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Vacinação de grávidas contra 
a Covid é paralisada na região
 Estado aguarda nova orientação da Anvisa para retomar 
imunização; cidades iniciariam aplicação nesta terça-feira

Após recomendação da 
Anvisa (Agência Nacional 
da Vigilância Sanitária), o 
Governo do Estado ordenou, 
no fim da noite da última 
segunda-feira (10), a sus-
pensão da vacinação contra 
a Covid-19 em grávidas que 
sofrem de comorbidades. 
A medida surpreendeu as 
prefeituras das 39 cidades 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), que iniciariam 
a imunização do grupo nesta 
terça-feira (11).

De acordo com o gover-
nador João Doria (PSDB), a 
Anvisa orientou como "pre-
caução" a paralisação ime-
diata da aplicação das doses 
produzidas pela AstraZene-
ca/Fiocruz em gestantes que 
sofrem de alguma doença.

Mesmo não dando deta-
lhes sobre o que motivou a 

Lucas Barbosa
RMVale

decisão, o comunicado da 
Anvisa recomenda que “seja 
seguida pelo PNI (Programa 
Nacional de Imunização) 
a indicação da bula da va-
cina AstraZeneca, e que a 
orientação é resultado do 
monitoramento de eventos 
adversos feitos de forma 
constante sobre as vacinas 
Covid em uso no país (trecho 
do documento)”.

O órgão não revelou se foi 
registrado no país alguma 
complicação ou efeito co-
lateral causado pela vacina 
da AstraZeneca em grávidas 
com comorbidades.

Em contrapartida, segui-
ram sendo imunizadas nesta 
terça-feira, em todo o estado, 
pessoas de 55 a 59 anos com 
deficiência permanente como 
síndrome de Down, trans-
plantados e portadores de 
insuficiência renal. Também 
estão recebendo a vacinação 
mulheres que sofrem de do-
enças crônicas e que deram 
a luz há até 45 dias.

Apesar das vacinas da Co-
ronavac e da Pfizer seguirem 
autorizadas para a aplicação 
em grávidas, as cidades da 
RMVale não contam com 
estoques disponíveis para 
este grupo.

Em um vídeo publicado na 
página oficial da Prefeitura 
de Lorena na rede social 
Facebook, o secretário de 
Saúde, Antônio Carlos Fa-
breti, revelou o andamento 
da vacinação na cidade após 
a mudança. “Na manhã des-
ta terça-feira tivemos que 
retirar da fila três gestantes, 
pois estamos cumprindo 
a determinação da Anvisa. 
Retomaremos a imunização 
deste público apenas quan-
do formos comunicados 
sobre sua segurança. É im-
portante ressaltar a impor-
tância dos demais grupos 
prioritários comparecerem 
normalmente ao CSU (Cen-
tro Social Urbano), já que 
eles seguem liberados para 
serem vacinados”.

Fotos:  Reprodução PMP

Vacinação contra a Covid na região; cidades suspenderam imunização de gestantes após decisão da Anvisa

Canas garante
R$ 186,6 mil 
para conter 
alagamentos

Buscando uma solução 
para evitar enchentes 
e alagamentos em Ca-
nas, a Prefeitura firmou 
na última quarta-feira 
(5) um convênio com o 
Fehidro (Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos) 
para a elaboração de um 
plano técnico de macro-
drenagem no município. 
Orçado em pouco mais 
de R$ 190 mil, o estudo 
pretende apontar ações 
e obras que possam im-
pedir novos transtornos 
na cidade.

Área atingida por alagamentos; Canas tem apoio por macrodrenagem

Fotos:  Arquivo Atos

A passagem do do secretá-
rio-executivo de Habitação 
do Estado, Fernando Maran-
goni, garantiu uma série de 
boas notícias para as cidades 
da região. Entre as prefeitu-
ras atendidas, Guaratinguetá 
e Lorena comemoraram no-
vidades com novas unidades 
habitacionais e melhorias 
para moradores do CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional Urbana).

Em Guaratinguetá, as 
obras do programa Vida 

Longa, do Governo de São 
Paulo, foram oficializadas 
na última sexta-feira (7). Já a  
Prefeitura de Lorena assinou 
um convênio com a secreta-
ria de Habitação do Estado, 
para aderir ao PEM (Progra-
ma Especial de Melhorias). A 
cidade recebeu uma verba 
no valor de R$250 mil, que 
será destinada a obras de 
infraestrutura dos prédios 
dos CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano do Estado de 

São Paulo) do bairro Cecap.
O evento de assinatura 

aconteceu no Espaço Edu-
cacional Carlos Eugênio 
Marcondes, em frente ao 
Clube Comercial de Lorena, 
e contou com a participação 
dos prefeitos Luiz Carlos de 
Siqueira, o Piriquito (Pode-
mos), de Aparecida; Fernan-
do Siqueira (PL), de Roseira 
e Silvana Zanin (PDT), de 
Canas.

Guará e Lorena 
têm novas ações 
para moradias
Cidades da RMVale comemoram contratos do 
CDHU, Cidade Legal e implantação do Vida Longa
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Fotos:  Marcelo A. dos Santos

Movimentação em frente à Santa Casa de Aparecida; hospital tem dificuldades para adquirir medicamentos

Kit intubação preocupa, mas Santa Casa de 
Aparecida mantém serviços contra Covid

A Santa Casa de Aparecida 
entrou na lista dos hospitais 
que estão com dificuldades 
para comprar os medicamen-
tos sedativos utilizados para 
intubação de pacientes com o 
novo coronavírus.  A unidade 
é referência no atendimento 
para os moradores de Apare-
cida, Potim e Roseira e conta 

com 100% dos leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento 
Intensivo) ocupados. Os kit 
intubação são essenciais para 
o procedimento. Colocados 
em um tubo na traqueia que 
fica acoplado a um ventilador 
pulmonar, ele administra a 
quantidade de ar que entra 
e sai do pulmão e controla 

a mistura de gases utilizada 
e a quantidade de oxigênio. 
Segundo o administrador da 
Santa Casa, Frei Bartolomeu 
Schultz, o hospital está rea-
lizando empréstimos desses 
medicamentos de outros 
hospitais para suprir a neces-
sidade dos pacientes. 
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O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini acompanha assinatura de secretário Fernando Marangoni para o CDHU

Parceria entre Estado e Guará 
oficializa moradias do Vida Longa
Residencial é destinado a idosos que vivem sozinhos e em situação de vulnerabilidade 
social; além de nova estrutura para habitação, programa stadual oferece atividades

As obras do programa Vida 
Longa, do Governo de São 
Paulo, foram oficializadas 
na última sexta-feira (7), em 
Guaratinguetá. A cerimônia 
realizada no local onde será 
construído o residencial, rua 
Jerônimo Albuquerque, no 
bairro Nova Guará, contou 
com a presença do secretá-
rio-executivo de Habitação 
do Estado, Fernando Ma-
rangoni.

O Programa, lançado em 
outubro de 2019, é destinado 
a idosos que vivem sozinhos 
e em situação de baixa renda. 
As construções são promovi-
das por meio das parcerias 
entre as secretarias de Estado 
da Habitação, Desenvolvi-
mento Social, a CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) e 
prefeituras paulistas. 

Os projetos dos imóveis 
são criados de acordo com 
os parâmetros de acessibi-
lidade. Os idosos que serão 
contemplados não pagam 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Evento que formalizou a participação no programa estadual Vida Longa em Guaratinguetá; empreendimento deve contar com 28 moradias

Fotos:  Reprodução PMG

taxa de ocupação e contas de 
água e luz. Além das isenções, 
as casas são entregues com 
móveis e eletrodomésticos. 
Em Guaratinguetá, o resi-
dencial será composto por 
28 unidades habitacionais. 

O gerente regional da 
CDHU, Francisco Vieira, o 

Tchesco, contou detalhes 
sobre as obras do programa. 
“Para que haja uma integra-
ção do idoso, o residencial 
possui salão na área externa 
com churrasqueira, sala de 
TV, horta elevada e área para 
caminhada. A iniciativa conta 
também com psicólogos e 

Lorena assina convênio de R$ 250 mil
com Governo do Estado para recuperar 
infraestrutura de moradias do CDHU
Ação de parceria promete beneficiar moradores de habitacionalcom obras

A Prefeitura de Lorena 
assinou na última sexta-
-feira (7) um convênio com 
a secretaria de Habitação 
do Estado, para aderir ao 
PEM (Programa Especial 
de Melhorias). A cidade 
recebeu uma verba no va-
lor de R$250 mil, que será 
destinada a obras de infra-
estrutura dos prédios dos 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo) do bairro Cecap.

O evento de assinatura 
aconteceu no Espaço Edu-
cacional Carlos Eugênio 
Marcondes, em frente ao 
Clube Comercial de Lorena 
e contou com a participação 
dos prefeitos Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), de Aparecida; 
Fernando Siqueira (PL), 
de Roseira e Silvana Zanin 
(PDT), de Canas.

“Nós temos lá (Cecap) uma 
deficiência em duas áreas, 
que é problema de esgoto 
em uns dos prédios, e outro 
também, então essa verba 
vai ser destinada a essa 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

região”, informou o prefeito 
Sylvinho Ballerini (PSDB).

O secretário Executivo de 
Habitação e presidente do 
programa Cidade Legal, Fer-
nando Marangoni, assinou 

18 convênios com cidades 
da região do Vale Histórico 
e 28 unidades habitacionais 
do Programa Vida Longa, 
em Guaratinguetá. São R$ 
1,7 milhão em ordens de 

serviços de regularização 
fundiária para os municí-
pios. “Até final do ano, nós 
esperamos entregar os títu-
los”, anunciou o secretário 
Fernando Marangoni.

nutricionistas para atender 
aos idosos. Tudo isso, para 
que as pessoas com mais 
idade se sintam protegidas”, 
explicou.

A filtragem dos idosos que 
vão residir no local será feita 
pela secretaria de Assistência 
Social do município. O secre-

tário da pasta, Marcos Evan-
gelista, explicou os critérios 
de seleção. “Primeiramente 
aqueles que já são acompa-
nhados no Cras (Centro de 
Referência da Assistência 
Social) e no Creas (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social). Os idosos 

devem ter autonomia para re-
alizar suas atividades, renda 
familiar de até dois salários 
mínimos, e a vulnerabilida-
de social, como idosos sem 
renda, que moram sozinhos 
ou com vínculos familiares 
fragilizados ou inexistentes, 
ou seja, idosos em situação de 
exclusão social. Outra condi-
ção colocada pelo programa 
é a de que o idoso deve resi-
dir em Guará por no mínimo 
dois anos”, explicou. 

Outra atividade que está 
presente no Vida Longa é 
a de cursos adequados à 
terceira idade, que também 
são definidos pela Assistên-
cia Social. “Vamos articular 
com a rede de proteção do 
idoso atividades que serão 
levadas para dentro da vila, 
como culturais, esportivas, 
oficinas de geração de renda, 
de convivência e fortaleci-
mento de vínculos, já que o 
principal objetivo do progra-
ma é garantir a dignidade 
e qualidade de vida desse 
idoso, com envelhecimento 
ativo e saudável”, destacou 
o secretário.

As obras em Guaratinguetá 
terão um investimento de 
R$ 3,4 milhões, e o início é 
imediato. De acordo com as 
regras do programa, a cons-
trutora responsável tem um 
período de 12 meses para 
realizar a entrega. Na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), além de Guaratingue-
tá, somente Caraguatatuba 
conta com o residencial do 
Programa Vida Longa.

Após adiamento devido à 
pandemia, prova da Saúde 
tem nova data em Canas

Da Redação
Canas

A Prefeitura de Canas 
anunciou uma nova data 
para as provas do proces-
so seletivo na Saúde, com 
foco em cadastro reserva. 
As datas foram alteradas 
para seguir medidas do 
Plano São Paulo contra a 
Covid-19.

A prova estava prevista 
para ser realizada no dia 
10 de abril, mas foi adiada 
devido à permanência da 
cidade na Fase Emergencial. 
Em nota, o Município infor-
mou que as datas das pro-
vas dos processos seletivos 

da Saúde, estágio e educação 
seriam agendadas quando 
houvesse uma mudança de-
finitiva do Estado para a Fase 
Laranja do Plano São Paulo.

Nesta segunda-feira (10), 
foi divulgada a data do exa-
me para a saúde, que deve 
ser realizado no dia 23, um 
domingo, na escola Alice 
Vilela Galvão. Os demais 
processos seguem sem uma 
data prevista.

Os cargos oferecidos para 
a rede municipal de saúde 
são: agente de campo, den-
tista e médico do PSF (Pro-
grama Saúde da Família), 
farmacêutico, fisioterapeuta, 
cardiologista, clínico geral, 
ginecologista e pediatra.

Fotos:  Reprodução PML
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Kit intubação preocupa, mas Santa Casa de 
Aparecida mantém atendimento contra Covid
Administrador busca empréstimos de medicamentos de outras unidades para não interromper assistência

Fotos:  Marcelo A. dos Santos

Movimentação em frente à Santa Casa de Aparecida; hospital tem dificuldades para adquirir medicamentos

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Santa Casa de Aparecida 
entrou na lista dos hospitais 
que estão com dificuldades 
para comprar os medicamen-
tos sedativos utilizados para 
intubação de pacientes com o 
novo coronavírus.  A unidade 
é referência no atendimento 
para os moradores de Apare-
cida, Potim e Roseira, e conta 
com 100% dos leitos de UTI 
(Unidade de Tratamento In-
tensivo) ocupados.

O kit intubação é essencial 
para o procedimento. Coloca-
do em um tubo na traqueia 
que fica acoplado a um venti-
lador pulmonar, ele administra 
a quantidade de ar que entra 
e sai do pulmão e controla a 
mistura de gases utilizada e a 
quantidade de oxigênio.

Segundo o administrador 
da Santa Casa, Frei Barto-
lomeu Schultz, o hospital 
está realizando emprésti-
mos desses medicamentos 
de outros hospitais para 
suprir a necessidade dos 
pacientes. “As dificuldades 
com os medicamentos são 
referentes aos bloqueadores 
neuro muscular e sedativos 
utilizados para os pacientes 
que se encontram entuba-
dos. Um problema no Brasil 
inteiro, pois não se encon-
tra grandes quantidades 
para compra, e se usa uma 
quantidade grande em cada 
paciente”, explicou.

Ainda segundo o Frei, a 
Santa Casa é responsável 
pela aquisição desses insu-
mos, mas devido à escassez, 
entrou em contato com o 
Estado para auxiliar nesta 
situação. “Tivemos que fazer 

adaptações de medicações, 
pois chegou ter dias de não 
tínhamos neurobloqueado-
res e precisamos utilizar 
outros sedativos para o 
tratamento da Covid e não 
deixar de dar assistências 
ao paciente”, finalizou

Covid-19 – Segundo o últi-
mo boletim epidemiológico 
de Aparecida, o município 
teve 2.557 casos confirma-
dos. Deste total 2.372 estão 
recuperados (contabilizan-
do 93% do total de casos 
confirmados), 96 pessoas 
em isolamento domiciliar e 
82 óbitos.

Entre os suspeitos, 93 
pessoas estão com sinto-
mas de síndrome gripal e 
seguem em monitoramento 
nas residências e dez pa-
cientes estão internados na 
Ala Covid da Santa Casa de 
Misericórdia.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 02 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2019 - APAE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Lorena - APAE, CNPJ nº 51.785.590.001/46, por meio da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão de Apostilamento 
02 que tem como objetivo a alteração no quadro de colaboradores, substituindo “motorista” 
por “cozinheiro”, reduzir o salário do auxiliar administrativo de valor R$ 2.598,00 (dois mil 
quinhentos e noventa e oito reais) para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), possibilitar a 
utilização da diferença de valores resultantes das mudanças no quadro de funcionário e 
no quadro de salários e encargos trabalhista para compra de cestas básicas, e possibilitar 
a utilização de saldo remanescente no valor de R$ 5.498,20 (cinco mil quatrocentos e 
noventa e oito reais e vinte centavos) para compra de cesta básica. A presente modificação 
não importa em alteração do valor global do Termo de Colaboração 03/2019. Data de 
assinatura: 07/05/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 - Contrato 248/2020 
– TP 25/2020 – Processo Licitatório 379/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ Nº: 04.769.815/0001-90
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 248/20, decorrente do Processo Licitatório nº 379/20, Tomada de 
Preços nº 25/20, firmado em 16 de novembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 01 (um) mês, a partir de 16 de maio de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA: A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentaria referente 
ao Contrato Original e seus Aditivos.
CLÁUSULA QUINTA: Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/05/2021

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE LORENA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Secretário Municipal de Saúde, 
no uso de suas atribuições faz 
saber que a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
LORENA realizará Audiência 
Pública no plenário da Câmara 
Municipal de Lorena, no próximo 
dia 27 de maio de 2021, às 10h00 
para prestação de contas dos 
serviços prestados na Saúde do 
1º Quadrimestre de 2021 (janeiro, 
fevereiro, março e abril), em 
conformidade com a Lei nº 141 
de 13 de janeiro de 2012.

ANTÔNIO CARLOS RECHDAN 
FABRETI

Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura oferece renegociação de dívidas 
em busca de recuperação fiscal em Lagoinha

Da Redação
Lagoinha

Iniciado em abril, o pro-
grama de recuperação fiscal 
em Lagoinha segue até julho 
com o intuito de alavancar o 

pagamento de tributos e outras 
pendências, para reforçar os 
créditos do Município. A con-
dição atual foi motivada pelos 
débitos vencidos até dia 31 de 
dezembro de 2020.

O benefício da negociação 
foca a população que tem 

interesse em renegociar a sua 
dívida. A gestão oferece até 
100% de isenção dos juros e 
multa em caso de pagamento 
à vista e o parcelamento de até 
36 vezes do valor total.

Para mais informações sobre 
as formas de pagamento, a 
Prefeitura realiza atendimen-
to presencial na secretaria 
Municipal da Fazenda, que 
fica na sede da administração, 
pelo telefone (12) 3647-1201, 
WhatsApp (12)99750-0146 
ou ainda o e-mail: tributos@
lagoinha.sp.gov.br. 
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Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG
CNPJ/MF nº 09.134.807/0001-91

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)

Balanço Patrimonial 
Ativo Nota 2020 2019

Reapresentado
Circulante 16.738.674 18.938.743
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2(c)/3 661.634 5.445.801
Contas a Receber de Clientes 2.2(d)/4 14.158.257 11.917.595
Estoques 2.2(e) 1.736.013 1.445.342
Créditos com Empregados 34.183 4.235
Tributos a Recuperar 148.448 125.631
Outros Créditos 139 139
Não Circulante 9.871.092 7.521.566
Imobilizado 2.2(f)/5 5.594.057 3.059.266
Ativo de Contrato de Concessão 4.150.892 4.331.366
Intangível 126.1423 130.934

Total do Ativo 26.609.766 26.460.309

Passivo Nota 2020 2019
Reapresentado

Circulante 23.982.867 25.158.513
Empreiteiros, Fornecedores 2.2(k)/6 20.176.771 19.929.082
Obrigações Sociais e Trabalhistas 516.721 393.800
Obrigações Tributarias 1.305.196 1.654.066
Obrigações Tributárias Parceladas 7 882.616 1.985.131
Provisões Sociais e Trabalhistas 2.2(n) 1.038.998 1.122.280
Outras Contas a Pagar 62.565 74.154
Não Circulante 2.796.715 3.467.128
Obrigações Tributárias Parceladas 7 2.353.642 3.236.258
Provisão para Contingências 7 443.073 230.870
Patrimônio Líquido (169.816) (2.165.332)
Capital Social 1.000.000,00 1.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial 5 2.277.331 2.277.331
Prejuízos Acumulados (3.447.147) (5.442.663)
Total do Passivo + Patrimônio Líquido 26.609.766 26.460.309

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações do Resultado 
Nota 2020 2019

Receita de Serviços Prestados 48.981.548 48.990.928
Impostos Incidentes 9 (2.287.746) (2.084.779)
Receita Líquida dos Serviços Prestados 46.693.802 46.906.149
Custos dos Serviços Prestados
Ordenados e Encargos (6.105.850) (6.431.353)
Abastecimento de Água (10.194.819) (9.540.374)
Despesas com Produtos Químicos (994.841) (947.518)
Despesas de Exploração (260.375) (257.253)
Esgotamento Sanitário (5.968.875) (9.932.766)
Manejo de Resíduos (8.990.819) (9.229.866)

(32.515.579) (36.339.130)
Lucro Bruto 14.178.223 10.567.019
Despesas operacionais
Ordenados e Encargos (6.195.772) (7.053.067)
Despesas Presidência (559.018) (245.612)
Despesas Diretoria Financeira e Administrativa (3.177.936) (2.405.316)
Despesas Planejamento (293.502) (69.013)
Despesas Comerciais (1.505.398) (1.810.475)
Despesas Tributárias – (17.737)
Provisão para Contingência (694.769) –
Depreciação/Amortização do Período (699.096) (1.041.186)
Perdas Estimadas Créditos Liquidação 
Duvidosa (1.632.892) (1.684.153)

Outras Receitas e (Despesas) Operacionais 3.227.933 (221.682)
(11.530.450) (14.548.241)

Lucro Operacional 2.647.773 (3.981.222)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras 1.169.588 3.287.494
Despesas Financeiras (1.239.344) (3.267.822)

(69.756) 19.672
Lucro antes do IRPJ e CSLL sobre lucro 2.578.017 (3.961.550)
Provisão para IRPJ 8 415.909 0,00
Provisão para CSLL 8 166.311 (1.629)
Resultado do Exercício 2.2(f) 1.995.797 (3.963.179)
Por Ação do Capital Social – R$ 1,00 1,99 (3,96)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional – A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá – SAEG é uma sociedade de economia mista 
de capital fechado, criada pela Lei Municipal nº 3.933/2007, com funda-
mento na Lei Federal 11.445/2007, cujo acionista majoritário é o município 
de Guaratinguetá. Foi criada com objetivo de operar os sistemas de abaste-
cimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos em 
todo o município de Guaratinguetá. A Companhia tem por objetivos: 
• Estudo, projeto e execução, direta ou indireta de obras e serviços relativos 
à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abaste-
cimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos 
domiciliares, comerciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza 
pública e de serviços de saúde; • Operação, manutenção, conservação e 
exploração, direta ou indireta, dos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comer-
ciais, industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de 
saúde; • Lançamento, fiscalização e cobrança de tarifas, taxas e outros pre-
ços resultantes da prestação dos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais 
e industriais e aqueles provenientes da limpeza pública e de serviços de 
saúde; • Exercício de quaisquer outras atividades relacionadas com os sis-
temas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo 
de resíduos sólidos. • A Companhia através da Parceria Público Privada, na 
modalidade concessão administrativa, para prestação de prestação de ser-
viço de esgotamento sanitário no Município de Guaratinguetá, nos termos 
do procedimento de licitação sob a modalidade de concorrência pública, 
que recebeu o nº 001/2008, contratou a empresa CAB Guaratinguetá para 
prestação de serviços e de investimentos na área de esgotamento sanitário 
em um prazo de 30 anos. 2. Apresentação das Demonstrações Contá-
beis e Principais Práticas Contábeis – 2.1. Apresentação das Demons-
trações Contábeis: 2.1.1. Declaração de Conformidade: As demonstra-
ções contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as Leis 
6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09. Foram elaboradas de acordo com as Prá-
ticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação socie-
tária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e, ainda, com 
base nas normas e procedimentos contábeis estabelecidos pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. As demonstrações contábeis foram autoriza-
das para emissão pela Administração da Companhia em 29 de abril de 
2021. 2.1.2. Continuidade Operacional: A Administração da Companhia 
tem realizado todo seu planejamento e ações visando a perenidade de seus 
negócios, dessa forma avalia que possui condições de disponibilizar todos 
os recursos para continuidade de suas operações. A Administração não tem 
conhecimento de nenhuma incerteza relevante que possa gerar dúvidas 
sobre a continuidade operacional da Companhia, sendo assim as demons-
trações contábeis foram elaboradas levando em conta esse pressuposto. 
2.1.3. Base de Mensuração e Apresentação: As demonstrações contá-
beis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, 
os ativos financeiros mensurados ao valor justo e determinadas classes de 
ativos e passivos circulantes e não circulantes, conforme apresentado na 
nota explicativa de políticas contábeis. 2.1.4. Moeda Funcional e Moeda 
de Apresentação: Todos os valores apresentados nas demonstrações 
contábeis, incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão 
expressos em reais (R$ 1), que é a moeda funcional da Companhia, exceto 
aqueles indicados de outra forma. 2.1.5. Uso de Estimativas: Na prepara-
ção das demonstrações financeiras é necessário que a administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e pre-
missas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a esti-
mativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 2.2. Principais Práti-
cas Contábeis: As políticas contábeis, descritas em detalhes a seguir, têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados 
nessas demonstrações financeiras. a) Apuração de resultado: O resultado 
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de com-
petência. As receitas de serviços são reconhecidas quando da transferên-
cia da propriedade e dos riscos a terceiros pelos seus valores brutos e 
deduzidos de devoluções, abatimentos e impostos sobre a receita em con-
sonância com a seção 23 do Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas. b) Instrumentos financeiros: Instru-
mentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a 
receber e outros recebíveis, caixas e bancos, assim como fornecedores, 
contas a pagar e outras dívidas. (i) Ativos financeiros não derivativos: A 
Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicial-
mente na data da negociação, na qual se torna uma das partes das dispo-
sições contratuais do instrumento. Os principais ativos financeiros são: 
caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a receber. (ii) 
Passivos financeiros não derivativos – mensuração: Passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer cus-
tos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos 
juros efetivos. A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não deri-
vativos: fornecedores, parcelamentos, assim como outras contas a pagar. c) 
Caixa e equivalentes a caixa: Incluem os saldos em conta movimento e 
aplicações financeiras de curto prazo com liquidez imediata, registrados 
aos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do 
encerramento do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as insti-
tuições financeiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 
d) Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso nor-
mal das atividades da Companhia. O saldo de contas a receber é demons-
trado ao custo histórico de valor, sem o registro de atualizações de juros de 
mora, reduzido dos valores julgados suficientes, a título de perdas estima-
das nos créditos de liquidação duvidosa. As perdas estimadas com créditos 
de liquidação duvidosa são constituídas em montante considerado sufi-
ciente para cobrir perdas sobre a carteira de créditos a receber, com base 
em análise preparada pela administração da Companhia, que considera as 
perdas históricas, bem como avaliação dos títulos cuja realização é duvi-
dosa. A Companhia avalia periodicamente a necessidade de aplicação do 
ajuste a valor presente em contas a receber de clientes e, nas demonstra-
ções contábeis de 2020, não transacionou operação de longo prazo (ou 

relevante de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. e) Esto-
ques: Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção 
dos sistemas de água e esgoto são demonstrados pelo menor valor entre o 
custo médio de aquisição ou o valor de realização, e estão classificados no 
ativo circulante. f) Imobilizado: (i) Reconhecimento e Mensuração: Itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor 
recuperável (impairment), quando aplicáveis. O custo inclui gastos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construí-
dos pela própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de obra 
direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição 
necessária para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida 
pela administração, os custos de desmontagem e de restauração do local 
onde estes ativos estão localizados e, quando relevantes, custos de 
empréstimos sobre ativos qualificáveis. O software comprado que seja 
parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como 
parte daquele equipamento. Quando partes de um item do imobilizado têm 
diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (compo-
nentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um 
item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da 
alienação e o valor contábil do imobilizado) são reconhecidos em outras 
receitas/despesas operacionais no resultado. (ii) Custos subsequentes: 
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável 
que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela 
Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados 
no resultado. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar o 
custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais estima-
dos, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A 
depreciação é reconhecida no resultado. Itens do ativo imobilizado são 
depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para 
uso ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a cons-
trução é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos de 
depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos 
como mudança de estimativas contábeis. g) Intangível: (i) Reconheci-
mento, mensuração e amortização: O ativo intangível de vida útil definida é 
composto basicamente por programas de computador (software), que são 
amortizados usando-se método linear à taxa correspondente ao uso. A 
amortização é reconhecida no resultado, baseando-se no método linear 
com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do intangí-
vel, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Os métodos de amor-
tização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerra-
mento de exercício financeiro e eventuais ajustes reconhecidos como 
mudança de estimativas contábeis. h) Redução ao Valor Recuperável 
(Impairment): (i) Ativos Financeiros: Ativos financeiros não mensurados 
pelo valor justo por meio do resultado e avaliados a cada data de apresen-
tação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no 
seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma 
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhe-
cimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito nega-
tivo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. Redução do valor recuperável com relação a um 
ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculado como a diferença 
entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estima-
dos descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são 
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra 
recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reco-
nhecidos por meio da reversão do desconto. Quando um evento subse-
quente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda é revertida 
e registrada no resultado. (ii) Ativos não financeiros: Os ativos do imobili-
zado com vida útil definida têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, 
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A administração da 
Companhia não identificou nenhum indicativo que justificasse a constitui-
ção de uma provisão sobre seus ativos em 31 de dezembro de 2020. i) 
Provisão para recuperação de ativos: A administração da Companhia 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de iden-
tificar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração, obsolescência ou perda 
de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável é constituída provisão para dete-
rioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. j) Outros 
ativos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros favoreçam a 
Companhia e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Os 
ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquida-
ção é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são 
classificados como ativos não circulantes. k) Fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços 
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passi-
vos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no 
ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrá-
rio, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas 
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
incluindo, quando aplicável, os encargos e variações monetárias e cam-
biais, incorridos até a data do balanço. l) Benefícios de curto prazo a 
empregados: A Companhia concede aos empregados benefícios que 
envolvem seguro de vida, assistência médica e outros benefícios, os quais 
respeitam o regime de competência em sua contabilização, sendo cessa-
dos após o término do vínculo empregatício. m) Provisão para demandas 
judiciais: A Companhia adota os conceitos estabelecidos na seção 21 da 
NBC TG 1000-R1 sobre provisões, passivos, contingências passivas e ati-
vas na constituição das suas provisões e divulgação sobre assuntos envol-
vendo litígios e contingências. As provisões para demandas judiciais são 
registradas conforme a seguir. Ativos Contingentes: é um ativo possível que 
resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente 
sob controle da Companhia. Esta divulga, em notas explicativas, somente, 
quando o ativo contingente for provável e reconhece nas demonstrações 
financeiras somente quando transita em julgado. Passivos Contingentes: 
uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência 
será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 

futuros incertos não totalmente sob controle da Companhia. Quando os 
passivos contingentes forem prováveis, a Companhia registra o passivo em 
suas demonstrações financeiras. Para os passivos contingentes considera-
dos possíveis, são apenas divulgados em notas explicativas e para os pas-
sivos contingentes julgados remotos, não são registrados e nem divulga-
dos. n) Outros passivos circulantes e não circulantes: Um passivo é 
reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-la. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. As provisões 
de férias e encargos são reconhecidas no resultado do exercício pelo 
regime de competência e figuram no passivo como provisões Sociais e Tra-
balhistas. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, quando 
aplicáveis, até a data do balanço. o) Tributação: As receitas de serviços 
estão sujeitas à tributação pelo Programa de Integração Social (“PIS”) e 
pela Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”), 
sendo seu respectivo valor deduzido do total das receitas de vendas para 
fins de apuração do resultado. Os créditos decorrentes da não-cumulativi-
dade do PIS e Cofins são deduzidos do custo dos serviços vendidos apre-
sentado na demonstração do resultado do exercício. O Imposto de Renda e 
a Contribuição Social são apurados de acordo com o regime de tributação 
do lucro real e, quando da opção pelo regime de tributação pelo lucro real, 
são calculados à alíquota de (i) 25% (15% acrescida de adicional de 10%) 
sobre lucro tributável excedente a R$ 240.000 para o Imposto de Renda e 
(ii) 9% sobre o lucro tributável para a Contribuição Social. A legislação tribu-
tária brasileira vigente permite compensar prejuízos fiscais referentes a 
exercícios anteriores com lucros fiscais correntes, limitado a 30% do lucro 
tributável de cada exercício. p) Fluxo de caixa: As demonstrações dos flu-
xos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas 
de acordo com a seção 7 do Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas. q) Lucro por ação: O cálculo é efetu-
ado segundo a equação “lucro líquido/quantidade de ações em circulação”. 
De acordo com a Lei das Sociedades Limitadas, os lucros podem ser: dis-
tribuídos, utilizados para aumento de capital ou composição da reserva de 
lucros. 2.3. Reapresentação dos Saldos Comparativos: Com base na 
seção 10 (Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro), do Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, as demonstrações financeiras do exercício anterior, 
findo em 31 de dezembro de 2019, estão sendo reapresentadas para fins 
de comparação. Os valores correspondentes ao exercício anterior, apresen-
tados para fins de comparação, foram alterados e estão sendo reapresen-
tados para refletir reclassificações e pequenos ajustes: i) pequeno ajuste 
contábil no imobilizado e ajuste de avaliação patrimonial ii) reclassificação 
no ativo entre contas a receber de clientes e créditos com empregados e 
entre outros créditos e tributos a recuperar; iii) reclassificação no passivo 
entre contas de fornecedores, obrigações sociais, obrigações tributárias e 
obrigações tributárias parceladas; iv) ajustes e reclassificações na apresen-
tação da demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Nota 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do Exercício 1.995.797 (3.963.179)
Ajustes:
Depreciação e Amortização 662.468 1.041.186
Ajuste de Exercícios Anteriores (28.361) 6.000
(Aumento) Redução – Contas a Receber (2.240.662) (663.631)
(Aumento) Redução – Estoques (290.671) (459.148)
(Aumento) Redução – Outros Créditos (52.765) 36.352
Aumento (Redução) – Fornecedores 247.689 1.214.785
Aumento (Redução) – Obrigações Sociais 122.921 (4.076.522)
Aumento (Redução) – Obrigações Tributárias (348.870) 1.554.549
Aumento (Redução) – Tributárias Parceladas (1.985.131) 1.122.280
Aumento (Redução) – Provisão Trabalhista (83.272) –
Aumento (Redução) – Outras Obrigações e Pagar (11.589) 74.154
Aumento (Redução) – Provisão Contingências 212.203 (9.645)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (1.800.253) (4.122.819)

Fluxo de caixa das atividades de investimento 2.983.915 (1.111.452)
Aquisição de Ativo Imobilizado (2.983.914) (1.111.452)
Caixa líquido usado nas atividades de 
investimento – –

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento/Diminuição líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (4.784.167) (720.337)

Caixa e equivalentes de caixa: 
No início do período 5.445.801 6.166.137
No final do período 661.634 5.445.800

14.882.351 (14.548.241)
Lucro Operacional (704.128) (3.981.222)
Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas
Receitas Financeiras 4.521.489 3.287.494
Despesas Financeiras 1.239.344 (3.267.822)

3.282.145 19.672
Lucro antes do IRPJ e CSLL s/ lucro 2.578.017 (3.961.550)
Provisão para IRPJ 8 415.909 0,00
Provisão para CSLL 8 166.311 1.629
Resultado do Exercício 2.2(f) 1.995.797 (3.963.179)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Resultados Abrangentes 
Nota 2020 2019

Lucro (Prejuízo) do Exercício 1.995.797 (3.963.179)
Outros Resultados Abrangentes – –
(=) Resultado Abrangente do Exercício 1.995.797 (3.963.179)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Descrição
Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Ajuste de Avaliação 
Patrimonial

Reserva de 
Investimentos

Prejuízos 
Acumulados Total Geral

Saldos em 31/12/2018 1.000.000 605.914 – 355.958 (2.441.356) (479.484)
Ajustes/Reclassificações – (605.914) – (355.958) 961.872 –
Saldos em 31/12/2018 – reapresentado 1.000.000 – – – (1.479.484) (479.484)
Resultado do Exercício – – – – (3.963.179) (3.963.179)
Ajuste de Avaliação Patrimonial – – 2.277.331 – 2.277.331
Saldos em 31/12/2019 – reapresentado 1.000.000 – 2.277.331 – (5.442.663) (2.165.332)
Ajuste Exercício Anterior – – – – (281) (281)
Resultado do Exercício – – 1.995.797 1.995.797
Saldos em 31/12/2020 1.000.000 – 2.277.331 – (3.447.147) (169.816)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Diversos
Taubaté: vendo ca-
deira de madeira,  
banquetas a l tas, 
pronta entrega. F: 
98194-6268

Taubaté: vendo bi-
cicleta aro 29, freio 
a disco, amortece-
dor dianteiro, pintura 
nova. F: 99121-0828

Taubaté: vendo ce-
lular moto J2 play 

64gb, zerado, per-
feito funcionamento. 
F: 99790-9903

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 16 – semi 
nova – branca e 
rosa. Aceito cartão. 
F: 99144-8626
Taubaté: vendo ge-
ladeira Consul semi 
nova 390 lts. parcelo. 
F: 99789-3397
Taubaté: vendo con-
tra-baixo Condor BX 
12 preto ótimo esta-

do. F: 99713-8232

Taubaté: vendo moto 
elétrica infantil semi 
nova, rosa, ótimo es-
tado. F: 99201-5000

Taubaté: vendo puri-
ficador Electrolux na 
caixa, com garantia. 
F: 99173-3366

Taubaté: vendo guar-
da roupa infantil 4pts 
3 gavetas,  ót imo 

estado, branco. F: 
99223-4774

Taubaté: vendo ja-
nelas de vidro bas-
culante, várias medi-
das. F: 99166-3648
Taubaté: vendo car-
rinho auxiliar para 
salão, preto, ótimo 
estado. F: 99153-
0664 
Pinda: vendo guitarra 
elétrica Tagima Spe-
cial Series T-735s 
azul, capa acolcho-

ada. F: 99234-9726

Pinda: vendo bicicleta 
propaganda, nova, 
com armação.  F: 
99771-3824

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mul t imarca, 
ajustável de penas 

da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 

grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do porta pano de pra-
to, porta toalha de 
rosto para banheiro 
ou porta fralda de 
bebe, em um só ar-

tesanato. Feito de 
Cd e lacre de lati-
nhas por apenas R$ 
15.00. Telefone: (12) 
3125-2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos 
de leite, etc. Todos 
com açúcar mas-
cavo. Produtos de 

excelente qualidade! 
Telefone: (11) 97106-
6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
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FIP BKO I HOLDING S.A.
NIRE 35.300.483.146 - CNPJ 21.967.778/0001-44

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 29.04.2021
Data, Hora, Local: 29.04.2021, às 10hs., na sede social, Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, nº 1.663, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. 
Mesa: Presidente - Luciana Martins Guedes Improta; Secretário - Kleiton
dos Santos Martins. Deliberações Aprovadas: (i) A redução do capital so-
cial, por ser considerado excessivo de R$ 1.600.000,00, passando de R$
40.617.552,00 para R$ 39.017.552,00, sem o cancelamento de ações, ha-
vendo ajuste ao seu valor nominal; (ii) O pagamento de R$1.250.000,00
aos acionistas, e a destinação de R$350.000,00 para pagamento de des-
pesas. A redução somente será efetivada após o prazo para oposição de
credores. Não haverá incidência de correção sobre o valor a ser creditado;
(iii) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º: O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente na-
cional e bens, é de R$39.017.552,00, dividido em 43.007.552 ações, com
valor nominal de R$0,90722560 cada uma.”. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 29.04.2021. Acionistas: Fundo de Investimento em Participa-
ções BKO I Gestora: BREI - Brazilian Real Estate Investments Ltda. Por: Vi-
tor Guimarães Bidetti, Luciana Martins Guedes Improta

Cyrela Paris 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 07.749.562/0001-81 - NIRE 35.220.339.847
Extrato da Ata de Reunião de Sócios

Data, hora, local: 06.04.2021, 10hs, na sede, Rua do Rócio, 109, 3º andar,
Sala 01, Parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social.
Mesa: Presidente: Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barce-
los. Deliberações aprovadas: 1. Redução do capital em R$ 7.100.000,00,
considerados excessivos em relação ao objeto social, nos termos do arti-
go 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 7.100.000 quotas,
com valor de R$ 1,00 cada, todas da sócia Cyrela Brazil Realty S/A Em-
preendimentos e Participações, a qual receberá em moeda corrente do
país o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. 2. Dessa
forma, passa o Capital Social de R$ 82.510.321,00 para R$ 75.410.321,00.
3. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. En-
cerramento: Nada mais. São Paulo, 06.04.2021. Sócia: Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações por  seus procuradores
Celso Antônio Alves e Sigrid Amantino Barcelos.

Confederacao Nacional do Comercio 
de Bens, Servicos e Turismo - CNC

CNPJ nº 33.423.575/0002-57
SICOMERCIO

Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio
Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio

AVISO
O Presidente da Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do 

-
solução Sicomercio-CNC nº 02, de 18 de novembro de 1991, que o Sin-
dicato das Agências de Correio Franqueadas do Estado de São Paulo 
requereu registro no Sicomercio, contando, a partir da data da presente 
publicação, o prazo de 15 (quinze) dias para que quaisquer interessados 
se manifestem. A Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do 
Comércio funciona na Avenida General Justo, nº 307 - 5º andar, CEP: 
20021-130, Rio de Janeiro, RJ, Fax: nº (21) 2524-7111.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021.
LÁZARO LUIZ GONZAGA - PRESIDENTE DA CERSC.

… continuação Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG

3. Caixa e Equivalentes de Caixa 2020 2019
Caixa Geral – 2.324
Contas Correntes – Bancárias 661.634 5.443.477
Saldo 661.634 5.445.801
4. Contas a Receber de Clientes – As contas a receber de clientes corres-
pondem a prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e manejo de resíduos sólidos em todo o município de Guaratin-

guetá, e são classificados como ativo circulante, exceto quando o prazo de 
vencimento for superior a 12 meses após a data do balanço, e podem ser 
assim demonstradas: 2020 2019
Crédito a Receber 15.791.148 13.601.749
Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação 
Duvidosa (1.632.891) (1.684.154)

Saldo 14.158.257 11.917.595

A estimativa para o complemento das Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa no exercício de 2020 e 2019 inclui o exame da magnitude 
dos débitos individuais, bem como dos créditos em litígio, usando-se como referência padrões históricos de arrecadação. Os créditos a receber consi-
derados irrecuperáveis perante a Lei ou antieconômicos para se cobrar são baixados contabilmente. As Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação 
Duvidosa são constituídas quando há incerteza a respeito de arrecadação. Os valores lançados como Créditos a Receber de exercícios anteriores, 
pela própria natureza, carregam consigo um grau de incerteza com relação ao seu recebimento. O valor de (1.632.891), refere-se as perdas Dedutíveis 
atendendo os atrativos da Lei 9.430/96. 

5. Imobilizado/Intangível
Imobilizado 2020 Aquisição Baixas 2019 Taxa de depreciação anual
Aparelho de Medição e Orientação 171.894 94.108 11.856 89.642 6,67%
Aparelho e Equipamentos de Comunicação 23.607 – 72 23.679 10,00%
Aparelhos, Equipamentos Utensílios Médicos, Odontológicos, 
Lababoratoriais e Hospitalares 9.595 – – 9.595 6,67%

Equipamentos de Proteção e Segurança 5.225 5.225 – 0,00 5,00%
Máquinas e Equipamentos Industriais 1.830 – – 1.830 5,00%
Maquinas, Ferramentas e Utencilios de Oficina 57.730 57.730 – – 5,00%
Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis 107.448 48.500 – 58.948 20,00%
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 1.259.435 190.790 10.857 1.079.502 10,00%
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 352.386 183.164 2.526 171.748 10,00%
Equipamentos de Processamento de Dados 283.340 41.000 23.651 265.991 20,00%
Equipamentos de Tecnologia da Informação 127.252 4.939 11.811 134.124 20,00%
Sistemas Aplicativos – Softwares 76.073 72.180 7.666 11.559 –
Mobiliário em Geral 219.983 29.077 1.606 192.512 10,00%
Utensílios em Geral 152.356 10.049 11.049 153.338 10,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos 10.827 – 251 11.078 10,00%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 43.277 5.708 – 37.569 10,00%
Veículos em Geral 1.617.778 383.336 316 1.234.758 6,67%
Bens em Poder de Outra Unidade ou 3º 167.064 – – 167.064 10,00%
Terrenos 940.000 – – 940.000 –
Glebas Rurais 758.200 – – 758.200 –
Sistema Esgoto e/ou Abastecimento de Água 3.589.788 1.948.085 8.334 1.650.037 10,00%
Imóveis em Poder 3º – ETE Pedregulho – Concessão 4.511.840 – – 4.511.840 –
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais 130.133 – – 130.133 –

14.617.061 3.073.909 89.995 11.633.147
Depreciação e Amortização acumulada (4.745.969) (662.468) – (4.083.501)
Redução do Ajuste Avaliação Patrimonial 2019 (28.080)
Imobilizado/Intangível líquido 9.871.092 7.521.566
O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, 
foi realizado durante o ano de 2019 a reavaliação dos itens através da con-
tratação, por meio de processo de licitação, de uma empresa especializada. 
O imobilizado foi ajustado em dezembro de 2019 de acordo com o Laudo 
SP – 0002/19-01. 6. Empreiteiras e Fornecedores – As contas a pagar aos 
empreiteiros e fornecedores no valor de R$ 20.176.771 (R$ 19.929.082, em 
2019) são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 
no curso ordinário dos negócios, sendo classificadas como passivo circu-
lantes, exceto quando o prazo de vencimentos for superior a 12 meses após 
a data do balanço. Caso contrário, são apresentadas como passivo não 
circulante e estão reconhecidas inicialmente ao valor justo, que em geral 
corresponde ao valor da fatura e subsequentemente ao custo amortizado. 7. 
Provisão Para Contingências e Parcelamentos – Provisões constituídas 
para fazer frente às ações cíveis e trabalhistas, que se encontra em instân-
cias diversas. A provisão é constituída por valores atualizados de perdas, 
estabelecidos pelo consultor jurídico e por julgamento da administração. Em 
2020 a provisão atingiu o montante de R$ 338.201, sendo lançado 100% do 
valor classificado como provável. 

Parecer Jurídico Provisão para
Chance de Perda Cível Trabalhista Total Contingências
Provável 114.731 223.470 338.201 338.201
Possível 1.364.398 1.053.000 2.417.398 –
Remoto 606.387.053 1.315.901 607.702.954 –
Total 607.866.183 2.592.371 610.458.553 338.201

Além dos valores contidos no parecer jurídico a Companhia também regis-
tra valores a título de contingência tributária, em 2020 R$ 104.872. Os débi-
tos parcelados de tributos federais estão registrados como segue: 
Circulante 2020 2019
PGFN – débitos previdenciários (a) RFB – débitos 
previdenciários (b)

737.498
145.118

737.498
145.118

PGFN – demais débitos
RFB – demais débitos
Juros Parcelamentos

0,00
0,00
0,00

279.021
666.150
157.344

Total 882.616 1.985.131

Não Circulante 2020 2019
PGFN – débitos previdenciários (a) RFB – débitos 
previdenciários (b)

1.966.661
386.981

2.704.159
532.099

Total 2.353.642 3.236.258
(a) Refere-se a parcelamento de débitos de INSS do período de fevereiro 
ao 13º de 2018, cuja dívida global foi parcelada em 60 meses e os valores 
originais foram acrescidos multas e juros por atraso, conforme determina 
a legislação em vigor. (b) Refere-se a parcelamento de débitos de INSS 
do período de janeiro a março de 2019, cuja dívida global foi parcelada 
em 60 meses e os valores originais foram acrescidos multas e juros por 
atraso, conforme determina a legislação em vigor. 8. Imposto de Renda 
e Contribuição Social – A provisão para imposto de renda e contribuição 
social está baseada no lucro tributável do exercício. O imposto de renda 
foi constituído à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente a R$ 240.000. A contribuição social foi calcu-
lada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 9. Impostos Sobre 
Receitas – As receitas de vendas e serviços estão sujeitas à incidência 
do PASEP – Programa Formador do Patrimônio do Servidor e da COFINS 
– Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, pelo regime de 
competência. Esses tributos são apurados pelo regime de não cumulativi-
dade, como deduções da receita bruta. Os débitos apurados sobre “outras 
receitas operacionais” são apresentados dedutivamente na própria linha de 
demonstração do resultado. 10. Cobertura de Seguros – A Companhia 
mantém apólice de seguros para cobertura de eventuais sinistros de seus 
bens patrimoniais, ou aqueles sob sua responsabilidade, apólice Caixa 
Seguros, registrado na SUSEP. 
11. Índices de Líquidez
Índices 2020 2019
Índice de Liquidez Imediata (Ativo Disponível/Passivo 
Circulante) 0,03 0,22

Índice de Liquidez corrente (Ativo Circulante/Passivo 
Circulante) 0,70 0,75

Índice de Liquidez Seco (Ativo Circulante – Estoque/Pas-
sivo Circulante) 0,63 0,70

Índice de Liquidez Geral (Ativo Circulante + Ativo Não 
Circulante/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 0,63 0,66

Garantia ao Capital de Terceiros (Patrimônio Líquido/Pas-
sivo Circulante + Passivo Não Circulante) -0,01 -0,07

Composição de Endividamento (Passivo Circulante/Pas-
sivo Circulante + Passivo Não Circulante) 0,90 0,88

Miguel Sampaio Junior – Diretor Presidente
Diogo Tavares Margato – Diretor Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda
Técnico em Contabilidade CRC 152.316/0-0

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Srs. Administradores e Acionistas
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
– SAEG – Guaratinguetá-SP
Opinião com Ressalvas: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – 
SAEG (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resul-
tados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, exceto pelo efeito dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Serviço de 
Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 – R1). 
Base para Opinião com Ressalvas: Inventário Físico de Estoques: Fomos 
contratados como auditores da Companhia muito após a data de 31 de 
dezembro de 2020 e, portanto, não acompanhamos o inventário físico de 
estoques naquela data, registrados no Ativo Circulante pelo montante de 
R$ 1.736.013. Não foi possível nos satisfazermos por meios alternativos 
quanto às quantidades em estoque em 31 de dezembro de 2020. E, inclu-
sive, como os estoques iniciais são computados na determinação do resul-
tado e dos fluxos de caixa, não nos foi possível determinar ajustes que 
teriam sido necessários às demonstrações contábeis. Vida útil do ativo imo-
bilizado: A Companhia considera, parte da depreciação, com a utilização de 
taxas admitidas pela legislação tributária sem a prática de revisão periódica 
das estimativas de vida útil e determinação de valor residual, que são fun-
damentais para a definição do montante a ser depreciado segundo seção 
17.18, do “Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas”. Não foi possível nos satisfazermos quanto à adequação 
dessas taxas de depreciação do imobilizado utilizado pela Companhia, bem 
como, estimar os impactos sobre os saldos do ativo imobilizado e patrimô-
nio líquido em 31 de dezembro de 2020 e para o resultado do exercício 
findo naquela data. Imobilizado – Inconsistência no Saldo Contábil em 
Comparação com Controle Patrimonial: O sistema de controle patrimonial 
apresenta valores maiores que o saldo contábil líquido, e a variação não foi 
justificada pela administração da Companhia. As fragilidades impossibilitam 
a aplicação de procedimentos de auditoria suficientes que permitisse con-
cluir sobre a adequação do controle físico e da fidedignidade do saldo con-
tábil. Ajuste de Avaliação Patrimonial: A administração reconheceu contabil-
mente a avaliação a valor justo dos bens do ativo imobilizado, resultando no 
registro da mais valia dos respectivos bens no exercício de 2019, mantido 
no exercício de 2020, no montante de R$ 2.277.331, tendo por contrapar-
tida a conta do patrimônio líquido denominada Ajuste de Avaliação Patrimo-
nial. Falta de Evidências Objetivas de Aplicação de Políticas Contábeis 
Específicas para os Contratos de Concessão: A Companhia, criada por lei 
específica, tem como objetivo manter, operar e melhorar a infraestrutura de 

serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo 
de resíduos, prestando tais serviços à população em nome da entidade 
pública municipal, sendo que parte dos serviços é prestado por parceria 
público privada. Não obstante tais características, inexiste evidências obje-
tivas de aplicação ou estudo para aplicação das políticas e procedimentos 
contábeis descritos na seção 34.12 a 34.16 do “Pronunciamento Técnico 
PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”, que trata dos 
Contratos de Concessão. Inconsistências no Saldo de Contas a Receber: 
Os procedimentos de auditoria evidenciaram inconsistências no saldo con-
tábil de Contas a Receber de Clientes em comparação com os controles 
internos e financeiros, com divergência de R$ 1.635.387 a menor nos sal-
dos contábeis, não justificado pela administração da Companhia. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalvas. Outros assuntos: As 
demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 foram por nós auditadas, com emissão de relatório de 
auditoria datado de 23 de abril de 2021, apresentando opinião com ressal-
vas relacionadas a: falta de acompanhamento de inventário físico de esto-
ques; falta de estimativa de vida útil dos bens do imobilizado; inconsistência 
no saldo contábil em comparação com controle patrimonial; acréscimo inde-
vido de valores em bens do imobilizado a título de ajuste de avaliação patri-
monial; falta de aplicação de políticas e procedimentos relacionados a con-
tratos de concessão; inconsistências no saldo de fornecedores; falta de 
aplicação do CPC 23 para regularização de erros de exercícios anteriores e 
incorreções na divulgação das referidas demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 
– R1) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera-
cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia, ces-
sar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis: Nossos obje-

tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Curitiba, 29 de abril de 2021.

Paulo Sergio da Silva – Contador CRC/PR nº 029.121/O-0

Consult – Auditores Independentes – CRC/PR nº 002.906/O-5

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Serviço de Água, 
Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG, abaixo assinados, dentro 
de suas atribuições e responsabilidades legais procederam ao exame do 
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 
referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e outros 
documentos pertinentes, com base nas análises efetuadas e nos escla-
recimentos adicionais prestados pela Administração, considerando ainda, 
o relatório da auditoria contratada CONSULT Auditores Independentes 
emitido sem ressalvas, datado de 29 de abril de 2021, os Conselheiros 
Fiscais registram que não tiveram conhecimento de nenhum fato ou evidên-
cia que não esteja refletindo nas demonstrações referidas Demonstrações 
Financeiras e aprovam por unanimidade as referidas contas, opinando pelo 
seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.  
Membros Conselho Fiscal:  Cristiano Henrique Zaccara; José Antônio dos 
Santos Martins; Maurício Lobosco Werneck; Alexandre Augusto Rocha da 
Costa; Giuliano Lobo França.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br

sábado, 1 de maio de 2021 às 02:04:40

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-

dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e re-
gularizações. Proje-
tos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

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 
no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que 
seu amiguinho mere-
ce. Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 

Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-

gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 

conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empre s a  de  en -
tregas rápidas em 
áreas restritas a ca-
minhões em SP e 
grande SP. Telefone: 
(11) 95143-4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar 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 
prococa a sensação 
de um sabor incrível 
e único. Valor: R$ 
19.99 200gr. Telefo-
ne: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 

(61) 9355-3511

G u a r a t i n g u e t á : 
Serviços elétr icos 
ao menor custo be-
nefício. Solicite um 
orçamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civi l 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-
liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877
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Prefeitura de Canas garante aporte estadual 
de R$ 186,6 mil para conter alagamentos
Município celebra convênio para macrodrenagem; ação tenta reforçar sistema de captação de águas

Buscando uma solução para 
evitar enchentes e alagamen-
tos em Canas, a Prefeitura 
firmou na última quarta-feira 
(5) um convênio com o Fehidro 
(Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos) para a elaboração 
de um plano técnico de ma-
crodrenagem no município. 
Orçado em pouco mais de 
R$190 mil, o estudo pretende 
apontar ações e obras que 
possam impedir novos trans-
tornos na cidade.

Historicamente, o período 
do Verão, marcado pelas fortes 
chuvas, traz grande acúmulo 
de água nas principais vias da 
região central de Canas, como 
as ruas Isalino e Homero Ortiz 
Marcondes, e também em 
bairros mais afastados como 
o São João.

Um dos exemplos na história 
recente da cidade aconteceu 
em 18 de janeiro de 2016, 
quando o Jornal Atos publi-
cou uma matéria mostrando 
o desespero de oito famílias 
do Centro que tiveram suas 
casas inundadas após um 

Lucas Barbosa
Canas

temporal.  Na ocasião, parte 
dos moradores teve móveis e 
eletrodomésticos danificados. 

Tentando solucionar os pro-
blemas do sistema de captação 
de águas pluviais (proveniente 
da chuva) e fluviais (oriunda 
de rios), o governo da prefeita 
Silvana Zanin (PDT) aposta 
em obras de macrodrenagem 
capazes de evitarem alaga-
mentos, enchentes, erosões 
e assoreamentos (acúmulo 
de resíduos no fundo de rios).

Primeiro passo para colocar 
a ação em prática, o Executivo 
celebrou um convênio com 
o Fehidro, órgão estadual de 
financiamento de programas 
na área de recursos hídricos, 
para angariar recursos para a 
contratação de uma empresa 
para a elaboração de um proje-
to técnico de macrodrenagem. 
Assim, a cidade obteve da Fehi-
dro o apoio de R$ 186.649,24 
e terá que desembolsar uma 
contrapartida municipal de 
apenas R$ 3.809,17. 

O diretor de Obras e Pla-
nejamento de Canas, Gabriel 
Nahime, ressaltou a urgência 
do estudo técnico e a realiza-
ção de serviços de adequação. 
“Sabemos que atualmente o 

Uma das áreas do Centro de Canas atingidas por alagamentos; cidade firma convênio para macrodrenagem

Fotos:  Arquivo Atos

sistema de drenagem de Ca-
nas não é capaz de suprir as 
necessidades. Até o momento, 
a Prefeitura tem ‘resolvido’ 
as falhas de drenagem pon-
tualmente, ou seja, sem uma 
visão macro do problema ou 
com qualquer base técnica, 
como estudos hidráulicos e 
hidrológicos, para a solução 
definitiva dessa situação”. 

Nahime revelou ainda que 
a elaboração do plano deverá 
contar com estudos referen-
tes a delimitação das bacias 
e sub-bacias, levantamento 
da base cadastral e topográ-
fica, estudos hidráulicos e 
hidrológicos e identificação 
de medidas para evitar ala-
gamentos e inundações. Os 
meios hídricos, objetos de 
estudo do trabalho, serão os 
rios Paraíba do Sul e Canas, 
córrego do Tijuco Preto e o 
Ribeirão Caninhas. 

Segundo a Prefeitura, foi 
aberto recentemente um pro-
cesso licitatório para a con-
tratação da empresa que será 
responsável pela elaboração 
do projeto de macrodrena-
gem. A expectativa municipal 
é que o estudo seja concluído 
em até três meses.

Lavrinhas oferece atendimento psicológico 
para moradores que venceram a pandemia

Da Redação
Lavrinhas

A Prefeitura de Lavrinhas 
iniciou, na última semana, o 
programa de atendimentos 
psicológicos específicos ao 

público vitimado pela pan-
demia de Covid-19.

De acordo com a secreta-
ria de Saúde, uma equipe 
de psicólogos participou de 
um encontro na última sex-
ta-feira (7) com moradores 
que tiveram a doença e apre-

sentam sequelas emocionais. 
Por meio de um trabalho 

especializado, os profissio-
nais utilizam métodos para 
tentar contribuir para que os 
pacientes superem os trau-
mas deixados pela Covid-19, 
como ansiedade e fobias.

Os moradores interessados 
em participar dos próximos 
encontros, que serão agen-
dados durante esta semana, 
devem entrar em contato 
com a secretaria de Saúde 
pelo telefone (12) 3146-
1144.


