 
majoritária. Outros que aparecem 
cotados como eventuais vices, do 
vereador Rodrigo Nunes (quase 
MDB) e de Claudinei da Delegacia 
(PL). Pela analogia local, se Carlos 
da Saúde optar por carreira solo, a 
disputa será entre três, caso contrá-
rio, o mercado aposta em eleição 
polarizada. 

Um ano e seis meses
E por falar em Piquete, aquele 

ex-vereador (que teve o mandato 
cassado por improbidade) que aten-
de pela alcunha de Claudinei do Jor-

nal, vai perma-
necer ficha suja.  
No mês passado 
ele foi 'presente-
ado' pela Justiça 
com 1 ano e 6 
meses de reclu-
são (cadeia) a 
ser cumprido no 
semiaberto, pelo 

envolvimento no incêndio crimino-
so do carro da prefeita Teca Gouvêa. 
Mais uma vez a repercussão das fa-
çanhas de Claudinei foi péssima, ao 
ponto que qualquer candidato ficha 
limpa que se preze procura manter 
distância segura dele, com exceção 
do Xeroso, que apesar do apelido, 
anda com o olfato ruim...

Pedindo música no Fantástico
O vereador de Lorena Elcio 

Vieira Júnior terminou o ano 'pe-
dindo música no 
Fantástico'; em 
um só dia (2/12) 
o Ministério Pú-
blico de Lorena 
instaurou 3 ações 
por Dano ao Erá-
rio, por conta de 
suas peripécias 
utilizando em-
presas de sua própria família, quan-
do presidiu a Câmara de 2008 a 
2012, período em tocou horror na 
administração do Dr. Paulo Neme.

Justiça tarda, mas às vezes...
...não falha – muitos haviam 

perdido as esperanças do filho do 
professor responder pelas prováveis 
improbidades e farras com o dinhei-
ro público – período em que 'nadou 
de braçadas' no governo de Paulo 
Neme – porém, o Ministério Públi-
co, não. Como presente de Natal, o 
Judiciário abriu a 'fornada' e soltou 
as três primeiras ações de dano ao 
Erário, que somadas totalizam cerca 
de R$437 mil, acrescidas de juros 
e correção. Agora o vereador Elcio 
Vieira Júnior (que gosta de chamar 
a todos de ladrão) vai ter que gastar 
todo seu juridiquês e ainda pedir 
ajuda aos universitários, porque de 
onde saíram estas ações ainda tem 
mais. Quem viver verá!!!

Um Coelho na cartola
Ainda bem que a temporada é 

de Natal, porque se fosse Páscoa, 
o mercado po-
lítico de Lorena 
ironizaria o fato 
da investigação 
na Câmara de 
Lorena ter sido 
comandada pelo 
ex-vereador Pa-
dre Coelho. Pelo 
andar da carru-

agem, quer dizer, das dezenas de 
processos que Elcio Vieira Júnior 

Alguns políticos de Guará que 
defendiam o ex-diretor do Hospital 
Frei Galvão, mas se preparam para 
deixar o país caso a polícia comece 
a investigar contratos antigos!!!

responde na Justiça, acrescidos dos 
prováveis criminais (recentemente 
receptação de carro roubado), ele, 
que recomenda cadeia pra todo 
mundo na tribuna do Legislativo, vai 
acabar lá... ##############

Pegando carona
Em meios as confraternizações 

de final de ano, disseram que o 
vereador Carlos de Moura – o Ma-
grão, possivelmente viu uma boa 
oportunidade nas comemorações 
dos metalúrgicos de Pinda para 
sair na foto com Herivelton Vela, o 
prefeiturável do PT. Quem sabe a 
sinalização para uma carona de vice 
na futura majoritária petista, já que 
seu filme está velado com o pessoal 
do prefeito Isael Domingues...

Disputando a preferência
Se é fato que os eleitores de Apa-

recida demonstraram nas pesquisas 
a possibilidade de votarem em um 
empresário – para puxar o desenvol-
vimento do comércio – dois nomes 
se destacam neste alinhamento: o 
popular Celso Alves (agora PSDB) 
e o conhecido Tony Tuma (PSL de 
origem Bolsonaro). Se prosperarem 
ambas as candidaturas entre as de-
mais, caberá ao eleitor decidir entre 
a falácia de um e a demonstração 
de conhecimento do outro sobre o 
melhor para cidade. Porém, com 
cautela, para que um dos políticos 
profissionais da temporada, aprovei-
tando o impasse entre os dois, leve 
novamente a Prefeitura, como filme 
repetido...

Ligações perigosas
Teve gente da política de Guará 

conjecturado 'coisas' com a postagem 
do Argus Ranieri – concorrente nú-
mero um do prefeito Marcus Soliva 
– nas redes sociais, informando que 
o MDB liberou uma 'verbinha' para 
Assistência Social da cidade, leia-se 
Arilson do Cícero. Disseram que pra 
quem sabe ler, um pingo é letra...

'Caneta azul...
...azul caneta' Guaratinguetá 

vive o terceiro episódio da série, 
'apertem os cintos, o piloto sumiu'. O 
prefeito Marcus Soliva passa no iní-
cio do ano 'a caneta' da cidade ao seu 
vice, Regis Yasumura, em função de 

suas férias. Ape-
sar de ser por 
curto período de 
30 dias, na visão 
do mercado po-
lítico, tempo o 
suficiente para 
fazer um 'estra-
go' na reeleição 
do prefeito, a 

julgar pela lambança dos últimos 
dias, que provocou o racha com o 
presidente da Câmara.

O segredo do cofre
É voz corrente entre os cientistas 

políticos de Cruzeiro que dos três 
partidos que comandam os Cofres 
Públicos do Estado, o prefeito 
Thales Gabriel optou pelo que mais 
investe no Vale, o do PSD de Mar-
ço Bertaiolle. A prova disso, foi a 
liberação de mais de R$1 milhão 
em recursos para pavimentação e 
os R$300 mil para saúde, no apagar 
das luzes deste ano. A mesma sorte, 
segundo este grupo de pensadores, 
não tiveram os prefeitos que embar-
caram direto no 'bonde do Doria', 
que dizer, no PSDB.

Assediado
O prefeito de Pinda, Isael Domin-

gues (ainda PL), está terminando o 
ano com três propostas partidárias, 
já que correu em toda região que seu 
suposto adversário, Vito Ardito, teria 
sido cortejado pelo PL de Márcio Al-
vino. Parece que essa era a deixa que 
lideranças ligadas em outras siglas 

esperavam para lançarem as redes 
para tentar as filiações de Domingues 
e de seu vice, Ricardo Piorino, que 
vêm para reeleição. Perguntem ao 
pessoal da estadual do DEM!!!

Receita para 2020
MDB fechou receita com o 

PSDB para Guaratinguetá e Pinda-
monhangaba. Na terra de Frei Gal-
vão, Argus Ranieri recebe a indica-
ção de um tucano para vice (sabe-se 
lá quem); na terra dos Alckmin's, 
os emedebistas indicam o vice 
para Rafael Goffi. Duas situações 
para o êxito da aliança: ver se nas 
convenções, que deverão ocorrer no 
final de julho, o acordo entre os dois 
partidos estará mantido, para aí sim, 
correr para combinar isso com os 
eleitores até 4 de outubro...

Oficial & oficioso
Enquanto o prefeito Délcio Sato 

(PSD) corre contra o tempo para 
transformar toda grana dos finan-
ciamentos – cerca de R$30 milhões 
– em obras, os números eleitorais 
de Ubatuba mostram que uma 

das principais 
concorrentes da 
eleição passa-
da, Flávia Pas-
coal, continua 
fazendo frente 
à sua reeleição 
em 4 de outu-
bro. Disseram 
que ela não é a 

única, dois ou três novatos, como 
o jornalista Ednelson Prado e 
o ex-secretário Ronaldo Dias – o 
Nuno, vêm ganhando forças em 
algumas áreas da cidade.

Aporte de verbas
Corre na boca pequena de Ca-

choeira, que o nome do empresário 
Antônio Carlos – o Mineiro da 
Funerária, ganhou evolução como 
aposta para 4 de outubro, com a 
definição partidária. Pelo que se 
ouviu nas rodas políticas do peda-
ço, o MDB dos deputados Caruso 
e Baleia Rossi decidiram garantir 
legenda e apoio na campanha para 
sua futura candidatura a prefeito. 
Falaram ainda que para cacifar seu 
nome ainda mais com os eleitores, o 
partido está preparando a liberação 
de R$1,5 milhão de emendas parla-
mentares, para socorrer a Prefeitura.

Causa e efeito
Para revolta da população, a 

Câmara de Cachoeira finalizou a 
temporada de sessões deste ano re-
jeitando mais uma abertura de CPI 
contra o prefeito Edson Mota (PL). 
A mesma sorte não teve o vereador 
Thales Satim (PSC), que sendo o 
autor do pedido de investigação 
contra o prefeito, acabou sendo alvo 
de represálias dos “Guardiões de 
Mota” – passando a responder uma 
processante ‘sem pé nem cabeça’. 

Tiro no pé
Por 5 votos a 4, Teca Gouvêa 

continua prefeita em Piquete. Em 
mais uma tentativa da Câmara 
em cassar seu mandato, desta 

vez utilizando 
uma denúncia 
oportunista do 
e x - v e r e a d o r 
Claudinei Ma-
galhães (que por 
sinal, teve seu 
mandato cassa-
do por improbi-
dade em 2010, 

e no mês passado foi condenado 
criminalmente a 1 ano e 6 meses 
de reclusão). O pedido contra a 
prefeita correu pelo fato dela ter 
se tornado inelegível numa ação 
de improbidade – sem dolo. Os 
vereadores entenderam que ela deve 
permanecer no cargo...

Claudinei do Rotary

Carlos Coelho

Flávia Pascoal

Teca Gouvêa

Câmara autoriza renovação de concessão; 
rede trata menos de 30% dos resíduos

Ubatuba pretende 
ampliar renovação 
com Sabesp para 
ampliar tratamento

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após receber o aval da Câmara, no 
último dia 17, o prefeito de Ubatuba 
Délcio Sato (PSD) tem a expectativa 
de renovar no início de 2020 o 
contrato de concessão do serviço de 
coleta e tratamento de esgoto com a 
Sabesp (Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) por 
mais trinta anos. Em contrapartida, 
a companhia deverá investir R$ 697 
milhões na ampliação do sistema, 
que atualmente trata apenas 29% 
dos resíduos gerados.

Desde que assumiu Ubatuba em 
2017, a atual gestão municipal tem 
como um de seus principais desafios 
resolver o impasse com a Sabesp, já 
que o contrato de concessão está 
vencido desde 2010. A situação 
prejudica avanços no setor de sa-
neamento básico, que disponibiliza 
água tratada para apenas 80% das 
moradias e rede de esgoto para 33%.

Buscando uma solução para o 
caso, Sato encaminhou à Câmara, 
em 30 de outubro, um projeto que 
pedia autorização para a renovação 
do contrato com a terceirizada. 
Aprovada por unanimidade na úl-
tima sessão legislativa de 2019, a 

proposta permitirá que as partes 
celebrem um acordo de trinta 
anos de concessão, que poderá ser 
prorrogado pelo mesmo período. 
A expectativa municipal é que o 
acordo seja assinado até o fim do 
primeiro trimestre de 2020.

De acordo com a Prefeitura, ao 
longo do ano, negociações com 
a gerência da Sabesp estabelece-
ram que assim que o contrato for 
firmado, serão iniciadas obras de 
ampliação da rede de tratamento 
de esgoto através de três etapas 
que totalizarão R$ 697 milhões 
em investimentos.

É previsto que a companhia apli-
que R$ 35 milhões nos próximos 
três anos, garantindo a extensão 
do sistema para 64,9%. Já de 2022 
a 2025 deverão ser investidos R$ 
195 milhões, atingindo 86% dos 
imóveis. O principal volume de re-
cursos é previsto de 2026 a 2047, 
totalizando R$ 403 milhões e 
chegando a 97,8% de abrangência.

Além da Prefeitura, a reportagem 
do Jornal Atos solicitou à Sabesp 
de Ubatuba o agendamento de uma 
entrevista com algum responsável 
que pudesse dar mais detalhes 
sobre o possível acordo, mas os 
pedidos não foram atendidos até 
o fechamento desta edição.

Sabesp, que deve ter contrato prorrogado em Ubatuba, após aprovação na Câmara

Foto: Reprodução PMU

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO

A  E m p r e s a  A L Q U I M I A 
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.

     

Caixa d'água limpa minimiza 
risco à saúde da população
Águas Piquete orienta sobre cuidados com a higienização

Da Redação
Piquete

Algumas pessoas ficam 
em dúvida sobre qual tipo 
de água mais adequada 
para consumo. Por isso é 
importante conhecer as 
características que tornam 
a água potável. Neste caso, 
a boa água para consumo é 
aquela que não possui subs-
tâncias tóxicas que causam 
doenças e risco à saúde.

Para ser considerada 
potável e apropriada para 
consumo, a água passa por 
um processo de purificação 
na Estação de Tratamento 
(ETA) até chegar em nossas 
casas. Essa água, ao chegar, 
fica armazenada na caixa 
d’água, que é o reservató-
rio das residências sendo 
utilizada para higiene pes-
soal, alimentação, limpeza e 
demais necessidades. Para 
que a água continue sem 
impurezas é preciso alguns 
cuidados.

A caixa d’água deve es-
tar sempre tampada para 
evitar contaminação por 
animais como: ratos, bara-
tas, pombos, morcegos e 
insetos que podem causar 
doenças graves como diar-
reias, verminoses, hepatite 
entre outras.

A gerente operacional da 
Águas Piquete, Indiara Jo-
gas, explica a importância 
de manter a caixa d’água 
limpa para não interferir 
na qualidade da água.

“Temos o compromisso 

em oferecer um abasteci-
mento de água com qualida-
de para Piquete, o processo 
de tratamento da água é 
de acordo com as normas 
exigidas pelo Ministério da 
Saúde da Portaria de Con-
solidação nº 5.  Porém, se a 
caixa d’água da residência 
não estiver bem limpa, pode 
ter a presença de bactérias 
que pode contaminar essa 
água, tornando-a impró-
pria”.

O ideal é que a limpeza 
da caixa d’água seja feita 
a cada seis meses, e para 
isso a Águas Piquete orien-
ta os consumidores sobre 
quais os procedimentos 

adequados para realizar 
esta higienização, são eles:

1º Feche o registro da 
entrada de água na casa ou 
amarre a boia;

2º Armazene água da 
própria caixa para usar 
enquanto estiver fazendo 
a limpeza;

3º Deixe um palmo de 
água no fundo da caixa;

4º Tampe a saída para 
poder usar este palmo de 
água do fundo e para que a 
sujeira não desça pelo ralo;

5º Utilize um pano úmido 
para lavar as paredes e 
fundo da caixa;

6º Retira a água com 
balde ou panos e seque o 

fundo com panos limpos;
7º Deixe entrar um palmo 

de água e adicione 2 litros 
de água sanitária, deixando 
agir por 2 horas e não uti-
lize a água neste período;

8º Passada as 2 horas, 
ainda com o registro fecha-
do, abra a saída da caixa 
e a esvazie. Utilize esta 
água para lavar o quintal, 
banheiros e pisos.

9º Tampe bem a caixa 
para que não entre inse-
tos, sujeiras ou pequenos 
animais.

10º Abra os registros de 
água da casa e deixe ela en-
cher. Agora a água pode ser 
utilizada sem problemas.
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ANTONIO NAKATA,  Oficial Substituto do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a ANA CAROLINA COSTA DE LIMA, brasileira, cientista política, RG. 
27.951.894-8-SSP-SP, CPF. 309.884.908-89, e seu marido DIEDERICK EWOUD ZANEN, 
holandês, advogado, portador do passaporte Holandês nº NY9R135B5, casados no dia 
28.08.2010, em Haia (Paises Baixos), de acordo com a legislação vigente naquele país, 
conforme certidão de casamento traduzida e registrada sob o nº 1.857.312 no dia 
28.08.2013, pelo 7º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
de São Paulo, Capital (qualificação constante da matrícula 45.466, deste Registro Imobiliário), 
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. 136.150, necessária 
para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA n. 
42.942, do livro 2, deste Registro Imobiliário, para que a mesma passe a refletir a 
realidade física do imóvel dela objeto, representado pelo imóvel com frente para a 
Rua Alberto Barbetta (onde esta edificado o prédio n. 1.940), situado nesta 
cidade de Guaratinguetá, SP,  com a área de 26.587,42m2, cujo imóvel  confronta 
de um lado com o prédio 320, da Rua dos Colibris, sua propriedade, objeto da 
matrícula n. 45.466, deste Registro Imobiliário. Ficam portanto os senhores, na 
qualidade de confrontantes do imóvel retificando, NOTIFICADOS para, no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação deste edital, 
que será publicado nos dias 03 e  04  do mês de janeiro de 2020,  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, 27 de 
dezembro de 2019.   
   

Antonio Nakata 
Oficial Substituto 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL 

                                
ANTONIO NAKATA,  Oficial Substituto do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca 
de Guaratinguetá,  Estado de São Paulo. 
FAZ SABER a DESTILARIA VALPARAIBA S/A, com sede neste município de 
Guaratinguetá, SP,  na Fazenda Boa Vista, na pessoa de seu representante legal, 
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. 136.400, necessária 
para a retificação administrativa da descrição do imóvel da MATRICULA n. 7.462, 
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 
SÃO JOSÉ, situado neste município de Guaratinguetá, SP, localizado no Bairro 
Água Branca, com a área apurada de 822,2243 ha, cujo imóvel  encontra-se 
hipotecado em seu favor, conforme se verifica da averbação n. 08, da 
matrícula n. 7.462, acima citada. Fica portanto a empresa na pessoa de seus 
representantes legais, na qualidade de credora hipotecária do imóvel retificando, 
NOTIFICADA para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
primeira publicação deste edital, que será publicado nos dias 03 e  04  do mês 
de janeiro de 2020,  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, 27 de dezembro de 2019.   
 

Antonio Nakata 
Oficial Substituto 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2019 PROC. Nº 553/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de aviamentos com a finalidade de atender a demanda da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARYPAM COMERCIAL EIRELI EPP
CNPJ Nº: 02.877.958/0001-90
VENCEDORA DOS TENS: 07,08,09,17,40
VALOR TOTAL:R$ 2.524,55(dois mil quinhentos vinte e quatro reais cinquenta e cinco 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

CONTRATADA: E.M. DE OLIVEIRA SOLUÇÕES PÚBLICAS EPP
CNPJ Nº: 17.495.563/0001-09
VENCEDORA DOS TENS: 02,04,05,11,12,13,16,22,28,31,34,35,38,39,41
VALOR TOTAL:R$ 5.408,60 (cinco mil quatrocentos e oito reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

CONTRATADA: CARVALHO & VILLELA LTDA ME
CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00
VENCEDORA DOS TENS: 01,10,14,15,19,25,26,27,29,36,42
VALOR TOTAL:R$ 2.751,04(dois mil setecentos cinquenta e um reais e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2019 PROC. Nº 585/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e mobiliários para o 
CREAS, CRAS I e CRAS II, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ Nº: 00.831.787/0001-33
VENCEDORA DOS TENS: 07
VALOR TOTAL:R$ 190,00(cento e noventa reais)
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

CONTRATADA: M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS
CNPJ Nº: 31.227.691/0001-94
VENCEDORA DOS TENS: 05
VALOR TOTAL:R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

COMUNICADO DE EXTRAVÍO

A Empresa COIMBRA MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 
51.782.969/0001-00 – Rua Professor 
Frederico da Silva Ramos, 330 – 
centro – Lorena, comunica o extravio 
de 2 (duas) Emissoras de Cupons 
Fiscais ECF, uma com numeração: 
SERIE DR0610BR000000215878 E 
SERIE DR0911BR000000294102, 
conforme Boletim de Ocorrência 
Nº6/2020
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Prazo para propostas vão até o dia 13; mais de cem abrigos devem ser construídos

Guará abre licitação de R$ 1,2 milhão 
para ter terminais do TUG até junho

Ponto de embarque de maior movimentação no TUG; serviço terá 103 novas unidades entregues para reforçar estrutura para passageiros

Fotos: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Foi aberto o processo 
licitatório que vai definir a 
empresa responsável pela 
fabricação dos abrigos de 
passageiros do TUG (Trans-
porte Urbano de Guaratin-
guetá). A promessa é de que 
os pontos de ônibus sejam 
entregues até o meio do pró-
ximo ano, com investimento 
de aproximadamente R$ 1,2 
milhão, em recursos obtidos 
através do pagamento da ou-
torga do transporte público.

A licitação foi publicada 
no último dia 13 e está sen-
do realizado o processo de 
consulta pública. As empre-
sas podem fazer a retirada 
do edital até o dia 13 de ja-
neiro, quando as propostas 
serão conhecidas. Dentro do 
mapeamento realizado pela 
secretaria de Mobilidade 
Urbana, estão previstos 
mais de cem novos pontos 
de ônibus.

“Serão 103 abrigos de 
ônibus contemplados nesta 
licitação, lembrando que a 
retirada dos abrigos exis-
tentes está contemplada 

também neste edital. Eles 
serão trazidos para a secre-
taria de Mobilidade, e nós 
vamos reformar e colocá-los 
nas zonas mais periféricas”, 
explicou o subsecretário, 
Rafael Vieira.

O projeto arquitetônico 
prevê que os pontos de 
ônibus sejam construídos 
com um estrutura metálica 
e telhas “sanduíche” com 
isolamento térmico para 
proteger os passageiros 
das chuvas e do calor. Em 
boa parte do município, os 
pontos de ônibus das linhas 
do TUG não têm estrutura 
física e são apenas placas 
sinalizando as paradas dos 
ônibus.

“Após assinatura, o con-
trato preverá seis meses 
a implantação de todos 
esses abrigos”, afirmou Viei-
ra. “Esse edital foi publi-
cado com estimativa de 
R$1.248.312,29. O restante 
da outorga será investido 
também no transporte, mas 
para os abrigos nesse pri-
meiro momento, esse é o 
valor”, concluiu.

A outorga de R$ 2 milhões, 
citada pelo subsecretário foi 
paga pela vencedora da lici-
tação do transporte público 
municipal de Guaratinguetá, 
a empresa Rodoviário Ocea-
no. O valor estava previsto 
no edital.

Serviços devem beneficiar Vila Geny e Santa Edwiges; investimento garante caseiro no campo da Amovige

Câmara devolve R$ 550 mil e Marcondes 
anuncia novas obras contra alagamentos

O presidente da Câmara Mauro Fradique e o prefeito Fábio Marcondes posam durante devolução de verba

Foto: Reprodução CML

Rafaela Lourenço
Lorena

Os moradores do Vila Geny 
e Santa Edwiges, em Lorena, 
devem ver o fim das enchen-
tes nos bairros. Pelo menos 
essa é a intenção da Prefeitu-
ra, que utilizará a devolução 
de parte do duodécimo da 
Câmara para obras de con-
tenção das águas pluviais. O 
investimento de R$ 550 mil 
também contemplará a cons-
trução de uma casa no campo 
da Amovige (Associação dos 
Moradores da Vila Geny).

Após décadas de espera, as 
enchentes e transbordamen-
tos do Rio Mandi devem ser 
finalizadas nos bairros. Com 
a economia e a suspensão de 
duas licitações da Câmara, 
uma para aquisição de carro 
elétrico e outra de painéis 
fotovoltaicos, o presidente 
Maurinho Fradique (PTB) 
devolveu R$550 mil para a 
Prefeitura, no último dia 17.

Durante a entrega, o pre-
feito Fábio Marcondes (sem 
partido) demonstrou surpresa 
com o valor e salientou que 
conforme o anunciado para 
os moradores em reunião na 
Amovige, serão realizadas as 
obras de contenção das chu-
vas. “O momento é oportuno, 
eu já havia feito a sugestão 
(das obras) e que faríamos 
a contenção das enchentes 
dos bairros Vila Geny e Santa 
Edwiges. Mantenho esse po-
sicionamento, e para minha 
surpresa, você (Maurinho) 
trouxe o cheque de R$550 
(mil), pois nós estávamos 
falando de R$ 300 e poucos 
mil”, salientou Marcondes.

O projeto estima um gasto 
de aproximadamente R$ 400 
mil para sanar os problemas 
com as chuvas. As obras con-
tarão com a recuperação da 
ponte, que atualmente é uti-
lizada apenas por pedestres, 
o aumento da vazão, ou seja, 
o alargamento da cabeceira 
do rio, e a construção de um 

muro de 1,4 metro do nível 
da rua em toda a extensão 
dos 620 metros, que passa 
pela Vila Nunes e alcança o 
rio Paraíba.

De acordo com o chefe 
do Executivo, o serviço será 
baseado no histórico que a 
Defesa Civil possui de sete 
anos de transbordamentos 
e medições pluviométricas.

O restante da devolução 
do duodécimo será investido 
no campo de futebol da Vila 
Geny. O local, assim como o 
campo do São Roque, passará 
por reformas através de um 
convênio firmado com o Go-
verno Federal de R$ 240 mil 
e contrapartida de R$ 60 mil 
da Prefeitura.

No campo da Associação, 
além da reposição de partes 
danificadas do gramado, re-
forma completa dos vestiários 
com a troca de esquadrias, 
janelas e portas, manutenção 
elétrica e alambrados, o local 
terá uma casa para caseiro. 

Marcondes destacou a ne-

cessidade de um servidor fixo 
no local para realizar as ma-
nutenções necessárias e ini-
bir a ação de vândalos. “Vou 
soltar uma licitação para 
fazermos uma casa para que 
um servidor público more lá 
e cuide do campo. Tem que 

estar habitado, se não há 
problemas com vestiários, 
alambrados, manutenção. É 
um complemento que esta-
mos fazendo”.

Para Fradique, além de ser 
gratificante contribuir para as 
obras na comunidade, a devo-

lução demonstra um trabalho 
enxuto de sua administração, 
que busca eficiência e econo-
micidade ao erário público. 
“Me (sic) sinto ‘honrado em 
poder honrar’ (sic) esse com-
promisso, e quem ganha mais 
é a população”.

Mulher achada 
morta na linha 
do trem em 
Guaratingueta

Da Redação
Guaratinguetá

Mais um caso de crimes 
contra mulheres foi regis-
trado na última sexta-feira 
de 2019 na região. O corpo 
de uma mulher de 21 anos 
foi descoberto próximo à 
linha do trem, na região 
central de Guaratinguetá.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o cadáver, 
que estava com marcas de 
violência, foi descoberto 
por um funcionário da 
empresa ferroviária MRS 
Logística, por volta das 
10h30. Foi a própria tes-
temunha quem avisou a 
Polícia Civil.

As primeiras investiga-
ções constataram que a 
mulher tinha perfurações 
no pescoço. Até o fecha-
mento desta edição não 
haviam informações sobre 
a perícia.

O caso segue sob inves-
tigação na Delegacia de 
Investigações Gerais de 
Guaratinguetá.
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