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Dose de Coronavac; região busca
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Em audiência sobre sessenta dias de gestão, Prefeitura aponta endividamento maior que orçamento 2021

Mineiro lista dívidas de Edson Mota, 
com dívida de quase R$ 93 milhões

O cenário de calamidade 
financeira em Cachoeira Pau-
lista foi confirmado no último 
sábado (27), após uma audi-
ência pública apresentar o 
diagnóstico da Prefeitura, com 
destaque para a dívida total 
de R$ 92,9 milhões. Entre os 
principais pontos, os buracos 
administrativos na saúde e a 
dificuldade do atual prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB) 
em emplacar projetos durante 
a crise.

O encontro marcou os ses-
senta primeiros dias da gestão 
de Mineiro, diretamente afe-
tados pelas dívidas herdadas 
de seu antecessor, Edson 
Mota (PL). A população pode 
acompanhar, via transmissão 
pelas redes sociais, as reais 
condições que o poder público 
se encontra.

Foi apresentado um inven-
tário geral de cada secretaria 
e o diagnóstico da situação 
encontrada pelo governo, com 
uma análise comparando a 
cidade com Aparecida, Biritiba 
Mirim e Descalvado, municí-
pios paulistas que têm perfis 
parecidos com a população de 
Cachoeira.

As três cidades apresentam 
orçamentos em melhores con-
dições. Enquanto em 2020, 
Aparecida teve um orçamento 
de R$ 149 milhões e Descalva-
do R$ 126 milhões, Cachoeira 
contou com R$ 95 milhões. 
Neste ano, o orçamento muni-
cipal é de R$ 87 milhões. Já no 
IDH-M (Índice de Desenvolvi-
mento Humano do Município), 
Cachoeira apresenta o pior 
resultado, - 6, contra 7,5 de 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Aparecida e Descalvado, e 7 de 
Biritiba. O índice é uma repre-
sentação da qualidade de vida 
dos moradores, com destaque 
para educação, longevidade 
e saúde.

Com orçamento para a saú-
de de R$ 22.448.180 e mais 
de vinte mil atendimentos 
em ESF (Estratégia Saúde da 
Família) no ano passado, a 
cidade apresenta uma taxa de 
0,94 de médicos para cada mil 
habitantes. A taxa de leitos do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
é de 0,44, e 3.697 pessoas 
estão na lista de espera para 
atendimento em alguma espe-
cialidade.

Em outras áreas que tiveram 
orçamentos divulgados, como 
Educação (R$ 34.219.709,70, 
Cultura (R$ 561 mil), Espor-
tes R$556.768,  Emprego, 
Turismo e Desenvolvimento 
R$2.213.716, o diagnóstico 
também aponta para proble-
mas como o rendimento mé-
dio de empregos formais me-
nor que nas cidades vizinhas. 
Enquanto o salário médio em 
Cachoeira Paulista é de R$ 
2.165, nos municípios da re-
gião de Guaratinguetá é de R$ 
2.546. Ao todo 3.562 famílias 
estão inscritas no CadÚnico 
(Cadastro Único) e cinco mil 
pessoas estão inscritas em 

programas habitacionais.
Foi realizada também uma 

análise a partir dos relatos 
dos moradores a respeito das 
condições atuais da cidade. No 
topo do ranking dos proble-
mas prioritários aparecem a 
falta de atendimento médico e 
exames, falta de lazer e ativida-
des culturais e de segurança, 
além da corrupção (Cachoeira 
foi alvo de investigações e 
condenações judiciais sobre 
contratos assinados pelo ex-
-prefeito, que afastaram Edson 
Mota do cargo entre outubro 
e novembro de 2019).

De acordo com o secretário 
de Finanças, Thales Satim 

(PSC), comparações tornam 
claras as disparidades entre 
as administrações, como o 
contrato de combustível (com 
a mesma frota de veículos). Em 
janeiro do ano passado foram 
gastos mais de R$ 149 mil, 
enquanto em janeiro deste ano 
o gasto foi de R$ 48.549,06.

“No exercício de 2020 foi 
liquidado referente à Covid-19, 
R$ 3.762.709,56. Foi o gasto 
apresentado e liquidado na 
parte financeira da Prefeitura, 
o que foi pago no ano passa-
do referente à doença. E um 
dado importante é que com 
o aluguel de tendas foi gasto 
cerca de R$85 mil”, destacou 
Satim. “Em contrapartida, na 
manutenção e investimento 
nas escolas, foram R$ 5,4 
mil. Isso é um problema que 
nós estamos enfrentando e o 
retorno das aulas presenciais 
está sendo prorrogado por 
esse motivo. Não foi feito nada 
levando em consideração o 
futuro e o retorno das aulas 
pela administração anterior”.

O endividamento total é 
de R$ 92.957.624,67, com 
valores altos como os R$ 13 
milhões da dívida com o INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) e R$7 milhões do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), o precatório com 
pessoal, de terceiros e de for-
necedores nacionais em mais 
de R$ 36 milhões e pendências 
com outras entidades, que 
somam R$ 24 milhões.

Por conta da dívida de INSS 
(a atual administração já está 
em negociação com a Receita 
Federal sobre um parcelamen-
to desse valor) o Município 
está impossibilitado de cele-
brar convênios federais ou 
estaduais, e receber emendas 

parlamentares para ações 
como compras de ambulâncias 
ou ônibus para transporte 
escolar.

Com a fila de pendências, o 
governo de Mineiro tenta lis-
tar ações para o planejamen-
to de governo com missões 
apresentadas ainda no sába-
do passado, como aumentar 
arrecadação com projetos 
de captação junto aos órgãos 
do governo; melhorar pro-
cedimentos administrativos 
para dar agilidade e diminuir 
desperdícios na área da saú-
de; fazer inventário turístico, 
pleitear investimentos para 
os patrimônios e organizar o 
turismo como fonte de renda 
para população; aumentar a 
oferta de atividades culturais; 
ampliar oferta de educação in-
tegral; unir os comerciantes e 
empregadores da cidade para 
pensar o desenvolvimento eco-
nômico; buscar investimento 
para construir moradias e 
diminuir demanda habitacio-
nal; organizar e recuperar o 
patrimônio que for possível; 
criar coleta e cooperativas de 
reciclagem como geração de 
emprego e sustentabilidade; 
implantar o COI (Centro de 
Operações Integradas).

“Temos uma administra-
ção sucateada, com falta de 
recursos e obrigações fiscais 
atrasadas, gerando multas aos 
cofres públicos com essa utili-
zação de recursos públicos de 
forma inadequada. Ainda tem 
muitas coisas que estão sendo 
apuradas e ainda virão pela 
frente. Nosso governo chegou 
(à Prefeitura) com o apoio da 
população dessa cidade. Não 
queremos cometer os mesmos 
erros que a população identifi-
cou”, ressaltou o prefeito.

Mineiro acompanha apresentação de dados administrativos e a condição financeira de Cachoeira para 2021

O prazo para as cidades 
ingressarem ao consórcio 
da FNP (Frente Nacional de 
Prefeitos) para compra de 
vacinas contra a Covid-19 
foi encerrado nesta sexta-
-feira (5). Na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
36 dos 39 municípios ade-
riram ao movimento.

A iniciativa foi lançada 
na última segunda-feira (1), 
em uma reunião que contou 
com cerca de trezentos pre-
feitos, membros da FNP. Ao 
todo, o grupo reúne as 412 

Da Redação
São Sebastião

cidades com mais de oitenta 
mil habitantes, mas a pro-
posta não impede cidades 
menores de participarem 
do consórcio público para 
aquisição dos imunizantes.

Os municípios não terão 
nenhum custo para a adesão 
ao consórcio, mas de acordo 
com FNP, os recursos para 
compra de vacinas pode-
rão ser disponibilizados de 
três formas: por meio dos 
municípios consorciados, 
de aporte de recursos fede-
rais e de eventuais doações 
nacionais e internacionais.

Até o final da tarde desta 
sexta-feira, as cidades de 
Aparecida, Arapeí, Areias, 
Bananal,  Caçapava, Cacho-

Depois de quatro cidades da RMVale ficam fora de 
consórcio nacional para compra de lotes de vacinas

eira Paulista, Canas, Cara-
guatatuba, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Igaratá, Ja-
careí,  Jambeiro, Lagoinha, 
Lavrinhas, Lorena, Monteiro 
Lobato, Natividade da Serra, 
Paraibuna, Pindamonhanga-
ba, Piquete, Potim,  Queluz,  
Redenção da Serra, Roseira, 
Santo Antônio do Pinhal, 
São Bento do Sapucaí, São 
José do Barreiro, São José 
dos Campos, São Luiz do Pa-
raitinga, Silveiras, Taubaté, 
Tremembé e Ubatuba. Até o 
fechamento desta matéria 
as cidades de Santa Bran-
ca, Campos do Jordão, São 
Sebastião e Ilhabela não 
informaram se iriam parti-
cipar do consórcio.

Uma das primeiras cida-
des da região a participar 
do movimento foi Guara-
tinguetá. Em entrevista ao 
programa Atos na Rádio 
da última quarta-feira (3), o 
prefeito Marcus Soliva (PSC) 
contou que a iniciativa visa 
ter o acesso mais rápido 
aos imunizantes. “Somos 
220 milhões de habitantes 
no Brasil e precisamos de 
440 milhões de doses, en-
tão não são 50 milhões de 
doses que vão resolver. Nós 
precisamos vacinar toda a 
população e para isso é ne-
cessário que os municípios 
também atuem em busca de 
vacinas”, salientou.

As ações pela vacinação 

em massa no país seguem 
com a necessidade de am-
pliar o arsenal de imunizan-
tes. Atualmente, o mundo 
conta com dez vacinas apro-
vadas e disponibilizadas. No 
Brasil, a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) liberou a fabricação 
e aplicação de apenas duas 
linhas: a Coronavac, fabri-
cada em parceria entre o 
laboratório chines Sinovac 
e o Butantan, e a vacina 
Oxford/AstraZeneca. O Go-
verno Federal anunciou, na 
última semana, a compra de 
doses da vacina Covaxin, de-
senvolvida pelo laboratório 
indiano Bharat/Biotech, que 
ainda não tem liberação do 
órgão nacional. O governo 
de Jair Bolsonaro (sem 
partido) também avalia a 
compra de vacinas contra 
a Covid-19 dos laboratórios 
Pfizer e Janssen.
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Fábio Longuinho devolve projetos a Elcinho Vieira, que 
promete entrar com recursos para retomar discusssão 

Redução de cadeiras e 
cargos comissionados 
tem debates adiados 
na Câmara de Lorena

A discussão da proposta para 
redução do número de cadeiras 
e cargos comissionados na Câ-
mara de Lorena ficou restrita 
a condições de legalidade e 
artigos regimentais. Os projetos 
foram devolvidos ao autor, o 
vereador Elcio Vieira Junior, o 
Elcinho (PSB), que deve entrar 
com recursos para a votação. 
A presidência alega a falta de 
autonomia e constitucionalidade 
para a deliberação em plenário.

Protocoladas na última semana, 
as propostas de Elcinho pediam 
a redução das atuais 17 vagas de 
vereador para 11 e dos 57 cargos 
comissionados para 36, além da 
inclusão da obrigatoriedade do 
ensino superior, foram devolvidas 
pelo presidente Fabio Longuinho 
(PSD).

O presidente da Câmara justi-
ficou a decisão pela ausência de 
um terço das assinaturas ao docu-
mento sobre os comissionados e 
por ser de exclusiva competência 
da mesa administrativa a criação 
de emendas à Lei Orgânica, como 
o projeto de redução de cadeiras.

Em resposta, o autor dos pro-
jetos utilizou artigos da Lei Or-
gânica e do Regimento Interno 
que em tese o autorizariam a 
protocolar as propostas. Elcinho 
alegou que o novo sistema eletrô-
nico o impossibilitou de recolher 
as devidas assinaturas de apoio.

Longuinho, além de explicar 
que a informatização dos trâmites 
não impede nenhum parlamentar 
de colher assinaturas e digita-
lizá-las com o documento para 
protocolá-lo, também utilizou ar-
tigos regimentais para defender 
a ilegalidade dos textos.

Rafaela Lourenço
Lorena

Os recursos serão apresentados 
à mesa. “Eu não ia fazer um projeto 
que não tenha capacidade postu-
latória. Existe tipificação legal e 
foi devolvido dizendo que eu não 
poderia protocolar. Vou apresentar 
o recurso em cima desses artigos e 
dizer para a população que eu acho 
salutar”, frisou o autor.

Destacando as análises do Tri-
bunal de Contas e apontamentos 
de inversão na quantidade de 
cargos comissionados e efetivos, 
Longuinho garantiu que é o maior 
interessado em adotar medidas de 

economia com foco na aprovação 
de suas contas. “Os tribunais vêm 
adotando medidas para amenizar 
o número de assessores dentro dos 
poderes da Câmara, mas isso tem 
de ser feito de forma organizada 
até em virtude da impossibilidade 
de se fazer um concurso público 
devido à lei complementar 173, 
do presidente da República Jair 
Bolsonaro (sem partido), mas em 
uma discussão de mérito, é algo 
que já vou me movimentar para 
também resguardar o meu futuro 
julgamento de contas”.

Elcinho, que entrou em atrito com presidência por dois projetos na Câmara de Lorena

Foto:  Rafaela Lourenço

O LIBERALISMO TUPINI-
QUIM

O presidente em sua platafor-
ma eleitoral apregoava a ideia 
liberal.

Depositava nas mãos de Paulo 
Guedes, liberal, formando em uma 
das escolas ícone do liberalismo 
mundial, a Escola de Chicago.

Em dois anos de governo a 
clara noção que o verniz liberal 
do presidente se chocou com bri-
lhante cristal do seu ministro da 
economia.

Liberalismo, pero no mucho!
Mas afinal o que é o liberalis-

mo?
O liberalismo econômico é 

a ideologia de que o Estado não 
deve intervir nas relações econô-
micas que existem entre os indi-

víduos, classes ou nações. 
O liberalismo defende o livre 

uso da propriedade, a liberdade, 
o respeito a autonomia humana, 
a livre iniciativa. O pilar do ca-
pitalismo.

A possibilidade de que todos 
podem alcançar o mais alto nível 
de prosperidade de acordo com o 
seu potencial, aplicando os seus 
valores, atividades, conhecimento, 
com o maior grau de liberdade, 
com o objetivo de reduzir ao míni-
mo os inevitáveis conflitos sociais.

A doutrina liberal advoga a 
causa que os governos não costu-
mam representar, os interesses de 
toda a sociedade, e que se comple-
tam em favorecer os seus eleitores, 
à vista das urnas, ou favorecer 
determinados grupos de pressão.

O liberalismo sempre se coloca 
na posição de crítico permanente 
da eficiência dos governos e vê 
com grande ceticismo a função 
dos governos em resolver a ques-
tão da distribuição de rendas e 
eliminar as injustiças sociais.

Adam Smith, o criador da dou-
trina liberal, enaltecia as liberda-
des individuais, mas via no Estado 
como responsável pelo bem co-
mum proporcionando meios para 
o desenvolvimento da liberdade e 
autonomia da sociedade.

As ações individuais, para 
Smith, influenciadas pelo interesse 
próprio seriam guiadas infalivel-

mente por uma “mão invisível” no 
sentido da realização do bem-estar 
social da sociedade.

A queda da Bolsa de Nova 
York em 1929 colocou em prova 
a teoria liberal e a entrada de outro 
importante economista, Maynard 
Keynes, onde apregoava a neces-
sidade do Estado em intervir na 
economia, para a solução de uma 
crise econômica.

Keynes afirmava que passada a 
crise o Estado deveria voltar a sua 
situação anterior.

A partir daí, o liberalismo 
clássico ficou em segundo plano 
ofuscado pela incipiente social-de-
mocracia para renascer no ocaso 
desta no final do século como o 
neoliberalismo da escola austríaca.

O episódio da Petrobras deixou 

economistas, investidores e em-
presários estarrecidos, e, diante de 
um cenário perturbador: o Estado 
vai intervir na economia? E como 
fica o liberalismo?

Pensar em liberalismo no país 
é um sonho longo de verão.

Uma sociedade que se sente 
protegida pelo Estado, determi-
nando o seu salário, oferecendo 
saúde gratuita, salário desempre-
go, uma previdência (precária), 
distribuidor gratuito de remédio, 
o Estado centralizador dos re-
cursos dos seus federados, uma 
legislação trabalhista protetora do 
trabalhador (inspirada da Carta del 
Lavore de Mussolini), controle da 
taxa de juros, controlador do preço 
da moeda estrangeira ......

Como desarmar esta armadilha 
que os políticos, governos, cons-
truíram ao longo da república.

Uma dúvida latente: somos 
um país capitalista ou socialista 
onde o Estado controla a vida do 
cidadão?

O presidente foi eleito apoiado 
em duas fortes promessas de apelo 
popular: defender a Lava Jato e 
implantar reformas liberais.

A primeira em fase de desmon-
te com demissão do ícone do com-
bate à corrupção, Sergio Moro.

O pilar de sustentação das 
reformas liberais ruiu com a de-
missão do presidente da Petrobras.

A Petrobras é minha!

Liberalismo, pero no mucho!

“Presidente, o senhor 
está ferindo o seu 

general. Na hora em que estou ganhando 
a batalha, o senhor me dá um tiro”

  Paulo Guedes

Foto:  Marcelo A dos Santos

Cruzeiro avança com obras de 
pavimentação em três bairros
Melhoria, orçada em quase meio milhão, tenta garantir maior segurança
para motoristas; Prefeitura revela cronograma para outras comunidades

Dando continuidade à execução 
do pacote de obras de pavimen-
tação em Cruzeiro, a Prefeitura 
entrou na última terça-feira (23) 
na fase final do calçamento de 
três bairros. Contando com um 
investimento de aproximadamente 
R$ 500 mil, esta etapa promoverá 
melhorias em cerca de 6 mil m².

Da Redação
Cruzeiro

Lançado em 2017 pela gestão 
do prefeito Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), o projeto “Pavimenta Cruzeiro” 
promove adequações no calçamento 
em busca de mais segurança aos mo-
toristas, motociclistas e pedestres. A 
iniciativa tenta também proporcionar 
uma melhor qualidade de vida às 
famílias que vivem em ruas de terra 
e que são obrigadas a conviverem 
com os transtornos causados pela 
poeira no período seco e com a lama 
na época das fortes chuvas.

A ação é viabilizada financeiramen-
te através de recursos municipais, 
estaduais e federais. De acordo 
com o Executivo, nesta semana as 
equipes atuam na última etapa da 
pavimentação dos bairros Pontilhão, 
Vista Alegre e Washington Beleza. 
Os pontos começaram a receber os 
serviços de melhoria no início de 
dezembro do ano passado.

Segundo o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, Paulo Cézar 
Félix, a expectativa é que a ação 
nestes três bairros seja concluída 
até o fim de março. “Nesta etapa 
serão pavimentados cerca de 6 
mil m². Ressaltamos a importância 
deste projeto, principalmente por 
proporcionar calçamento em vias 
ainda de terra. Assim, levamos mais 
dignidade, valorização e até mesmo 
saúde pública ao povo”.

O chefe da pasta revelou que os 
próximos contemplados pelo ‘Pa-
vimenta Cruzeiro’ serão os bairros 
Itagaçaba, Lagoa Dourada, Regina 
Célia e Vila Romana. O serviço nes-
tes trechos do munícipio contará 
com um investimento de quase R$ 
1 milhão, proveniente de recursos 
liberados pelo Governo do Estado.

Trabalho de pavimentação em Cruzeiro; Município amplia ações de estrutura
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A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima semana, a adequação 
salarial dos agentes comu-
nitários de saúde. De acordo 
com o Município, o reajuste 
é referente ao piso nacional 
da classe.

Conforme o texto enviado 
para a aprovação dos par-
lamentares, a medida vale 
para os agentes comunitá-
rios de saúde e de controle 
de vetores. O complemento 
salarial estabelecido passa a 
fazer parte da remuneração 
do servidor, retroativo a 1 
de janeiro de 2021. Assim, 
os servidores municipais 
passam a receber R$ 1.550. 
O prefeito Isael Domingues 
(PL) afirmou que acredita 
ser este um momento de 
valorização dos profissio-
nais. “Reajustamos três anos 
consecutivos na majoração 
anual e também o piso sa-
larial, e ainda adequamos o 
adicional de insalubridade 
que antes era proporcional 
ao salário mínimo e agora 
é referenciado pelo salário-
-base, inclusive efetuando o 
pagamento retroativo dos 
últimos anos”, destacou.

Pindamonhangaba conta 
com aproximadamente 140 
agentes que colaboram dire-
tamente com ações de saúde 
como visitas às residências e 
prevenção de doenças.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Câmara tem 
adequação 
salarial na 
saúde de 
Pinda

A Câmara de Pindamonhangaba, 
que aprovou adequação na Saúde 

Foto:  Reprodução PMP
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Associação Desportiva Classista da TEKNO S/A 
(Fundada em 1984) 

 
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
Ficam convocados os senhores associados maiores de 18 anos e quites com 

os cofres da ADC e em pleno gozo de seus direitos estatutários, a 

participarem da Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho 

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.  

Os associados maiores de 18 anos interessados em participar do processo 

eletivo deverão se inscrever até o dia 15/03/2021, até às 14h00 com o Sr. 

Edinho. 

A Assembléia Geral se realizará no dia 22/03/2021, às 13h30. 

Nota: Para inscrição da chapa para Diretoria Executiva é necessário o envio 

completo de toda composição da chapa. 

Guaratinguetá, 09 de março de 2021. 

 
José Luiz Madeira do Val 

Presidente da ADC TEKNO 
 

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

LAR DE ASSISTENCIA PARA IDOSOS E CRIANCAS DE GUARATINGUETA

01/01/2020 a 31/12/2020 51.627.958/0001-48

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 26

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

Ativo R$ 408.589,40R$ 331.996,29

 Circulante R$ 67.029,97R$ 16.592,79

  Disponível R$ 64.402,94R$ 14.686,20

   Numerario R$ 493,54R$ 2.883,22

    Caixa R$ 493,54R$ 2.883,22

   Bancos c/ Movimento R$ 6.430,69R$ 0,00

    Banco do Brasil - conta 4158-0 R$ 3,37R$ 0,00

    BB - conta 100360-7 Recurso Estadual R$ 6.427,32R$ 0,00

   Aplicações Financeiras R$ 2.404,36R$ 11.802,98

    Aplicação BB CP automatico R$ 0,00R$ 4.720,91

    Aplicação - BB Renda Fixa Empresa R$ 32,66R$ 3.881,12

    Aplicação BB RF CP Automatico Mais R$ 2.371,70R$ 2.366,15

    Poupanca Banco do Brasil S/A R$ 0,00R$ 834,80

   Créditos Governamentais R$ 55.074,35R$ 0,00

    Crédito Federal a Realizar (Cartão Gov) R$ 55.074,35R$ 0,00

  Realizável a Curto Prazo R$ 2.627,03R$ 1.906,59

   Imposto a Receber R$ 0,00R$ 1.064,26

    Salario Maternidade a Receber R$ 0,00R$ 1.064,26

   Creditos c/ Funcionários R$ 2.627,03R$ 842,33

    Seguros Contratados R$ 0,00R$ 842,33

    Antecipação de Ferias R$ 2.627,03R$ 0,00

 Permanente R$ 341.559,43R$ 315.403,50

  Imobilizado R$ 341.559,43R$ 315.403,50

   Moveis e Utensilios R$ 50.000,00R$ 50.000,00

    Móveis e Utensilios R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Máquinas e Equipamentos R$ 22.220,14R$ 9.897,74

    Máquinas e Equipamentos R$ 22.220,14R$ 9.897,74

   Veiculos R$ 41.045,08R$ 41.045,08

    Veiculos R$ 41.045,08R$ 41.045,08

   Imóveis e Prédio R$ 200.000,00R$ 200.000,00

    Imóveis e Prédios R$ 200.000,00R$ 200.000,00

   Ferramentas R$ 3.000,00R$ 3.000,00

    Ferramentas R$ 3.000,00R$ 3.000,00

   Ampliação do Imovel R$ 25.294,21R$ 11.460,68

    Ampliação do Imovel R$ 25.294,21R$ 11.460,68

Passivo R$ 408.589,40R$ 331.996,29

 Circulante R$ 90.489,97R$ 38.562,81

  Efetivas R$ 90.489,97R$ 38.562,81

   Fornecedores R$ 1.584,00R$ 4.862,94

    Tenda Atacado Ltda R$ 0,00R$ 618,25

    Cooperativa de Laticinios Serramar R$ 1.584,00R$ 826,60

    Gaby e Robson Ltda ME R$ 0,00R$ 243,00

    Disk Carnes Coml. Ltda EPP R$ 0,00R$ 774,04

    Pro Gestão Comercial Eireli ME R$ 0,00R$ 1.451,67

    Himasa Materiais de Construção Ltda R$ 0,00R$ 474,69

    Teberga & Fernandes Ltda R$ 0,00R$ 474,69

   Obrigações Trabalhistas R$ 32.930,90R$ 33.306,18

    Obrigações Sociais R$ 0,00R$ 5.885,20

    Salarios á Pagar R$ 25.910,24R$ 27.420,98

    Pensão Alimentícia a Pagar R$ 299,46R$ 0,00

    FGTS a Pagar R$ 3.976,27R$ 0,00

    INSS a Pagar R$ 2.744,93R$ 0,00

   Obrigações Tributárias R$ 900,72R$ 393,69

    Imposto de Renda Fonte R$ 261,91R$ 19,07

    Pis s/folha á Pagar R$ 638,81R$ 374,62

   Recursos Governamentais R$ 55.074,35R$ 0,00

    Verba Federal a Realizar R$ 55.074,35R$ 0,00

 Patrimonio Liquido R$ 318.099,43R$ 293.433,48

  Patrimonio Social R$ 293.433,48R$ 282.013,48

   Integralizado R$ 293.433,48R$ 282.013,48

    Patrimonio Social R$ 293.433,48R$ 282.013,48

  Variação Patrimonial R$ 24.665,95R$ 11.420,00

   Superavit/Deficit R$ 24.665,95R$ 11.420,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.2 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.D5.85.15.E8.
56.24.9F.61.62.1B.1E.0E.11.78.57.76.73.94.2D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá 
Rua Diogo Álvares, 06 – Nova Guará – Guaratinguetá-SP. 

CEP: 12.516-630 – Telefone: (12) 3125-1564 
CNPJ: 51.627.958/0001-48 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E 
CONSELHO FISCAL DO LAR DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS E CRIANÇAS  

DE GUARATINGUETÁ - Gestão 2021-2023 
 
 

O Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá, através de 
sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Afonso 
Athiê Vale Chaves, CONVOCA através do presente edital, todos os associados 
contribuintes, que estejam quites com as anuidades, e que possuam pelo menos 
seis meses de filiação, para participarem do processo de escolha da Diretoria e 
Conselho Fiscal para a Gestão exercício 2021-2023 no dia 26 de março de 2021 às 
19:00 horas em primeira convocação e às 20:00 horas em segunda convocação com 
qualquer número de sócios presentes em sua sede própria, Rua Diogo Álvares, 06, 
Nova Guará, Guaratinguetá/SP com a seguinte ordem do dia:  

 
1- Na mesma ocasião será realizada a prestação de contas da atual gestão e será 

dada posse à nova diretoria.  
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2021-2023, mediante parecer 

do Conselho Fiscal.  
3- A eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do Lar de Assistência para 

Idosos e Crianças de Guaratinguetá se dará mediante inscrições de Chapas até 
o dia 19/03/2021.  

4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria do Lar de 
Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá através do e-mail 
lardosvelhinhos@gmail.com  

5- As chapas homologadas e definidas pela Comissão Eleitoral até o dia 
00/00/2021 serão apresentadas à consulta, via correspondência eletrônica.  

6- Somente poderão integrar as chapas os associados adimplentes. 
 
 

Guaratinguetá, 05 de março de 2021. 
 
 
 
 

Afonso Athiê Vale Chaves 
Presidente 
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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. 
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-

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 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diaris-
ta. Profissionais com 
experiências e aptas 

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 aplicação de tex-
tura, massa corri-

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

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 

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.
Tr.F: 99704-7984
Pinda – vendo ou alu-
go casa no Andrada 
– c/3dorms., s/1ste, 
área gourmet. Tr.F: 
99624-0627
Pinda – vendo casa 
Araretama – c/edícu-
la.Tr.F: 99734-8664
Pinda – vendo casa 
Jardim Eloyna c/
2dorm., aceito apto. 
Tr.F: 3642-3242
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova – 
c/2dorms. s/1ste, ga-
ragem p/2carros.Tr.F: 
99123-4503
Pinda – vendo so-
brado Vila Suiça – c/
4dorms, suíte, saca-
da, garagem p/2car-
ros. Tr.F: 98166-7367
Alugo – Guará, apar-
tamento na aveni-
da João Pessoa, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
99766-1167
Aluga-se – Guará, 
casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
Valor: R$ 500.00. Rua 
Climério Bueno. Dire-
to com o proprietário. 
Telefone: 99732-0088
Alugo – Guará, ótimo 
ponto comercial no 

da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
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 serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
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
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. Tele-
fone: 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
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefone: 
99191-7727
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 
aniversár io.  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 fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. 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-
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 
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Doria, em confronto com prefeitos

Prefeitos contestam Estado, tentam volta à fase 
laranja, mas anunciam decretos seguindo Doria
São José garante liminar, enquanto outros líderes da RMVale acatam decreto estadual, mesmo 
com críticas à restrição de atividades; Ubatuba fecha praias e cobra consciência de turistas

A decisão de governo de João 
Doria (PSDB) de colocar todo 
o estado de São Paulo na fase 
vermelha de flexibilização, a 
partir deste sábado (6), dividiu 
opiniões na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte). Após o 
anúncio, na última quarta-feira 
(3), prefeitos se manifestaram 
contrários justificando uma 
queda nos índices da doença 
na região, mas parte deles pu-
blicaram decretos seguindo a 

Rafaela Lourenço
RMVale

orientação do Plano São Paulo 
contra a Covid-19.

Como forma de contestação, 
líderes regionais se reuniram 
virtualmente com represen-
tantes e o secretário do Estado 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, na tarde desta 
sexta-feira (5). Com o parecer 
do secretário de que o governo 
não poderia mudar a medida 
neste momento, o prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSC), divulgou um vídeo nas 
redes sociais explicando que 
os prefeitos locais se posicio-
naram contrários ao decreto 
ter incluído a RMVale na etapa 

mais restritiva do Plano São 
Paulo, mesmo com os núme-
ros indicando a diminuição na 
velocidade de contaminações 
pelo novo coronavírus. O gru-
po protocolou um pedido de 
revisão da decisão estadual. 
“Estamos em torno de 57% 
dos leitos ocupados. Tudo 
foi colocado ao secretário do 
Estado, mas não conseguimos 
essa sensibilização imediata do 
governo para rever essa fase 
vermelha aqui no Vale a partir 
de amanhã”, frisou.

Apesar da reunião não surtir 
uma reversão imediata, um 
novo encontro foi agendado 

para a manhã da próxima 
quinta-feira (11), em São Paulo. 
Serão apresentados os núme-
ros atualizados de toda a região 
para tentar suspender a fase 
vermelha em uma semana.

Soliva lembrou ainda a ati-
tude do prefeito de São José 
dos Campos, Felício Ramuth 
(PSDB), que tentava manter a 
fase laranja no município com 
uma liminar, que havia sido 
indeferida pela Justiça. 

*(O prefeito de São José con-
seguiu liminar junto ao TJ-SP, 
já na noite de sexta-feira, que 
recolocou a cidade na fase 
laranja).

Outro prefeito contrário 
à medida estadual é Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), de Cru-
zeiro, que em entrevista ao 
Atos no Rádio desta sexta-feira 
ressaltou que na posterior 
reunião apresentaria o pleito 
do Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba) a Vinholi. 
“Entendemos que nossos nú-
meros são pelo menos para a 
permanência na fase laranja e 
não regressão à vermelha. Es-

tamos estudando no dia de hoje 
a propositura de uma ação em 
face do Estado, tendo em vista 
ao não seguimento do próprio 
Plano São Paulo”.

Até o fechamento desta ma-
téria cidades como Lorena, 
Guaratinguetá, Piquete, Sil-
veiras, Pindamonhangaba e 
Ubatuba haviam publicado os 
decretos municipais seguindo 
as medidas adotadas pela nova 
reclassificação do Plano São 
Paulo. 

Entre as ações dos municí-
pios da RMVale pós anúncio 
de Doria, as determinações 
da prefeita de Ubatuba, Flávia 
Pascoal (PL), chamaram a 
atenção. Além de suspender 
a cobrança da Zona Azul e a 
emissão de senhas de acesso 
de vans e ônibus de turismo 
também fechou as praias e 
implantou barreiras sanitárias 
nas entradas da cidade. Em 
um vídeo publicado nas redes 
sociais da Prefeitura, Flávia 
faz o apelo para os turistas 
não irem ao município nos 
próximos 15 dias. A chefe do 
Executivo salientou ainda que 

as fiscalizações serão intensifi-
cadas e que as praias estarão li-
beradas apenas para atividade 
esportiva individual. “Fiscais da 
Comtur (Companhia Municipal 
de Turismo de Ubatuba) e da 
Prefeitura, com apoio da Guar-
da Civil Municipal e da Polícia 
Militar, orientarão turistas e 
veranistas que eventualmente 
estiverem na praia a retorna-
rem a suas casas”.

O Município também solici-
tou reforço das polícias Federal 
e Rodoviária Estadual para am-
pliar a fiscalização da lei seca 
e de possíveis aglomerações.

Cruzeiro busca aval para construção 
de estação de tratamento de esgoto
Apenas 3% dos resíduos são tratados na cidade, que prevê investir até R$ 12 milhões

Reunião do prefeito Thales Gabriel com Cetesb por construção de ETE's

A Prefeitura de Cruzeiro 
anunciou na última segun-
da-feira (1) avanços nas 
tratativas com o Governo 
do Estado de São Paulo para 
a liberação da construção 
de uma ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) de 
grande porte. Orçado em 
cerca de R$ 12 milhões, 
o complexo é a aposta do 
Executivo para viabilizar 
o saneamento de 90% dos 
resíduos produzidos nas 
residências e estabeleci-
mentos da cidade. 

De acordo com o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 

Da Redação
Cruzeiro

e Esgoto), atualmente Cru-
zeiro possui quatro ETE’s 
de pequeno porte, que tra-
tam apenas 3% do esgoto 
do município. Já que não 
conta com uma estrutura 
adequada em saneamento 
básico, cerca de 97% dos 
resíduos sem tratamento 
são lançados no córrego da 
Barrinha, um dos afluentes 
do Rio Paraíba do Sul. 

Tentando reverter o cená-
rio, a direção da autarquia 
e a Prefeitura iniciaram em 
junho de 2019 as tratativas 
com a Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo) em busca do 
aval para a implantação de 
uma ETE na cidade, capaz 
de tratar até 90% do esgoto. 

Após apresentar o projeto 
de construção e demais do-
cumentos solicitados pelo 
órgão regulador ao longo 
do último ano, os represen-
tantes de Cruzeiro se reu-
niram em São Paulo com o 
secretário estadual de Meio 
Ambiente e Infraestrutura, 
Marcos Penido.

Além do prefeito, Thales 
Gabriel Fonseca (PSD), a 
comitiva de Cruzeiro foi 
formada pelo vice-prefeito 
Paulo Scamilla e o vereador 
Paulo Filipe Almeida (DEM).

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra revelou que foi informada 
por Penido que o pedido 
de Cruzeiro entrou em fase 
final de análise, podendo 
em breve ser liberado. Para 
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a atual gestão municipal, o 
ato simboliza uma sinaliza-
ção positiva por parte do 
Estado. 

Além de ressaltar a neces-
sidade da implantação de 
uma ETE de grande porte, 
o diretor-geral do Saae, 
José Kleber Lima, revelou 
a expectativa para a con-
clusão da obra, caso ela 
seja aprovada pela Cetesb. 
“Este importante avanço na 
questão do tratamento de 
esgoto seria fundamental 
para garantir uma melhora 
na saúde pública e na pre-
servação do meio ambiente, 
como a redução da poluição 
no Rio Paraíba. O projeto 
prevê que a implantação da 
ETE seja concluída em até 
18 meses”. 

Uma nova reunião entre 
os representantes do Saee 
e da Cetesb está prevista 
para ocorrer na próxima 
semana. Caso obtenha o aval 
estadual, o complexo será 
construído na região central 
da cidade, às margens do 
Rio Paraíba.
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