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Da Redação
Guaratinguetá

A sessão de Câmara desta 
terça-feira (17) foi marcada 
pelo retorno do vereador Mar-
celo Coutinho, o ‘Celão’ (PSD), 
ao cargo. Após determinação 
do Tribunal de Justiça, o par-
lamentar foi reconduzido ao 
cargo e retornou à Casa. No 
plenário, o vereador citou éti-
ca e respeito dos anos em que 
esteve à frente da Câmara, na 
função de presidente, durante 
discurso no púlpito.

O vereador discursou du-
rante o intervalo da primeira 
para a segunda sessão, que 
são realizadas no mesmo dia 
em Guaratinguetá. “Eu tenho 
uma história dentro da vida 
pública pautada dentro da 
legalidade, do respeito, da 
ética e principalmente com 
a atribuição da prestação do 
meu serviço para os eleitores 
que confiam o voto em mim”.

Ainda em discurso, Celão 
afirmou que passou por um 
período delicado enquanto 
esteve afastado da Câmara. 
O vereador ainda indicou que 
pode ter havido uma decisão 
errônea, na sua interpretação, 
por seu afastamento, que foi 
decidido em primeira instân-
cia e frisou a decisão tomada 
pelo Tribunal de Justiça, na 
última semana.

De volta à Câmara, Celão cita “consciência 
tranquila” sobre denúncias no Legislativo
Vereador retoma cadeira do PSD após quatro meses; determinação acatada pela Casa devolve cargo

“Tive que passar por esses 
momentos de dificuldades, 
no qual eu agradeço a minha 
família e amigos, que viveram 
dias difíceis comigo, mas que 
o Tribunal de Justiça, acabou 
por unanimidade, mostrando 
que houve uma decisão toma-
da em primeira instância, de 
maneira, talvez, equivocada”, 
opinou. “Tudo que for possível 
para continuar contribuindo 
com a Justiça, eu estou à dis-
posição para esclarecer todas 
essas situações”, concluiu.

O vereador foi procura-
do pela reportagem do Jor-
nal Atos após a sessão, mas 
preferiu não se manifestar, 
alegando estar seguindo as 
orientações do seu corpo 
jurídico.

Celão retorna para à cadeira 
do PSD, que estava ocupada 
pelo primeiro suplente da 
sigla, Orville Teixeira. Marcelo 
Coutinho foi convocado para 
a função na tarde da última 
segunda. Além dele, três ser-
vidores da Casa retornaram 
aos serviços após terem sido 
afastados.

O processo que investiga as 
denúncias de crimes licitató-
rios, que tem como um dos 
investigados o vereador Ce-
lão, corre em esfera judicial. 
As práticas investigadas são 
referentes a 2020, quando 
a Câmara, presidida à época 
por Celão, contratou uma 

empresa para sanitização de 
sua sede e de um prédio de 
propriedade do Legislativo.

A operação Overcharge 
foi deflagrada pelo Seccold 
(Setor Especializado no Com-
bate a Corrupção, Organi-

zação Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro) e colocou no 
centro das investigações o 
nome de Celão, um ex-as-
sessor, os sócios da empresa 
investigada  e  servidores da 
Câmara.

A Polícia Civil apontou cri-
mes licitatórios, corrupção 
passiva e ativa, falsidade 
ideológica e organização 
criminosa, concluindo o 
inquérito neste ano. O caso 
segue sob análise na Justiça.

O vereador Marcelo Coutinho, o Celão, volta à sua cadeira durante a sessão desta terça; reviravolta em Guará
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As comissões de Justiça e 
Redação da Câmara de Ca-
choeira Paulista iniciaram 
no fim da última semana 
a análise de um projeto do 
Executivo que busca cele-
brar um convênio com o 
Estado para a implantação 
de uma base do Corpo de 
Bombeiros. A expectativa da 
Prefeitura é que a instalação 
da unidade facilite resgates 
de acidentados e ações de 
prevenção, fiscalização e 
combate a incêndios. 

Encaminhada no último 
dia 4 pelo prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB), a 
proposta solicita o aval do 
Legislativo para a forma-
lização do acordo entre o 
Município e a secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do. Caso aprovado, o projeto 
de lei, que na sequência 
deverá ser sancionado por 
Mineiro, é um dos trâmites 
burocráticos necessários 

Cachoeira busca apoio por 
base do Corpo de Bombeiros

para a implantação da base 
dos bombeiros na cidade. 

Em 8 de julho, Mineiro e 
o secretário de Segurança, 
major Carlos Lescura, par-
ticiparam de uma reunião 
com o capitão do Corpo de 
Bombeiros, Raphael Brito, 
em Cachoeira.

Durante o encontro, os 
representantes do Executivo 
solicitaram o apoio de Brito 
e propuseram a utilização 
de um setor do prédio da 
secretaria de Segurança 
para a instalação da unidade 
da corporação.

Segundo major Lescura, 
o capitão Brito demonstrou 
estar satisfeito com o espa-
ço e apontou a necessidade 
de algumas leves adequa-
ções, como a colocação de 
uma cobertura na área de 
estacionamento da viatura e 
uma sala para a desinfecção 
dos equipamentos.

Câmara analisa proposta, encaminhada após avanço nas tratativas entre cidade e Estado
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Estado garante 
376 moradias, 
e novas obras 
para Lorena 

Lorena recebeu na última 
sexta-feira (13) a liberação 
de recursos financeiros para 
programas de governo do 
Estado. Durante visita ao 
município, o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB) 
assinou a autorização dos 
investimentos por meio dos 
programas Nossa Casa, São 
Paulo Amigo do Idoso e PEM 
(Programa Especial de Melho-
rias). Valor mais alto entre 
os anúncios, o Nossa Casa 
totaliza um investimento de 
R$ 3,76 milhões em subsídios 
concedidos. De acordo com 
o Estado, o programa tem 
o intuito de suprir o déficit 
habitacional para famílias 
com renda de até 3 salários 
mínimos.
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DST's são o 
foco de nova 
parceria em 
São Sebastião

A parceria entre a Prefeitura 
de São Sebastião e o Cemin 
(Centro Municipal de Infecto-
logia) oferece, por meio FSPSS 
(Fundação de Saúde Pública), 
tratamento e ações para a re-
dução da transmissão de HIV/
Aids, hepatites virais e outras 
doenças sexualmente transmis-
síveis. O Centro é referência 
na testagem de doenças virais 
através exames específicos 
como CD4 e carga viral; e no 
tratamento, com a distribuição 
de medicamentos antirretro-
virais para todos os pacientes 
cadastrados no serviço. Além 
do padrão de excelência nas 
consultas, o Cemin promove 
ações de conscientização nas 
redes sociais. Os interessados 
nos exames e consultas têm o 
direito a sigilo e discrição no 
atendimento. Para o agenda-
mento, o Centro disponibiliza 
o telefone 3891-4992, e con-
sultas no Centro de Saúde da 
Topolândia, à rua Antônio 
Pereira da Silva, n° 280.

Cruzeiro cria 
Centro Cultural 
com incentivo
a artesãos

Focado na retomada eco-
nômica, Cruzeiro criou um 
espaço para auxiliar um dos 
públicos mais afetados na 
pandemia: os artesãos. O 
Centro de Apoio ao Artesão, 
aberto nesta segunda-feira 
(16), conta com a comercia-
lização dos produtos locais e 
exposições. 

Da Redação
São Sebastião
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Reunião entre o prefeito Mineiro, o secretário Major Lescura e o comando regional do Corpo de Bombeiros
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O prefeito Sylvio Ballerini, durante participação em evento que oficializou verbas para novas obras em Lorena

Centro de Apoio ao Artesão, anexo ao Centro Cultural; Município passa a oferecer mais apoio ao setor

Cruzeiro cria Centro Cultural com incentivo a artesãos
Espaço deve fomentar a venda dos produtores além de oferecer cursos de capacitação; biblioteca municipal anexa

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

Focado na retomada eco-
nômica, Cruzeiro criou um 
espaço para auxiliar um 
dos públicos mais afetados 
na pandemia: os artesãos. 
O Centro de Apoio ao Arte-
são, anexo ao novo Centro 
Cultural, aberto nesta se-
gunda-feira (16), conta com 

a comercialização dos pro-
dutos locais e exposições.

Com cerca de noventa ar-
tesãos cadastrados, a cidade 
passa a oferecer mais apoio 
a esta classe autônoma, que 
depende da venda como 
fonte de renda. O Centro de 
Apoio atende, inicialmente, 
trinta moradores da cidade.

De acordo com o secre-
tário de Esportes, Cultura, 
Turismo, Lazer e Juventude, 

José Rogério Martins, os 
trabalhos serão divididos 
em três etapas: uma parte 
dos trabalhadores no Cen-
tro, outro grupo com suas 
barracas na praça 9 de Julho 
e os que atuam nas feiras de 
sextas-feiras e aos domin-
gos. “Não dá para colocar 
todos no mesmo local, até 
porquê estamos voltando 
gradativamente e preocupa-
dos ainda com a pandemia. 
Vamos distribuindo! Sem 
contar com os eventos que 
vamos retomar com a pre-
sença do artesanato”, frisou.

Rogério ressaltou que 
no Centro, que faz par-
te do plano de governo 
de Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), o beneficiário terá 
espaço para reuniões e a 
venda dos produtos, além 
de participar de cursos de 
capacitação e estruturação 
do negócio. O departamento 
de Comunicação da Prefei-
tura lançará uma página no 
Facebook nos próximos dias 
para reforçar a divulgação 
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Verbas garantem 376 casas populares, centro 
para idosos e campo de futebol em Lorena
Município recebe investimentos do Governo do Estado para habitação, social e lazer em quase 
R$ 4 milhões; programa Nossa Casa tem o intuito de suprir o déficit habitacional na RMVale

Gabriel Mota
Lorena

Lorena recebeu na última 
sexta-feira (13) a liberação 
de recursos financeiros para 
programas de governo do 
Estado. Durante visita ao 
município, o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB) 
assinou a autorização dos 
investimentos por meio dos 
programas Nossa Casa, São 
Paulo Amigo do Idoso e PEM 
(Programa Especial de Me-
lhorias). 

Valor mais alto entre os 
anúncios, o Nossa Casa to-
taliza um investimento de 
R$3,76 milhões em subsídios 
concedidos. De acordo com 
o Estado, o programa tem 
o intuito de suprir o déficit 
habitacional para famílias 
com renda de até 3 salários 
mínimos. 

Para isso, os núcleos fa-
miliares que se enquadram 
na renda de R$ 2.994 a 

R$5.817,75 podem adquirir 
um imóvel do empreendimen-
to certificado pelo programa 
com o subsídio de R$ 10 
mil. Em Lorena, serão dis-
ponibilizadas 376 unidades, 
alcançando o valor de R$ 3,7 
milhões. Mais informações a 
respeito dos critérios podem 
ser encontradas no site nos-
sacasa.sp.gov.br.

A secretária de Obras e 
Planejamento de Lorena, 
Rosana Reis, explicou que 
será apenas um empreendi-
mento contemplado com o 
programa, feito pela cons-
trutora Habras, que ainda 
não divulgou um prazo para 
conclusão das obras. “É um 
local, a gleba 2 do bairro 
Aterrado, na avenida José Mo-
reira Miguel. O projeto já foi 
aprovado e está em trâmites 
de documentação”.

Outra verba anunciada é da 
secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social, por meio 
do programa “São Paulo Ami-
go do Idoso”, com um aporte 

de R$ 250 mil, liberado para 
a construção de um Centro de 
Convivência do Idoso. 

De acordo com o Estado, 
no espaço serão realizadas 
atividades que contribuam 
no processo de um enve-
lhecimento saudável entre 
outras ações, que podem ser 
frequentadas por idosos de a 
partir de sessenta anos. 

O secretário municipal de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Cláudio Freitas, 
ainda não tem detalhes de 
prazos ou de como o equi-
pamento será implantado 
na cidade. “Fiz contato com 
a Drads (Diretoria Regional 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social), mas ainda 
não temos os detalhes desse 
recurso, apenas a autorização 
do repasse que foi anunciada”.

Por meio do PEM (Progra-
ma Especial de Melhorias), 
foi anunciada a liberação de 
R$250 mil. Também perten-
cente à secretaria de Habi-
tação do Estado, os recursos 

são destinados aos projetos 
de infraestrutura e/ou equi-
pamentos sociais de empre-
endimentos habitacionais de 
interesse social. 

O prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) afirmou que a verba 

será destinada à construção, 
já em andamento, de um 
campo de futebol soçaite no 
bairro Cecap, e que o inves-
timento estadual não será 
suficiente para a conclusão 
das obras. “Vai ser ilumina-

do (o campo), vai ter grama 
sintética, vai ter cobertura 
e nós vamos fazer vestiário. 
Sobre essa verba, vamos ter 
que gastar o dobro, porque 
a gente quer fazer o melhor 
para a população do bairro”.

Nossa maior causa é
defender sua saúde
O Plano de Saúde Santa Casa de Lorena está com condições e
benefícios exclusivos para os associados da Ordem dos Advogados
de Lorena. 
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dos itens. “É uma categoria 
que foi muito prejudicada 
durante a pandemia, inclu-
sive tendo dificuldades para 
trabalhar e até mesmo para 
sobreviver”.

Inicialmente, o Centro Cul-
tural Cruzeiro contará com o 
setor de apoio aos artesãos e 
a Biblioteca Municipal, que 
retomou os atendimentos 
presenciais na última sema-

na, já com espaço kids para 
atrair as crianças ao hábito 
da leitura.

Segundo o chefe da pasta, 
a expectativa da Prefeitura, 
em uma terceira etapa de 
ampliação de atividades 
com as flexibilizações, é 
realizar no local eventos 
como exposições de artis-
tas locais e regionais, e 
ministrar cursos e palestras 

relacionadas ao setor.
Por enquanto, o Centro, 

localizado à rua Coronel 
José de Castro, nº 394, 
no Centro, funcionará de 
segunda à sexta-feira, das 
8h30 às 16h30. Há estudos 
para ampliação do horário, 
com foco nos produtores 
que podem ser beneficiados 
com a abertura da sede aos 
sábados.
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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-

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 

Diversos
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

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
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

Cruzei ro:  Vende -
-se Barbie cantora. 
Duas lindas bonecas, 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 

perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  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 ink ! 
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 
D o b b e r t .  Ú n i c a 
foca. Super conser-
vado, apenas com 
uma lasca na frente, 
sob a chave. Preci-
sa afinar. Valor: R$ 
3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

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

G uara 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. Especif i -
cações 12 a 20cm 
d iâmet ro  e  2 .4 0 
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: 

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 regu-
larizações. Projetos 
elaborados com a 
intenção de unir esté-

tica e funcionalidade 
de acordo com os re-
quisitos necessários 
para cada ambiente. 
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 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

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2021 PROC. Nº 206/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza, 
manutenção e transporte de cascalhos nas vias públicas e estradas rurais do 
município e serviços de trator esteira, que integrou o Edital em todos os termos 
e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: RT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 
ME CNPJ: 09.239.327/0001-95
VENCEDORA DOS ITENS: 02
VALOR TOTAL: R$ 232.860,00 (duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e 
sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 17/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 04/2021 – PROC. Nº 224/21

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento da Tomada de Preço acima referida, registrados 
em atas juntadas aos autos, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e Lei 
Federal 8666/93 e suas alterações, cujo objeto é contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia de pavimentação asfáltica em trecho da 
Av México, em trecho da rua 26 de Agosto e da rua Paraná e pavimentação 
com bloco sextavado em trecho da rua Alemanha, em trecho da rua Inglaterra 
e em trecho da rua dr. João Pinto Antunes – Lorena/SP, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO os procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa 
vencedora, com a emissão de Contrato e respectiva Nota de Empenho.
EMPRESA: J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ
CNPJ: 03.750.447/0001-76
VALOR TOTAL: R$ 454.514,14 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos 
e quatorze reais e quatorze centavos)
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
271/2021-SUP; 6000/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição emergencial de luvas nitrílicas 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: SINÉZIO DE OLIVEIRA PINTO ME
CNPJ: 13.839.148/0001-66
DATA DA ASSINATURA: 17/08/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto 
Dialogare, CNPJ nº 17.257.786/0001-20, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, celebram o Termo de Fomento 03/2021 que tem 
como objeto de complementar o trabalho realizado pelo Centro de Referencia 
Especializado de Assistência Social – CREAS com adolescentes e jovens em 
cumprimento de MSE em meio aberto, especificamente em cumprimento de 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade. Data da assinatura: 
16/08/2021.

SINDICATO DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DE GUARATINGUETÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da entidade supra, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca toda a categoria dos trabalhadores e empregados 
do comércio varejista, atacadista em geral e Concessionárias de veículos, 
sócios e não sócios, de sua base territorial integrada pelos Municípios 
de Guaratinguetá, Aparecida, Roseira, Lagoinha, Potim, no Estado de 
São Paulo, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia de 20 de agosto de 2.021, às 19:00 dezenove horas. 
A assembleia contará com uma urna fixa na sede do Sindicato, na Rua 
Vigário Martiniano, nº 30, Centro, nesta cidade de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, a fim de deliberar, a partir dos votos coletados, sobre 
os assuntos constantes da seguinte Ordem do Dia: a - apresentação, 
discussão e aprovação das propostas de pauta de reivindicações para 
a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho a ser negociada 
junto às categorias econômica representante do Comércio Varejista e 
Atacadista do Estado de São Paulo, com representação específica e 
geral, e Sindicato das Concessionárias de Veículos do Estado de São 
Paulo - SINCODIV, visando a obtenção de vantagens econômico-sociais 
para os componentes da respectiva categoria profissional; b - deliberar 
e aprovar sobre as formas  e meios de custeio das atividades sindicais; 
c - discussão e aprovação das condições em que haverá paralisação 
coletiva, na hipótese de recusa pela categoria patronal em discutir as 
reivindicações constantes da pauta a ser aprovada, ou cumprimento da 
mesma após formalizada; d - votação pela Assembleia sobre a concessão 
de poderes específicos ao Presidente da entidade e/ou da Federação 
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo para negociar 
e firmar a norma coletiva, ou instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho 
nos termos da legislação vigente, se for o caso; e – outros assuntos de 
interesse da categoria profissional, especialmente, a autorização  para 
a implementação de um sistema para o tratamento de dados pessoais e 
informações da categoria profissional representada,  inclusive nos meios 
digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade referente aos dados coletados por esta entidade, com 
a finalidade de desenvolver pesquisa, estudo, elaborar propostas que 
contemplem os interesses da categoria profissional, oferecer serviços 
individuais e coletivos, atender a normativos e regulamentos legais 
administrativo e judicialmente,  aptos a atender ao disposto na Lei 
nº 13.709/2018,  na forma do art. 612 c/c o art. 859, da CLT, e em 
consonância com o Estatuto Social da entidade, a AGE somente poderá 
deliberar, em primeira convocação, com a presença e votação de 2/3 (dois 
terços) dos sócios e de qualquer número de não sócios, e em segunda 
convocação, uma hora após, com a presença e votação de 1/3 (um 
terço) dos sócios e de qualquer número de não sócios. Guaratinguetá, 
18 de agosto de 2.021.  

Paulo Jefferson Alves
Presidente
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Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

As comissões de Justiça e 
Redação da Câmara de Cacho-
eira Paulista iniciaram no fim 
da última semana a análise de 
um projeto do Executivo, que 
busca celebrar um convênio 
com o Estado para a implanta-
ção de uma base do Corpo de 
Bombeiros. A expectativa da 
Prefeitura é que a instalação 
da unidade facilite resgates 
de acidentados e ações de 
prevenção, fiscalização e 
combate a incêndios. 

Encaminhada no último dia 
4 pelo prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), a proposta 
solicita o aval do Legislativo 
para a formalização do acordo 
entre o Município e a secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado. Caso aprovado, o 
projeto de lei, que na sequên-
cia deverá ser sancionado por 
Mineiro, é um dos trâmites 
burocráticos necessários para 
a implantação da base dos 
bombeiros na cidade. 

Em 8 de julho, Mineiro e 
o secretário de Segurança, 

Cachoeira busca apoio por implantação 
de base própria do Corpo de Bombeiros
Câmara analisa proposta da Prefeitura, encaminhada após avanço nas tratativas entre Munícipio e Estado

major Carlos Lescura, par-
ticiparam de uma reunião 
com o capitão do Corpo de 
Bombeiros, Raphael Brito, 
em Cachoeira. Durante o 
encontro, os representantes 
do Executivo solicitaram o 
apoio de Brito e propuseram 
a utilização de um setor do 
prédio da secretaria de Se-
gurança para a instalação 
da unidade da corporação. 
Segundo major Lescura, o 
capitão se demonstrou satis-
feito com o espaço e apontou 
a necessidade de algumas 
leves adequações, como a 
colocação de uma cobertura 
na área de estacionamento da 
viatura e uma sala para a de-
sinfecção dos equipamentos. 
“Encaminhamos um ofício 
para a Canção Nova em busca 
de uma parceria para que pos-
samos promover esses ajustes 
no prédio, que são poucos. 
A tratativa com o Corpo de 
Bombeiros está bem adian-
tada e no momento estamos 
aguardando a aprovação da 
Câmara para que possamos 
encaminhar os documentos 
necessários para o Estado”, 
explicou o secretário. Reunião entre o prefeito Mineiro, o secretário Major Lescura e o comando regional do Corpo de Bombeiros

Lescura destacou os benefí-
cios que a chegada da corpo-
ração representaria à cidade. 
“A vinda dos bombeiros seria 
um ganho muito grande, faci-
litando os processos de fiscali-
zação de imóveis e comércios 
e ações de prevenção e de 
combate a incêndios. Também 
seria muito importante ter 
esses profissionais capacita-
dos em busca e salvamento, 
contribuindo para os resgates 
de vítimas”.

Além da comissão de Justiça 
e Redação, o projeto do Execu-
tivo segue em análise pela de 
Obras, Urbanismo e Segurança 
Pública. A primeira é formada 
pelos vereadores Ilwanderson 
de Oliveira, o Nenê do São 
João (PSB), Rogéria Lucas da 
Silva (PODE) e Leonardo Gui-
marães, o Léo Fênix (PSB). A 
segunda é constituída por Luiz 
Gonzaga Brejão (PSC), Djacyr 
Fonseca, o Dil (PSD), e Nenê 
do São João. 

Após a emissão dos parece-
res das comissões, o projeto 
será colocado em votação no 
plenário. A expectativa legis-
lativa é que a proposta seja 
discutida até o fim de agosto.

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

A Polícia Civil de Cachoeira 
Paulista realizou diligências, 
nesta terça-feira (17), em 
busca de informações que 
esclareçam o assassinato de 
uma mulher de 31 anos, que 
teve o corpo encontrado em 
seu carro às margens da ro-
dovia Hamilton Vieira, no dia 
anterior. Identificada como 
moradora de Pindamonhan-
gaba, a vítima foi morta com 
26 disparos de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Ci-
vil de Cachoeira, as equipes, 
até a tarde desta terça-feira, 
permaneceram percorren-
do trechos da rodovia e de 
estradas vicinais próximas 
tentando localizar possíveis 
testemunhas e imagens de 
câmeras de videomonitora-
mento. Os policiais buscam 
pistas que possam elucidar 
o assassinato da promotora 
de eventos Tamires Ferreira 
da Silva. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o corpo foi en-
contrado por um motorista 
que trafegava pela estrada 
na manhã da última segun-
da-feira (16). Acionada pelo 
condutor, a Polícia Militar, 
ao chegar no local indicado, 
constatou que a mulher esta-
va com os pés dentro do seu 
carro, mas com a maior parte 
do corpo fora do veículo e 
de bruços.

Polícia Civil investiga caso 
de mulher morta com 26 
tiros em Cachoeira Paulista
Moradora de Pinda, promotora de eventos foi encontrada na 
rodovia Hamilton Vieira; câmeras podem ajudar na apuração

Na sequência, peritos da 
Polícia Civil foram chama-
dos para analisarem a cena 
do crime. No local, eles 
constataram que a vítima 
apresentava 26 perfurações 
por arma de fogo. Em contra-
partida, não foram localiza-
das cápsulas dos projéteis, 
indicando que ou o material 
foi recolhido pelos assassi-
nos ou Tamires foi morta 
em outro local. Os peritos 

encontraram uma impressão 
digital no cinto de segurança 
do carro da promotora, que 
segue sendo analisada pelos 
profissionais. 

Em busca de mais detalhes 
sobre o caso, a reportagem 
do Jornal Atos tentou entrar 
em contato com o delegado 
de Cachoeira, Mário Celso 
Ribeiro, mas ele não foi lo-
calizado até o fechamento 
desta edição.


