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Rua do Campo do GalvãoGuará reajusta imposto em 3,92% para 2021

Ballerini anuncia secretariado 
técnico-político para mandato
Com duas mulheres, grupo promete inovações; prefeito fala em mudanças de comissionados

Mesclando figuras técnicas 
e políticas, o prefeito eleito de 
Lorena, Sylvio Ballerini (PSDB), 
anunciou o secretariado nesta 
semana. Faltando o respon-
sável pela pasta jurídica, o 
grupo promete avaliações, 
continuidade e inovações. O 
prefeito frisou a limpa nos 
cargos comissionados para o 
novo governo.

A coletiva de imprensa reali-
zada na última quinta-feira, na 
Acial (Associação Comercial In-
dustrial, Autônomos e Liberais 
de Lorena) foi marcada pela 

Rafaela Lourenço
Lorena 

promessa de transparência 
para os próximos anos e o 
anúncio, conforme antecipado, 
de um primeiro escalão téc-
nico-político, mas com pouca 
representatividade feminina. 
Apenas duas mulheres fazem 
parte do secretariado até o 
momento.

A secretaria de Adminis-
tração terá o advogado Irbis 
Soncini como responsável; 
a Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural será comandada 
por João Geraldo, o Guatura, 
formado em desenho técnico 
e edificações. Na Assistência 
Social, o especialista em gestão 
do sistema único de assistência 
social, Cláudio Luiz de Freitas 

terá o desafio de ampliar os 
atendimentos.

A Comunicação Social ficará 
com o empresário na área de 
publicidade e marketing, May-
co Finotti; e o Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação com o ex-presidente 
da Acial, mestre em design, 
tecnologia e inovação, Ulisses 
Fucuda.

As duas mulheres que agre-
gam ao grupo são para Cultura 
e Turismo, Juliana Amorim, 
formada em contabilidade e 
atuação na secretaria de Tu-
rismo de Cachoeira Paulista; 
e a engenheira civil Rosana 
Corrêa, que volta ao cargo de 
secretária de Obras e Plane-

Elenco do secretariado do prefeito eleito Sylvio Ballerini para o início do mandato em Lorena; grupo é apresentado com promessas de agilidade nos trabalhos para o próximo ano

Foto: Rafaela Lourenço

jamento após vinte anos de 
experiência na prefeitura de 
Lorena.

A primeira-dama, Cláudia 
Ballerini assumirá o Fundo 
Social de Solidariedade.

Uma das prioridades para 
2021, a Saúde terá Antônio 
Carlos Fabreti, que além da 
formação em ciências físicas 
biológicas, administração e 
gestão, foi administrador da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena durante dez anos. 
Questionado sobre o plane-
jamento para o próximo ano, 
ele destacou a necessidade 
de priorizar a saúde básica, as 
especialidades e a utilização do 
AME (Ambulatório Médico de 

Especialidades) e do hospital 
regional de Taubaté. “A ideia é 
trabalhar com todas as máqui-
nas possíveis. O Município não 
tem só a Santa Casa”. 

À frente da Educação estará o 
pedagogo e professor de histó-
ria Claudinei Bastos, que já foi 
vereador e secretário adjunto 
do setor. Além de reforçar a ne-
cessidade de avaliação de leis 
vigentes, destacou a atribuição 
de aulas como prioridade para 
o início do mandato. 

Para o Esporte, Augusto 
Rédua, formado em educação 
física, mestre em esportes de 
alto rendimento e sistemas de 
preparação de atletas, garante 
um plano emergencial para 

não desassistir os profissionais 
do Fadenp durante a pandemia 
e três direções para a pasta: 
socioeconômica, competições 
e infraestrutura física. O admi-
nistrador de empresas Paulo 
Roberto Cardoso agregará a se-
cretaria de Finanças; enquanto 
o administrador de empresas 
Lucas Mulinari responderá 
pelo Governo. A partir de ja-
neiro, o professor, escritor e 
jornalista Bronson Corrêa será 
o chefe de Gabinete. 

Na Segurança Pública, o 
advogado e investigador de 
polícia Alfredo Ferreira dará 
continuidade aos trabalhos 
como o do COI (Central de 
Operações Integradas). Ferrei-
ra frisou o reforço na Guarda 
Civil Municipal e não descartou 
um novo concurso público para 
a área.

Entre os políticos estão o ve-
reador Waldemilson da Silva, o 
Tão (PL) técnico em química e o 
ex-vereador Rosiney de Souza, 
o PM Souza policial aposenta-
do, que serão secretários de 
Manutenção e Serviços Muni-
cipais e Trânsito e Transportes, 
respectivamente. Fechando a 
lista, Radamés Corrêa, gradua-
do em biologia e especializado 
em perícia em Meio Ambiente 
será o secretário da área. Não 
houve o anúncio para Negócios 
Jurídicos, sob justificativa de 
questões vinculadas ao Estado.

O futuro chefe do Executivo, 
além de responder sobre tu-
rismo e geração de empregos 
salientou que a primeira ação 
como prefeito será relacionada 
à demissão dos comissionários. 
“Os cargos de confiança eles 
saem, é logico, eles estão do 
lado do prefeito e eu acho nor-
mal, tenho que pôr os que estão 
comigo”. Explicou também que 
há bons profissionais concursa-
dos que poderão continuar nas 
funções comissionadas. “Não 
importa se votou em mim ou 
não, eles podem ter a oportuni-
dade. Todos vão ter a liberdade 
de conversar comigo”.

O vice-prefeito Humberto 
Ballerini repetiu o otimismo e 
o auxílio ao irmão em todas as 
áreas. “Eleição acabou e daqui 
pra frente vamos somar com 
todo mundo. Sylvinho é prefei-
to de todos e eu vice de todos”.

Prefeitura de Guará reajusta valor do IPTU em quase 4%
Carnês começam a ser entregues em janeiro de 2021; pagamento do imposto em cota única tem desconto de 5%

Guaratinguetá anunciou 
no último dia 4 um reajuste 
de 3,92% no valor do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano). Os carnês come-
çarão a ser distribuídos em 
janeiro do próximo ano, pela 
agência dos Correios.

O pagamento do imposto 
em cota única terá descon-
to de 5%, se efetuado pelo 
contribuinte até o dia 25 de 
fevereiro. Para as pessoas 
que optarem pelo pagamen-
to parcelado, o vencimento 
será todo o dia 25, iniciando 

Thales Siqueira
Guaratinguetá

também em fevereiro.
As prestações poderão ser 

quitadas em todas as agên-
cias bancárias desde que os 
pagamentos sejam efetuados 
até o dia do vencimento. 
Após a data, o carnê deverá 
ser pago exclusivamente em 
agências da Caixa Econômica 
Federal.

A subsecretária da Fazenda 
do município, Tânia Mara 
Souza, ressaltou que o rea-
juste do IPTU tem como base 
de cálculo o IPCA (Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo) 
referente ao período de no-
vembro de 2019 a outubro 
de 2020.

Mara frisou ainda que a 

população deve receber os 
talões a tempo para o paga-
mento. “Nós já fizemos uma 
reunião e estamos montando 
uma equipe de força de tra-
balho com o Correio para 
atender exclusivamente a 
Prefeitura na distribuição 
dos carnês”. 

Com o objetivo de agilizar 
os trabalhos administrativos, 
outra opção será o acesso 
da segundo via do boleto, a 
partir do dia 20 de janeiro, 
no site da Prefeitura. “Caso 
o munícipe queira, antes de 
receber na sua residência, 
pode antecipar ao acessar 
a nossa página e imprimir o 
seu carnê 2021”.

A respeito do mapeamento, 
denominado georreferen-
ciamento, que serve de base 
para o cálculo do IPTU, a sub-
secretária explicou que neste 
ano a ferramenta não foi 
utilizada. “É uma ferramenta 
que a prefeitura contratou e 
vai ser captada todas as ima-
gens por satélite, e assim que 
esse trabalho for finalizado 
no início do próximo ano será 
realizado uma revisão para o 
IPTU de 2022”.

Em relação aos contribuin-
tes que pedirem a isenção do 
imposto é necessário realizar 
um requerimento, mas o local 
de atendimento ainda não foi 
definido.
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Felipe César

Tanga Frouxa

Política a conta-gotas...
Caso de polícia

Por pouco, o prefeito eleito de 
Cachoeira, Antonio Mineiro (MDB), 
não teve de judicializar o pedido da 
senha do Tribunal de Contas. Disse-
ram que após três tentativas, o Edson 
Mota mandou liberar, assim mesmo 
depois que ficou sabendo que o dele-
gado da Seccional estava pronto para 
entrar em ação. 

Pior que imaginavam
O processo de transição na Pre-

feitura de Cachoeira está assustando 
mais os que estão entrando para a 
futura administração do que quem 
está saindo, e vai ter de prestar con-
tas à Justiça. Mesmo que se ‘gritar 
pega ladrão não fica um’, tem gente 
custando se convencer que tudo que 
começa, um dia tem de terminar, 
principalmente em finanças públi-
cas...

Promessa
Corre na boca pequena de Guará, 

que a sucessão do prefeito Marcus 
Soliva, em 2024, já está virando 
tema de novenas e promessas a 
Frei Galvão. Parece que um dos 
interessados em voltar ao comando 
da cidade prometeu ao ‘santo gua-
ratinguetaense’ não pintar mais o 
cabelo até sentar novamente naquela 
famosa cadeira, agora no terceiro 
andar do Palácio de Vidro, na Chá-
cara Selles...

Mau agouro
E por falar em Palácio de Vidro, 

houve comemoração no gabinete 
pelas contas de 2017 do prefeito 
Marcus Soliva, 
aprovadas in-
cialmente pelo 
Tr i b u n a l  d e 
Contas e, esta 
s e m a n a ,  p o r 
unanimidade na 
Câmara Muni-
cipal. Enquanto 
isso, as viúvas 
que continuam sem ‘uma boqui-
nha’ no poder público tiveram que 
‘engolir em seco’, após a demons-
tração de ‘mau agouro’ em cima dos 
vereadores...

‘Cabeças vão rolar...’
Circula pela Praça São Bene-

dito, de Aparecida, que o prefeito 
eleito Luiz Carlos de Siqueira – o 
Piriquito, está torcendo para a Dina 
Moraes em seu 
final de mandato 
exonerar além 
dos seus secretá-
rios, integrantes 
do segundo e ter-
ceiro escalões, 
ou seja, todos 
comissionados 
da Prefeitura. A 
medida facilitaria a ‘mega faxina’ 
que prometeu fazer na máquina 
pública. A previsão é de limpa total, 
e futuras contratações só para quem 
estiver de fato disposto a trabalhar, 
após passar pelo crivo da capacidade 
técnica... 

Matemática da lógica
Com cinco votos declaradamente 

contrários, dificilmente o vereador 
Carlos de Moura, o Magrão, ven-
cerá José Carlos Gomes – o Cal, 
na disputa pela futura presidência 
da Câmara de Pinda. Segundo os 
numerólogos do Mercadão, ainda 
que Magrão some com os três su-
postamente oposicionistas, quatro 
continuam sendo menos que sete 
votos. Lembraram que Cal se forta-
lece com as bênçãos do gabinete do 
prefeito Isael Domingues...

Despedida 
O ainda vereador Felipe César 

(PV) se despede da Câmara de Pinda 
em alta, com aprovação de mais um 
projeto relevante, a regularização do 

Fabio Longuinho

Como previsto pelo mercado político de Lorena, a apresentação da equipe 
‘inicial’ de governo do prefeito Sylvio Ballerini, aconteceu na última quinta-fei-
ra, nas dependências da Acial, sem causar empolgação. Além dos secretários 
pautados em especialidades como Saúde, Obras, Agricultura, Administração, 
Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Finanças, as cores políticas 
do futuro Legislativo foram observadas nas pastas ocupadas por ex-vereadores, 
deixando claro que o Professor estabeleceu pontes de apoio e governabilidade 
com a Câmara, como um bom princípio de ‘lua de mel’. 

Prefeito Sylvio Ballerini apresenta secretariado composto com técnicos e políticos

‘Macchia alla macchia!!!’

serviço de motoboy e mototaxistas. 
Embora tenha decidido não concor-
rer mais ao Legislativo, Felipe deixa 

além de um le-
gado de projetos 
relevantes que 
ao longo de seus 
vários mandatos 
defendeu e os 
aprovou, uma 
marca positiva 
na política de 
relacionamentos 

entre os poderes. Muitos admirado-
res ainda o esperam, quem sabe, na 
disputa por ‘voos mais’altos...

Cara-crachá...
Mesmo no apagar das luzes de 

seu mandato de presidente da Câ-
mara de Lorena, o vereador Mauro 
Fradique demonstrou que gastar o 
dinheiro público é com ele mesmo. 
Disseram que por estes dias contra-
tou uma empresa pela ‘bagatela’ de 
R$ 150 mil para fazer o reconheci-
mento facial de quem entra ou sai da 
Casa de Leis. A indignação correu 
por conta dos funcionários efetivos 
do Legislativo, que há oito anos não 
têm sequer um reajuste no cartão 
alimentação...

Nem um, nem o outro...
Circula entre os bem informados 

de Guará que devido o impasse das 
candidaturas a futura presidência da 
Câmara, o nome do vereador Marcio 
Almeida – com experiência de três 
mandatos – é o que mais cresce  
como consenso para sucessão de 
Celão.

Prorroga mas não escapa
As expectativas pela decisão do 

Tribunal sobre as contas de 2017 do 
‘enTão’ ex-presidente da Câmara de 

Lorena, prevista 
para esta sema-
na, ao que tudo 
indica levou um 
empurrão para 
frente. De acor-
do com o pesso-
al da esquina, a 
manobra – se é 
que teve – ape-

nas prorroga o inevitável, mais uma 
ação no Ministério Público para 
investigar a provável ‘farra com o 
dinheiro público’ no perído em que 
a 'tanga corria frouxa'. Por pouco, 
mas por muito pouco, a rejeição 
de suas contas não saiu em tempo 
de constar no portfólio pessoal, 
para sua apresentação como um 
dos secretários, do futuro governo 
municipal. Ficaria chique, hein...

Prazo de validade
A julgar pela repercussão do 

anúncio oficial do secretariado de 
Sylvio Ballerini nas rodas políticas 
de Lorena, entre os comentários de 
quem entrou e dos que ficaram para 
uma eventual ‘segunda chamada’, 
a maioria foi unânime em apostar 

Marcus Soliva

Piriquito

que dois ou três com viés político 
não terão vida longa na futura 
administração. Ou por conta do 
‘modus operandi’ na ‘vida pública’ 
que vai destonar da metodologia e 
conduta do próprio prefeito, ou por 
conflito de ‘QI’ – traduzindo: ‘quem 
indicou...’ 

Tragédia anunciada
O alagamento ocorrido esta 

semana nas imediações do bairro 
São João, em Canas, já estava 
sendo aguardado e profetizado por 
muitos na cidade. Desde que o pre-
feito Lucemir do Varal autorizou a 
remoção de um dique de contenção 
das águas pluviais que vinham da 
Dutra, sentido cidade – construído 
há mais de 30 anos pelo saudoso 
ex-prefeito Carlos Marcondes, para 
evitar  enchentes – para dar lugar 
a um novo loteamento, a tragédia 
já estava anunciada. Perguntem ao 
Ademar Ligabo!!!

‘Bom pra cachorro...’
O prefeito de Pinda, Isael Do-

mingues, com sua equipe de go-
verno, fez o maior ‘auê’ nesta 
sexta-feira com a inauguração do 
CEPATAS – Centro de Proteção 
e Atendimentos aos Animais, um 
complexo adaptado para cuidar da 
saúde dos bichos. A euforia é porque 
mesmo a Prefeitura investindo mais 
de meio milhão na transformação do 
antigo Abrigo de Animais num mo-
derno espaço de cuidados, atenção e 
carinho com animais de várias espé-
cies, a oposição apostava ao contrá-
rio, dizendo que a obra não passava 
de movimentação eleitoreira. 

Diga não a “tiabetes”
Os devotos de São Benedito 

estressaram com a proibição dos 
docinhos na tradicional festa do 
Santo de Aparecida e da vizinha 
Guaratinguetá. Sorte do pessoal da 
terra de Frei Galvão, que na falta dos 
docinhos da Igreja, tem os da vere-
adora Tia Cleuza, que nas eleições 
distribuía geral. No Ponto Chique, o 
cafezinho mais politizado da Praça, 
ironizaram dizendo que a Justiça 
Eleitoral alertou: “a Tia Cleuza é 
prejudicial aos diabéticos...”

Projeto a ‘Longo Prazo’
O vereador Fábio Longuinho 

nem bem respirou da corrida elei-
toral de 15 de novembro, na qual 
registrou 50% 
de votos a mais 
que os obtidos 
na eleição de 
2016, já está ar-
ticulando outra 
campanha que 
deve levá-lo à 
presidência da 
Câmara de Lo-
rena. Comenta-se que na corrida 
por 17 votos, ele conta com 12, mas 
ainda busca os outros 5 para ter a 
vitória sem desgaste.

Evangelista quer 
fazer varredura 
no Legislativo de 
Guaratinguetá
Com contrato de higienização investigado 
pela Seccold, mesa diretora garante não 
ter recebido notificação para Comissão 
de Ética sobre apuração de denúncias

O vereador Marcos Evangelista 
(PL) assumiu a presidência da 
Câmara de Guaratinguetá após o 
afastamento de Marcelo Coutinho, 
o Celão (PSD). Evangelista presidiu 
a última sessão e prometeu voltar 
a atenção para o fechamento de 
contas e folha de pagamento deste 
ano na Casa.

O vereador assumiu a função 
após a determinação de afastamen-
to de Celão, um dos investigados 
na operação OverCharge, dirigida 
pelo Seccold (Setor Especializado 
no Combate aos Crimes de Cor-
rupção, Organização Criminosa 
e Lavagem de Dinheiro). A ope-
ração foca um contrato assinado 
pela Casa com uma empresa que 
prestou serviços de higienização 
durante o período de quarentena.

“Isso envolve o fechamento da 
folha de pagamento, administra-
ção dos contratos, fechamento 
financeiro. São situações, várias, 
que vou tomar ciência para dar 
encaminhamento adequado ao 
que tem que ser feito”, destacou 
Evangelista, que permanecerá na 
função até o fim do ano.

Ele destacou que nenhuma no-
tificação direcionada à Comissão 
de Ética da Câmara chegou até o 
momento. O recesso parlamentar 
está agendado para o próximo dia 
15 e os serviços no Legislativo 
serão interrompidos em 18 do 
mesmo mês.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Marcos Evangelista, que assumiu a presidência após afastamento de Coutinho

Foto: Reprodução

“Ainda não me foi solicitado 
nada em relação aos contratos 
em vigor, mas me reuni com o 
diretor administrativo para esta-
belecer algumas estratégias para 
concluir de forma coerente o ano 
financeiro, obviamente com toda 
transparência e cuidado possível 
com os contratos que estão em 
vigor”, ressaltou.

Celão – Investigado pela Sec-
cold, o vereador encaminhou uma 
nota informando que não poderia 
comentar as investigações, pois 
elas estão sob segredo de justiça. 
Ele afirmou que encaminhou uma 
resposta ao Ministério Público do 
Estado de São Paulo com “todos 
os esclarecimentos a respeito 
dos fatos”.

Celão continua exercendo o 
mandato, mas sem ocupar as 
funções da Presidência da Casa. 
A investigação teve origem após 
denúncias de possível super-
faturamento na contratação 
de uma empresa que realizou 
higienização de dois prédios do 
Legislativo. 

Em novembro, a OverCharge 
já havia levado à prisão de dois 
investigados e rastreado docu-
mentações em seis endereços 
pela cidade. Entre os crimes 
investigados, apontamento de 
corrupção ativa, corrupção pas-
siva, falsidade ideológica e crime 
continuado.

Segundo os delegados respon-
sáveis pela investigação, o valor 
pago pela Câmara nos serviços 
foi próximo de R$ 691.940.
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Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 
- Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 

Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes-
para sua empresa 
ou marca. Criam e 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-

mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de apl icação de 
textura, massa cor-
rida, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas par-
ticulares de Espa-
nhol. Tr.F: 99131-
3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço servi-
ço de montador de 
moveis. Tr.F: 3648-
5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
Orçamento  sem 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem 
e Pintura de telha-
dos. Quer deixar 
seu telhado novo? 
Temos a Solução! 
Lavagem e reparos, 
aplicação de resina. 
Ligue e faça seu or-
çamento. Telefone: 
98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Conser-
tos e manutenção 
de celulares. Troca 
de touch, display, 
flex, desoxidação, 
desbloqueio de ope-
radora, desbloqueio 
de senhas, desblo-
queio de android. 
Telefone: 99649-
1192
Cuidadora de ido-
s o .  Ac o mpanh o 
em hospital se ne-
cessár io. Telefo-
ne: 3013-6594 ou 
98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e repa-
ros. Bom orçamen-
to. Falar com Jued. 
Telefone: 98174-
1238 ou 98217-7993
Nutricionista. Aten-
dimento persona-
lizado. Mais infor-
mações ligue. (12) 
99189-4173 Nutri 
Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada domést ica 
que more no jar-
dim do vale, com 
referência. Telefo-
ne: 3122-3392 ou 
99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábrica. Curriculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 

preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-
to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 
–vermelho. Aceito 
moto. Tr.F: 99112-
8651
Pinda – vendo Es-
cort L ano 92 1.6 – 
G – vermelho. Tr.F: 
99107-5860
Pinda – vendo Ford 
Ka ano 2005 1.0 
prata doc.ok. Tr.F: 
99640-7279
Pinda – vendo Che-
vete L ano 92 1.6 azul 
– A –Tr.F: 99163-
6739
Pinda – vendo Spa-
cfox 1.6 Trend flex 
8v – 5pts – prata – c/
divida para transferir. 
Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 
1.0 ano 2004 – Ze-
tec Rocan – prata, 
alguns reparos para 
fazer. Tr.F: 99619-
0825
Taubaté – vendo CB 
300 ano 2012 – so-
mente venda. Tr. F: 
99107-4950
Taubaté – vendo 
Honda Civic comple-
to 1.8 – ano 2005 – 
manual, doc.ok – pra-
ta. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo 
Prisma Sedan Maxx/
LT 1.4 8v amo 2009. 
Aceito troca p/moto 
ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978
Taubaté – vendo – 
Honda Fit LX 1.4 flex 
ano 2004 – 8v/16v 
– 5 pts. Cinza – so-
mente venda. Tr.F: 
99145-4820

R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 

com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
Pinda – vendo área 
de 1.500m2. Tr.F: 
99707-9932
Taubaté – vendo 
casa (nova) Estoril – 
c/73m2 AC – c/1 ste, 
1 dorm., banh. Tr. F: 
99620-1155
Taubaté – vendo 
casa, ótima locali-
zação, c/3 dorms., 
a/serv.c/banh., ga-
ragem 2 carros,. Tr. 
F: 3426-6012/99145-
5110
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova- 
c/2 dorms., s/1 ste, 
sl, coz., banh.social, 
garagem, ótimo aca-
bamento. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
3643-1770/99684-
9124
Pinda – vendo casa 
Vila Prado – c/2dor-
ms., s/1ste, sl, coz., 
banh., portão auto-
mático, entrada p/
2carros, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99182-
6941
Pinda – vendo apto 
Cond.Pedra Bonita – 
Crispim – c/2dorms.m 
e demais dep. Tr.F: 
99707-7974
Pinda – Troco casa 
no Mantiqueira próx. 
A o  S u p e r m e r c a -
do Bom Preço por 
casa ou chácara for-
mada. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo casa 
em Ubatuba – Bairro 
Estufa I. Tr.F: 99183-
8239/99163-0865
Pinda – vendo casa 
C a s t o l i r a .  T r . F : 
99152-8688
Pinda – vendo casa 
Castolira – c/2dorms. 
Sl, coz., banh., Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99134-3216
Pinda – Troco apto no 
Araretama por casa 
ou apto. Tr.F: 99783-
9488
Pinda – vendo apto 
ótima localização, 
fácil acesso, c/eleva-
dor, garagem coberta. 
Tr.F: 98108-5528
Pinda – vendo apto 
Garden – Santana – 
c/quintal. Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo apto 
– Crispim – c/2dor-
ms., Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo casa 
Ara re tama.  Tr.F : 
99181-1112/99149-
5959
Pinda – vendo ou 
troco sobrado por 
chácara. Tr.F: 99763-
9997
Pinda – vendo casa 
Pasin c/2dorms., Mi-
nha casa minha vida.

Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversário. Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo free-
zer Consul Slim 110v 
–funcionamento per-
feito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042

Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
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-

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
BASE TERRITORIAL: APARECIDA, CACHOEIRA PAULISTA, CUNHA, GUARATINGUETÁ PIQUETE, 

POTIM E ROSEIRA.

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE GUARATINGUETA, sito a Rua 
Coronel Pires Barbosa, 190, Centro, Guaratinguetá, - SP com Base nos Municípios de 
Aparecida, Roseira, Potim, Cachoeira Paulista, Piquete, Cunha e Guaratinguetá, informa 
a todas as Empresas Integrantes da Categoria Econômica do Comércio Varejista da 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, que o vencimento 
da Contribuição Sindical Patronal, relativo ao exercício do ano de 2021, de acordo com 
a tabela progressiva por faixa de capital social, conforme obrigatoriamente estabelecida 
pelo artigo 578/591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, terá início no dia 31 de 
janeiro de 2021. Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão 
ser obtidas através dos telefones (12) 3132-1544, 97404-2305, ou ainda pelo e-mail: 
sincomercioguara@gmail.com.
Guaratinguetá, 14 de dezembro de 2020.

ELCIO FERREIRA DAMICO
PRESIDENTE
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2020 PROC. Nº 563/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para os 
servidores
municipais, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles 
as Secretarias
requisitantes tiverem necessidade.
CONTRATADA: H. M. A. DA SILVA LORENA ME
CNPJ Nº: 00.348.272/0001-87
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 10, 15, 16, 19, 20, 39, 40, 53, 54, 61, 62, 77, 78, 
79, 80, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 119, 120, 129, 130, 131, 132, 141, 142, 
147. 148, 159, 160.
VALOR TOTAL: R$ 211.442,85 (duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e 
dois reais e oitenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/12/2020
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Uma das edições do Réveillon de Ubatuba; município também cancela festividades marcadas para fim de ano

Um decreto, publicado na 
última terça-feira (8), prorro-
gou a quarentena em Ubatuba 
até o dia 15 de janeiro, mas o 
destaque ficou para o cancela-
mento da programação para a 
virada do ano. A cidade se uniu 
a Caraguatatuba, Ilhabela e 
São Sebastião, que já haviam 
cancelado os seus eventos, 
em medida que tenta inibir o 
contágio pela Covid-19, que 
voltou a elevar o número de 
casos e óbitos na região.

A Prefeitura de Ubatuba 
ressaltou que nenhum tipo 
de evento está liberado, en-
tre eles, a queima de fogos 
silenciosa. Continua proibida 
qualquer atividade que cause 
aglomerações de pessoas 
como festas em casas notur-
nas, shows ou eventos que 
ocasione a permanência do 
público em pé, seja dentro ou 
fora do recinto comercial.

O prefeito Délcio Sato (PSD) 
reforçou que é necessário 
a compreensão de todos e 
pediu que os moradores da 

Thales Siqueira
Ubatuba

cidade e os turistas respeitem 
as normas de distanciamento 
social, as restrições e os outros 
protocolos sanitários contra o 
novo coronavírus. “Ubatuba 
já vem adotando medidas 
de contenção à Covid-19 por 
meio de decretos municipais, e 
toda a população tem o dever 
de auxiliar o enfrentamento 
à pandemia, respeitando os 
protocolos sanitários já esta-
belecidos”.

Em relação aos protocolos 
de ocupação e horário de 
funcionamento dos comércios, 
o decreto da cidade é mais 
abrangente que o do estado 
de São Paulo. Os estabeleci-
mentos, de um modo geral, 
podem permanecer abertos 
até às 23h, todos os dias da 
semana. A taxa de ocupação 
máxima será de 60%, levando 
em consideração a metragem 
quadrada de cada comércio. A 
indicação da lotação máxima 
deve estar fixada em um lu-
gar visível para os órgãos de 
fiscalização.

As pousadas e hotéis estão 
permitidos a atuarem em sua 
capacidade normal. Apesar 
disso o acesso aos espaços de 

áreas comuns foi restringido a 
60% da capacidade total.

Sobre a utilização das praias, 
o acesso está liberado durante 
toda a semana, mas um dis-
tanciamento de no mínimo 
seis metros entre grupos de 
turistas deve ser respeitados.

As medidas previstas po-
dem ser reavaliadas a qual-
quer momento, de acordo 
com a situação epidemiológi-
ca do município e orientação 
da secretaria Municipal de 
Saúde e Vigilância Sanitária 
Municipal.

A Prefeitura solicitou apoio 
aos órgãos ligados ao Estado 
de São Paulo para auxiliar 
os agentes municipais na 
fiscalização. O descumpri-
mento pode acarretar em 
penalidades de multa e cas-
sação imediata do alvará de 
funcionamento e licença de 
funcionamento sanitário.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico da 
cidade, são 15 pessoas inter-
nadas e um total de 46 óbitos 
confirmados (seis registrados 
entre 23 de outubro e 4 de 
dezembro). O número de ca-
sos confirmados é de 2.319.

Prefeitura de Ubatuba repete cidades vizinhas 
e decide cancelar programação de fim de ano
Em pacote de medida para evitar avanço da Covid-19, município segue Caraguá, São Sebastião e Ilhabela

Câmara de Ubatuba reduz comissionados e mandato da mesa

Após apontamentos do 
TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), a Câmara de 
Ubatuba aprovou na última 
quinta-feira (10) a extinção 
de 17 cargos comissionados 
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da Casa e a redução do tempo 
de mandato da mesa diretora. 
Enquanto a primeira medida 
tenta garantir mais economi-
cidade, a outra busca promo-
ver uma maior rotatividade 
no comando do Legislativo. 

Apresentada pelo presiden-
te da Câmara, Silvio Brandão 
(PSD), a proposta de alteração 

na estrutura administrativa 
da Casa recebeu o aval unâ-
nime dos vereadores. Desta 
maneira foram extintas as 
seguintes funções exercidas 
por contratados: assessor 
especial de Comissões Per-
manentes, procurador Le-
gislativo Chefe, secretário da 
Presidência, diretor geral e 

chefes dos setores de Almoxa-
rifado e Patrimônio, Compras 
e Licitação, Contabilidade, 
Comunicação Social, Manu-
tenção, Recursos Humanos, 
Tecnologia da Informação e 
de Transporte. 

Os salários recebidos pelos 
comissionados variavam de 
R$ 4 mil até R$ 18 mil.

A abolição dos cargos foi 
recomendada pelo TCE, devi-

do ao impacto orçamentário 
causado pelas contratações. 
Por lei, os gastos do Legisla-
tivo com pessoal não devem 
ultrapassar 7% do duodécimo 
(orçamento da Casa repassa-
do pela Prefeitura).

Proposto também por Bran-
dão, o segundo projeto apro-
vado pelos parlamentares na 
última sessão reduziu pela 
metade o tempo de duração 

do mandato dos membros da 
mesa diretora, que a partir de 
2021 passará de dois para 
um ano. Assim, durante a 
próxima legislatura ocorre-
rão quatro votações para as 
escolhas dos vereadores que 
atuarão como presidente, 
primeiro vice-presidente, 
segundo vice-presidente, pri-
meiro secretário e segundo 
secretário.


