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Convênio com o Finisa foi o quinto assinado por Soliva; pavimentação chega a principais ruas e avenidas

Guará garante R$ 10 milhões com 
aporte da Caixa para recapeamento

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

Foi assinado um novo 
convênio entre a Prefeitura 
de Guaratinguetá e a Caixa 
Econômica Federal, através 

do programa Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento).

O Executivo pediu a li-
beração de recursos para 
recapeamento das princi-
pais vias e das entradas da 
cidade. A assinatura define 

o empréstimo de R$10 mi-
lhões, e as obras de recape-
amento devem começar em 
outubro.

Durante discurso, antes 
da assinatura, o prefeito 
Marcus Soliva (PSB) garantiu 
que o novo convênio não vai 

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, durante o encontro em que a cidade confirmou parceria com a Caixa pela pavimentação
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afetar os cofres do municí-
pio para os próximos anos, 
já que a Prefeitura contará 
com redução nos valores 
pagos em indenizações tra-
balhistas por meio de re-
quisitórios e precatórios. A 
assinatura teve a presença 

dos representantes da Caixa 
na região e do presidente da 
Câmara, Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD).

Serão recapeadas as prin-
cipais vias do município que 
necessitam de melhorias, 
como as avenidas Padroeira 
do Brasil, Nossa Senhora de 
Fátima, Basf, João Rodrigues 
de Alckmin e Presidente 
Getúlio Vargas.

Foram confirmadas ainda 
o trabalho nas ruas Pires 
Barbosa, Santa Clara e o 
Viaduto Jacobelli. A Prefei-
tura alterou o cronograma 
de obras das demais vias.

“Estamos objetivando fa-
zer acima de 150 mil m² 
de recape na cidade, dá em 
torno de 22 vias, entre ruas 
e avenidas. Trará mobilida-
de urbana melhor, inclusi-
ve um visual melhor para 
Guaratinguetá, já que é uma 
cidade turística e precisa 
de obras de recape sendo 
feitas de forma constante. 
Isso trará uma melhoria nas 
vias urbanas que estão des-
gastadas", explicou Soliva.

A Prefeitura tem recorrido 
à Caixa para operações de 
crédito. O município já em-
prestou, por meio do Finisa, 
recursos para pavimentação 
de vias, obras de infraes-
trutura do Jardim do Vale 
e compra de máquinas e 
equipamentos. Todos os pe-

didos de empréstimo, antes 
de chegar à Caixa, passam 
pelo aval da Câmara. 

“Para o município ter 
acesso, ele tem que passar 
por uma avaliação na Caixa, 
como se fosse um cliente 
que vai tomar um emprés-
timo. Tem uma avaliação 
técnica para saber se a 
cidade tem sua saúde finan-
ceira em um bom estado. 
Guaratinguetá foi avaliada 
e aprovada, já tomou outras 
operações de investimento, 
e com essa já são cinco con-
tratos assinados", contou a 
superintendente da Caixa, 
Cláudia Ramos.

Segundo Soliva, o recape-
amento das vias não será 
feito pela Codesg (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
de Guaratinguetá).

O prefeito alegou que a 
Companhia está com alta 
demanda de serviços e, de-
vido a isso, será aberto um 
processo licitatório. “Vamos 
dar uma folga para a Co-
desg, que está com diversas 
obras", afirmou. "Faremos 
um processo licitatório, se 
não houver nenhum inte-
ressado, passaremos para 
a Codesg”, concluiu.

A previsão para início das 
obras no município é outu-
bro deste ano e os serviços 
devem ser concluídos em 
maio de 2020.

Com duas do Vale “no azul”, TCE aponta 
86% de cidades em risco em todo estado
Prefeituras têm trinta dias para regularizar orçamentos e evitar rejeição de contas

Rafaela Lourenço
Região

A cada dez municípios paulis-
tas, oito estão com o orçamento 
comprometido. Isso é o que 
aponta o levantamento do 
TCE-SP (Tribunal de Contas do 
estado de São Paulo). Ao todo, 
86% das cidades paulistas estão 
no vermelho. Na região, apenas 
Silveiras e Potim apresentaram 
variação positiva entre a arre-
cadação e gastos.

Segundo as análises do TCE 
referentes aos meses de maio 
e junho, dos 644 municípios 
paulistas, 559 apresentaram 
comprometimento das ges-
tões fiscal e orçamentária. 46 
prefeituras não enviaram os 
dados contábeis, o que impediu 
a análise dos dados de receita 
e despesa. Todos os prefeitos 
foram notificados para que 
tomem as devidas providências, 
de acordo com a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

Apenas vinte administrações 
municipais estão regulares com 
os dados coletados. No Vale 
do Paraíba, destaque para Sil-
veiras que aparece em quarto 
lugar no ranking estadual de 
variação positiva sob a receita 
prevista e arrecadação, com a 
média de 21,1%. Somente Po-
tim, que possui um orçamento 
de aproximadamente R$ 44 mi-
lhões, pontuou positivamente, 
marcando os 5,6%.

Amargam a variação negati-
va os municípios de Cachoeira 
Paulista (-10,07), Aparecida 
(-8,22), Ubatuba (-6,7), Gua-
ratinguetá (-3,89), Piquete 
(-3,02), Lorena (-2,68) e Cruzei-
ro (-0,03). Pindamonhangaba e 
Canas não aparecem no relató-
rio detalhado, porém, ambos 
municípios receberam alertas 
do TCE solicitando documen-
tações referentes ao bimestre. 
Procuramos pelas respectivas 
prefeituras para esclarecer 
a falta de informações junto 

ao Tribunal de Contas, mas 
não obtivemos retorno até o 
fechamento da edição.

Segundo o prefeito de Sil-
veiras, Guilherme Carvalho 
(PSDB), esse é o resultado da 
transparência e seriedade da 
atual gestão, que segue ven-
cendo ações judiciais, injetando 
recursos para o orçamento e 
investindo em melhorias para 
a cidade. “Pegamos uma Prefei-
tura com muitas dívidas. Fomos 
procurando os devedores, 
entramos com várias ações e 
estamos ganhando. O dinheiro 
vai entrando certinho. Foi bem 
difícil no começo, mas esse 
resultado é bem gratificante 
para nós”, comentou.

Carvalho aponta que a prin-
cipal fonte de arrecadação do 
município são os royalties de 
petróleo, com o atual valor 
mensal de R$ 970 mil, antes 
apenas R$ 180 mil. Cerca de 
R$ 10 milhões de dívidas foram 
ressarcidos à Prefeitura. A arre-

cadação de tributos também se-
gue dentro da estimativa de R$ 
500 mil por ano.  O Executivo 
ainda aguarda R$ 2 milhões de 
um devedor que deve cair aos 
cofres públicos. Enquanto isso, 
obras são realizadas, médicos 
como pediatra, oftalmologista 
e ortopedista são contratados 
e a frota municipal renovada 
com 22 veículos.

Com um cenário semelhante 
de heranças de dívidas de ges-
tões passadas, Potim comemo-
ra a variação positiva. Segundo 
a secretária de Administração, 
Raphaela Abrantes, Erica Soler 
(PR) conseguiu retirar Potim do 
Cadin (Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor 
Público Federal), parcelou cer-
ca de R$ 16 milhões de dívidas, 
negocia acordos de convênios 
e destaca os índices de efetivi-
dade municipal e o superávit 
financeiro apresentado. Entre 
os parcelamentos e prestações 
de contas está um telecentro 

Sede do TCE em São Paulo; cidades em risco de caixa em colapso
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(área de informática para a 
população) que não foi cons-
truído. “O dinheiro sumiu, não 
estava em conta e tivemos que 
parcelar para devolver para a 
União. Há débitos também com 
fornecedores, que na medida 
que conseguimos planejar, 
vamos fazendo o pagamento”, 
salientou Raphaela.

Na cidade, a maior fonte de 
arrecadação é repartição de 
receitas, o que transfe pela 
União e Estado, como o Fundo 
de Participação dos Município, 
repasse de IPVA e ICMS.

Segundo o TCE, as prefeituras 
que não obtiveram êxito no 
terceiro bimestre terão, dentro 
de trinta dias,  que adequar os 
orçamentos, limitar empenhos 
e priorizar os tipos de gastos e 
movimentações financeiras, se-
guindo a Lei de Responsabilida-
de Fiscal. Se não ajustarem, as 
contas comprometidas poderão 
ser rejeitadas no final do ano.

Os dados são públicos e os 
interessados podem conferir 
a relação completa de cidades 
e prefeitos através do link tce.
sp.gov.br/visor.
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Presidente da Câmara barra pauta em discussão no plenário; 
vice pede explicações sobre negativa e deve levar caso à Justiça

Com rejeição de pedido 
por CPI contra Ernaldo, 
Wadê cria novo atrito entre 
vereadores de Aparecida

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Terminou em polêmica a pos-
sibilidade de abertura de uma 
CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) para apurar os pro-
cessos que envolvem o prefeito 
afastado de Aparecida, Ernaldo 
César Marcondes (MDB). A 
Câmara recebeu uma denúncia 
de um morador, que pedia in-
vestigações por parte dos par-
lamentares sobre Marcondes. O 
departamento jurídico da Casa 
emitiu um parecer referente a 
abertura da CPI, mas o chefe 
do Legislativo, Wadê Pedroso 
(DEM) não acatou a denúncia e 
deixou de discuti-la no plenário.

A sessão da última segun-
da-feira foi marcada por uma 
série de discussões entre os 
parlamentares após a negativa 
de Pedroso em debater a pauta. 
O diretor geral da Casa, José Ge-
raldo de Souza, leu na íntegra 
a resposta do departamento 
jurídico. Após a leitura, Wadê 
Pedroso rejeitou a denúncia. 
"Considerando os pareceres 
recebidos pela presidência, 
da assessoria técnica, chefia 
de gabinete, os quais eu uso 
como razões para decidir, eu, 
presidente, deixo de receber 

o requerimento apresentado 
pelo senhor André Luiz Mon-
teiro".

Vice-presidente da Casa, José 
Reis, o Dudu (PR), rebateu a 
justificativa de Pedroso e pediu 
que a denúncia fosse debatida 
pelo plenário. "O senhor tem 
que colocar em votação e 
deixar o plenário decidir o que 
acha. Acho que isso pode dar 
problema para o senhor, deixe 
que o plenário decida. Se per-
der no plenário, perdeu. Agora, 
se passar, tem que ser aberta 
a comissão processante e dar 
início aos trabalhos. Será feito 
tudo com lisura, com direito a 
defesa", argumentou.

Assim como Dudu, Ana Alice 
Braga (Pode), Carlos Alexandre 
Rangel 'Xande' (PSD) e Cida 
Castro (DEM) também se posi-
cionaram a favor do debate. A 
resposta negativa de Pedroso 
surpreendeu os parlamentares, 
que aguardavam a discussão 
pela abertura da CPI, e o pró-
prio denunciante, que estava 
presente na sessão. Houve 
um início de bate-boca entre 
os vereadores e moradores. A 
Guarda Civil Municipal foi cha-
mada para conter os ânimos 
no plenário. Apesar da longa 
discussão, Pedroso não mudou 
sua postura e rejeitou abrir a 

discussão no plenário.
“Estamos vivendo em tempo 

de transparência, pois se chega 
uma denúncia aqui, que os 
nossos olhos fiscalizadores não 
viram, porque está correndo 
em segredo de justiça, se ele ou 
algum cidadão, seja ele quem 
for, tiver uma denúncia sobre o 
que for, nós temos que acolher 
a denúncia e dar ouvidos aos 
cidadãos, e por fim, decidir 
com calma", exaltou Ana Alice.

Justificativa – Questionado 
pela reportagem sobre o que 
levou a rejeição da denúncia, 
mesmo sem um debate com 
os demais vereadores, Wadê 
Pedroso respondeu. "É impor-
tante termos um acolhimento 
do Ministério Público. Se está 
em sigilo judicial, por que nós 
temos que fazer algo? A hora 
que a Justiça mandar para 
a Câmara, aí nós vereadores 
teremos fundamentos para 
decidir. Fui pelo artigo 123 da 
Lei Orgânica, inciso 5, eu tive 
essa decisão".

Ao contrário do que foi dito 
em plenário, o presidente 
da Câmara afirmou que os 
vereadores tiveram acesso a 
denúncia feita pelo morador e 
ao parecer. Durante a sessão, 
os parlamentares citaram que 
o parecer do departamento 

jurídico só foi enviado as 19h, 
horário marcado para início 
da sessão. "Ela (denúncia) está 
arquivada. A importância é que 
nós vamos seguir o regimento 
da Casa. A partir do momento 
que a Justiça tem o documento 
e encaminha para a Câmara, 
fica mais conduzir uma CEI ou 
uma CPI".

Intimação – O vice-presi-
dente da Casa apontou que 
Pedroso não agiu corretamente 
ao tomar para si a decisão 
pela rejeição da denúncia. 
Dudu pediu ao presidente da 
Câmara que conste em ata a 
justificativa por escrito sobre 
a negativa da denúncia, que 
deve ser apresentada em 48 
horas. Segundo o parlamentar, 
o artigo e o inciso citados por 
Pedroso não justificam a falta 
de diálogo no plenário.

Sobre as possíveis consequ-
ências pela falta de diálogo 
por parte de Pedroso, Dudu 
se manteve cauteloso. "Vamos 
esperar a ata. Temos 48 horas 
para pensar o que vamos fazer. 
Em posse da ata, vamos olhar 
a Lei Orgânica e Regimento 
Interno, e questionar o presi-
dente sobre o que ele fez, pois 
não está certo. Mas vamos dar 
direito de defesa para ele", 
concluiu.

O presidente da Câmara de Aparecida, Wadê Pedroso (à direita), barrou processante contra Ernaldo durante a última sessão na Casa
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AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

2081 – Denis Tenorio Cavalcante e Maria  Raquel Nunes.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, despachante, divorciado, nascido no dia 20 
de setembro de 1982, residente e domiciliado a Rua Itaparica, 301, 
Itaguaçu. Geraldo, Aparecida/SP, filho de Jose Tenorio Cavalcante e 
Aparecida Berlofa Cavalcante. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida no dia 31 de julho  de 1976, residente e domiciliada na 
Rua Itaparica, 301, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de João Batista Nunes 
e Jamira Antonia Nunes da Silva.
2082 Luis Eduardo dos Santos Pinheiro e Hilda Rosineia Xavier.  Ele, 
de nacionalidade brasileira, tec. De manutenção, divorciado, nascido no 
dia 15 de outubro de 1973, residente e domiciliado a Rua Flippo, 10, Bloco 
10, Apto. 203, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Jose Ildefonso Pinheiro 
e Celeste Aparecida dos Santos Pinheiro. Ela, de nacionalidade brasileira, 
do lar, solteira, nascida no dia 04 de abril  de 1980, residente e domiciliada 
na Rua Flippo, 10, Bloco 10, Apto. 203, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha 
de Victor dos Santos Xavier e Hilda Maria da Silva Xavier.
2083 – Reinaldo Antonio de Souza e Nair Osório Fernandes.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido no dia 06 de janeiro 
de 1959, residente e domiciliado a Rua Jorge Salomão Kopaz, 250, Manto 
Azul, Aparecida/SP, filho de Alexandre Candido de Souza Filho e Ana Rita 
de Souza. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida 
no dia 03 de dezembro  de 1963, residente e domiciliada na Rua Jorge 
Salomão Kopaz, 250, Manto Azul, Aparecida/SP, filha de Alencar Osório 
Fernandes e Terezinha Jesuina Monteiro Fernandes.
2084 – Ricardo Cardoso dos Santos Filho e Bruna Cristina Santos 
Fonseca.  Ele, de nacionalidade brasileira, fiscal de corredor, solteiro, 
nascido no dia 14 de maio de 1993, residente e domiciliado a Rua Alfredo 
Penido, 142, Jd. S. Paulo,  Aparecida/SP, filho de Ricardo Cardoso dos 
Santos e Dulcinéia de Carvalho Santos. Ela, de nacionalidade brasileira, 
do lar, solteira, nascida no dia 06 de julho  de 1994, residente e domiciliada 
na Rua Alfredo Penido, 142, Jd. S. Paulo, Aparecida/SP, filha de Mateus 
Chaves Fonseca e Claudia Cristina dos Santos Fonseca.
2085– Gilson Rodrigues de Miranda e Mariéle Diniz Paulino.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido no dia 17 de 
março de 1983, residente e domiciliado a Rua Jose Elache, 51, Apto. 
02, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Custodio Anibal de Miranda e Lila 
Rodrigues Miranda.  Ela, de nacionalidade brasileira, Aux. administrativo, 
solteira, nascida no dia 08 de fevereiro  de 1996, residente e domiciliada 
na Rua Jose Elache, 51, Apto, 02, Ponte Alta,  Aparecida/SP, filha de Jose 
Mauro Paulino e Jamilha Maria Diniz.
2086 – Daniel Siqueira Macedo da Costa e Camila Helena Dalcin.  Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido no dia 26 de 
junho de 1978, residente e domiciliado a Rua Joaquina Prado, 276, Ponte 
Alta, Aparecida/SP, filho de Francisco da Costa e Ana Maria Siqueira da 
Costa. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 
09 de fevereiro  de 1989, residente e domiciliada na Rua Joaquina Prado, 
276, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de Jose Valdenir Dalcin e Adriana de 
Oliveira Pinto Dalcin
2087 –Herick Jorge Moraes e Carolina Diniz Machado.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro mecatrônico, solteiro, nascido no 
dia 02 de novembro de 1991, residente e domiciliado a Rua Barão do 
Rio Branco, 123/1, Centro, Aparecida/SP, filho de Jose Henrique Vialta 
Moraes e Glaucia Maria da Silva Jorge. Ela, de nacionalidade brasileira, 
engenheira química, solteira, nascida no dia 25 de maio  de 1993, residente 
e domiciliada na Rua Barão do Rio Branco, 123/1, Centro, Aparecida/SP, 
filha de Rogerio Junqueira Machado e Julia Maria Diniz Costa Junqueira.
2088 – Johny da Silva Beatriz e Leila Cristina Costa.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido no dia 19 de 
maio de 1988, residente e domiciliado a Rua Jose Murad, 155, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filho de Gladstone Beatriz e Luzia da Silva Beatriz. 
Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 02 
de outubro de 1978, residente e domiciliada na Rua Maquira, 62, Pq. 
Jurema, Guarulhos/SP, filha de Moises Monteiro Costa e Maria Tereza 
de Oliveira Costa.
2089 – Lucas Vieira Amaro Fermiano e Sila Vitoria de Almeida Messias.  
Ele, de nacionalidade brasileira, atendente, solteiro, nascido no dia 24 
de agosto  de 1993, residente e domiciliado a Rua Andre Tozzetto, 137, 
Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filho de Nilton Amaro Fermiano e Luciana 
Vieira Fermiano. Ela, de nacionalidade brasileira, Aux. Depto. Pessoal, 
solteira, nascida no dia 12 de maio  de 1997, residente e domiciliada na 
Rua Andre Tozzetto, 137,Sta. Terezinha, Aparecida/SP, filha de Geraldo 
Antonio Messias e Deocresina Maria da Silva
2090 –Matheus Kelly Nogueira e Aline Beatriz Alves dos Santos.  
Ele, de nacionalidade brasileira, vigilante, solteiro, nascido no dia 22 
de fevereiro de 1995, residente e domiciliado a Trav. Nico Reis, 31, Sta. 
Terezinha, Aparecida/SP, filho de Nelson Nogueira e Cristina Kelly. Ela, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida no dia 26 de agosto  
de 1992, residente e domiciliada na Rua Otavio Rodrigues Godoi, 65, S. 
Sebastião, Aparecida/SP, filha de Luiz Carlos Alves dos Santos e Maria 
Luzia Costa Torres.
2091 –Danilo Carvalho Pires e Efigenia Teodoro de Souza.  Ele, de 
nacionalidade brasileira, servente, divorciado, nascido no dia 26 de 
dezembro de 1984, residente e domiciliado a RuaLuiz Siqueira, 168, S. 
Roque, Aparecida/SP, filho de Benedito Teodoro Pires e Imaculada de 
Fatima Carvalho Pires. Ela, de nacionalidade brasileira, Aux. administrativo, 
solteira, nascida no dia 09 de março de 1988, residente e domiciliada na 
Rua Dr. CesarSigaud, 136, S. Sebastião, Aparecida/SP, filha de Vicente 
Teodoro de Oliveira Maia e Efigenia de Souza Maia
2092 –Iury Antunes Pereira Silva e Caroline de Oliveira Cweciliano.  Ele, 
de nacionalidade brasileira, caixa, solteiro, nascido no dia 20 de fevereiro 
de 1997, residente e domiciliado a Rua Jose Murad, 97, Apto. 33-B, Vila 
Mariana, Aparecida/SP, filho de Romulo Camargo Pereira da Silva e Silvia 
Karina Antunes. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
no dia 26 de março  de 1995, residente e domiciliada na Rua Jose Murad, 
97, Apto, 33-B, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Fabian Ceciliano e 
Tatiana Conceição de Oliveira Pita Ceciliano.
2093 –Marcio Matias Barbosa Junior e Natalia Amanda Altemari 
Boschini.  Ele, de nacionalidade brasileira, auditor, solteiro, nascido no 
dia 22 de julho de 1991, residente e domiciliado a Rua Itabaiana, 122, 
Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Marcio Matias Barbosa e Marilse Helena 
de Oliveira Barbosa. Ela, de nacionalidade brasileira, administradora, 
solteira, nascida no dia 26 de março  de 1993, residente e domiciliada na 
Rua Itabaiana, 122, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Reuber Luis Boschini 
e Aparecida Simone Altemari Boschini.
2094 –Everton Fernando de Oliveira e Gleisciellen Guiomar de Moraes 
Francisco.  Ele, de nacionalidade brasileira, Serv. Pub. Estadual, solteiro, 
nascido no dia 24 de abril de 1986, residente e domiciliado a Rua Itaiguara, 
460, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Luiz Gonzaga de Oliveira e Marta 
Ligia dos Santos Oliveira. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida no dia 27 de março  de 1995, residente e domiciliada na Rua 
Itaguara, 460, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose Benedito Francisco 
e Rute Pereira de Moraes Francisco.

Editais de Proclamas — APARECIDA
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U b a t u b a -  A l u g o 
apartamento, bairro 
Marafunda. Com um 
dormitório, sala con-
jugada com cozinha, 
banheiro e lavande-
ria. Não possui ga-
ragem. R$ 630,00 + 
30,00 de água. Luz 
Separado. Telefone: 
99792-1960
Ubatuba- Alugo casa 
para 16 pessoas, com 
4 suítes, cozinha, va-
randa, churrasquei-
ra, ducha, garagem 
murada para 8 car-
ros, a 500m da praia 
do lazaro. Telefone: 
99788-0243
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento, casa, kitnet 
em Ubatuba. Próximo 
a praia grande tenó-
rio. Telefone: 3832-
1317
Ubatuba- Alugo Apar-
tamento Itaguá, 15 
minutos a pé da praia 
grande. 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Lorena- Aluga-se ou 
vende-se galpão in-
dustrial ou comercial. 
Portaria, sala de reu-
niões, ambulatório, 
sanitários, poço ar-
tesiano, cabine de 
força, duas entra-
das de frente para 

a dura, amplo escri-
tório e grande área 
de estacionamento. 
Telefone:3157-3416 
ou 98128-2899
Guará- Aluga-se uma 
casa no Jardim Santa 
Luzia. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal e garagem 
coberta para 2 carros. 
Valor: R$ 700,00. Te-
lefone: 99614-2077
Ubatuba- Vendo óti-
ma casa no Itagua. 
Três quartos, sala 
de tv/jantar, cozinha 
americana, banheiro 
social, lavandeira, 
piscina e garagem. 
Agende sua visita. 
Telefone: 99144-0630
U b a t u d a -  Ve n d o 
Apartamento com 2 
quartos (1 suíte), sala 
2 ambientes, varanda 
Gourmet, cozinha, 
1 banheiro social, 1 
vaga garagem, armá-
rio nautico, zeladoria. 
Telefone: 12 3833-
7475
Ubatuba- Vendo casa 
em condominio fe-
chado de Ubatuba. 
Fechado, com cacho-
eira e rio. 3 qauatos, 
sauíte, aceita casa 
em Guará. Valor R$ 
350.000,00. Telefone: 
99614-2077
Ubatuba- Vende ou 

Guará- Vende es-
t a c i o n a m e n t o  e 
lava rápido o cen-
tro de Guarpá. R$ 
12.000,00. Telefone: 
98192-3964
Guará- Vendo exce-
lente prédio com 3 
apartamentos, 1 sa-
lão comercial. Todos 
alugados. Boa renda. 
Valor R$ 550.000,00 
Telefone: 99621-1228 
ou 3133-6768
Guará- Lingirie e rou-
pas, revenda lingerie 
e roupas, lucre certo. 
Telefone: 99191-7274
Ubatuba- Empadão 
de Frango. Peça já 
o seu! Fresquinho. 
Telefone: 99169-7093 
ou 3832-5447
Ubatuba-  Roupas, 
sapatos e acessórios 
é no Empório Dondo-
cas Bracho. Telefone: 
99781-5751
Lorena- Vendo Estufa 
de esterelização e se-
cagem digital. Modelo 
el 1.1 digital, medidas 
internas (lxaxp) 31,0 
x32,0 x 29,5cm. Vol-
tagem 127 ou 220v. 
Capacidade 30 litros 
potencia: 550 watts. 
Telefone: 3152-4744
Lorena- Vendo um 
forno industrial da 
m a r c a  Te d e s c o 
FB900 refratário a 
gás, em ótimo esta-
do de conservação. 
Telefone: 3157-8408
Guará- Vendo Sofá 
cama novo e um fri-
gobar novo. Tratar 
com Carlos no tele-
fone: 99776-9390 ou 
98197-2422
Guará- Smartphone 
zenfone 3 max 32gb 
em ótimo estado, 
com carregador, cor 
dourado. Telefone: 
99676-2284

Guará- Vendo uma 
rack, uma cadeira de 
escritório e um apa-
relho de som antigo, 
disco vinil. Falar com 
Ana. Telefone: 3133-
4455
Guará- Vendo uma 
HD 250gb segaba-
te barracuda 7200. 
R$ 100.00. Telefone: 
99676-2177
Guará- Telhas de 
aço com 3metros, 
ótimo preço. Telefo-
ne: 3132-1571
Guará- Doces ca-
seiros. Canudos re-
cheados 8unidades 
R$ 6.00, bala baiana 
6unidades R$ 4.00, 
queijadinha 20unida-
des R$ 5.00. Telefo-
ne: 98840-9123
Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019

Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desentu-
pimento de fornos e 

bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152

Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças e fretes. Tr.F: 
99144-7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães 
caseiro recheado e 
rosca. Tr.F: 99158-
1706 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornais, em Guara-
tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, me-
cânica perfeita. Te-
lefone: 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
Guará- Vendo Re-
nout Clio, ano 2002, 
completo. Telefone: 
3132-2480
Guará- Vendo Agile 
LTZ, 1.4, f lex, ano 
2013, branco, com-
pletm com 80,000. 
Telefone: 3105-3814
Guará- Vendo Ecos-
port fsl, 1.6, flex, ano 
2011, preta, conser-
vada. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756
G u a r á -  V e n d o 
F4000, ano 2004. 
Valor R$ 25.000,00. 
Carroceria de madei-
ra. Telefone: 99613-
8955
Guará- Vendo Honda 
fit, 1.4 lx, ano 2010, 
completo. Valor: R$ 
29.300,00. Telefone: 
3105-3814
Moto
U b a t u b a -  V e n -
d o  m o t o  H o n d a 

CBR250, ano 2012, 
7.000km. Telefone: 
99122-9993
Guará- Vendo uma 
moto Bros, ano 2013, 
único dono, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3126-3514
Guará- Vendo Fazer 
250, 6.000,00. Tele-
fone: 99627-5057
Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Mon-
za Classic 2.0 ano 
96 – G – Tr.F: 99150-
5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002

Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
Frees t y le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. Tr. 
F: 988869-2025 – 
Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
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EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PATROCÍNIO  

E VENDA DE “STANDS” 

A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GUARATINGUETÁ,  com sede na Rua Fernão Dias nº 100, no Município de 
Guaratinguetá, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
nº 48.553.564/0001-88, informa que está retomando a ORGANIZAÇÃO DA 
TRADIOCINAL FEIRA DA APAE, e torna pública a abertura do período de 
seleção de propostas para a obtenção de patrocínio e venda de “stands” 
para o evento denominado “FEIRA DA APAE – FAZER O BEM FAZ BEM”, 
que será realizado nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2019, no Recinto 
de Exposições, localizado na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela,1700, na 
cidade de Guaratinguetá/SP.  

Para a inscrição, as empresas interessadas em montar “stands” na área 
comercial e/ou na área de alimentação, deverão preencher o formulário 
de proposta disponível na secretaria da APAE, sem emendas ou rasuras 
que prejudiquem sua inteligência e sua autenticidade, devidamente 
datado e assinado pelo respectivo representante legal, com identificação 
legível do(s) signatário(s), e protocolado, em um único envelope, na sede 
da APAE, até o dia 20 de setembro de 2019. 

As inscrições serão avaliadas por Comissão de Seleção Interna formada 
especialmente para esse fim. 

Guaratinguetá/SP, 27 de agosto de 2019. 

  João Batista Vaz de Sousa     Antônio Carlos Caltabiano  
     PRESIDENTE - APAE                                             DIRETOR DE PATRIMÔNIO - APAE 

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 PROC. Nº 397/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 
09/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em execução 
de serviços de drenagem urbana, com início na Rua Gonçalves Dias até a Rua 
Madame Curie, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. 
Comunicamos que a sessão pública agendada para o dia 28 de agosto às 14:00 hrs 
para a abertura dos envelopes de propostas de preços, teve o seguinte resultado:
ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
Proposta no valor de R$ 398.263,49
POIEMA CONSTRUTORA LTDA ME, Proposta no valor de R$ 404.904,23
ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA ME, Proposta
no valor de R$ 407.705,85
J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA, Proposta no valor de R$ 449.594,97.
Conforme item 11.4.1., 11.4.5. e 16.3.2.6.a. do edital a empresa POIEMA
CONSTRUTORA LTDA ME está com a sua proposta dentro dos 10% superiores
á proposta mais bem classificada e a convocamos para apresentar no prazo de
2 (dois) dias úteis a nova proposta comercial inferior àquela ofertada pela licitante
originalmente vencedora. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DIPLOMA
Eu, Fernanda de Lima Valadares, brasileira, portadora 
da cédula de identidade de nº 14691183, CPF 
075421986-02, comunico para os devidos fins, que 
o meu diploma de Mestrado em Ciências – Área: 
Conversão de Biomassa, obtido pelo Programa de 
Biotecnologia Industrial da Escola de Engenharia de 
Lorena da Universidade de São Paulo e homologado 
pela comissão de pós graduação em 26 de agosto de 
2013 foi extraviado, razão pela qual estou solicitando 
a expedição da 2ª via. Por ser expressão da verdade, 
firmo a presente declaração para que surta seus 
efeitos legais.
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Assine Agora mesmo!

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

ag
m

d.
co

m
.b

r

Cidades do Vale voltam a apostar no turismo 
religioso com alto investimento em estrutura
Guará, Lorena e Cachoeira Paulista são destaques em projetos que tentram atrair investimentos

Rafaela Lourenço
Região

Composto por três cida-
des que mais movimentam 
o turismo religioso, o Vale 
do Paraíba é destaque para 
turistas brasileiros e estran-
geiros. Aparecida, Guaratin-
guetá e Aparecida lideram 
a procura por atrações 
religiosas, enquanto Lorena 
se movimenta para alcançar 
maior fluxo de visitantes. 
Região cria estatuto para 
fomentar o segmento.

A mais recente atração 
para os turistas está em 
Cachoeira Paulista. Com 
um investimento de cerca 
de R$ 586 mil, proveniente 
do título MIT (Município 
de Interesse Turístico), a 
cidade contará com uma 
estátua de 22 metros em 
homenagem ao padre Léo 
Tarcísio Gonçalves Pereira, 
o Padre Léo, que passa por 
processo de beatificação 
encaminhado ao Vaticano. 
A obra, feita com vinte to-
neladas de aço no atelier do 
escultor Gilmar Pinna, em 
Guarulhos, levou seis meses 
para ficar pronta e chegou 
à cidade no último dia 25.

De acordo com a Pre-
feitura, a escultura ficará 
no Mirante Padre Léo, no 
bairro Jardim da Fonte, o 
ponto mais alto da cidade. 
A inauguração do espaço, 
que deve contar com mais 
atrações, está prevista para 
novembro.

O fundador da Comuni-
dade Bethânia (instituição 
que atua na recuperação 
de dependentes químicos), 
Padre Léo, também conta 
com Centro Cultural Me-
morial, localizado no esta-
cionamento do Eco Valle 
Shopping, em Lorena. O 
espaço funciona de terça-
-feira a domingo, das 8h às 
17h. Às segundas-feiras o 
local é fechado para limpeza 
e manutenção.

Ainda sobre o fortaleci-
mento do turismo religioso 
na região, representantes 
das nove cidades Aparecida, 

Cachoeira Paulista, Gua-
ratinguetá, Cunha, Potim, 
Canas, Piquete, Roseira 
e Lorena se reuniram no 
último dia 26, em Cunha, 
para discutir o Estatuto 
da Região Turística da Fé. 
O encontro resultou na 
fundação de uma associa-
ção de direito privado sem 
fins lucrativos e políticos 
com o foco na realização 
e divulgação dos eventos e 
investimentos no turismo 
da região. A associação é 
presidida pela secretária 
de Turismo de Aparecida, 
Márcia Filippo.

Guaratinguetá e Apareci-
da também atraem turistas 
de todo o País, inclusive de 
estrangeiros, como divulga-
do pelo Santuário Nacional, 
que apontou um aumento 
de 140% de hóspedes de 
outros países no primeiro 
semestre de 2019. As cida-
des se uniram para oferecer 
um novo meio de locomoção 
para os fiéis, o “Ônibus da 
Fé”, que passa por 16 pon-
tos turísticos e culturais 
entre os dois municípios.

O projeto da agência Ac-
cetur Turismo, em parceria 
com a Valetur Transportes, 
conta inicialmente com dois 
micro-ônibus que passam 
por pontos como o Santuá-
rio Nacional de Aparecida, 
a Basílica Rio Santo Hotel, 
Igreja Matriz de Santo An-
tônio (acesso à casa de Frei 
Galvão), Estação de trem de 
Guaratinguetá e a Cidade 
do Romeiro. O transporte 
funciona às sextas-feiras, sá-
bados, domingos, feriados e 
vésperas de feriados. Outras 
informações sobre os servi-
ços podem ser fornecidas 
pelos telefones (12) 98121-
0587 e (12) 981389901.

A infraestrutura da re-
gião para receber cada vez 
mais turistas e facilitar as 
locomoções tem uma ex-
pectativa de ser ampliada 
com a construção do projeto 
viário “Arco da Fé”, que in-
terligará  os municípios de 
Roseira, Aparecida, Potim e 
Guaratinguetá.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, em 2017, o agora pre-
feito afastado de Aparecida, 
Ernaldo Cesar Marcondes 
(MDB), destacou que o in-
vestimento para a realiza-
ção do projeto seria de até 
R$ 202 milhões para a obra.

Em continuidade as tra-
tativas, o prefeito de Gua-
ratinguetá, Marcus Soliva, 
(PSB) oficializou com a 
MRS Logística o termo de 
compromisso de elaboração 
do projeto executivo do 
viaduto do Arco da Fé, que 
passará pela rodovia Presi-
dente Dutra. O investimento 
para o projeto será de R$ 1 
milhão por parte da conces-
sionária, com previsão de 
três meses para conclusão.

A Prefeitura de Guara-
tinguetá ressaltou que, em 
caso de aprovado pelo TCU 
(Tribunal de Contas da 
União), o calendário para 
início das obras do viaduto 
poderá ser elaborado ainda 
neste ano.

A Basílica Velha de Aparecida, primeiro ponto do maior centro do turismo religioso no Vale do Paraíba; Aparecida amplia investimento

Fotos: Marcelo Augusto dos Santos


