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A prefeita de Ubatuba, Fla-
via Pascoal (PL), confirmou, 
na noite do último domingo 
(23), a contaminação pela 
Covid-19. Ainda no fim de se-
mana, ela lamentou a morte 
de três moradores da cidade, 
que chegou a 7,2 mil casos 
de infecção.

A confirmação do Sars-
-Cov2 foi feita por meio de 
redes sociais da chefe do Exe-
cutivo. “Os sintomas são hor-
ríveis, febre, dor de garganta, 
dor de cabeça e muita dor no 
corpo”, escreveu Flavia, que 
afirmou ainda que espera “fi-
car bem, logo” para retomar 
às atividades na Prefeitura.

Recentemente, a prefeita 
cumpriu agenda com dife-
rentes alianças políticas com 
foco em trazer mais investi-
mentos para a cidade. Há cer-
ca de três dias, ela publicou 
vídeos ao lado dos deputados 
André Prado (PL) e Márcio 
Alvino (PL), e também com o 
prefeito de Ilhabela, Toninho 
Collucci (PL).

Bruna Silva
Ubatuba

Prefeita de Ubatuba testa positivo para Covid-19
Flavia Pascoal confirma a contaminação pelo novo coronavírus por meio das redes sociais; 
município litorâneo registrou mais de sete mil casos da doença desde o inicio da pandemia

Flavia Pascoal não é a 
primeira liderança municipal 
a ser contaminada pelo coro-
navírus. No último ano, a do-
ença afastou os prefeitos de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSC), e Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PL), assim 
como o vice-prefeito, Ricardo 
Piorino (PSL) e o ex-prefeito 
de Lorena, Fábio Marcondes 
(sem partido). Recentemente, 
o vice-prefeito de São José 
dos Campos, Anderson Fer-
reira (PSDB) também testou 
positivo para a doença.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) já são mais 
de 233 mil casos de coro-
navírus e 4,9 mil mortes. O 
crescimento exponencial da 
doença pôde ser observado 
no último mês, com a chega-
da das variantes.

Os municípios enfrentam 
escassez de vacinas para imu-
nizar a população. Ainda em 
fevereiro, o governador do 
Estado, João Doria (PSDB), 
projetou que a população de 
São Paulo será imunizada con-
tra o vírus até o fim de 2021.
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A prefeita Flavia Pascoal, que testou positivo para a Covid-19; região ultrapassa os 233 mil casos da doença

Sabesp investe 
R$ 26,3 milhões 
na água de 
Caraguatatuba

Em sequência ao calen-
dário de obras, a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo) iniciou, nesta sema-
na, as obras do “Programa 
Corporativo de Redução de 
Perda”, com foco na adequa-
ção e melhorias nos setores 
de abastecimento de água. 
A iniciativa conta com o 
financiamento da Agência 
Japonesa de Cooperação 
Internacional, orçado em 
R$ 23,6 milhões.

As obras consistem na 
troca de tubulações e equipa-
mentos, além da construção 
de uma nova EEAT (Estação 
Elevatória de Água Tratada), 
na Estação de Tratamento de 
Água Porto Novo. O objetivo 
é obter maior capacidade 
de distribuição, garantindo 
segurança e confiabilidade 
no abastecimento. De acordo 
com a companhia, o plane-
jamento prevê adequação 
de seis estações elevatórias 
de água tratada e implanta-
ção de outras duas, haverá 
ainda a substituição de 15 
quilômetros de redes de dis-
tribuição de água e implan-
tação de um novo trecho de 
5,3 quilômetros. O projeto 
conta também com melho-
rias no sistema Palmeiras 
Norte, na entrada da cidade, 
implantação de oito pontos 
de monitoramento do abas-
tecimento e substituição de 
mais de 1,5 mil ramais de 
água em residências.

Ao todo, as ações da 
Sabesp devem beneficiar 
cerca de 185 mil pessoas, 
incluindo os turistas que 
frequentam a cidade na alta 
temporada. “Os investimen-
tos na melhoria e ampliação 
da rede de abastecimento 
de água irão ajudar a resol-
ver um problema antigo, 
o abastecimento regular 
durante a temporada de ve-
rão. ”, comentou o prefeito 
Aguilar Junior (MDB).

As atividades começa-
ram nos bairros Travessão, 
Perequê-Mirim, Porto Novo 
e deve ainda chegar em 
regiões como Benfica, Jar-
dim Miramar, Jardim dos 
Sindicatos, Barranco Alto, 
Jardim das Flecheiras e 
Pontal Santa Marina.

Bruna Silva
RMVale

Piquete aguarda Imbel por melhorias 
na infraestrutura e liberação de prédio
Com negociações em Brasília e conversa com o presidente da estatal, prefeito Rominho 
Kazimierz avança em planejamento sobre criação de parque linear e cinema municipal
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Antigo portal no Centro de Piquete; cidade deve receber parque linear em planejamento para ampliar recursos e movimentação turística

Em período marcado por 
visitas de prefeitos a Brasí-
lia e São Paulo, em busca de 
aporte financeiro, o prefeito 
de Piquete, Rômulo Kazi-
mierz Luszczynski, o Ro-
minho (PSDB), comemorou 
bons resultados em passa-
gem pela capital federal na 
última semana. De acordo 
com o chefe do Executivo, 
a cidade está próxima de 
receber emenda de R$ 500 
mil para a insfraestrutura 
e a liberação de prédios da 
Imbel.

Rominho encontrou com 
o deputado federal Baleia 
Rossi (MDB) e com o gene-
ral Aderico Visconte Pardi 
Mattioli, diretor da fábrica 
de explosivos. Ao deputa-
do, o prefeito piquetense 
solicitou o montante, que 
será investido na criação de 
um parque linear, na região 
central, com o intuito de 
proporcionar lazer e bem-
-estar à população.

Rominho espera que a 
emenda de R$ 500 mil seja 
aprovada em menos de dois 
meses. “Eu acredito que até 
o final do ano teremos o 

Thamiris Silva 
Lorena

parque linear e a fonte inau-
gurada. Já temos o projeto 
para reforma do velório”, 
explicou.

Além de conversar com o 
deputado, o prefeito entrou 
em contato com o general 
Aderico Mattioli para ini-
ciar um novo projeto na 

cidade, que visa utilizar 
os prédios em desuso da 
empresa  estatal, Imbel. 
“Ainda estamos montando 
todo um planejamento com 
nossa equipe para vermos 
o que faremos com o uso 
do prédio, [...] em um dos 
quatro prédios, eu tenho 

como proposta ativar o ci-
nema municipal”, informou 
o prefeito.

Mais novidades – Ro-
minho deu sequência aos 
encontros por tratativas 
de verbas e melhorias na 
cidade. Desta vez, recebeu o 
subsecretário de Juventude 

Estado São Paulo, Luiz Oli-
veira, que anunciou verba 
de R$ 600 mil para ações 
que devem ser entregues 
em março, como cursos de 
qualificação profissional, 
Novotec Estágio e economia 
criativa (como robótica e 
gastronomia).
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 

R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 

385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-

ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 

piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 

comercial no bairro 
Campo do Galvão. 
160m², 2 banheiros, 
frente para o Sho-
pping Buriti. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99784-7766

Cruzeiro: Aluga-se 
casa, com sala, quar-
to, cozinha, banheiro. 
Caução ou f iador: 
(12) 98154-5405

G u a r a t i n g u e t á : 
A l u g o  exc e l e n te 
apartamento com 3 
quartos. Espaçoso, 
bem arejado e bem 
localizado. Próximo 
a pontos comerciais, 
escolas e pontos de 
ônibus. Telefone: (12) 
99792-1992

Pindamonhangaba: 
Casa para locação 
na avenida principal 
do bairro Mantiquei-
ra. Disponível para 
entrada no começo 
de agosto. Valor: R$ 
700,00. Telefone: (11) 
99832-0435

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba, a 250m 
da praia. Apartamen-
tos mobiliados para 
2 ou 4 pessoas, com 
TV, Wi-fi e estacio-
namento privativo. 
Diária R$ 200,00. 
Telefone: (12) 3923-
3817 ou (12) 98138-
1456

loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 
aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 
Valor: R$ 95.000,00. 
Telefone: (12) 99169-
8739

Pindamonhangaba: 
Excelente imóvel co-
mercial para inves-
timento ou negócio 
própr io, contendo 
piso térreo, sobre 
loja, 2 banheiros, 
escritório, em uma 
área total de 277m² 
construídos. Para 
venda ou locação. 
Aceita permuta como 
parte do valor. Do-

cumentação ok para 
financiamento e/ou 
implementação de 
qualquer ramo de 
negócio.  Valor: R$ 
1.200.000,00. Tele-
fone: (12) 99747-4411

Silveiras: Sítio con-
tendo 7.72 hectares 
ou 3.19 alqueires, 
com maravilhoso rio 
na divisa, corredeiras 
sobre as pedras com 
locais para banho. 
Sede com 4 dormi-
tórios (sendo 2 suíte) 
canadenses, ampla 
sala conjugada com 
a cozinha, banhei-
ro social, varanda, 
despensa, etc.  Área 
de lazer com chur-
rasqueira, fogão a 
lenha, sauna elétrica 
com ducha pressuri-
zada, suíte de hos-
pedes, amplo deck 
com deslumbrante 
vista da propriedade! 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 3153-
3232

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Pingo 
de Ouro, na rua da 
Caixa d'agua. Metra-
gem 5x60. Contrato 
de compra e venda. 
Valor R$ 45.000,00. 
Telefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa grande com 
4 suítes, cozinha, 
lavabo, sala, salão 
de festas, quar to, 
p isc ina, chur ras -
que i ra ,  ga ragem 
para 4 carros! Valor 
R$ 500.000,00 ou 
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Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult 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 por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-

2992

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

açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

Caraguatatuba: Lin-

díssimo filhote ma-
chinho, com 2 me-
ses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina importada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 

higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiários/colméias (6 
meses de carência: 
Telefone: (12) 99640-
4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadr i -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
lindas bonecas, sem 
qualquer tipo de de-
feito, rabisco, furos. 
Funcionando perfei-
tamente. Com todos 
os i tens. Entrada 
para MP4. Sem cai-
xa. Preço negociável. 
R$ 40,00. Telefone: 
(12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo l indo Sony 
Shake, 1.500 wats de 
potenciais RMS, pre-
ço de hoje, somente 
hoje R$ 1.300,00. 
Telefone: (12) 98200-
8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose  Sound l i nk ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 

abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 
(11) 99688-2064

Cruzeiro: Vendo ba-
teria basix, com bags 
+ kit pratos Sabian + 
carrilhão. Em ótimo 
estado. É um exce-
lente instrumento 
para quem procura 
uma bateria acustica. 
Valor R$ 2.300,00. 
Telefone: (12) 99152-
1254
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Cr uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 
16v, direção hidrau-
lica, trava, alarme, 
roda de l iga 15", 
dcd retrátil, abaixo 
da tabela. Valor : 
13.500,00. Telefone: 
(12) 988086877

Roseira: Vendo Fiat 
Argo Precision, 1.8 
E.TORQ, cor preta, 
com direção elétrica. 
Tenho urgência na 
venda do veículo. 
Valor: R$ 47.500,00. 
Telefone: (12) 99619-

7311

Ilhabela: Vendo Jeep 
Cherokke Sport, ano 
1998, 4.0L 4x4, ga-
solina/GNV, cambio 
automático, motor 
na garantia, bateria 
nova (na garantia), 
bancos de couro, 
multimidia com tela 
para banco trasei-
ro e câmera de ré, 
faróis auxiliares, pa-
rachoque reforçado, 
guincho 12000lbs 
(5 toneladas), sus-
pensão alta, estribo, 
pneus excelentes, 
documentação em 
ordem. Valor : R$ 
30.000,00. Telefone: 
(11) 99687-0046

Ta u b a t é :  v e n d o 
moto CB 500 ano 
98 – 116.000Km – F: 
99139-8430

Taubaté: vendo moto 
Titan CG KS 150 ano 
07 – doc.ok – azul 
– 113.000 km. F: 
99139-0707
Taubaté: vendo moto 
CG bolinha ano 82 
– doc.ok – amarela – 
não troco. F: 98807-
1977
Taubaté: vendo moto 
Honda CBR 600 ano 
13 – branca – 41.900 
km – não troco. F: 
99670-3038

Taubaté: vendo PCX 
150 ano 20 – doc.ok 
– azul – pneus novos 
– F:99231-4173
Taubaté: vendo Ti-
tan CG 150EX mix/
flex ano 14 – preta 
– chave reserva. F: 
99167-1888
Taubaté: vendo Hon-
da NC 700 X ABS 
ano 14 –vermelha – 
54.000km. F: 97412-
4338

Ta u b a t é :  v e n d o 
Yamaha Fazer 250 
ano 13 – abaixo ta-
bela. F: 99153-6684

Taubaté: vendo moto 
CG 160 Fan – ano 19 
– flex – transfere dí-
vida – F: 99101-7874

Taubaté: vendo PCX 
150 / DLX ano 17 
– prata – doc.ok.F: 
98187-3084

Taubaté: vendo carro 
Honda Fit EX/S 1.5 
flex 16v – cinza. IPVA 
pg. F: 99167-9695

Ta u b a t é :  v e n d o 
Brasília ano 80 1.6 
– branca F: 99147-
3897

Taubaté: vendo Gol 
G5 ano 10 – preto – 
1.6 – flex – abaixo ta-
bela. F: 99176-1356
Taubaté: vendo Ford 
Ka 1.5 16v flex – 5pts. 
branco – IPVA pg. F: 
99610-8026
Taubaté: vendo Gol 
Power 1.0 8 v – 4pts 
– ano 04 – G – F: 
99751-4976
Taubaté: vendo Ci-
troen C3 GLX 1.4 
– flex – 8v – 5pts – 
preto – IPVA pg. F: 
97410-6722
Taubaté: vendo Ford 
Ka 1.0 8v flex ano 
12 – vermelho. F: 
98113-1065
Ta u b a t é :  v e n d o 
Hyundai Tucson 2.0 
16v  flex automáti-
co ano 13 prata. F: 
99756-8638
Taubaté: vendo Sa-
veiro CL/Summer 1.8 
ano 02 prata, não 
troco. F: 99186-0202
Taubaté: vendo Jeep 
Compass Sport 2.0  
4x2 f lex 16v auto-
mático ano 19. F: 
98176-0010
Taubaté: vendo Palio  
EDX 1.0  4pts ano 
98, trava/alarme. F: 
98263-1511
Taubaté: vendo Ford 
Ka  1.0 Tecno 8v flx  
verde 115.000km.F: 
99609-8334
Taubaté: vendo Ford 
Ka Sedan 1.0 f lex 
4pts ano 15 vermelho 
4pts. F: 98177-4510
Taubaté: vendo Re-
nault Step Way ano 
13 1.6 flex 4pts cinza 
completo. F: 98856-
2102
Taubaté: vendo HB20 
1.0 flex 12v branco 
71.912 km ano 14 
direção elétrica. F: 
97411-4989
Taubaté: vendo Hon-
da Civic Sedan LXS 
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Taubaté: vendo casa 
c/3 dorms., 297m2 – 
Cond. Green Park. F: 
98153-0617

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms., piso frio, 
garagem coberta – 
Jdim Gurilândia. F: 
34111-1000

Taubaté: vendo casa 
c/3 dorms., 4 banhs., 
garagem p/2 carros. 
Cond. Ouro Ville. F: 
99155-6919

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms., 1 ste, 
pisc ina, armár ios 
embutidos. Centro. 
F: 99159-0216

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms. c/ste, coz.
americana. Aceita 
f inanciamento. F: 
98155-1064
Pinda: vendo casa 
c/68m2 AC, 2 dor-
ms.,2 banhs. ga-
ragem p/2 carros, 
portão automático 
– B° Vila Rica. F: 
99235-7231

Pinda: vendo terreno  
10x27 – Goiabal. F: 
99140-6828

Pinda: vendo terreno 
10x50 – Aceito carro 
e moto como parte 
de pagamento. Goia-
bal. F: 98806-3961

Pinda: vendo casa 
c/1 dorm., garagem, 
estrutura para sobra-
do. B° ViLa Rica. F: 
99664-4728

Pinda: Vendo casa 
c/2dorms., 2 banhs., 
garagem p/3 carros. 
F: 99623-7707

Pinda: vendo terreno 
1.000m2. Borba. F: 
3426-1098

Pinda: vendo casa 
c/2dorms., garagem. 
Tr iangulo. F: (11) 
94921-5523

Pinda: vendo cháca-
ra  c/7.000m2. Aceito 
carro, moto camione-
te como parte de pa-
gamento. Lago Azul. 
F: 99623-7707

Pinda: vendo apar-
tamento em Campos 
do Jordão/Vila Matil-
de. F: 9125-5537

Pinda: vendo ou tro-
co casa B° dos An-
dradas, reformada, 
com casa de maior 
valor. F: 99104-4884
 
Pinda: vendo terreno 
273m2 – B° Alto do 
Cardoso. F: 99174-
6850

Pinda: vendo 2 ca-
sas mesmo terreno, 
Moreira César. F: 
99760-8727

Pinda: alugo quarto 
com agua e luz in-
cluso. F: 99653-5473

Pinda: vendo casa B° 
do Bosque. F: 99121-
3712

Pinda: alugo kitnet. 
F: 99138-7192

Pinda: alugo casa. F: 
99204-5626

Pinda: troco casa por 
chácara na roça. F: 
99121-3712

Pinda: vendo ou alu-
go apartamento. F: 
99702-6375

Pinda: alugo ponto 
comercial .F: 98272-
8101

Ubatuba: alugo casa 
Praia Pereque Açu. 
F: 99173-5058

Pinda: vendo chá-
cara , prox. ao B° 
Piracuama com casa 
e edícula. F: 99646-
6374

S.José: vendo casa 
c /3dorms., 1 ste, 
garagem 2 carros, 
ótima localização. 
94m2 AC. F: 99230-
0570

S.José: vendo so-

brado c /5dorms., 
área gourmet, Res. 
Florada da Serra. F: 
99155-6919

S.José: vendo chá-
cara c/2150m2, 2 
dorms., 1 ste, área 
gourmet coberta. F: 
3307-3432

S.José: vendo gal-
pão c/130m2  com 
estrutura e telhado 
novos. Jardim Nova 
Detroit. F: 99611-
3126

S.José: vendo casa 
c/3dorms., 3 banhs., 
Cond. Bosque dos 
Eucaliptos. F: 98148-
1016

S.José: vendo casa 
comercial c/3dorms., 
Jdim São Dimas. F: 
3904-3939

S.José: vendo casa 
c/4dorms., 3 banhs., 
2 vagas garagem. 
Jdim Mariana II. F: 
3929-6050
S.José: vendo casa 
c/2dorms., coz.pla-
nejada. F: 98139-
1648
S.José: vendo casa 
c/2 dorms., Cond. 
Jdim Colonial.  F: 
98148-1016

Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: 
(12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
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Guará espera finalizar 
regularização de até 
três bairros ainda no 
primeiro semestre

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Processo, realizado por meio do 
Cidade Legal, tem programação 
para atender mais sete 
loteamentos ainda ilegais

O processo de regu-
larização dos bairros 
Chácaras Agrícolas, Santa 
Bárbara Gleba 6, e Gran-
ja Patury, por meio do 
programa Cidade Legal, 
segue em andamento na 
secretaria de Habitação 
do Estado. Após uma reu-
nião no início do mês, em 
São Paulo, a previsão é de 
que os trabalhos sejam 
concluídos ainda neste 
semestre.

A gestão do prefeito 
Marcus Soliva (PSC) re-
gularizou até o momento 
os núcleos São Sebastião, 
Polo Industrial e Paulo 
Magalhães. O trabalho 
de regularização, quando 
em menor escala, é feito 
pela própria Prefeitura, 
mas em outros casos, é 
realizado em parceria 
através de programas 
como o Cidade Legal, 
que visa a regulariza-
ção fundiária urbana e 
desburocratização do 
processo, sem custo aos 
moradores, além do Itesp 
(Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São 
Paulo).

Na atual fase, de acor-
do com o secretário de 
Planejamento de Guara-
tinguetá, Gonçalo Ferraz 
Cardoso, o loteamento 
Granja Patury está na 
reta final da regulari-
zação. “O status desse 
loteamento, hoje, já está 
dentro do cartório de 
registro aguardando a 
matrícula para que o pre-
feito possa fazer a entre-
ga dessa documentação 
para a população que 
tanto aguarda”, destacou.

O núcleo Santa Bár-
bara Gleba 6 está em 
fase de levantamento de 
documentos para o pro-
cesso de regulação. Em 
seguida, o material será 
encaminhado ao cartó-
rio, onde são realizados 
os registros oficiais e, 
então, definido um pra-
zo para a inscrição dos 
documentos.

A situação do Cháca-
ras Agrícolas, localizado 
na região do Jardim do 
Vale, está em atualização 
cadastral.

Em 2015, o cadastro 
social das famílias apon-
tava a existência de 253 
lotes, mas após alguns 
anos, um novo relatório 
do Cidade Legal atualizou 

o número para cerca 
de quinhentos lotes. A 
diferença fez com que a 
Prefeitura de Guaratin-
guetá, em acordo com 
o programa, decidisse 
assumir a atualização 
destes dados.

“O prefeito Marcus 
Soliva autorizou a con-
tratação de uma equipe 
topográfica pra gente 
fazer esse trabalho. En-
tão, a secretaria de Pla-
nejamento está na atu-
alização de campo com 
a equipe de topografia, 
onde hoje encontramos 
quase setecentos lotes”, 
contou o secretário. Os 
documentos com a atu-
alização dos números 
como a nova planta do 
loteamento serão en-
viados ao Cidade Legal 
para que o programa 
possa prosseguir com a 
regularização.

A secretaria de Pla-
nejamento da cidade já 
iniciou o pedido de mais 
sete regularizações tam-
bém por meio do Cidade 
Legal, para os loteamen-
tos Chácaras Beira Rio, 
Fazendinha, Chácaras 
Vitória, Rocinha, Fazen-
da Santa Bárbara Gleba 
3, Engenho d’Água e 
Pedrinha.

Sobre o prazo de regu-
larização dos sete lotea-
mentos recém enviados 
ao sistema, o secretário 
frisou que a definição 
“é do Cidade Legal”. “O 
prefeito pede, mas a 
cronologia é do Cidade 
Legal. Eles contratam 
uma empresa para reali-
zar esse trabalho, então 
a gente (Prefeitura) não 
tem prazo e nem deter-
minação de quando será 
feito. É uma relação que 
foi enviada para eles (Es-
tado), depende deles, e 
não muito da Prefeitura”, 
contou Gonçalo.

Itesp – A Prefeitura 
ainda tem em vista cer-
ca de vinte núcleos que 
aguardam a regulariza-
ção. Além do programa 
Cidade Legal, o governo 
do Estado atua por meio 
do Itesp, entidade que 
é responsável pelo pla-
nejamento e execução 
de políticas agrárias 
e fundiárias nos mu-
nicípios paulistas. Em 
Guaratinguetá, hoje, dois 
bairros estão sendo re-
gulamentados através 
desta parceria, o Retiro 
1 e Retiro 2, localizados 
na região do Pingo de 
Ouro.
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Diversos
Taubaté: vendo ca-
deira de madeira,  
banquetas a l tas, 
pronta entrega. F: 
98194-6268

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 29, freio a 
disco, amortecedor 
dianteiro, pintura 
nova. F: 99121-0828

Taubaté: vendo ce-

lular moto J2 play 
64gb, zerado, perfei-
to 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 bici-
cleta propaganda, 
nova, com armação. 
F: 99771-3824

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult 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 por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 

Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. Pro-
dutos de excelente 
qualidade! Telefone: 
(11) 97106-6499

Caraguatatuba: Lin-
díssimo filhote ma-
chinho, com 2 me-
ses, de Apitz Alemão. 
Com pedigree, vacina 

importada, vermifu-
gado, adestrado no 
tapetinho higiênico. 
Procurando um lar. 
Valor: R$ 2.500,00. 
Telefone: (12) 98126-
4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiários/colméias (6 
meses de carência: 
Telefone: (12) 99640-
4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadr i -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
lindas bonecas, sem 
qualquer tipo de de-
feito, rabisco, furos. 
Funcionando perfei-
tamente. Com todos 
os i tens. Entrada 
para MP4. Sem cai-
xa. Preço negociável. 
R$ 40,00. Telefone: 
(12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo l indo Sony 
Shake, 1.500 wats de 
potenciais RMS, pre-
ço de hoje, somente 
hoje R$ 1.300,00. 
Telefone: (12) 98200-

8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Soundl ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruze i ro:  Vendo 
balança digital de 
cozinha, só 35.00! 
Sua dieta e suas 
receitas na medi-
da certa. Falar com 
Kelly. Telefone: (61) 
98572-9630

G u a r a t i n g u e t á : 
Passo título do Ita-
guará, abaixo do 
valor de mercado 
por motivo de mu-
dança de cidade. 
É possível parcelar 
no cartão. Valor: R$ 
4.200,00. Telefone: 
(12) 99118-0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Pisci-
nas. Oferecemos o 
que já de melhor em 
qualidade nos servi-
ços de tratamento e 
manutenção. Telefo-
ne: 99253-7326

Cachoeira Paulis-
ta: Vendo f ilhotes 
de boxer. Filhotes 
vacinados e ver-
mifugados. Valor à 
combinar. Telefone: 
(12) 99600-1043 ou 
(12) 99768-7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma 
lasca na frente, sob 
a chave. Precisa 
af inar. Valor : R$ 
3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guincho! 
Acessórios p ica-
mento. Completa 
linha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

Guaratinguetá e Re-
gião: Procuro um só-
cio para vender fran-
go assado, tenho 
máquina de assar. 
A pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especif i -
cações 12 a 20cm 
d iâmet ro e 2 .40 
comprimento. Lo-
cais de fácil acesso 
para retirada. Con-
sulte frete! Valor: R$ 
45.00. Telefone: (12) 
99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo peças de 
cozinha, panelas, 
travessas, jarros. 
Telefone: 3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 
(11) 99688-2064

Cruzeiro: Vendo ba-
teria basix, com bags 
+ kit pratos Sabian + 
carrilhão. Em ótimo 
estado. É um exce-
lente instrumento 
para quem procura 
uma bateria acustica. 
Valor R$ 2.300,00. 
Telefone: (12) 99152-
1254
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 e let r 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 
Si lv 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 peque-
no porte em toda re-
gião 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-
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
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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 pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (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: Assistên-
c ia e consul tor ia 
em depar tamento 
pessoal! Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte 
de rotinas, entre em 
conta to conosco 
Valores a partir 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: Au-
las particulares de 
in fo rmát ica para 
concursos públicos 
e aprendizagem in-
dividual para todas 
as idades. Aprenda 
tudo sobre o Sis-
tema 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-
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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 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (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

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 
Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de interfo-
nes, iluminação. Ins-
talação de chuveiros 
e ventiladores. Ins-
talação de suportes 
e antenas comuns. 
Telefone: (12) 98136-
3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 
50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-

fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de estei-
ra ergométrica! So-
mos uma empresa 
compromissada com 
nossos clientes, es-
tamos oferecendo 
serviços de Manu-
tenção em Elíptico, 
Estação de Muscu-
lação, Bike e esteira 
ergomética a mais de 
12 anos no mercado. 
Telefone: (12) 99703-
5309

Guaratinguetá: Vai 
reformar ou cons-
truir? Engenheiro 
Civil registrado no 
CREA-SP e CREA-
-RJ, desenvolve pro-
jetos e acompanha 
execução de obras 
e reformas em geral. 
Valor: R$ 10.000,00. 
Telefone: (21) 98845-
7132

Pindamonhangaba: 
Gesso Por to Se -
guro! Executamos 
serviços de: Forros, 
Sancas, Dr y wal l , 
molduras, gesso 3D, 
paredes e divisórias, 
reves t imento  em 
gesso liso, reparos 
em geral, iluminação 
decorativa. Telefone: 
(12) 98208-7161

Cruzeiro: Mão de 
obra para execução, 
construção, refor-
mas e manutenção 
residencial. Realizo 
serviços de pedreiro, 
carpinteiro de telha-
do, forros de pvc e 
madeira, encanador 
de baixa pressão. 
Com 10 anos de ex-
periência e garantia 
de satisfação. Tele-
fone: (12) 996302085

São Sebastião: En-
fermeira padrão, for-
mada desde 2009, 
com experiência em 
Home Care, inter-
nação, assistência 
em geral e supervi-
são de enfermagem. 
Disponibilidade para 
moradia em São Se-
bastião e Região. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 98689-
2174

Ilhabela: Apostilas 
bolos de sucesso! 
Meu kit de aposti-
las é focado em um 
processo simples de 
aprendizagem, pois 
através de receitas 
completas, com todo 
o passo a passo, di-
cas especiais, mais 
meu suporte indivi-
dual para tirar todas 
as dúvidas. Valor: R$ 
97.10. Telefone: (12) 
99110-4214

Guaratinguetá: Aulas 
de inglês online! Com 
uma abordagem leve 
e por assuntos, bus-
co auxiliar o aluno em 
direção dos seus ob-
jetivos, como inglês 
para negócios, con-
versação, gramática 
e afins. Apresento 
métodos de memo-
rização de frases e 
expressões, assim 
como t rechos de 
músicas. Valor R$: 
50.00. Telefone: (83) 
98123-3330

Ilhabela: Mergulho na 
Ilha de Búzios! São 2 
incríveis mergulhos, 
passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche a bordo 
incluindo, água suco, 
refrigerante, frutas, 
sanduíche natural, 
cachorro quente, tor-
ta salgada, bolo e 
bolachas. Valor por 
pessoa R$ 350,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Guaratinguetá: Te-
mos o prazer de 
atender você caro 
cliente, com serviços 
de: Cerimonialista, 
Houster/Recepcio-
nista, Segurança, 
sistema de Rádio 
Comunicação, Fil-
magem, Telão, etc. 
Telefone: (12) 99204-
3818 ou (12) 98704-
7118

Caraguatatuba: Ven-
do filhotes de Golden 
Retriver, vermifuga-
dos e com a primei-
ra dose da vacina 
impor tada. Nasci-
dos dia 05/01/2020. 
Valor: R$ 1.800,00. 
Telefone: (12) 97401-
1743CONTINUA NA PÁGINA 10
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Taubaté: vendo casa 
c/3 dorms., 297m2 – 
Cond. Green Park. F: 
98153-0617

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms., piso frio, 
garagem coberta – 
Jdim Gurilândia. F: 
34111-1000

Taubaté: vendo casa 
c/3 dorms., 4 banhs., 
garagem p/2 carros. 
Cond. Ouro Ville. F: 
99155-6919

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms., 1 ste, 
pisc ina, armár ios 
embutidos. Centro. 
F: 99159-0216

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms. c/ste, coz.
americana. Aceita 
f inanciamento. F: 
98155-1064
Pinda: vendo casa 
c/68m2 AC, 2 dor-
ms.,2 banhs. ga-
ragem p/2 carros, 
portão automático 
– B° Vila Rica. F: 
99235-7231

Pinda: vendo terreno  
10x27 – Goiabal. F: 
99140-6828

Pinda: vendo terreno 
10x50 – Aceito carro 
e moto como parte 
de pagamento. Goia-
bal. F: 98806-3961

Pinda: vendo casa 
c/1 dorm., garagem, 
estrutura para sobra-
do. B° ViLa Rica. F: 
99664-4728

Pinda: Vendo casa 
c/2dorms., 2 banhs., 
garagem p/3 carros. 
F: 99623-7707

Pinda: vendo terreno 
1.000m2. Borba. F: 
3426-1098

Pinda: vendo casa 
c/2dorms., garagem. 
Tr iangulo. F: (11) 
94921-5523

Pinda: vendo cháca-
ra  c/7.000m2. Aceito 
carro, moto camione-
te como parte de pa-
gamento. Lago Azul. 
F: 99623-7707

Pinda: vendo apar-
tamento em Campos 
do Jordão/Vila Matil-
de. F: 9125-5537

Pinda: vendo ou tro-
co casa B° dos An-
dradas, reformada, 
com casa de maior 
valor. F: 99104-4884
 
Pinda: vendo terreno 
273m2 – B° Alto do 
Cardoso. F: 99174-
6850

Pinda: vendo 2 ca-
sas mesmo terreno, 
Moreira César. F: 
99760-8727

Pinda: alugo quarto 
com agua e luz in-
cluso. F: 99653-5473

Pinda: vendo casa B° 
do Bosque. F: 99121-
3712

Pinda: alugo kitnet. 
F: 99138-7192

Pinda: alugo casa. F: 
99204-5626

Pinda: troco casa por 
chácara na roça. F: 
99121-3712

Pinda: vendo ou alu-
go apartamento. F: 
99702-6375

Pinda: alugo ponto 
comercial .F: 98272-

8101

Ubatuba: alugo casa 
Praia Pereque Açu. 
F: 99173-5058

Pinda: vendo chá-
cara , prox. ao B° 
Piracuama com casa 
e edícula. F: 99646-
6374

S.José: vendo casa 
c /3dorms., 1 ste, 
garagem 2 carros, 
ótima localização. 
94m2 AC. F: 99230-
0570

S.José: vendo so-
brado c /5dorms., 
área gourmet, Res. 
Florada da Serra. F: 
99155-6919

S.José: vendo chá-
cara c/2150m2, 2 
dorms., 1 ste, área 
gourmet coberta. F: 
3307-3432

S.José: vendo gal-
pão c/130m2  com 
estrutura e telhado 
novos. Jardim Nova 
Detroit. F: 99611-
3126

S.José: vendo casa 
c/3dorms., 3 banhs., 
Cond. Bosque dos 
Eucaliptos. F: 98148-
1016

S.José: vendo casa 
comercial c/3dorms., 
Jdim São Dimas. F: 
3904-3939

S.José: vendo casa 
c/4dorms., 3 banhs., 
2 vagas garagem. 
Jdim Mariana II. F: 
3929-6050
S.José: vendo casa 
c/2dorms., coz.pla-
nejada. F: 98139-
1648
S.José: vendo casa 
c/2 dorms., Cond. 
Jdim Colonial.  F: 
98148-1016

Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: 
(12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 

Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 

3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 

400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo 
lotes à 260km de 

São Paulo, à partir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 

Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 

2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de servi-
ço, 1vg coberta. Va-

lor: R$ 255.000,00. 
Telefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
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Silveiras moderniza 
Estratégia Saúde da
Famíla para 
atendimento central

Da Redação
Silveiras

Em meio aos transtor-
nos causados pela pande-
mia da Covid-19, as famí-
lias de Silveiras ganharam 
um motivo para comemo-
rar nesta segunda-feira 
(15). Buscando reforçar 
a estrutura do setor da 
Saúde, a Prefeitura iniciou 
os atendimentos aos pa-
cientes no novo prédio da 
ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) do Centro.

De acordo com o Exe-
cutivo, a nova sede da 
ESF da região central, 
localizada na rua Capitão 
Manoel José da Silveira, 
é mais ampla, moderna 
e estruturada do que o 
prédio anterior, que fica 
na avenida Governador 
Carvalho Pinto. 

Para inaugurar o pré-
dio, o prefeito Guilherme 
Carvalho (PSDB) reuniu, 
na última sexta-feira (12), 
um pequeno grupo de 
servidores municipais 
(respeitando os proto-
colos de prevenção ao 
contágio pelo novo coro-
navírus).

Além de uma sala es-
pecial de atendimento 
para casos de Covid-19, 
o aparelho público conta 
com um consultório geral 
e odontológico e sala de 
vacinação.

A equipe médica é for-

mada por clínicos gerais, 
dentistas, ginecologistas 
e pediatras. Os demais 
profissionais que atu-
am na unidade são seis 
agentes de Saúde, dois 
técnicos de enfermagem, 
dois auxiliares de dentis-
tas e dois estagiários de 
enfermagem.

Segundo o Executivo, o 
novo prédio, assim como 
o antigo, é alugado, mas o 
atendimento no local será 
mantido até que seja con-
cluída a reforma de um 
prédio municipal, no Cen-
tro, que anteriormente 
abrigava a creche central. 
A obra não tem previsão 
para ser concluída.

“Decidimos mudar a ESF 
de local, pois o novo prédio 
oferecerá melhores condi-
ções para que a equipe mé-
dica atenda a população. 
O imóvel anterior estava 
deteriorado e precisando 
de melhorias. Já este novo 
espaço tem toda a estrutu-
ra adequada para seguir 
operando até que futura-
mente possamos utilizar 
o nosso prédio próprio”, 
explicou Carvalho.

Durante a inauguração 
da nova ESF do Centro, 
a Prefeitura apresentou 
um refrigerador científico 
para o armazenamento de 
vacinas, doado pela em-
presa Elektro, concessio-
nária de energia elétrica 
no município.
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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. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos 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 pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
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

Guaratinguetá: Ser-
viços elétr icos ao 
menor custo bene-
fício. Solicite um or-
çamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civil 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-
liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 
Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de inter-
fones, iluminação. 
Instalação de chu-
veiros e ventilado-
res. Instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 
50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de esteira 
ergométrica! Somos 
uma empresa com-
p romissada c om 
nossos clientes, es-
tamos oferecendo 
serviços de Manu-
tenção em Elíptico, 
Estação de Muscu-
lação, Bike e esteira 
ergomética a mais de 
12 anos no mercado. 
Telefone: (12) 99703-
5309

Guaratinguetá: Vai 
reformar ou cons-
truir? Engenheiro 
Civil registrado no 
CREA-SP e CREA-
-RJ, desenvolve pro-
jetos e acompanha 
execução de obras 
e reformas em geral. 
Valor: R$ 10.000,00. 
Telefone: (21) 98845-
7132

Pindamonhangaba: 
Gesso Por to Se -
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-

ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: 
(12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 

230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

27/05/2021
13:19:50

1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

Despesas com Pessoal
Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)04/202103/202102/202101/202112/202011/202010/202009/202008/202007/202006/202005/2020

DESPESAS

    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 26.602,98 40.359,15 26.602,98 27.012,20 29.803,37 27.012,20 27.057,66 40.647,20 30.842,75 29.446,39 27.194,07 28.954,84 361.535,79

    Contratação Temporária

    Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)

    Remuneração de Agentes Políticos 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 27.656,21 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 320.578,64

    Encargos Sociais 11.339,88 11.435,81 11.338,98 23.434,18 11.425,40 28.442,39 10.822,52 22.217,18 11.241,24 141.697,58

    Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários

    Outros Benefícios Assistênciais

    Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)

    Despesas de Exercícios Anteriores

    Sentenças Judiciais

    Indenizações e Restituições Trabalhistas

SUBTOTAL (I) 65.599,07 79.451,17 65.598,17 54.668,41 80.893,76 66.093,81 54.713,87 96.745,80 55.674,99 65.101,15 74.243,49 65.028,32 823.812,01

DESPESAS NÃO COMPUTADAS

    Indenização por Demissões

    Incentivo à Demissão Voluntária

    Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores

SUBTOTAL (II)

TOTAL LÍQUIDO (I-II) 65.599,07 79.451,17 65.598,17 54.668,41 80.893,76 66.093,81 54.713,87 96.745,80 55.674,99 65.101,15 74.243,49 65.028,32 823.812,01
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CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

27/05/2021
13:19:00

1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF %Valor
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 23.225.730,27 100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 23.225.730,27 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 823.812,01 3,5470
      Limite Máximo (art. 20 LRF) 1.393.543,82 6,0000
      Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF) 1.323.866,63 5,7000
      Excesso a Regularizar

LAERTE ZANIN RAIMUNDA CORTEZ BORGES

PRESIDENTE Contador

CPF: 541.526.908-87 CRC: 1SP110110/SP
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tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, la-

vanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do va-
lor de mercado, mui-
to bem localizado. 
Contendo 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço e garagem. 
Não aceita troca. 
Financiamento só 
c om a c a r t a  de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 
1 quarto, sala, co-
z inha,  banhe i ro. 
Aceito carro. Acei-
to proposta. Docu-
mentado! Valor: R$ 
150.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições fi-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i ro:  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jan-
tar, cozinha, quintal, 
área de serviço e sa-
cada interna. Valor: 
R$ 385mil. Telefone: 
(12) 98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdu-
ra e legumes, repre-
sa de peixes, entre 
várias outras árvores 
frutíferas. Terreno 

com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 

espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-

ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 
loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 
aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 
Valor: R$ 95.000,00. 
Telefone: (12) 99169-
8739

Pindamonhangaba: 
Excelente imóvel co-
mercial para inves-
timento ou negócio 
própr io, contendo 
piso térreo, sobre 
loja, 2 banheiros, 
escritório, em uma 
área total de 277m² 
construídos. Para 
venda ou locação. 
Aceita permuta como 
parte do valor. Do-
cumentação ok para 
financiamento e/ou 
implementação de 
qualquer ramo de 
negócio.  Valor: R$ 
1.200.000,00. Tele-
fone: (12) 99747-4411

Silveiras: Sítio con-
tendo 7.72 hectares 
ou 3.19 alqueires, 
com maravilhoso rio 
na divisa, corredeiras 
sobre as pedras com 
locais para banho. 
Sede com 4 dormi-
tórios (sendo 2 suíte) 
canadenses, ampla 
sala conjugada com 
a cozinha, banhei-
ro social, varanda, 
despensa, etc.  Área 
de lazer com chur-
rasqueira, fogão a 
lenha, sauna elétrica 
com ducha pressuri-
zada, suíte de hos-
pedes, amplo deck 
com deslumbrante 
vista da propriedade! 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 3153-
3232

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Pingo 
de Ouro, na rua da 
Caixa d'agua. Metra-
gem 5x60. Contrato 
de compra e venda. 

Valor R$ 45.000,00. 
Telefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa grande com 
4 suítes, cozinha, 
lavabo, sala, salão 
de festas, quar to, 
p isc ina, chur ras-
que i ra ,  garagem 
para 4 carros! Valor 
R$ 500.000,00 ou 
6.000,00 para loca-
ção para Buffet ou 
empresas! Telefone: 
(12) 3646-2288

Ilhabela: Vende-se 
casa tipo sobrado, 
me d indo  18 5 m ² , 
contendo 3 quartos 
(sendo um suíte), to-
dos os quartos com 
varanda, 2 banheiros 
sociais, sala grande 
em "L" 2 ambien-
tes, cozinha, área 
de serviço, churras-
queira com forno e 
fogão a lenha, pis-
cina com deck, ga-
ragem para 2 carros 
médios. Armários 
embutidos nos quar-
tos, cozinha e área 
de serviço. Imóvel 
em ótimo estado de 
conservação. Valor: 
530.000,00. Telefo-
ne: (11) 94808-3388

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa 
no Jardim do Vale 
I, com 2 quartos, 1 
banheiro, 1 sala, 1 
cozinha, 1 lavande-
ria, 1 garagem, do-
cumentado. À vista 
220.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Pindamonhangaba: 
Sua opor tunidade 
de morar em Pinda 
está aqui! Terreno 
de 250m² com 40% 
de obra concluído. 
Obra contém 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
salas e cozinha ame-
ricana, com área de 
serviço e laser es-
paçosa e arejada. 
Contém escritura! 
Valor: 100.000,00. 
Telefone: (12) 99109-
5813

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco sobra-
do. Parte superior 2 
quartos, com guar-
da roupas embutido, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, sacada fren-
te e fundos. Parte 
inferior: Sala de jan-
tar e estar, cozinha, 
lavabo, 1 suíte com 
hidromassagem, sa-
cadas na frente e 
fundos. Valor: R$ 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 99616-8333

Roseira: Vendo casa 
com 3 dormitórios, 
sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
seis carros e quintal. 
Terreno 10x25. Va-
lor: R$ 520.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Lavrinhas: Vendo um 
belíssimo sítio com 
26 alqueires de pura 
beleza, com uma 
casa com 8 suítes, 
3 casas de caseiros, 
alambique, adega, 
uma excelente área 
de laser, uma gran-
de piscina, curral, 
es tabu lo ,  r i acho 
passando dentro do 
sítio e pasto todo 
formado. Valor: R$ 
1.980.000,00. Te-
lefone: (12) 98132-
6600 ou 3916-4166

G u a r a t i n g u e t á : 
Ó t imo s í t i o  c om 
15.600m², bem pró-
ximo a Cunha. Casa 
sede com 3 quartos 
e suítes, mais dois 
chalés para hospe-
des, com cr iação 
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

2º Bimestre de 2021LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Receitas Orçamentárias
Previsão Receitas Realizadas até

o BimestreInicial Atualizada
Saldo a Realizar

Até o Bimestre

RECEITAS CORRENTES 58.997.547,2335.017.453,3894.015.000,6194.015.000,61 30.343.044,42
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.573.006,046.345.693,9620.918.700,0020.918.700,00 6.755.833,78
    Contribuições 1.826.541,451.048.658,552.875.200,002.875.200,00 958.399,96
    Receita Patrimonial 31.970,2720.129,7352.100,0052.100,00 17.366,64
    Receita de Serviços 66.500,0066.500,0066.500,00 22.166,68
    Transferência Correntes 42.399.693,0827.586.107,5369.985.800,6169.985.800,61 22.550.377,40
    Outras Receitas Correntes 99.836,3916.863,61116.700,00116.700,00 38.899,96
RECEITAS DE CAPITAL 1.632.000,001.632.000,001.632.000,00 564.000,00
    Alienação de Bens 100.000,00100.000,00100.000,00
    Transferências de Capital 1.532.000,001.532.000,001.532.000,00 564.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA -4.761.393,28-3.368.264,23-8.129.657,51-8.129.657,51 -2.709.885,64
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 55.868.153,9531.649.189,1587.517.343,1087.517.343,10 28.197.158,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 55.868.153,9531.649.189,1587.517.343,1087.517.343,10 28.197.158,78
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 55.868.153,9531.649.189,1587.517.343,1087.517.343,10 28.197.158,78

Despesas Orçamentárias
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES 4.636.461,3022.626.547,90 18.484.909,5927.263.009,20 37.389.458,9445.747.918,791.334.134,6381.803.243,10 83.137.377,73
    Pessoal e Encargos Sociais 3.671.396,3614.072.008,87 250.732,1817.743.405,23 28.423.131,3417.994.137,411.056.068,7545.361.200,00 46.417.268,75
    Outras Despesas Correntes 965.064,948.554.539,03 18.234.177,419.519.603,97 8.966.327,6027.753.781,38278.065,8836.442.043,10 36.720.108,98
DESPESAS DE CAPITAL 372.849,731.518.528,24 1.649.119,341.891.377,97 2.066.674,733.540.497,31-6.927,965.614.100,00 5.607.172,04
    Investimentos 7.145,5223.015,38 378.323,9030.160,90 2.066.587,24408.484,80-139.027,962.614.100,00 2.475.072,04
    Amortização / Refinanciamento da Dívida 365.704,211.495.512,86 1.270.795,441.861.217,07 87,493.132.012,51132.100,003.000.000,00 3.132.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 5.009.311,0324.145.076,14 20.134.028,9329.154.387,17 39.456.133,6749.288.416,101.327.206,6787.517.343,10 88.844.549,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 5.009.311,0324.145.076,14 20.134.028,9329.154.387,17 39.456.133,6749.288.416,101.327.206,6787.517.343,10 88.844.549,77
SUPERÁVIT (IX) 2.494.801,98
TOTAL (X) = (VIII + IX) 5.009.311,0324.145.076,14 20.134.028,9331.649.189,15 39.456.133,6749.288.416,101.327.206,6787.517.343,10 88.844.549,77
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

2º Bimestre de 2021LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

Função / Subfunção
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

01 - Legislativa 2.954.000,00 2.954.000,00 887.942,07 839.122,01 839.122,01 2.066.057,93 48.820,06 0,00

       031 - Ação Legislativa 2.954.000,00 2.954.000,00 887.942,07 839.122,01 839.122,01 2.066.057,93 48.820,06 0,00

04 - Administração 9.974.881,00 134.764,82 10.109.645,82 4.793.340,34 3.140.836,08 2.507.978,45 5.316.305,48 1.652.504,26 632.857,63

       122 - Administração Geral 9.235.381,00 143.659,55 9.379.040,55 4.602.584,84 3.136.632,22 2.506.042,46 4.776.455,71 1.465.952,62 630.589,76

       131 - Comunicação Social 260.000,00 -8.894,73 251.105,27 190.755,50 4.203,86 1.935,99 60.349,77 186.551,64 2.267,87

       695 - Turismo 479.500,00 479.500,00 479.500,00 0,00 0,00

06 - Segurança Pública 5.445.000,00 5.445.000,00 2.590.967,42 1.739.025,05 1.371.466,60 2.854.032,58 851.942,37 367.558,45

       122 - Administração Geral 5.445.000,00 5.445.000,00 2.590.967,42 1.739.025,05 1.371.466,60 2.854.032,58 851.942,37 367.558,45

08 - Assistência Social 2.169.415,06 396.214,66 2.565.629,72 854.199,18 423.689,11 372.200,13 1.711.430,54 430.510,07 51.488,98

       243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 178.800,00 79.000,00 257.800,00 33.015,03 31.958,64 26.298,17 224.784,97 1.056,39 5.660,47

       244 - Assistência Comunitária 1.990.615,06 317.214,66 2.307.829,72 821.184,15 391.730,47 345.901,96 1.486.645,57 429.453,68 45.828,51

10 - Saúde 20.904.287,04 1.549.534,75 22.453.821,79 14.549.479,32 8.200.497,59 7.265.321,70 7.904.342,47 6.348.981,73 935.175,89

       301 - Atenção Básica 9.619.187,04 1.413.001,00 11.032.188,04 5.210.433,29 4.360.058,77 3.587.662,01 5.821.754,75 850.374,52 772.396,76

       302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.148.200,00 166.533,75 10.314.733,75 8.840.368,58 3.475.682,13 3.361.427,61 1.474.365,17 5.364.686,45 114.254,52

       304 - Vigilância Sanitária 465.900,00 465.900,00 174.586,70 174.586,70 143.603,08 291.313,30 0,00 30.983,62

       305 - Vigilância Epidemiológica 671.000,00 -30.000,00 641.000,00 324.090,75 190.169,99 172.629,00 316.909,25 133.920,76 17.540,99

12 - Educação 31.560.460,00 -1.073.307,56 30.487.152,44 15.566.117,78 9.473.445,16 7.732.915,47 14.921.034,66 6.092.672,62 1.740.529,69

       306 - Alimentação e Nutrição 1.382.300,00 -166.170,00 1.216.130,00 417.000,00 799.130,00 417.000,00 0,00

       361 - Ensino Fundamental 23.037.100,00 -757.065,48 22.280.034,52 12.272.878,70 7.017.072,41 5.663.280,67 10.007.155,82 5.255.806,29 1.353.791,74

       363 - Ensino Profissional 64.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00

       365 - Educação Infantil 6.563.200,00 -36.320,33 6.526.879,67 2.771.723,70 2.390.331,91 2.003.697,55 3.755.155,97 381.391,79 386.634,36

       366 - Educação de Jovens e Adultos 58.100,00 58.100,00 17.538,82 17.538,82 17.538,82 40.561,18 0,00 0,00

       367 - Educação Especial 455.760,00 -113.751,75 342.008,25 86.976,56 48.502,02 48.398,43 255.031,69 38.474,54 103,59

13 - Cultura 580.000,00 580.000,00 270.664,47 161.385,71 126.756,35 309.335,53 109.278,76 34.629,36

       122 - Administração Geral 580.000,00 580.000,00 270.664,47 161.385,71 126.756,35 309.335,53 109.278,76 34.629,36

15 - Urbanismo 3.708.000,00 -339.600,00 3.368.400,00 1.602.734,01 637.525,91 559.333,58 1.765.665,99 965.208,10 78.192,33

       122 - Administração Geral 1.503.000,00 1.503.000,00 594.683,78 331.943,15 270.886,91 908.316,22 262.740,63 61.056,24

       451 - Infra-estrutura Urbana 2.205.000,00 -339.600,00 1.865.400,00 1.008.050,23 305.582,76 288.446,67 857.349,77 702.467,47 17.136,09

18 - Gestão Ambiental 2.620.000,00 2.620.000,00 2.365.256,49 723.515,11 723.515,11 254.743,51 1.641.741,38 0,00

       542 - Controle Ambiental 2.620.000,00 2.620.000,00 2.365.256,49 723.515,11 723.515,11 254.743,51 1.641.741,38 0,00

27 - Desporto e Lazer 481.300,00 481.300,00 151.162,70 86.300,03 65.579,31 330.137,30 64.862,67 20.720,72

       122 - Administração Geral 481.300,00 481.300,00 151.162,70 86.300,03 65.579,31 330.137,30 64.862,67 20.720,72

28 - Encargos especiais 7.020.000,00 659.600,00 7.679.600,00 5.656.552,32 3.729.045,41 2.580.887,43 2.023.047,68 1.927.506,91 1.148.157,98

       843 - Serviço da Dívida Interna 3.000.000,00 132.100,00 3.132.100,00 3.132.012,51 1.861.217,07 1.495.512,86 87,49 1.270.795,44 365.704,21

       846 - Outros Encargos Especiais 4.020.000,00 527.500,00 4.547.500,00 2.524.539,81 1.867.828,34 1.085.374,57 2.022.960,19 656.711,47 782.453,77

99 - Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

       999 - Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

TOTAL 87.517.343,10 1.327.206,67 88.844.549,77 49.288.416,10 29.154.387,17 24.145.076,14 39.556.133,67 20.134.028,93 5.009.311,03
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Tampinha Legal 
ultrapassa 254 milhões 
unidades coletadas
Tampinhas arrecadadas rendem 
R$ 855 mil à endidates assistenciais

Da Redação
Lorena

O Tampinha Legal ul-
trapassou as 254 milhões 
de tampinhas plásticas 
coletadas desde o início 
do programa, em 2016. 
O material foi arrecadado 
em quase 3 mil pontos 
de coletas distribuídos 
pelo Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Pau-
lo, Alagoas, Pernambuco, 
Brasília e Goiás.

A reciclagem das tam-
pinhas plást icas gerou 
um valor de R$ 855 mil 
destinados integralmente 
para as 263 entidades 
assistenciais participan-
t e s  d o  p r o g r a m a  q u e 
fizeram a entrega do ma-
terial coletado. Até agora, 
mais de 458 toneladas 
de tampinhas plásticas 
retornaram para a indús-
tria. O Tampinha Legal 
proporciona sustentabi-
lidade econômica, social 
e ambiental através da 
atitude de coletar tam-
pinhas plásticas e desti-
ná-las novamente para a 
indústria, caracterizando 
a economia circular.

A coordenadora do Ins-
tituto SustenPlást, Simara 
Souza ,  acred i ta  que  a 
sociedade brasileira com-

preende a importância de 
dar o destino adequado 
aos resíduos sólidos e 
prec isa  de  in ic ia t ivas 
que estimulem nas cole-
tas, assim como ocorre 
no Tampinha Legal.  "É 
gratificante contribuir 
para a sustentabilidade 
econômica do terceiro 
setor, ao mesmo tempo 
que elevamos os níveis de 
esclarecimento quanto ao 
destino adequado dos re-
síduos plásticos e de qua-
lidade de vida de todos 
os envolvidos. Sabemos 
que 100% dos plásticos 
são recicláveis, portanto, 
são matéria prima nobre 
que deve retornar para a 
indústria, caracterizando 
o processo de Economia 
Circular", afirma.

Simara explica que o 
programa também tem 
caráter educativo. "Cada 
um de nós precisa exer-
cer sua cidadania com 
responsabil idade.  Des-
tinar adequadamente o 
material plástico propor-
ciona que novos artefatos 
sejam produzidos (como 
baldes, prendedores de 
roupas, pás de limpeza, 
etc.) e todos ganhamos 
com isso", explica.

Prefeitura 
de Cruzeiro 
altera feira 
para prédio 
reformado

Após quase quatro meses 
revitalizando o prédio que 
antigamente abrigava a 
CCC (Companhia, Comércio 
e Construções), a Prefeitura 
de Cruzeiro anunciou que o 
espaço começará a receber 
a tradicional feira popular 
de hortifrúti.. Localizada na 
região central do município, 
a estrutura de 10 mil m² so-
fria depredações e invasões.

Segundo o Executivo, o 
prédio, que fica na rua En-
genheiro Antônio Penido, 
mais conhecida como Rua 2, 
recebeu diversas melhorias 
para que pudesse oferecer 
uma estrutura adequada 
para a atuação dos feirantes. 
Anteriormente, os traba-
lhadores expunham suas 
mercadorias em barracas 
distribuídas pelas calçadas 
da Rua 2 e também na ave-
nida Vereador João Silvano 
de Mesquita.

Além da feira de horti-
frúti aos sábados, o antigo 
prédio da CCC passará a 
abrigar, às sextas-feiras, 
o tradicional comércio de 
roupas que ocorria também 
na Rua 2.

A Prefeitura de Cruzeiro 
não revelou o valor investi-
do na revitalização do imó-
vel, mas garantiu que, além 
de oferecer mais comodida-
de aos feirantes e clientes, 
a medida buscou dar uma 
melhor ocupação ao espaço 
“que estava abandonado, 
gerando vários problemas 
sociais, principalmente li-
gados à segurança pública 
(trecho da nota)”.

Sob concessão municipal, 
o prédio pertence à Supe-
rintendência do Patrimônio 
da União.

Da Redação
Cruzeiro
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

2º Bimestre de 2021LRF, art. 53, inciso II

Receitas Previdenciárias
Previsão Receitas Realizadas até o

BimestreInicial Atualizada Até o Bimestre

RECEITAS CORRENTES (I)
   Receitas de Contribuições
      Contribuição do Servidor Ativo Civil
      Contribuição do Servidor Inativo Civil
      Contribuição do Servidor Pensionista Civil
   Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS
   Receita Patrimonial
      Receitas Imobiliárias
      Receitas de Valores Mobiliários
      Outras Receitas Patrimoniais
   Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
   Alienação de Bens
   Amortização de Empréstimos
   Outras Receitas de Capital
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)
   Contribuição Patronal do Exercício
      Contribuição Patronal Ativo Civil
      Contribuição Patronal Inativo Civil
      ContribuiçãoPatronal Pensionista Civil
   Receita de Capital Intra-Orçamentária
       Alienação de Bens
       Amortização de Empréstimos
       Outras Receitas de Capital
   Outras Receitas Intra-Orçamentária
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV

Despesas Previdenciárias Dotação Atualizada Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação Inicial

ADMINISTRAÇÃO (VII)
   Despesas Correntes
   Despesas de Capital
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)
   Aposentadorias
   Pensões
   Outros Benefícios Previdenciários
Outras Despesas Previdenciárias
   Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e RGPS
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)
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Abastecimento de 
qualidade contribui 
para saúde saldável
Águas Piquete reforça importância
do processo de tratamento de água

Da Redação
Piquete

 Para que toda a popula-
ção tenha acesso à água de 
qualidade, antes é realizado 
um longo processo de trata-
mento pelas companhias de 
saneamento. Esse processo 
faz parte do ciclo do sane-
amento básico e tem uma 
grande relevância para a so-
ciedade, visto que contribui 
para a promoção da saúde e 
bem-estar.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
existem cerca de 748 mi-
lhões de pessoas que não 
possuem acesso à água po-
tável no mundo e aproxima-
damente 1,8 bilhão que faz 
uso de água contaminada.

Diante desse cenário, a 
Águas Piquete, empresa res-
ponsável pela distribuição 
de água na cidade de Pique-
te, ressalta a importância do 
processo de tratamento de 
água para a manutenção da 
saúde pública, reforçando 
sua dedicação e empenho 
em oferecer uma água tra-
tada e de qualidade.

“Para que a água se torne 
apropriada para o consumo, 
é necessário eliminar as 
impurezas, evitando assim 
a transmissão de doen-
ças. Por isso, controlamos 
e monitoramos todas as 
etapas de tratamento da 
água e reforçamos nosso 
compromisso em oferecer 
mais saúde e qualidade de 
vida para os cidadãos de 
Piquete” explica o gerente 

operacional da Águas Pi-
quete, Sérgio Bovo.

A Águas Piquete realiza 
a captação da água das 
nascentes por meio de 
bombas que à conduzem 
até as ETA’s (Estações de 
Tratamento de Água). Nas 
ETA’s ocorrem os procedi-
mentos para eliminar mi-
crorganismos patogênicos, 
que incluem os processos 
de pré-cloração, pré-al-
calinização, coagulação, 
floculação, decantação, 
filtração, pós-alcalinização, 
desinfecção e fluoretação.

“Após todo esse processo 
de captação, tratamento, 
análise e distribuição da 
água, é importante que a 
população também faça 
a sua parte para garantir 
que a água continue apro-
priada para o consumo. 
Nesse caso, pedimos que 
os moradores realizem a 
limpeza da caixa d’água dos 
seus imóveis e verifiquem 
se as tubulações estão em 
boas condições, evitando 
não somente a contamina-
ção da água como também 
vazamentos e desperdícios” 
acrescenta Bovo.

Em caso de dúvidas ou 
mais informações sobre 
como funciona o processo 
de tratamento da água, os 
clientes podem entrar em 
contato com a Águas Pi-
quete pelos canais de aten-
dimento 0800 202 0120, 
Whatsapp 17-99641-3259 
e pelo site www.iguasa.
com.br/piquete na opção 
“informações para você” 
tratamento de água.
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - RCL

2º Bimestre de 2021LRF, artigo 53, inciso I

Especificação
Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021dez/2020nov/2020out/2020set/2020ago/2020jul/2020jun/2020mai/2020

RECEITAS CORRENTES (I) 6.639.008,50 7.466.902,62 8.789.329,65 9.454.464,18 7.491.163,93 7.330.791,07 7.139.480,22 9.329.551,37 9.290.419,30 7.902.486,70 10.564.246,89 7.260.300,49 98.658.144,92

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.021.270,24 1.118.020,22 1.288.065,61 1.344.103,98 1.368.985,35 1.467.045,93 1.350.304,18 1.514.594,28 1.190.470,79 1.193.981,42 2.547.636,71 1.413.605,04 16.818.083,75

    Contribuições 241.677,63 266.817,85 241.532,64 265.215,09 258.231,19 213.873,78 321.604,40 256.819,46 262.824,47 274.436,57 204.352,67 307.044,84 3.114.430,59

    Receita Patrimonial 1.690,50 1.441,06 1.270,26 639,62 485,56 693,05 638,02 424,17 413,43 409,85 2.409,00 16.897,45 27.411,97

    Receita de Serviços

    Transferência Correntes 5.384.570,26 6.074.631,11 7.247.865,30 7.804.842,05 5.858.693,64 5.645.097,92 5.420.649,35 7.485.094,30 7.782.924,90 6.463.202,87 7.820.473,55 5.519.506,21 78.507.551,46

    Outras Receitas Correntes -10.200,13 5.992,38 10.595,84 39.663,44 4.768,19 4.080,39 46.284,27 72.619,16 53.785,71 -29.544,01 -10.625,04 3.246,95 190.667,15

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 6.639.008,50 7.466.902,62 8.789.329,65 9.454.464,18 7.491.163,93 7.330.791,07 7.139.480,22 9.329.551,37 9.290.419,30 7.902.486,70 10.564.246,89 7.260.300,49 98.658.144,92

DEDUÇÕES (II) 485.139,35 465.465,07 459.481,23 504.318,80 478.238,61 553.338,69 634.768,25 744.286,51 987.684,28 902.622,34 841.920,56 636.037,05 7.693.300,74

    Contribuição do Servidor a R.P.P.S

    Receitas de Compensação Previdenciária

    Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS

    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 485.139,35 465.465,07 459.481,23 504.318,80 478.238,61 553.338,69 634.768,25 744.286,51 987.684,28 902.622,34 841.920,56 636.037,05 7.693.300,74

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 90.964.844,18

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais
(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

480.000,00 100.000,00 180.000,00 760.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 90.204.844,18

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada
(art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 90.204.844,18
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Restos a Pagar

2º Bimestre de 2021LRF, art. 53, inciso V

Poder/Órgão

Inscrição ao Final do Exercício Saldo até o Bimestre

Processados Não
Processados Processados Não

Processados

Movimentação até o Bimestre

Processados Não Process.

Cancelamentos

Processados Não Process.

Pagamentos
Liquidações

Saldo de Exercícios Anteriores

Processados Não
Processados

PODER EXECUTIVO 6.150.158,26 1.026.393,49 552.181,54 3.460.635,98 551.281,54 1.890.390,19 212.738,70 0,00 0,00 799.132,09 262.373,25

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 6.150.158,26 1.026.393,49 552.181,54 3.460.635,98 551.281,54 1.890.390,19 212.738,70 0,00 0,00 799.132,09 262.373,25

01   100.0009 - Requisição de Pequeno Valor 1.262.376,28 0,00 0,00 1.022.524,88 0,00 4.407,83 0,00 0,00 0,00 235.443,57 0,00

01   100.0044 - Geral - LC 173/2020 - Aplicação Livre 0,00 212.719,70 0,00 0,00 0,00 0,00 212.719,70 0,00 0,00 0,00 0,00

01   110.0000 - Geral 1.524.243,35 483.513,12 391.258,67 506.825,94 391.258,67 856.730,40 0,00 0,00 0,00 160.687,01 92.254,45

01   200.0008 - Ensino de Jovens e Adultos 5.243,53 0,00 0,00 1.488,07 0,00 3.318,11 0,00 0,00 0,00 437,35 0,00

01   200.0018 - Merenda Escolar - Recurso Próprio 7.857,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.857,80 0,00

01   210.0004 - Ensino Infantil 634.935,55 29.562,51 29.282,23 306.553,68 29.282,23 275.468,37 0,00 0,00 0,00 52.913,50 280,28

01   220.0000 - Ensino Fundamental 1.125.504,95 62.721,64 34.840,02 708.744,82 34.840,02 237.320,98 0,00 0,00 0,00 179.439,15 27.881,62

01   240.0000 - Educação Especial 13.582,90 140,42 140,42 2.681,92 140,42 5.676,53 0,00 0,00 0,00 5.224,45 0,00

01   310.0000 - Saúde - Geral 1.452.715,54 123.892,53 87.949,06 889.343,66 87.049,06 454.253,96 0,00 0,00 0,00 109.117,92 36.843,47

01   312.0007 - Combate ao Coronavirus – COVID-19 - Tesouro 1.400,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

01   500.0002 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 329,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,10 0,00

01   510.0000 - Assistência Social - Geral 82.290,60 40.643,55 6.224,11 22.473,01 6.224,11 53.214,01 0,00 0,00 0,00 6.603,58 34.419,44

02   100.0039 - Drenagem e Pavimentação 21.676,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.676,10 0,00

03   500.0011 - FUNDO DO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00

05   100.0042 - Construção e Manutenção de Espaços Esportivos 0,00 27.454,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.454,34

05   200.0011 - QESE - Quota Estadual do Salário-Educação 17.202,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.202,56 0,00

05   300.0048 - Convênio de Emendas Parlamentares 0,00 22.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.450,00

05   301.0002 - Piso de atenção básica fixo - PAB FIXO 0,00 399,00 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   500.0016 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 0,00 17.600,96 1.318,00 0,00 1.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.282,96

05   500.0018 - Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 0,00 105,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,28

05   500.0019 - Bloco de Proteção Social Básica 0,00 3.683,99 283,99 0,00 283,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

05   500.0037 - Projeto Criança Feliz 0,00 1.487,45 486,04 0,00 486,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,41

PODER LEGISLATIVO 0,00 1.422,67 1.422,67 0,00 1.422,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA 0,00 1.422,67 1.422,67 0,00 1.422,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01   110.0000 - Geral 0,00 1.422,67 1.422,67 0,00 1.422,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.150.158,26 1.027.816,16 553.604,21 3.460.635,98 552.704,21 1.890.390,19 212.738,70 0,00 0,00 799.132,09 262.373,25
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão de Previdência

2º Bimestre de 2021LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Atual
(c)

Em 31 Dez 2020
(a)

No Bimestre Anterior
(b)

SALDO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 20.454.183,6520.722.065,4622.081.470,88
DEDUÇÕES (II) 6.139.907,763.014.082,94
    Ativo Disponível 6.939.939,856.633.716,133.658.323,51
    Haveres Financeiros 44.592,20
    (-) Restos a Pagar Processados 800.032,093.619.633,196.150.158,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 14.314.275,8917.707.982,5222.081.470,88
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 18.487.511,8818.747.574,2518.924.124,81
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -4.173.235,99-1.039.591,733.157.346,07

ESPECIFICAÇÃO Jan até o Bimestre Atual
(c - a)

No Bimestre
(c - b)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RESULTADO NOMINAL -7.330.582,06-3.133.644,26

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -4.800.000,00
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MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo do Resultado Primário

2º Bimestre de 2021LRF, art 53, inciso III

Receitas Fiscais Receitas Realizadas até o BimestrePrevisão Inicial Previsão Atualizada

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 34.997.323,6593.963.900,6193.963.900,61
    Receita Tributária 6.345.693,9620.918.700,0020.918.700,00
    Receita de Contribuição 1.048.658,552.875.200,002.875.200,00
        Receita Previdenciária
        Outras Contribuições 1.048.658,552.875.200,002.875.200,00
    Receita Patrimonial Líquida 1.000,001.000,00
        Receita Patrimonial 20.129,7352.100,0052.100,00
        (-) Aplicações Financeiras 20.129,7351.100,0051.100,00
    Transferências Correntes 27.586.107,5369.985.800,6169.985.800,61
    Demais Receitas Correntes 16.863,61183.200,00183.200,00
        Diversas Receitas Correntes 16.863,61183.200,00183.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.632.000,001.632.000,00
    Operações de Crédito (III)
    Amortização de Empréstimos (IV)
    Alienação de Ativos 100.000,00100.000,00
        Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)
        Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)
        Outras Alienações de Bens 100.000,00100.000,00
    Transferências de Capital 1.532.000,001.532.000,00
        Convênios 1.532.000,001.532.000,00
        Outras Transferências de Capital
    Outras Receitas de Capital
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 1.632.000,001.632.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) -3.368.264,23-8.129.657,51-8.129.657,51
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 31.629.059,4287.466.243,1087.466.243,10

Despesas Fiscais Dotação Atualizada Despesas LiquidadasDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES (X) 27.263.009,2081.803.243,10 83.137.377,73
    Pessoal e Encargos Sociais 17.743.405,2345.361.200,00 46.417.268,75
    Juros e Encargos da Dívida (XI)
    Outras Despesas Correntes 9.519.603,9736.442.043,10 36.720.108,98
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI) 27.263.009,2081.803.243,10 83.137.377,73
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 1.891.377,975.614.100,00 5.607.172,04
    Investimentos 30.160,902.614.100,00 2.475.072,04
    Inversões Financeiras
        Concessão de Empréstimos (XIV)
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)
        Demais Inversões Financeiras
    Amortização da Dívida (XVI) 1.861.217,073.000.000,00 3.132.100,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 30.160,902.614.100,00 2.475.072,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 100.000,00 100.000,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 27.293.170,1084.517.343,10 85.712.449,77

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) 4.335.889,322.948.900,00 1.753.793,33

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 2.900.032,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo 1º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF %Valor
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 90.204.844,18 100,0000
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 90.204.844,18 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 46.312.451,27 51,3414
      Limite Máximo (art. 20 LRF) 48.710.615,86 54,0000
      Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF) 46.275.085,06 51,3000
      Excesso a Regularizar

Dívida Consolidada Líquida
      Saldo Devedor 12.347.604,12 13,6884
      Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado) 108.245.813,02 120,0000
      Excesso a Regularizar

Concessão de Garantias
      Montante
      Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado) 19.845.065,72 22,0000
      Excesso a Regularizar

Operações de Crédito (exceto ARO)
      Realizadas no Período
      Limite Legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado) 14.432.775,07 16,0000
      Excesso a Regularizar

Antecipação da Receita Orçamentária
      Saldo Devedor
      Limite Legal (art. 10 Res. nº 43 Senado) 6.314.339,09 7,0000
      Excesso a Regularizar
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Estado prorroga prazo de restrições na Ilha das Couves,em Ubatuba
Da Redação
Ubatuba

A Fundação Florestal, vin-
culada ao Governo do Estado, 
confirmou na última terça-fei-
ra (18) a extensão das normas 
restritivas de acesso à Ilha das 
Couves, em Ubatuba. A medi-
da busca continuar evitando 
danos ambientais e a super-
lotação de visitantes no ponto 
turístico.

Divulgado no site oficial da 
secretaria estadual de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, o 

anúncio da Fundação Flores-
tal revela que as atuais condi-
ções para visitação do atrativo 
natural, estabelecidas pela 
primeira vez em 4 de janeiro 
de 2020, serão estendidas até 
31 de março de 2022. Assim, 
o acesso ao local segue limi-
tado a 177 pessoas por vez, 
em faixas de horário (das 8h 
às 12h, das 12h às 15h e das 
15h às 18h), totalizando 531 
visitantes por dia. Cada grupo 
de turistas pode permanecer 
por três horas no ponto.

Seguem também as regras 
de transporte de visitantes à 

ilha, que é dividido em três fai-
xas de horários. Das 8h às 12h, 
é permitida apenas a atuação 
de barqueiros da comunidade 
da Picinguaba. No período 
das 12h às 15h, o serviço po-
derá, além dos barqueiros da 
Picinguaba, ser realizado por 
escunas de empresas turísticas 
dos bairros do Centro e Itaguá. 
Das 15h às 18h, também estão 
autorizadas as atuações dos 
barqueiros das comunidades 
do Almada, Estaleiro, Picin-
guaba e Ubatumirim.

Além da Fundação Flores-
tal, as ações de fiscalização 

seguirão sendo realizadas 
pelas equipes da Marinha, 
Polícia Militar Ambiental e da 
secretaria de Meio Ambiente 
de Ubatuba. 

Histórico – Inserida na área 
de proteção ambiental da Ma-
rinha do Litoral Norte, a Ilha 
das Couves começou a receber, 
a partir de 2017, um alto fluxo 
turístico após influenciadores 
digitais publicarem fotos do lo-
cal nas redes sociais. Desde en-
tão, o ponto passou a registrar 
superlotações, principalmente 
durante o Verão.

Depois de denúncias sobre 

degradação ambiental, provo-
cada principalmente pelo lixo 
deixado pelos visitantes, o MPF 
(Ministério Público Federal) 
abriu uma investigação em ju-
nho de 2019. Na sequência, os 
técnicos do órgão constataram 
no local, além da falta de con-
trole sobre o número de em-
barcações que transportavam 
turistas, danos provocados na 
vegetação e no equilíbrio do 
ecossistema marinho.

Buscando reverter o cená-
rio, o MPF cobrou que o Estado 
adotasse medidas de restrição. 
Já em dezembro de 2019, a 

Fundação Florestal ordenou 
que a Prefeitura de Ubatuba 
alterasse as normas de acesso 
ao ponto.

Após reuniões com a comu-
nidade caiçara do Picinguaba, 
que fica próxima à Ilha das 
Couves, o Executivo anun-
ciou uma série de regras de 
visitação à Ilha. Colocadas em 
prática pela primeira vez entre 
4 de janeiro e 31 de março de 
2020, as normas entraram 
novamente em vigor em 9 de 
outubro do ano passado com 
validade até 31 de março de 
2022.
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Anúncio do HR em Cruzeiro e distribuição de 
verbas não impedem reclamações e distorções
Ballerini questiona em Lorena, Mineiro avalia outro uso para área em Cachoeira e Thales Gabriel comemora 
investimento em estrutura para demanda regional; investimentos no "Vila o Vale" superam R$ 120 milhões

Após semanas de polê-
micas e expectativas, o novo 
Hospital Regional anunciado 
pelo governador João Doria 
(PSDB), no último sábado 
(22), ainda gera discussões 
pela região. Com investimen-
to de R$ 30 milhões, a área 
do Recinto de Exposições de 
Cruzeiro receberá a unidade. 
Mas a notícia não deixou 
toda região feliz, com direito 
a contestação dos anúncios 
tucanos.

No evento, realizado no 
Museu Major Novaes, além 
do HR, Doria destacou o for-
talecimento das santas casas 
de Lorena e Guaratinguetá e 
lançou o programa “Viva o 
Vale”, com R$ 120 milhões 
de investimentos.

Para garantir a sede do 
novo hospital, o projeto de 
Cruzeiro (que contou com o 
apoio de sete cidades do Vale 
Histórico), enfrentou pro-
postas de Lorena, Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá. Nas 
redes sociais, manifestações 
contrárias à decisão, com di-

Rafaela Lourenço
RMVale

reito a publicação de Lorena, 
onde a Prefeitura utilizou a 
frase “Hospital Regional con-
firmado em Lorena”, quando 
na verdade, Doria anunciou o 

hospital para Cruzeiro (com 
custo de R$ 30 milhões e 
contrapartida municipal da 
infraestrutura) e um reforço 
financeiro nas Santas Casas 

das outras duas cidades. 
Acompanhado de secretários, 
o governador anunciou o 
projeto, chamado de “Tripé 
da Saúde”, que promete auxi-
liar os atendimentos do Vale 
Histórico e Vale da Fé.

Doria reforçou a resposta 
do secretário durante a cole-
tiva, destacando que esta é 
uma das maiores demandas 
do Vale. “Nesse momento tem 
o mais importante que é o 
dinheiro para fazer”. 

O prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD) acredita que 
pelo o município ser a pri-
meira porta de atendimento 
para as cidades do Vale His-
tórico, isso tenha reforçado o 
projeto de sede. “É óbvio que 
nós reconhecemos e somos 
sensíveis a tudo que Lorena 
e Guará fazem pela região e 
nós validamos isso junto ao 
governo do Estado inclusive. 
Tanto é que essas santas 
casas, equipamentos já exis-
tentes, receberão recursos 
financeiros de custeio para 
melhorar o atendimento. 
Agora a necessidade de um 
novo equipamento se dá em 
Cruzeiro”, frisou.

Em Lorena, o prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB) res-
saltou que ficou “chateado” 
por ser do partido de Doria 

O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, durante discurso no último sábado; minutos depois, o governador João Doria anuncia HR para Cruzeiro

e ter acompanhado repasses 
anteriores para Cruzeiro e 
não para a saúde de Lorena, 
que atende pacientes de 
toda a região. O chefe do 
Executivo explicou que na 
noite anterior ao evento, a 
informação era de recursos 
para complexidades aos três 
municípios (Cruzeiro, Lorena 
e Guaratinguetá) e não o 
hospital cruzeirense. “O hos-
pital, o importante é que eles 
(HR) resolvam o problema da 
nossa região. E a Santa Casa, 
por um trabalho árduo que 
a gente fez, vai receber uma 
verba significativa por mês 
que vai melhorar a situação 
dela e atender melhor a 
nossa população”, comentou 
Ballerini.

Lorena também foi alvo 
de críticas nas redes sociais 
ao publicar um vídeo em 
que o subsecretário de de 
Assuntos Metropolitanos 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Ortiz Junior, explica em sua 
versão que serão três hospi-
tais regionais - fala oposta 
ao anunciado por Doria e 
Gorinchteyn ao vivo -, e ao 
que foi publicado pelo portal 
oficial do Governo.

Como ressaltou o secre-
tário de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vinholi, ao 
citar o fortalecimento das 
santas casas de Lorena e Gua-
rá como o “Tripé da Saúde”. 
“Esses três municípios vão 
compreender o tratamento 
de saúde para a região com 
ações complementares, e 
essa sede aqui de Cruzeiro 
vai ser fundamental”.

Cachoeira Paulista tam-
bém estava na disputa pela 
sede do HR. O prefeito An-
tônio Carlos Mineiro (MDB) 
ressaltou que independente 
da cidade escolhida, o hospi-
tal desafogará o sistema pú-
blico da região, e que a área 
oferecida ao Estado, deve ser 
utilizada por outros projetos 
que estão viabilizando.

O prédio tem a previsão 
de entrega para o final de 
2022, com início dos aten-
dimentos de forma gradual 
a partir de janeiro de 2023.

Um novo anúncio deve ser 
realizado no próximo dia 30, 
para o Estado detalhar o for-
talecimento da rede pública 
e quais especialidades cada 
unidade será responsável, 
além do Hospital Regional. 

Viva o Vale -  O progra-
ma terá um investimento de 
R$120 milhões, sendo R$17 
milhões distribuídos a 17 
municípios do Vale Histórico 
e da Fé, além de 17 ambulân-
cias no mesmo sistema, uma 
para cada.

Além do Regional, Cruzei-
ro foi contemplada com uma 
unidade do Poupatempo, 
assim como Lorena, que tam-
bém receberá uma unidade 
da Fatec.

No Vale Histórico o anún-
cio dos estudos para o vide-
omonitoramento com o sis-
tema Detecta deve reforçar 
a segurança local, e Bananal 
passa a contar com uma uni-
dade do Banco do Povo.

Em Guaratinguetá, o ae-
roporto "Edu Chaves" par-
ticipará de um leilão no dia 
15 de julho com os outros 21 
aeroportos estaduais. Com a 
concessão realizada, a área 
também receberá recursos 
para modernização. 

O programa Novas Es-
tradas Vicinais terá um in-
vestimento de R$ 2 bilhões, 
com o prazo limite de dois 
anos para a conclusão das 
melhorias.

Fotos: Marcelo A dos Santos

Prefeitura de Cruzeiro altera feira 
de hortifrúti para prédio reformado

Após quase quatro meses 
revitalizando o prédio que 
antigamente abrigava a 
CCC (Companhia, Comércio 
e Construções), a Prefeitura 
de Cruzeiro anunciou que o 
espaço começará a receber 
a tradicional feira popular 
de hortifrúti.. Localizada na 
região central do município, 
a estrutura de 10 mil m² so-
fria depredações e invasões.

Segundo o Executivo, o 
prédio, que fica na rua En-

Da Redação
Cruzeiro

genheiro Antônio Penido, 
mais conhecida como Rua 2, 
recebeu diversas melhorias 
para que pudesse oferecer 
uma estrutura adequada 
para a atuação dos feirantes. 
Anteriormente, os traba-
lhadores expunham suas 
mercadorias em barracas 
distribuídas pelas calçadas 
da Rua 2 e também na ave-
nida Vereador João Silvano 
de Mesquita.

Além da feira de hortifrúti 
aos sábados, o antigo prédio 
da CCC passará a abrigar, às 
sextas-feiras, o tradicional co-
mércio de roupas que ocorria 

também na Rua 2.
A Prefeitura de Cruzeiro 

não revelou o valor investi-
do na revitalização do imó-
vel, mas garantiu que, além 
de oferecer mais comodida-
de aos feirantes e clientes, 
a medida buscou dar uma 
melhor ocupação ao espaço 
“que estava abandonado, 
gerando vários problemas 
sociais, principalmente li-
gados à segurança pública 
(trecho da nota)”.

Sob concessão municipal, 
o prédio pertence à Supe-
rintendência do Patrimônio 
da União.


