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Santuário prevê sessenta mil 
peregrinos a pé para o dia 12
Volta de liberação total de movimento de fiéis após restrição da pandemia gera expectativas 
no município para atividades na Basílica; PRF lança aplicativo para auxiliar romeiros

Faltando quatro dias para o 
12 de outubro, a Festa de Nossa 
Senhora Aparecida coloca uma 
atenção especial para com a 
rodovia Presidente Dutra, que 
já registra grande número de 
romeiros seguindo a pé em 
direção ao Santuário Nacional. 
A expectativa da Polícia Rodo-
viária Federal é que esse ano, 
com a liberação das restrições, 
cerca de sessenta mil pessoas 
caminhem até Aparecida.

Em 2021, peregrinaram a pé 
até a Basílica, 30.432 pela Via 
Dutra, segundo a concessioná-
ria que administra a estrada. 
No Dia da Padroeira, o número 
de romeiros caminhando foi 
de 1.773 pessoas, totalizando 
32.205 romeiros que chega-
ram a Aparecida ao longo dos 
dez dias de solenidades.

Para auxiliar esse público, a 
PRF lançou um aplicativo para 
ajudar os romeiros com rotas 
de peregrinação e alertas de 
ponto de apoio. Por meio do 
app, o usuário terá acesso a 
vários serviços e informações 
úteis para a romaria, como as 
principais rotas para chegar 
na Basílica, indicações dos 
pontos de apoio, restaurantes 
próximos e rede hoteleira, além 
de receber alertas de acidentes 
nas vias, poder atualizar as 
condições das entradas, checar 
a previsão do tempo, entre 
outras funcionalidades.

Ainda de acordo com a PRF, 
ao final do percurso, o usuário 
poderá gerar um certificado 
de conclusão da viagem, emi-

Andréa Moroni
Aparecida

tido pela organização religiosa 
responsável pelo evento e pela 
própria Polícia Rodoviária. 
O aplicativo PRF Peregrino é 
gratuito e está disponível na 
versão Android e IOS, podendo 
ser baixado na loja virtual do 
celular.

A inspetora da Polícia Ro-
doviária Federal, Fernanda 
Souza Carlos, orienta os 
peregrinos a ter muita aten-
ção durante a caminhada, 
usar roupas claras, uso do 
colete reflexivo e andar em 

fila indiana. “É importante 
priorizar a caminhada em 
grupo, evitar caminhar à 
noite porque a visibilidade 
é reduzida e o risco de acon-
tecer um acidente é maior”.

Para ajudar os devotos 
que estão fazendo a pere-
grinação, tendas de apoio 
foram espalhadas ao longo 
da rodovia. Nos locais, volun-
tários oferecem água, frutas 
e outros alimentos, espaços 
para descanso com colchões 
e cadeiras, local para banho, 

fisioterapia, massagem e tam-
bém conexão com internet.

Programação – Com o fim 
das restrições, o Santuário 
programou dois shows para 
os romeiros que visitarem a 
Basílica. No sábado (8), a par-
tir das 20h55, se apresentam 
a cantora e apresentadora da 
TV Aparecida, Mariângela 
Zan, a cantora, compositora 
e intérprete da Música Po-
pular Brasileira Joanna, e 
convidados.

O tributo à Padroeira do 

Brasil será realizado na Tri-
buna Dom Aloísio Lorschei-
der.

Na segunda-feira (10), o 
Festival da Padroeira traz o 
show do cantor Daniel, com 
apresentação da orquestra 
do Pemsa (Projeto de Edu-
cação Musical do Santuário 
de Aparecida). O evento tem 
início também às 20h55, na 
Tribuna do Pátio das Pal-
meiras.

Outros seis artistas convi-
dados se juntam ao cantor no 

Santuário Nacional, neste dia, 
para homenagear a Rainha 
do Brasil com seus dons. 
Alexandre Pires, Maurício 
Manieri, Thiago Arancam, 
Luiza Possi, Elba Ramalho e 
Liah Soares já confirmaram 
presença na produção desta 
grande festa.

No dia 12 de outubro, a 
expectativa do Santuário 
Nacional é receber mais de 
75 mil pessoas, número re-
gistrado na mesma data no 
ano passado. Esse número 
deve ser superado porque 
a restrição de número de 
romeiros nas celebrações não 
está mais em vigor.

No dia de Nossa Senhora 
Aparecida, as festividades 
começam às 4h50. Ao todo, 
seis missas estão programa-
das, todas no Altar Central 
da Basílica, às 5h, 7h, 9h 
(missa solene), 12h, 14h, 
16h e 19h15. A partir das 
18h haverá uma procissão, 
saindo da Basílica Histórica 
em direção ao Santuário Na-
cional. Após a última missa, 
haverá um show pirotécnico.

Tenda do peregrino - A 
Tenda dos Peregrinos, espaço 
de acolhida para os devotos 
que peregrinam ao Santuário 
Nacional, a pé ou de bicicleta, 
funcionará a partir de hoje 
até o dia da Padroeira do 
Brasil (12), das 7h às 19h. A 
estrutura fica situada atrás 
da Sala de Imprensa, no pátio 
da Basílica.

Montada especialmente 
para o período da Novena e 
Festa da Padroeira de 2022, 
na Tenda são oferecidos ser-
viços de massagem, lavagem 
dos pés, alongamento, cura-
tivos, atendimento médico e 
de enfermagem.

Em torno de mil volun-
tários, profissionais e es-
tudantes de diversas áreas 
se unem nos cuidados com 
os romeiros. A iniciativa é 
desenvolvida desde 2017. 
Em 2021, cerca de duas mil 
pessoas que passaram por 
Aparecida, em rotatividade, 
foram atendidas ao longo dos 
cinco dias.

Movimentação rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em 2021; capital católica acredita em alta após período de restrições
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Prefeitura dá início à obras sem previsão de 
liberação da ponte da Padre João Renaudin
Restauro conta agora com atuação da Sabesp após descoberta de estrago da galeria que agravou problemas

A secretaria de Serviços 
Municipais de Lorena deu iní-
cio na terça-feira (4) às obras 
de reparo do manilhamento 
da ponte da rua Padre João 
Renaudin, no bairro da Olaria. 
O local teve um trecho de sua 
calçada comprometida após as 
fortes chuvas da semana pas-
sada. Ainda não há um prazo 
para liberação, já que agora, a 

Da Redação
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à obra descobriram vários 
vazamentos na tubulação da 
Sabesp. “Tinham vários pontos 
da rede da Sabesp com vaza-
mento, o que contribuiu para 
a nossa rede desmoronar. Teve 
um solapamento ali e a galeria 
acabou arriando no local”.

Rosana informou que a em-
presa já foi acionada para 
solucionar os vazamentos. “A 
Sabesp já está no local para 
acabar com os vazamentos. 
Nossos pedreiros já vão dar iní-
cio ao muro de arrimo no local, 
mas ainda não temos previsão 
de liberação do trânsito”.

Segundo a secretaria, não 
ter sido afetada, a via preci-
sou ser interditada, visando a 
segurança dos condutores. A 
secretaria de Trânsito e Trans-
portes realizou a sinalização e 
identificação dos desvios.Trabalho da secretaria de Obras em ponte da João Renaudin; Sabesp dá início à recuperação de galerias

Sabesp (Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo) atua no local.

Os trabalhos prometem re-
parar o estrago da galeria que 
cedeu e provocou o desbarran-
camento no entorno. O serviço 
na ponte, localizada sobre o Rio 
Taboão, está sendo acompa-
nhado pela secretaria de Obras 
e Planejamento Urbano.

Segundo a engenheira Rosa-
na Reis, secretária de Obras e 
Planejamento Urbano, quando 
os funcionários deram início 
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Câmara de Lorena assina 
nova parceria com TCE 
por maior transparência
Ação  com órgão tem o objetivo de dar mais transparência 
aos gastos do Legislativo, com uso de conteúdo audiovisual

A Câmara de Lorena aderiu, 
na quarta-feira (5), ao termo de 
cooperação com o TCE-SP (Tribu-
nal de Contas do Estado de São 
Paulo), adotando a Rede TCE-SP. 
O presidente da Casa, Dr. Fábio 
Longuinho (PSD), participou da 
assinatura do convênio na sede 
do Tribunal, em São Paulo, com as 
presenças do presidente do órgão 
fiscalizador, o conselheiro Dimas 
Ramalho, e várias autoridades 
estaduais.

A parceria pública, por meio do 
termo com 108 câmaras paulis-
tas, tem o objetivo de difundir o 
conteúdo audiovisual de caráter 
educativo, institucional, jornalís-
tico e informativo à sociedade 
do TCE. “A iniciativa possibilitará 
aumentar a rede de divulgação 
do TCE e das ações da nossa 
Casa. Será uma nova ferramenta 
de transparência do Legislativo 
de Lorena, com auxílio direto do 
Tribunal, na elaboração e nas 
abordagens de temas pedagógicos 
de interesse da nossa população”, 

Da Redação
Lorena

frisou Longuinho. O convênio 
possibilitará, ainda, mais transpa-
rência aos assuntos relacionados 
à fiscalização dos gastos do poder 
público do Estado e da cidade. “Na 
presidência do Legislativo procuro 
inovar e buscar outros instrumen-
tos de transparência relacionados 
aos acontecimentos e aos investi-

O presidente Fábio Longuinho, que anunciou novo acordo por transparência com TCE

mentos realizados pela Câmara. A 
nova parceria com o Tribunal de 
Contas, inédita em nossa cidade, 
reforça meu comprometimento e 
lisura com o Poder Legislativo”, 
salientou.

A iniciativa é totalmente gratui-
ta, sem qualquer tipo de custo ao 
Legislativo municipal.

O DIREITO DE RESPOSTA
O segundo turno enseja ao eleitor 
um direito de resposta: que país 
queremos construir?
Oportunidade para os candidatos 
apresentarem as suas propostas para 
o déficit fiscal, o empobrecimento 
da população, a distribuição de 
renda, as reformas cruciais, a produ-
tividade do trabalhador brasileiro, o 
baixo nível de educação das crian-
ças brasileiras, a fome, uma justiça 
social, melhorar o padrão de vida 
da população, o baixo crescimento 
da economia, avançar no nível de 
discussão política e soluções para 
necessidades difusas da sociedade.
Respostas que definirão o futuro 
e as bases sólidas de um país que 
queremos construir.
O resultado do primeiro turno e o 
embate para o segundo mostra um 
país dividido e não preparado para 
uma discussão madura sobre os 
destinos do país.
O escancaramento dos dois “Brasis” 
de forma clara e transparente.
Um norte e nordeste pobre e sul, 

sudeste e centro-oeste rico.
Vamos reeditar a luta do século 
passado: capital e o trabalho?
Parece-me que esta situação nunca 
foi exposta de maneira tão transpa-
rente, omissas em certas ocasiões, 
e uma passividade de que é assim 
mesmo, um aspecto a não ser des-
pertado.
O risco desta divisão é o emba-
samento político, a base política 
que sustenta estas posições cômo-
das para as duas alas: a esquerda 
defendendo os pobres com auxílios 
emergenciais, benefícios e assisten-
cialismo social e por outro lado a 
defesa da produção nacional, prote-
ção alfandegária, subsídios, em prol 
da classe produtora.
A nossa jovem democracia, imper-
feita, em construção, continuará 
existindo, com idas e vindas, tran-
cos e barrancos, e a urgência que 
o Executivo assuma a sua posição 
evitando o protagonismo do Judici-
ário e do Legislativo.
A polarização raivosa que se criou, 
em um ambiente de disputa entre as 
instituições, dificilmente cessará.
Os dois proponentes ao cargo 
majoritário terão dificuldades para 
estabelecerem a harmonia entre os 
poderes.
Outro direito de resposta dos candi-
datos aos eleitores!
A quantidade de votos atribuídos 
ao presidente fortalece as principais 
lideranças e seus aliados e fortalece 
uma direita que não é moderada, 

com sempre foi a direita no nosso 
país, uma das responsáveis pelo 
nosso atraso econômico e social 
silencioso!
O clientelismo, corporativismo, 
patrimonialismo, o fisiologismo de 
uma direita que facilitou o esquer-
dismo, autoritarismo, racismo.
Este fenômeno do fortalecimento 
da direita se manifestou em quase 
todas as democracias ocidentais.
O que preocupa é que no Brasil ela 
se manifesta de uma forma extre-
mada com muita semelhança ao que 
ocorreu nos Estados Unidos.
Por outro lado, a possibilidade 
de vitória do presidente serena os 
ânimos e evita uma ruptura políti-
ca de sérias consequências para a 
sociedade.
Entretanto, o fortalecimento do 
lulismo e de uma esquerda que teve 
problemas sérios de gestão pública 
e um “olhar para os mais pobres” 
com um discurso assistencialista e 
o desastre econômico que causou 
ao país.
A possibilidade de vitória de Lula 

cria uma situação de governabilida-
de, diante de um diálogo difícil que 
terá que abrir com um Congresso 
que não se reformou.
Outro direito de resposta dos candi-
datos aos eleitores!
O país só superará as suas dificul-
dades sociais e econômicas, com 
uma vida melhor para os brasileiros 
quando superar a mediocridade nas 
nossas entranhas.
Impossível alcançarmos um padrão 
de vida adequado se não resolver-
mos a questão da produção rumo a 
economia do conhecimento, com 
um ensino básico reforçado, um 
aprendizado crítico e capacitador.
A idealização de políticas públicas 
responsáveis para o aumento da 
produção para cada região do país 
com a cooperação dos Estados, uma 
tentativa virtuosa para a solução dos 
nossos problemas.
Por fim, o país continuará racha-
do até que haja uma percepção 
de sucesso em um país repleto de 
problemas e um mundo conturbado 
com questões preocupando a nossa 
realidade.
A verdade é que a margem de erro 
para o próximo presidente é muito 
estreita e um breve olhar para a 
América Latina para a verificação 
da rápida quebra de aprovação dos 
presidentes e a constante alternância 
de poder entre a direita e a esquer-
da.
Resultado: não vai ser fácil gover-
nar o país!

   
Resultado: não vai ser fácil 

governar o país

“A política não é 
a arte do possível. 

Ela consiste em escolher entre o desa-
gradável e o desastroso’.”

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

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 

com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 

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

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

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-

terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

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

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 

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

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 

integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

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

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-

balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
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Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Aline Miranda da Silva, brasileira, solteira, vendedora, RG: 
48.411.607.01-SSP-SP, CPF. 402.043.778-54. A intimada devera 
comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 
287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de 
expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da 
importância, posicionada em 29 de setembro de 2022, de R$ 6.133,52, 
sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), 
somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; do qual é devedora em decorrência de atraso no pagamento de 
prestações relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e 
Venda e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras Avenças 
(Contrato 000978469-1), emitidos aos 27.01.2020, que tem por objeto o 
imóvel situado na Avenida Doutor George Washington Galvão 
Nogueira, nº 1.189 – Apartamento 32- Edifício YES, CEP: 12.519-240 – 
Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 47.435. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira 
e última publicação deste edital, que será publicado nos dias 07, 08 e 11, do 
corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa do credor, requerente da intimação, Banco Bradesco S/A, nos 
termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 
 

Guaratinguetá, 06 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

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

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Maristela Novaes Fernandes Cals, brasileira, casada, administradora 
de empresas, RG. 20.968.680-7-SSP-SP, CPF. 162.798.118.75 e Waldenir 
Gaia Cals, brasileiro, comandante da marinha mercante, RG. 06.130.283-
3.SSP.SP, CPF. 895.633.957.00. Os intimados deveram comparecer a este 
Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do 
Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 
16:00 horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada em 
26 de outubro de 2022, de R$ 247.371,09, sujeita à atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e às 
despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, 
também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual são 
devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao Contrato por Instrumento Particular de Financiamento com Constituição 
de Alienação Fiduciária em Garantia Emissão de Cédula de Crédito 
Imobiliário e outras Avenças, emitidos aos 22.03.2010, que tem por objeto 
o imóvel situado na Rua Laudelino de Freitas Castro, número 169, 
Portal das Colinas, CEP: 12516-190 – Guaratinguetá-SP, objeto da 
matrícula no CRI sob número 38.382. O prazo para pagamento da dívida é 
de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste edital, que 
será publicado nos dias 7, 8 e 11, do corrente mês, sob pena de 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente da 
intimação, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 26 § 
7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 06 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE GUARATINGUETÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados todos os associados do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá, para reunirem-se em 
AGO, a ser realizada no dia 26 de Outubro de 2022, às 08:00h 
(Oito horas), em primeira convocação ou às 09:00h (nove horas), 
em segunda convocação, na sede da entidade, localizada à Rua 
Domingos Rodrigues Alves, no 441, Centro, Guaratinguetá/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGO: - I)- 
Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior; 
II) Deliberar sobre a Previsão Orçamentária para o exercício de 
2023, acompanhado de suas peças contábeis; III)- Parecer do 
Conselho Fiscal.  
De acordo com o Estatuto, a votação será feita pelo sistema de 
escrutínio secreto.
Guaratinguetá/SP, 04 de Outubro de 2022. 

Ana de Sousa Guerra Gomes
Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

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

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Antonio Carlos Ferreira de Castro, brasileiro, casado, militar 
aposentado, RG. 8.899.795.SSP-SP, CPF. 612.120.168.15 e Matildes 
Maria Moreira de Castro, brasileira, bancária, RG. 6.412.311-SSP-SP, 
CPF. 000.826.888-69. Os intimados deveram comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, 
nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 
horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada em 02 de 
Setembro de 2022, de R$ 96.421,19, sujeita à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual são devedores 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato 
por Instrumento Particular de Mutuo de Dinheiro Condicionado com 
Obrigações e Alienação Fiduciária, emitidos aos 29.07.2016, que tem por 
objeto o imóvel situado na Rua Maria Cecília Monteiro dos Santos, 
número 215, Vilage Santana, CEP: 12513-460 – Guaratinguetá-SP, 
objeto da matrícula no CRI sob número 31.592. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste 
edital, que será publicado nos dias 11, 12 e 14, do corrente mês, sob pena 
de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente 
da intimação, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 
26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA 
Nº 490/2022-SUP, 6613/2022-GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação doTERMO 
DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, 
onde lê-se: “Processo nº 490/2022; leia-se “Processo nº 490/2022-SUP; 6613-
GPRO”.
O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 36/2022 - PROC. Nº 405/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei complementar nº 123/2006 e Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é registro de preço para aquisição de 
cápsulas e embalagens a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena 
pelo período de 12 meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do contrato:
Empresa: ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ: 68.577.063/0001-
49 – Vencedora dos Lotes: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 – Valor Total: R$ 283.688,95 (duzentos e oitenta e três 
mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos).
Empresa: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – CNPJ: 10.279.430/0001-48 – 
Vencedora dos Lotes: 03, 04 e 05 – Valor Total: R$ 77.900,00 (setenta e sete mil 
e novecentos reais).
Empresa: EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA – CNPJ: 01.486.185/0001-59 – 
Vencedora dos Lotes: 12, 20, 21, 22, 23, 24 e 28. – Valor Total: R$ 27.600,00 
(vinte e sete mil e seiscentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PE Nº 39/2022 - PROC. Nº 416/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas 
aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei complementar nº 123/2006 e 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é aquisição de tablets 
para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão da ata de registro de preços:
Empresa: HIGH TECH INFORMATICA SÃO CARLOS LTDA EPP – CNPJ: 
27.703.597/0001-97 – Vencedora do Item: 01 – Valor Total: R$ 24.875,00 (vinte 
e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação

Concorrência Pública n° 02/2022 - Proc. Nº 238/2022
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da 
CONCORRÊNCIA PUBLICA 02/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de modernização do sistema de 
Iluminação Pública por tecnologia LED e implantação de postes inteligentes 
multiaplicativos e rede Wi-fi em diversas vias e praças no município.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos 
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de 
habilitação do Edital, decide que as empresas RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, 
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE IND. E COM. LTDA, CONVÊNIO 
LORENA (FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI 
e SEVEN ENGENHARIA E CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA) e CONVÊNIO 
BRILHA LORENA (ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA e STYA COMERCIAL, 
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA) foram HABILITADAS e a empresa WT 
TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA foi INABILITADA.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
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.

PREFEITURA DE LORENA
TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO 

Nº 02 AO TERMO DE FOMENTO 03/22
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto Família 
Futsal, inscrita no CNPJ n.º 22.667.644/0001-70, por meio da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, celebram o Termo Aditivo 02, pelo qual acrescenta-se o valor 
de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para aquisição de material de 
consumo a fim de atender as Emendas Impositivas Municipais. O valor global do 
Termo de Fomento passará para R$ 82.415,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos 
e quinze reais). Data da assinatura: 10/10/2022.

PREFEITURA DE PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2022 
- AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2022, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para CONSTITUIÇÃO 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 
DE 20 LITROS, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PIQUETE, de acordo 
com especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital, a 
ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado 
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema 
BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital 
poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e 
pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário 
das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. 
Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 24/10/2022. 
HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 853300801002022OC00061. LOCAL: Sala de 
Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça 
D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando 
será realizada a sessão de abertura. Piquete, 10 de outubro de 2022. RÔMULO 
KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022 
- AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, através de sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 45/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022, TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE  MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com especificações 
constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica 
de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.
bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão ser 
obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone 
(12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas 
às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura 
para recebimento das propostas. DATA: 25/10/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 
853300801002022OC00062 (Ampla Concorrência) e (Cota Reservada). LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço 
sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São 
Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 10 de outubro de 
2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL

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

 

 
 

    
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 029/2022 - Edital nº 078/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 124/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO 
PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA-SP, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 25 de outubro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista - 
SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 
12.630-000. e-mail: licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 

 
T E R M O  D E H O M O L O G A Ç Ã O  E  A D J U D I C A Ç Ã O D E  P R O C E S S O  L I C I T A T Ó R I O  

 
    Estando a presente licitação em conformidade com os dispositivos 
constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, 
de 08 de março de 1.994, e demais revisões, considerando que o presente certame não infringiu 
dispositivos da Lei Complementar nº 101/2.000, acolhendo o parecer jurídico e as decisões da 
Comissão Permanente de Licitações, e considerando ainda que não houve a interposição de 
recursos administrativos, resolve: 
 
HOMOLOGAR a presente Licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos seguintes 
termos: 
Processo nº168/2022 
Convite nº011/2022 
Data da Homologação:10/10/2022 
 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA 
DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS. 

Considerando todo o constante do presente procedimento licitatório, em especial julgamento 
da Comissão Permanente de Licitações e Homologação efetuada, ADJUDICO o objeto referido no 
edital, em sua totalidade, considerando o melhor preço ofertado, a seguinte licitante: 

 Empresa: PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 10.483.942/0001-21, 
com menor valor global de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos 
reais). 

 
Na ausência de recurso ou fatos novos, Intime-se a licitante vendedora para os fins de 
direito. 

 
Cachoeira Paulista, 10 de outubro de 2022. 

 
ANTONIO CARLOS MINEIRO 

Prefeito Municipal 



11 DE OUTUBRO DE 20224

RMVale tem mais de 80% dos prefeitos 
em apoio a Tarcísio no segundo turno
Gestores participam de encontro com vice da chapa; ex-ministro foi o mais votado em 31 cidades da região

Candidato a governador 
de São Paulo mais votado no 
primeiro turno das Eleições 
2022, Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) ganhou nesta 
semana o apoio público de 33 
prefeitos da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte). A de-
cisão dos gestores municipais 
segue a tendência do eleitora-
do regional, que na primeira 
etapa da “corrida” ao Palácio 
dos Bandeirantes garantiu a 
vitória de Tarcísio em 31 das 
39 cidades da região. 

A manifestação conjunta 
de apoio ao ex-ministro da 
Infraestrutura, aliado do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
ocorreu durante um evento 
realizado na quarta-feira (5) 
em São José dos Campos. 
O encontro contou com a 
presença do candidato a vice-
-governador, Felício Ramuth 
(PSD), que foi prefeito de São 
José entre janeiro de 2017 e 
março deste ano. Na ocasião, 
Ramuth agradeceu a mobi-
lização dos representantes 
municipais e se comprometeu 
a retransmitir a Tarcísio as 
palavras de incentivo.

Além do atual chefe do Exe-
cutivo de São José, Anderson 
Farias (PSDB), o evento contou 

Da Redação
RMVale 

com as participações dos 17 
demais prefeitos: Aguilar Ju-
nior (Caraguatatuba), Ana Ca-
tarina Bonassi (São Bento do 
Sapucaí), Anderson Mendonça 
(Santo Antônio do Pinhal), 
Antônio Colucci (Ilhabela), 
Antônio Elzo Souza (Igaratá), 

Carlos Souza (Jambeiro), Cle-
mente de Lima (Tremembé), 
Edmar Araújo (Monteiro Lo-
bato), Evail dos Santos (Nativi-
dade da Serra), Felipe Augusto 
(São Sebastião), Flavia Pascoal 
(Ubatuba), Isael Domingues 
(Pindamonhangaba), Jucimar 

Prefeitos que irão apoiar Tarcísio de Freitas
 
1 - Caçapava, Pétala Gonçalves Lacerda;
2 - Igaratá, Elzo Elias de Oliveira Souza;
4 - Jambeiro, Carlos Alberto de Souza;
5 - Monteiro Lobato, Edmar José de Araújo;
6 - Paraibuna, Victor de Cássio Miranda;
8 - São José dos Campos, Anderson Farias;
9 - Campos do Jordão, Marcelo Padovan;
10 - Lagoinha, Tiago Magno de Oliveira;
11 - Natividade da Serra, Evail dos Santos;
12 - Pindamonhangaba, Isael Domingues;
13 - Redenção da Serra, Jucimar Ferreira;
14 - Santo Antônio do Pinhal, Anderson José;
15 - São Bento do Sapucaí, Ana Bonassi;
17 - Taubaté, José Antônio Saud;
18 - Tremembé, Clemente Antônio de Lima;
19 - Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira;
20 - Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro;
22 - Cunha, Zé Eder;
23 - Guaratinguetá, Marcus Augustin Soliva;
24 - Lorena, Sylvio Ballerini;
25 - Piquete, Rômulo Kazimierz Luszczynski;
26 - Potim, Erica Soler;

29 - Areias, Paulo Henrique Coutinho;
30 - Bananal, William Landim da Silva;
31 - Cruzeiro, Thales Gabriel Fonseca;
32 - Lavrinhas, José Benedito;
33 - Queluz, Laurindo Garcez;
34 - São José do Barreiro, Alexandre
de Siqueira;
35 - Silveiras; Guilherme Carvalho;
36 - Caraguatatuba, Aguilar Junior;
37 - Ilhabela, Antônio Luiz Colucci;
38 - São Sebastião; Felipe Augusto;
39 - Ubatuba, Flávia Pascoal.

Prefeitos que se posicionamento 
até o fechamento esta edição
3 - Jacareí, Isaias Santana;
7 - Santa Branca, Adriano Marchesani;
16 - São Luiz do Paraitinga, Ana Lúcia;
21 - Canas, Silvana Zanin;
27 - Roseira, Fernando Siqueira;
28 - Arapeí, Renê Lúcio

Ferreira (Redenção da Serra), 
Pétala Gonçalves (Caçapava), 
Rômulo Kazimierz (Piquete) 
Sylvio Ballerini (PSDB) e Vic-
tor Miranda (Paraibuna).

Representado na reunião 
pelo vice-presidente da Câma-
ra de Cruzeiro, Diego Miranda 
(PSD), o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD) reforçou 
sua predileção por Tarcísio 

durante entrevista na quin-
ta-feira (6) ao programa Atos 
no Rádio. Na oportunidade, 
Fonseca, que no primeiro 
turno apoiou o atual gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB), 
revelou sua expectativa caso 
o ex-ministro vença o pleito. 
“Acredito que se o Tarcísio 
for eleito, ele terá um olhar 
diferenciado e atencioso para 

a nossa região, já que seu vice 
é daqui. Não pude comparecer 
ao evento em São José devido 
ao encontro nacional do meu 
partido, mas estou empenha-
do em ajudar nesse trabalho 
conjunto dos prefeitos da 
RMVale que busca contribuir 
para a vitória do Tarcísio”. 

Além de Fonseca, os outros 
14 gestores municipais que 
não participaram da reunião 
em São José, mas declararam 
publicamente apoio à elei-
ção do republicano foram 
Alexandre Braga (São José 
do Barreiro), Antônio Carlos 
Mineiro (Cachoeira Paulista), 
Erica Soler (Potim), Guilherme 
Carvalho (Silveiras), José da 
Silva (Lavrinhas), José Saud 
(Taubaté), Laurindo Garcez 
(Queluz), Luiz Carlos de Si-
queira (Aparecida), Marcelo 
Padovam (Campos do Jordão), 
Marcus Soliva (Guaratingue-
tá), Paulo Henrique Coutinho 
(Areias), Zé Eder (Cunha), 
Tiago Oliveira (Lagoinha) e 
Willian Landim (Bananal).

Em contrapartida, os seis 
prefeitos que ainda não re-
velaram se apoiarão Tarcísio 
ou o candidato Fernando 
Haddad (PT) no segundo 
turno, que tem sua votação 
marcada para o próximo dia 
30, são Adriano Marchesani 
(Santa Branca), Ana Lúcia Bi-
lard (São Luiz do Paraitinga), 
Fernando Siqueira (Roseira), 
Izaias Santana (Jacareí), Rene 
Gonçalves (Arapeí) e Silvana 
Zanin (Canas).


