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Centro comercial de Pinda; prefeito antecipa primeira parcela do 13° e aumenta salário dos servidores

Isael antecipa 13º, aumento salário de 
servidores e projeta vendas aquecidas
Funcionários municipais de Pindamonhangaba têm pagamento marcado para abril, 
com 11% de reajuste salarial; estimativa de R$ 17 milhões injetados no comércio

Injetando cerca de R$ 17 
milhões na economia interna, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, na últi-
ma semana, que antecipará 
a primeira parcela do 13º 
salário dos servidores pú-
blicos para abril. Na mesma 
data, eles receberão aumento 
de 11% no salário.

Com o adiantamento do 
benefício trabalhista e o re-
ajuste salarial, serão quase 
R$ 17 milhões para aquecer 
a economia local, que foi 
fragilizada pela pandemia da 
Covid-19. São R$ 9 milhões 
referentes aos vencimentos 
mensais e R$ 8 milhões sobre 
o 13º, que nesta primeira 
parcela não terá descontos.

A expectativa da Prefeitura 
é que o montante fomente as 
compras de Dia das Mães, 
uma vez que os trabalhado-
res receberão os valores no 
dia 29 de abril. O Município 
concedeu reajuste de 11%, 
cerca de 0,84% acima do 
IPC (Índice de Preços ao 
Consumidor) analisado entre 

janeiro e dezembro de 2021.
“É uma ótima notícia para 

o servidor. Fizemos os cálcu-
los e conseguimos chegar a 
este índice, que é acima da 
inflação, e será pago já no 
mês de abril, junto com a 
antecipação do 13º salário”, 
enfatizou o prefeito Isael 
Domingues (PL).

Segundo a administração 
municipal, há empenho em 
manter as contas em dia e 
agir em benefício do funcio-
nalismo público, viabilizando 
o adiantamento e o reajuste 
o mais breve possível. 

“A antecipação do 13º e o 
reajuste vão ajudar muito 
os servidores e também o 
setor comercial local, que 
absorverá grande parte des-
te montante, especialmente 
porque será pago a poucos 
dias do Dia das Mães, uma 
data muito significativa e de 
grande movimentação no co-
mércio”, finalizou Domingues.

Essa não é a primeira vez 
que os trabalhadores muni-
cipais terão adiantamento do 
benefício. No ano passado, o 
Governo Isael antecipou as 
parcelas do 13º, com a segun-
da sendo paga em novembro.

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Constantemente cobrada 
pelo prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues 
(PL), o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) de 
Taubaté iniciou os primeiros 
atendimentos, nesta semana. 
A expectativa é que a unidade 
“desafogue” a demanda de 
saúde.

Segundo o Governo do 
Estado, a previsão de inau-
guração do prédio e ativação 
de todos os serviços de saúde 
está prevista para a primeira 
quinzena de março.

A construção foi feita pela 
Prefeitura de Taubaté. Ainda 
em dezembro de 2021, a 
gestão municipal entregou 
o espaço ao Estado para que 
pudesse instalar materiais 
e equipamentos, além de 
treinar os funcionários. Se-
gundo a administração, resta 
somente o Centro Cirúrgico 
a ser concluído conforme as 
recomendações do Estado.

Iniciada em meados de 
2015, a construção do AME 
tinha previsão de conclusão 
de até um ano. Entretanto, 
por conta de divergências 
entre a Prefeitura e a empresa 
contratada, a Construtora Ale-
xandre Danelli, o contrato foi 
rescindido, fazendo com que 
as obras fossem paralisadas 
por um ano. A programação 
previa entrega em março de 
2020, o que foi impossibili-
tado pelo início da pandemia 
da Covid-19.

O espaço contará com mais 
de vinte mil atendimentos 
mensais, além de 22 especia-
lidades médicas. A unidade 
ofertará ainda consultas, 
exames e cirurgias para pa-
cientes de São Luís do Parai-
tinga, Tremembé, Campos do 
Jordão, Lagoinha, Natividade 
da Serra, Redenção, Santo 
Antônio do Pinhal e São Bento 
do Sapucaí.

AME inicia e 
deve aliviar 
atendimento  
em Pinda

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com impasse sobre Casa da Infância, Câmara 
de Aparecida tira repasse a entidades da pauta

Casa da Infância, que teve projeto removido de pauta na Câmara

Instituição, que atende menores em alta vulnerabilidade, solicita aumento no valor para R$ 80 mil mensais

A Câmara de Aparecida 
retirou de pauta, na última 
semana, o projeto de lei de 
autoria do Executivo que re-
gulamenta o repasse de verba 
para entidades beneficentes 
da cidade. A medida foi moti-
vada por um impasse quanto 
ao valor destinado à Casa da 
Infância e Juventude, que aco-
lhe crianças e adolescentes 
de 0 a 18 anos incompletos 
que estão em situações de 
vulnerabilidade, abandono e 
abusos sexuais.

A instituição, criada há vinte 
seis anos e que acolhe cerca 
de 17 menores atualmente, 
solicitou um aumento de 
repasse para o custeio dos 
atendimentos em R$ 81 mil 
mensais. Em 2021, a Prefeitu-
ra pagou R$ 36 mil mensais e 
no mês de dezembro, efetuou 
outro pagamento, de R$ 36 
mil, para quitação da dívida.

Com o pedido, o Município 
encaminhou o projeto para 
Câmara, mas com um repasse 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

de R$ 30 mil mensais. Para 
justificar o valor, um relatório 
de comparação entre plano 
de trabalho de 2021 e 2022 
foi anexado na justificativa 
e apontou um aumento de 
funcionários sem justificativa. 
“Ao comparar com a folha de 
pagamento do ano de 2022, 
a mesma é composta por 25 
funcionários, ou seja, sete 
funcionários a mais do que a 
folha de 2021, com o valor to-
tal de R$ 43.683,92 mensais, 
o que causa certo espanto à 
municipalidade, pois não foi 
apresentada nenhuma justifi-
cativa plausível para aumento 
de sete funcionários” (trecho 
do documento).

Em outra parte, a Prefeitura 
alega que “... é possível ob-
servar que a folha de 2022 é 
composta por supervisor, ge-
rente administrativo, além de 
coordenador administrativo, 
ou seja, três funções de geren-
ciamento para cuidados dos 
mesmos até vinte acolhidos”.

Com essas declarações, a 
Casa da Infância e da Juven-
tude elaborou um relatório 
que rebate as informações 

prestadas pelo Poder Execu-
tivo. Segundo o texto, o valor 
encaminhado era insuficiente 
para os atendimentos. “Os 
responsáveis pela elaboração 
deste plano (Plano de Traba-
lho de 2021) não atualizaram 
os valores, bem como em 
virtude de a receita ser insu-
ficiente para a manutenção 
reduziram drasticamente os 
recursos humanos, ocorrendo 
sobrecarga de trabalho”.

Segundo a presidente da 
instituição, Maristela Pfeifer, a 
administradora teve de se au-
sentar da direção por motivos 
familiares, e com isso, o corpo 
técnico ficou à frente da Casa.  
“A equipe técnica, por saber 
das minhas dificuldades, eles 
começaram a omitir informa-
ções e demitir funcionários, 
com isso, o número ficou 
defasado (...) Nós voltamos 
a cumprir a lei e não houve 
o aumento de funcionários”, 
afirmou a diretora.

Ao longo de 2021, a enti-
dade atendeu acima de sua 
capacidade. De acordo com 
dados da instituição, apenas 
o mês de dezembro (17 aten-

didos) ficou abaixo de vinte 
atendimentos, e os demais 
meses ficou acima, como 
mês de julho, onde 28 foram 
atendidas.

“Nós quase ficamos sem 
energia elétrica, pois tínha-
mos uma quantia de reserva 
que foi adquirida por vendas 
de um bazar, no mês de de-
zembro. Com isso, nós paga-
mos a energia, porque até 
aquele momento não havia 
caído o depósito da Prefeitu-
ra”, alegou Maristela.

A presidente informou que 
caso não haja o aumento no 
valor do repasse, a Casa será 
entregue à Prefeitura para 
que seja administrada por ela.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com a 
Prefeitura de Aparecida, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Tribunal – O Ministério 
Público de Aparecida entrou 
com uma ação contra a Prefei-
tura para aumentar o repasse 
em R$ 80 mil mensais. O 
processo corre em segredo 
de justiça.
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Pinda retoma obras de 
esgoto na zona rural

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba retomou, no 
último dia 8, as obras de 
implantação do sistema de 
rede coletora de esgoto. Os 
trabalhos foram retomados 
durante um evento que reu-
niu moradores dos bairros 
Bonsucesso e Queiroz, além 
de autoridades municipais. 

De acordo com expec-
tativas do Município, a 
proposta é investir mais de 
R$1 milhão nas melhorias. 
Espera-se que as atividades 
sejam concluídas em oito 
meses.

As obras começaram no 

entorno do Loteamento 
Queiroz e em áreas às mar-
gens da rodovia Caio Go-
mes Figueiredo. Ao todo, a 
extensão deve contar com 
aproximadamente quatro 
quilômetros. A medida ocor-
re em parceria com a Sabesp 
(Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo), a Companhia ficará 
responsável para que a co-
leta possa chegar até a zona 
rural. “Teremos da nossa 
parte um investimento de 
aproximadamente R$ 5 
milhões, que contempla a 
implantação total da Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto”, garantiu o gerente 
de Divisão, José Fonseca 
Marcondes.

Da Redação
Pindamonhangaba

Sindicato pede 25% de 
reajuste salarial para 
servidores de Guará

O Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Guaratinguetá) apresentou 
uma proposta para reajuste 
salarial dos trabalhadores 
em 25%. A solicitação leva 
em conta a reposição in-
flacionária e projeção da 
inflação, para que o servidor 
não tenha perdas salariais. 
A Prefeitura está finalizan-
do a proposta de reajuste e 
pode divulgar o percentual 
na próxima semana. Em Lo-
rena e Piquete os reajustes 
já foram aprovados.

Segundo o Sindicato, as 
propostas são de reajuste 
salarial de 9,85% de repo-
sição inflacionária referente 
a 2020 e 2021, 10,06% do 
acumulado dos últimos 12 
meses e 5,09% referente 
a projeção da inflação do 
mês de março deste ano, 
totalizando 25%. O Sisemug 
solicitou ainda a elevação 
do cartão alimentação para 
R$ 700, com isenção de 
pagamento para quem ga-
nha até R$ 2.280,59 e com 
desconto de 20% do salário 
de quem recebe acima de R$ 
2.280,59.

Em contato com a Pre-
feitura de Guaratinguetá, 
a reportagem do Jornal 
Atos foi informada de que o 
Executivo está aguardando 
para definir os detalhes do 
reajuste. A secretária da Fa-
zenda do Município, Tânia 
Mara Reis, não deu detalhes, 
mas informou que o setor 
está em tratativas finais e 
que em breve será feita a 
divulgação. A data-base dos 
vencimentos é 1 de março.

Na Câmara, a proposta 
para reajustar os salários 

dos servidores da Casa em 
10,06% foi adiada para 
a próxima semana, após 
pedido do vereador Fabrí-
cio Dias (MDB). O impacto 
orçamentário está sendo 
analisado antes do projeto 
de lei ser votado pelos ve-
readores.

No início do mês, a direto-
ria do Departamento Finan-
ceiro emitiu um memorando 
interno e solicitou prudên-
cia do presidente Arilson 
Santos (PSC) em possíveis 
“novas alterações ou con-
tratações que venha sofrer 
o quadro de servidores, 
assessores ou vereadores 
(convocação de suplentes), 
ou criações de quaisquer 
cargos ou gratificações, sem 
antes realizar novo impacto 
orçamentário/financeiro”.

A diretoria alertou que “o 
número de vereadores, caso 
seja alterado de 11 para 
17, limite permitido para 
o município de Guaratin-
guetá, terá que se proceder 
cautela, como também, a um 
eventual aumento do subsí-
dio dos respectivos agentes 
políticos, alterações estas, 
que podem ou não, serem 
votadas no final de cada 
legislatura”.

Região – Em Lorena, o 
reajuste foi de 11% para 
os servidores e 10% para 
os secretários municipais, 
levando em conta a infla-
ção dos últimos 12 meses 
através do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo). Em Piquete, a Câmara 
aprovou reajuste de 20,16% 
para os servidores, somando 
os 10,16% por meio do IPCA 
e outros 10% do projeto de 
estudo econômico enca-
minhado pela Prefeitura, 
garantindo de 20,16% para 
2022.

Prefeitura ajusta proposta; trabalhadores 
da Câmara também aguardam desfecho 
para anúncio de 10,16% de acrescimo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Câmara de Lorena aprova reajuste de 
10,16% sobre o subsídio dos secretários
Valor era fixado desde 2014 e seguiu a variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor; servidores tiveram aumento em 11% no começo do mês

Os vereadores de Lorena 
aprovaram o reajuste de 
subsídio dos secretários 
municipais, durante sessão 
de Câmara na segunda-feira 
(21). A Prefeitura justificou 
o aumento de cerca de 10% 
sobre os valores recebi-
dos pelos agentes políticos 
baseados no INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor). 

O projeto de lei, assinado 
pelo prefeito Sylvio Balleri-
ni (PSDB), frisa que desde 
2014, com a lei municipal 
3.681, de 17 de dezembro, 
não houve reajuste, com va-
lores fixados em R$ 8,9 mil. 

Seguindo o INPC, que 
apontou uma inflação acu-
mulada de 10,16% nos 12 
meses de 2021, o Executivo 
propôs a alteração no va-
lor dos vencimentos para 
R$9.804,24 com a retroa-
ção da aprovação para 1 de 
fevereiro. 

O projeto foi aprovado de 

forma unânime pelos parla-
mentares. Mauro Fradique 
(MDB), líder do governo na 
Câmara, afirmou que não se 

trata de um aumento para os 
secretários municipais, des-
tacando o período em que 
o subsídio está fixado. “Não 

Gabriel Mota 
Lorena

existe aumento salarial e sim 
a inflação sobre o subsídio 
dos servidores, nesse caso, 
os secretários da Prefeitura 
de Lorena”. 

O presidente da Câma-
ra, Fábio Longuinho (PSD), 
também defendeu o reajuste 
pelo fato de não ser possível 
o exercício de outra ativi-
dade econômica por parte 
dos secretários. “Muita das 
vezes, em determinadas 
secretarias mais específicas, 
se perde na qualidade dessa 
mão de obra em virtude de 
o subsídio desse agente po-
lítico não ser um subsídio 
a comparação de grandes 
empresas”.

Ainda neste mês, a Câma-
ra aprovou o aumento sala-
rial de 11% dos servidores 
do Executivo, contemplan-
do efetivos, comissionados, 
das autarquias, do quadro 
de magistério e extensivo 
aos proventos da inativi-
dade e às pensões. Neste 
caso, a alteração também 
considerou o INPC, mas 
superou em 0,84% o índice 
de inflação.

Fotos: Arquivo Atos

O prefeito Sylvio Ballerini, que elevou salário de secretários em Lorena

Governo do Estado entrega moradias 
para famílias em áreas de risco na região

Cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba) anunciaram 
as entregas de unidades 
habitacionais para famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social. Os eventos para 
repassar as chaves e sorteio 
das moradias iniciaram na 
quarta-feira (23).

Com 158 casas populares,  
as cidades de Lorena, Potim 
e Cachoeira Paulista atende-
rão, com as novas unidades, 
famílias que viviam em área 
de risco ou de preservação 
ambiental, transferindo-as 
para moradias com infraes-

Thamiris Silva
RMVale

trutura completa.
Em Lorena, que já havia 

entregado 42 unidades em 
dezembro de 2021, o empre-
endimento entrou na etapa 
de sorteio de mais 58 casas 
para moradores de áreas em 
bairros como Olaria, na rua 
Doutor Nicolas Mackai, onde 
um deslizamento de terra, 
em 2016, desabrigou sete 
famílias, que estão entre as 
beneficiadas pelo programa 
do Governo do Estado, por 
meio do CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano).

Cachoeira Paulista tam-
bém entregou 45 unidades 
habitacionais em dezembro 
e segue com o planejamento 

de mais dez imóveis no dia 
15 de março e em outras dez 
até o dia 30 do mesmo mês. 
As previsões para novas 
unidades continuam, com 
quarenta casas para maio.

Regularização – Outra 
cidade da região com plane-
jamento encaminhado para 
reduzir o déficit habitacional 
é Potim, que já emitiu um 
convite para a assinatura 
de ordem de serviço das 
quarenta unidades habita-
cionais do bairro Vista Ale-
gre, por meio do programa 
Cidade Legal.

O evento será realizado na 
próxima quinta-feira (3), às 
15h, no prédio da secretaria 
de Educação, que fica à rua 

Rio Grande do Sul, nº43, 
bairro Jardim Cidade Nova. 
A Prefeitura espera pela 
participação do secretário 
Executivo de Habitação do 
Governo do Estado, Fernan-
do Marangoni.

Segundo o Governo do 
Estado de São Paulo, o pro-
grama Cidade Legal, durante 
o ano de 2021, atendeu 38 
municípios da RMVale, com 
um total de 91.525 imóveis 
integrantes do benefício.  

Como exemplo deste ser-
viço, em Lorena foram en-
tregues 26 títulos no núcleo 
do Parque das Rodovias 2, 
e em Lagoinha foram 196 
títulos de propriedades para 
o loteamento Cidade Nova.
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Águas Piquete realiza projeto social que 
gera reflexão sobre uso consciente da água
A iniciativa propõe a mobilização comunitária como ponto de partida para a reeducação socioambiental

Com a expansão dos cen-
tros urbanos para novas 
áreas, torna-se ainda mais 
necessária a reeducação 
da população sobre o valor 
da água e consequente-
mente do meio ambien-
te. A Águas Piquete, que 
pertence ao Grupo Iguá, 
por meio de uma parceria 
com a Fundação Energia 

Da Redação
Piquete

e Saneamento, executa, 
no primeiro semestre, o 
projeto “No Movimento 
das Águas”.

Viabilizado pelo Edital 
de Projetos Socioambien-
tais da companhia, o ob-
jetivo da ação é gerar re-
flexão sobre esse recurso 
natural, em uma atividade 
a ser realizada na cidade 
de Piquete nesse primeiro 
semestre.

Segundo o diretor da 

Águas Piquete, Mateus 
Banaco, o objetivo é fo-
mentar projetos que es-
timulem o desenvolvi-
mento socioambiental 
no município. “Uma de 
nossas metas contínuas 
é integrar a comunidade 
em ações educativas, que 
serão repercutidas a longo 
prazo, dos pais aos filhos, 
gerando uma população 
mais consciente de seus 
hábitos de consumo e co-

letivamente responsável”, 
afirma Banaco.

A iniciativa é aberta à 
comunidade local e irá 
selecionar 25 pessoas 
para participarem de ofi-
cinas com aulas teóricas 
e práticas, previstas para 
março, celebrando o Dia 
Mundial da Água. Para o 
encerramento do curso, 
está planejada a implan-
tação de uma tecnologia 
ambiental de baixo custo 

A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões 
e de parcerias público-privadas. 
Uma das principais operadoras 
privadas do setor no país, atu-
almente está presente em 38 
municípios de seis estados brasi-
leiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – por meio de 19 
operações que beneficiam cerca 
de 7,2 milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essenciais 
que orientam a realização das 
ações socioambientais em todas 
as suas unidades operacionais, 
constituindo o planejamento 
estratégico SERR – Segurança 

hídrica; Eficiência na produção e 
distribuição de água; Responsa-
bilidade na coleta e tratamento 
de esgoto; e Respeito às pessoas. 
Em 2020, a Iguá aderiu à Rede 
Brasil do Pacto Global (iniciativa 
das Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e com-
bate à corrupção. A companhia 
foi eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar pela 
consultoria Great Place to Work 
(GPTW). Atualmente, emprega 
cerca de 1,5 mil pessoas. O nome 
Iguá é uma referência direta ao 
universo em que atua: em tupi-
-guarani, “ig” quer dizer água.
www.igua.com.br

Sobre a Iguá Saneamento

 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO 

LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, 

inscrita no CNPJ 26.669.825/0001-97 localizada na Avenida “Um”, número 170, Loteamento 

Colonial Village II, cidade de Pindamonhangaba/SP, CEP 12400-970, devidamente representada 

por seu Presidente Sr. Rubens Freire Gonçalves, em atendimento ao descrito no Estatuto Social 

em seu artigo 4º, Parágrafo Segundo, convoca através do presente Edital, os Associados, para 

a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 10 de março de 2022, nas 

dependências da Associação, sito à Rua Chafariz, 261, Pindamonhangaba-SP, em primeira 

convocação às 19h00 com a maioria absoluta dos associados e em segunda convocação as 

19h30 com qualquer número de associados presentes para Deliberar e Votar a Ordem do dia: 

 
 

1) Revogação da Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Controlador de 
Acesso e Vigia Rondante e outros assuntos pertinentes da empresa Oliveira & 
Oliveira Serviços de Segurança – Alvo Segurança. 

 
 

Observações: 
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida e, somente 

os associados adimplentes com suas obrigações sociais terão direito ao voto (Art. 4º, Parágrafo 

Único,do Estatuto Social). 

 
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2022 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE I 
.Rubens Freire Gonçalves 

Presidente 

relacionada ao uso da 
água que será instalada 
em local escolhido pela 
própria população.

Além da temática socio-
ambiental, o projeto “No 
Movimento das Águas” 

prevê a produção de um 
minidocumentário sobre 
o recurso como patrimô-
nio cultural na cidade de 
Piquete, envolvendo o de-
poimento de personagens 
locais.
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Estrada interditada para obras de recuperação de com investimento de parceria entre Estado e Prefeitura

Para barrar a dengue, Pinda notifica mais de mil imóveis

Com o período chuvoso e 
calor intenso, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba inten-
sificou as fiscalizações em 
terrenos. Somente nestes pri-
meiros meses de 2022, mais 
de mil imóveis foram notifi-
cados por falta de limpeza. 
O dado acende o alerta para 
a proliferação do mosquito 
Aedes aegypt, transmissor 
de doenças como a dengue.

A fiscalização de limpeza 
de terrenos é feita pelo setor 
de Posturas do Município. 
Somente no ano passado 
foram mais de 2,2 mil notifi-
cações de limpeza de terreno, 

apontadas pela população 
através do 1DOC. No último 
mês, foram 1.050 denúncias, 
elas serão encaminhadas 
pelos Correios aos endereços 
cadastrados pelos moradores. 
Após o recebimento, o pro-
prietário terá sete dias para 
efetuar a limpeza e enviar, via 
1DOC, as fotos para que seja 
dada baixa na notificação. 

“Estamos recebendo um 
volume de reclamação muito 
grande. Em alguns terrenos, 
onde o mato está muito alto e 
precisam ser limpos de forma 
imediata, não temos como 
conceder esse prazo maior”, 
contou a diretora de Adminis-
tração, Soleane Isidoro.

A situação se torna ainda 
mais emblemática, ao verifi-
car os dados da ADL (Análise 

de Densidade Larvária) feita 
neste ano. A taxa ficou em 
4,1; o que indica risco de 
epidemia de dengue. Segundo 
o Ministério da Saúde, os ín-
dices são classificados como 
satisfatório em até 1, alerta 
até 3,9 e de risco acima de 
3,9. Os bairros mais críticos 
são o Vila São José, Pasin e 
Mantiqueira, no Distrito de 
Moreira César, além de Cida-
de Nova, Triângulo e Jardim 
Eloyna.

No último ano, a secretaria 
de Saúde de Pindamonhan-
gaba registrou mais de 1,2 
mil casos de dengue, todos 
identificados como contami-
nação dentro da cidade. Até 
o fechamento desta matéria, 
havia a confirmação de nove 
casos, em 2022.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com aporte acima de R$ 11 milhões, Potim avança 
com obras para a recuperação de estradas vicinais

Prosseguindo com as 
obras das estradas vicinais, 
Potim deve receber até o 
fim do ano um novo asfal-
tamento para vias Rafael 
Américo Ranieri e Miguel 
Vieira dos Santos. A ação 
é viabilizada por meio de 
fomento do Governo do Es-
tado, com prazo contratual 
para finalização das obras 
até agosto deste ano.

Serão investidos, aproxi-
madamente, R$ 11,5 mi-
lhões para a realização de 
um novo piso asfáltico para 
as duas estradas. Segundo o 
secretário de Planejamento 
Urbano, Hiancen Teixeira, 
as obras para melhoria nas 
vias vieram no momento 

certo, pois ambas estavam 
com o asfalto no limite da 
vida útil. Estimado para du-
rarem uma década, o asfal-
tamento na rodovia Miguel 
dos Santos Vieira já estava 
com 16 anos de utilidade, 
enquanto a rodovia Rafael 
Américo Ranieri com 12. A 
renovação total feita pelo 
Estado deve garantir mais 
dez anos de utilidade para 
as vias que ligam Potim a 
Guaratinguetá e Moreira 
César.

A administração munici-
pal enfatizou que as obras 
são fundamentais para 
funcionalidade do trânsito. 
Como não há acesso direto 
à rodovia Presidente Dutra, 
elas se tornam vitais para 
a cidade.

Apesar de ser melhoria 

Com investimento estadual, programa de recuperação de vias tem previsão de entrega até agosto

Bruna Silva
Potim

para o município, a me-
dida não agradou alguns 
moradores que se quei-
xaram nas redes sociais e 
questionaram a ciclovia e 
iluminação. “Sem acosta-
mento e ciclovia, de nada 
adianta uma estrada com 
asfalto recuperado. Se a 
verba veio do Estado, com 
certeza houve diálogo com 
a Prefeitura. Vocês não 
sabiam das necessidades 
dessa estrada, do risco de 
morte que os ciclistas e 
pedestres passam?”, ques-
tionou uma internauta. 
A gestão enfatizou que o 
montante enviado pelo 
Estado contempla somente 
a recuperação da via, mas 
que está em busca de novas 
tratativas para instalação 
de ciclovia e encostamento.

Análise de Densidade Larvária atinge 4,1 e aponta para maior risco de epidemia no município neste ano

Foto: Divulgação PMP

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS
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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 
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

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 -
guro! Executamos 
serviços de: Forros, 
Sancas, Dr ywal l , 
molduras, gesso 3D, 
paredes e divisórias, 
revest 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 
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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

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: 

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, per-
feito funcionamento. 
F: 99790-9903

Taubaté: vendo bici-
cleta aro 16 – semi 
nova – branca e 
rosa. Aceito cartão. 
F: 99144-8626
Taubaté: vendo ge-
ladeira Consul semi 
nova 390 lts. parce-
lo. 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 gui-
tarra elétrica Tagi-
ma Special Series 
T-735s azul, capa 
a c o l c h o a d a .  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 porta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de lati-
nhas por apenas R$ 
15.00. Telefone: (12) 
3125-2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces o rgân icos 
de leite, etc. Todos 
com açúcar mas-
cavo. Produtos de 
excelente qualidade! 
Telefone: (11) 97106-

6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
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 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, 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 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
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 
l i n d a s  b o n e c a s , 
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


