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PLR da Novelis promete injetar até
R$ 8 milhões na economia de Pinda

Com o pagamento recente 
da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) dos 
trabalhadores da Novelis, 
o setor metalúrgico inje-
ta aproximadamente R$ 
8 milhões na economia 
de Pindamonhangaba. De 
acordo com o Sindicato de 
Metalúrgicos, o pagamento 
foi feito no último dia 19, 
proporcional aos salários

O piso salarial da PLR que 
aumenta os salários mais 
baixos para o valor de R$ 
17,70 por hora trabalhada. 
Dessa forma, o trabalhador 
com o menor salário da fá-
brica recebeu cerca de R$ 
4,3 mil. Ao todo, a classe 
estima que o montante seja 
de aproximadamente de 
R$8 milhões.

Por outro lado, a segunda 
parcela será paga aos fun-
cionários em maio de 2023. 
“É um esforço conjunto, 
acompanhando mês a mês 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

e discutindo o ajuste das 
metas, para que estejam o 
mais próximo possível da 
realidade da empresa. Pa-
rabéns Comissão, parabéns 
trabalhadores”, destacou o 
presidente do Sindicato de 
Metalúrgicos de Pindamo-
nhangaba, André Oliveira. 
Os valores devem aquecer 
a economia local, principal-
mente no setor de bens de 
consumo. 

Economia – Como meio de 
fomentar as vendas, a Acip 
(Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhan-
gaba) lançou, nesta semana, 
o Festival de Ofertas. O 
evento, que deve movimen-
tar a economia municipal, 
ocorrerá entre os dias 9 e 
10 de setembro, com incen-
tivo da secretaria de Desen-
volvimento Econômico.

A expectativa é que duran-
te os dois dias, o comércio 
da cidade receba um festival 
de preços baixos com ofer-
tas atrativas de produtos 
e serviços, uma espécie de 
“Black Friday” municipal. 

Montante deve ser investido no comércio, movimentando a economia local; menor salário da fábrica recebeu R$ 4,3 mil

Centro comercial de Pindamonhangaba; setor aguarda por injeção de R$ 8 milhões na economia municipal com pagamento de PLR da Novelis
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“Para que esse evento seja 
um sucesso total, é muito 
importante que o comércio 
participe, oferecendo redu-

ção nas suas margens em 
alguns produtos ou promo-
vendo alguns itens, inves-
tindo em um atendimento 

de excelência e explicando 
o intuito da campanha aos 
seus colaboradores. Com-
pre em Pinda, quando a 

cidade cresce, todo mundo 
cresce junto”, assegurou o 
presidente da Acip, Mauro 
Almeida.

A Prefeitura de Silveiras 
inaugurou no último fim de 
semana o setor de Fisiote-
rapia do ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) do bairro 
Bom Jesus. A ideia é reforçar 
a estrutura de uma área da 
Saúde na zona rural, aten-
dendo a um antigo pedido 
dos usuários do equipamento 
público, que tinham que se 
deslocar até a região central 
em busca de atendimento.

De acordo com a secretaria 
de Saúde de Silveiras, desde 
a última sexta-feira (19), os 
moradores do Bom Jesus, 
que possuem alguma lesão 
ou doença que comprome-
tem a locomoção, contam 
com o apoio de fisioterapeu-
tas no EFS do bairro. Além do 
tratamento para reduzir as 
dores e limitações do corpo, 
os profissionais, através de 
uma série de equipamentos, 
realizam procedimentos 
preventivos para a identifi-
cação e diminuição do risco 
de contusões.

Até a semana passada, os 
pacientes do Bom Jesus eram 
atendidos pelos especialistas 
do Centro de Fisioterapia 
da Unidade Mista de Saúde, 
que fica na região central da 
cidade. Transportados pela 
Prefeitura, os moradores 
eram obrigados a encarar 
um longo percurso até o 
equipamento público central. 

Segundo a secretaria de 
Saúde, as sessões de fisiote-
rapia no ESF do Bom Jesus, 
que são oferecidas uma vez 
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por semana, atualmente 
atendem 12 pacientes. Além 
de ressaltar a importância 
da ampliação da estrutura 
da unidade, o prefeito de 
Silveiras, Guilherme Car-
valho (PSDB), revelou mais 
detalhes sobre o trabalho 
municipal executado na 
área fisioterapêutica. “Essa 
novidade contribuiu mui-
to com esses pacientes do 
Bom Jesus, que agora não 
precisam mais se deslocar 
até o Centro. É importan-
te ressaltar que há alguns 
anos já temos uma sala de 
fisioterapia funcionando em 
outro ponto da zona rural, 
mais precisamente no ESF 
do bairro Macacos”, frisou. “A 
Prefeitura também oferece o 
serviço de fisioterapia domi-
ciliar aos moradores acama-
dos, totalizando assim uma 
média mensal de cerca de 
quatrocentos atendimentos 
desta especialidade médica”, 
concluiu Carvalho.

Silveiras amplia 
atendimento 
fisioterapêutico
na zona rural 
Serviço é implantado no bairro do Bom 
Jesus; moradores já não precisam 
buscar região central por atendimento

Guaratinguetá abre concorrência 
para atuação em três quiosques
Permissão para administração  e uso de pontos comerciais é de dez anos

A Prefeitura de Guaratin-
guetá abriu concorrência 
pública para a utilização 
de três quiosques na cida-

Andréa Moroni 
Guaratinguetá

de.  Um deles fica localizado 
na avenida João Pessoa, no 
Pedregulho. Os outros dois 
na avenida Dr. Ariberto Pe-
reira da Cunha, no Parque 
do Sol.

O secretário de Adminis-
tração, Ademar dos Santos, 

O prefeito Marcus Soliva, que abriu concorrência pública para uso de quisques em contrato para dez anos
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informou que os dois quios-
ques da Dr. Ariberto Pereira 
da Cunha estão com permis-
sionários trabalhando.

“A cada período de dez 
anos, a Prefeitura abre 
essa concorrência para a 
utilização dos quiosques. 

Os permissionários desses 
dois quiosques já foram 
informados da abertura da 
concorrência”.

Os imóveis antes da lici-
tação são avaliados e esta-
belecidos valores mínimos 
para a licitação. “O quiosque 
próximo ao antigo orfanato 
tem 27,20 m² e o preço 
mínimo é R$ 1.134,28; o 
que fica perto do Fórum 
tem 27,3m² e preço mínimo 
de R$ 1.138,7; o que fica 
próximo ao Itaguará mede 
32,41 m² e o preço mínimo 
é de R$ 1.351,55”, explicou 
o secretário.

A concorrência pública 
terá validade de dez anos e 
o prazo para a entrega dos 
envelopes com as propostas 
vence às 16h do dia 16 de 
setembro. “Para se inscrever 
o interessado deve acessar o 
site da Prefeitura de Guara-
tinguetá (guaratingueta.sp.
gov.br), na aba licitações”, 
orientou.

A previsão da Prefeitura 
é que os novos contratos já 
comecem a valer a partir do 
mês de setembro. “A con-
corrência pública tem seus 
trâmites, mas esperamos 
que os vencedores já este-
jam com o novo contrato no 
mês que vem”.
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Idosos de Cruzeiro começam a ser alfabetizados pelo EJA

A secretaria de Educação 
iniciou um projeto de alfa-
betização com a Instituição 
de Longa Permanência para 
Idosos São Vicente de Paulo. 
Os residentes participam das 
aulas na própria instituição, 
ministradas por uma profes-
sora alfabetizadora, no período 
da tarde.

A nova classe da rede mu-
nicipal de Educação de Cru-
zeiro está vinculada ao EJA 
(Programa de Educação de 
Jovens e Adultos). O objetivo 
da iniciativa é possibilitar aos 
idosos condições de retomar 
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sua aprendizagem, compar-
tilhar experiências e de se 
socializarem.

A alfabetização é feita com 
leituras e atividades lúdicas, 
as quais, ministradas com 
bastante calma e carinho, adap-
tam-se ao ensino de cada aluno 
e as suas especificidades. São 
aplicadas aulas de português, 
matemática, história, geografia 
e ciências.

“Como é um projeto novo, 
estamos iniciando do zero, 
adaptando todo ensino apli-
cado no EJA, mas com muito 
mais calma, buscando atender 
as necessidades de cada um. 
Cada aluno tem sua maneira de 
aprender, sua história, e nós va-
mos passando as atividades de 
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acordo com cada um”, explicou 
a professora Natália de Moura 
Castilho Sendretti Louzada.

Atualmente são 12 alunos 
que acompanham as ativida-
des, mas segundo a professora, 
muitos que moram na institui-
ção não possuem condições de 
participar por suas limitações 
físicas, mas todos que estão 
aptos, são convidados a assis-
tir as aulas. “O interessante é 
que, mesmo alguns que têm 
condições, não aceitaram logo 
de início, mas assim que eles 
vão acompanhando as aulas, 
acabam se interessando. Então 
provavelmente esse número de 
alunos deve aumentar com o 
interesse dos demais”, finalizou 
a educadora.

(12) 99148-2196

Foto: Arquivo Atos

Cruzeiro lança Refis para reduzir 
impostos e arrecadar R$ 4 milhões
Programa dá descontos de até 70% aos inadimplentes; dívida ativa chega a R$ 40 milhões 

Na tentativa de aumentar a 
arrecadação de Cruzeiro e au-
xiliar os moradores a quitarem 
suas dívidas com impostos mu-
nicipais, a Prefeitura lançou na 
segunda-feira (22) o Refis (Pro-
grama de Recuperação Fiscal). 
A iniciativa oferece descontos, 
que variam de 30% a 70%, aos 
inadimplentes interessados na 
regularização. 

De acordo com a secretaria 
de Finanças, Cruzeiro contabili-
za um déficit de cerca de R$ 40 
milhões em arrecadação de tri-
butos municipais, como o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), ISS (Imposto Sobre 
Serviços) e ITBI (Imposto sobre 
transmissão de bens imóveis). 
O fato impossibilita a Prefeitu-
ra reunir mais recursos para a 
promoção de investimentos em 
melhorias públicas.   
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Com a expectativa de arre-
cadar até R$ 4 milhões, que 
representa 10% da dívida ativa 
atual, o Refis 2022 é válido até 
20 de dezembro. O programa, 
que no ano passado arrecadou 
quase R$ 2,5 milhões, oferece 
um desconto de até 70% aos 
moradores que pagarem à 
vista a pendência. Já os inadim-
plentes que optarem pelo par-
celamento, terão duas opções, 
a primeira delas, que garante 
um desconto de 50%, é pagar 
a dívida em até três vezes, e a 
segunda, que possibilita um 
desconto de 30%, é liquidar em 
até cinco vezes. 

Os moradores interessados 
em ter acesso às condições 
especiais de pagamento ofe-
recidas pelo Refis devem com-
parecer até 20 de dezembro ao 
setor de Dívida Ativa Municipal, 
que fica na rua Capitão Neco, 
nº 27, no Centro. A repartição 
pública funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 17h. Movimentação no Centro de Cruzeiro; cidade abre Refis para ampliar arrecadação de olho em débtos

Na tentativa de alavancar 
o turismo municipal, Cara-
guatatuba iniciou, no último 
fim de semana, a segunda 
fase de obras do Complexo 
Turístico Camaroeiro. Nesta 
fase, serão construídos os 
centros de administração e 
turístico, assim como deck 
mirante e calçadas.

Anteriormente, a primeira 
fase, entregue há cerca de 
dois anos, contou com obras 
de pavimentação do acesso 
ao local, instalação de guias 
e sarjetas, drenagem, esta-
cionamento com mais de 170 
vagas e o Teatro Arena, que 
possui palco e arquibancada 
linear com capacidade para 
mais de trezentas pessoas. 
Na época, o prefeito Aguilar 
Júnior (MDB) ressaltou a 
importância do turismo para 
a economia local e afirmou 
que a obra seria fundamental 
para alavancar o setor no 
período pós-pandemia. Na 
segunda fase, o planejamento 
municipal visa também insta-
lar infraestrutura elétrica e 
hidráulica no local. Em plena 
retomada, Caraguatatuba 
anunciou, recentemente, mais 
de setenta eventos com foco 
nas atrações turísticas e gas-
tronômicas.

Somente nas obras do Com-
plexo do Camaroeiro são 
investidos cerca de R$ 3,8 mi-
lhões do Dade (Departamento 
de Apoio e Desenvolvimento 
às Estâncias), órgão que inte-
gra o Governo do Estado. A 
estimativa do município é que 
as atividades sejam concluí-
das em 15 meses. O complexo 
fica entre os bairros Prainha 
e Ipiranga. De acordo com as 
autoridades municipais, no 
local é possível ter visão de 
360º de toda a cidade.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Caraguá inicia 
segunda fase 
do Complexo 
do Camaroeiro

Trabalho de alfabetização de idosos, é realizada por meio do EJA
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Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909

Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 
(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 
(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  res tau rado, 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Sedan, 
16V, 4 portas, dire-
ção, vidro, trava, vi-
dro verde. Cabeçote 

Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 
R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-
4924

Caraguatatuba: Car-
ro com baixa quilo-
metragem, abaixo 
da tabela. Valor : 
41.000,00. Telefone: 
(12)981135865

Guaratinguetá: Land 
Rover Discovery II, 
au tomát ica ,  4x4, 
mu i to  c o nse r va -
da. 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blinda-
da. Valor: 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731 

Ilhabela: Vendo Ran-
ger com um pequeno 
problema no módulo 
de ignição, e o res-
tante em perfeito es-
tado, com freio ABS, 
ar condicionado, tra-
vas elétricas, vidros 
elétricos e capota 
de fibra. Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 982183535

Lorena: D20, conser-
vada, motor maxion, 
turbo, diesel, único 
dono, revisada, ca-
pota marítima. Do-
cumentos em ordem. 
Facilito pagamento. 
Valor: 45.000,00. Te-
lefone: (12) 99607-
7699

Pindamonhangaba: 
Uno Economy Wat 
1.0, 2 portas. 97.000 
km rodados, pneus 
novos, todo revisa-
do. Vendo ou troxo 
por carro ou moto 
de até R$ 8.000,00. 
Valor: R$ 16.000,00. 
Telefone: (12) 99704-
9938

Cruzeiro: Ford Ecos-
port Titanium 14/15, 
completa, verme-
lha, manual, nota 
fiscal, quitada, sem 
detalhes. Somente 
venda. Valor :  R$ 
60.000,00. Telefone: 
12-99659-2383

Caraguatatuba: Car-
ro impecável, nun-
ca batido, perfeito 
estado. Assoalho 
original, motor origi-
nal, 1.6 a alcoll, feito 
inteiro 
com peças originais. 
Pneus e amortece-
dores, suspensão 
novas. Valor :  R$ 
7.200,00. Telefone: 
12-997159393

Lorena: Sw4 srx, 4x4, 
2.9=8, TDI, Diesel, 
automática, 7 luga-
res, com 9.700km 
rodado, cor branca, 
sem detalhes. Valor: 
204.900,00. Telefo-
ne: (12) 99607-7699

Cruzeiro: Gol Plus, 
16v, 2005,direçção 
hidrául ica, t rava, 
alarme, roda de liga 
15", dcd retrátil, abai-
xo da tabela. Valor:
R$ 13.500,00. Tele-
fone: 12988086877

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191

Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira e 
1 vaga de garagem. 
Ar condicionado e 
p o r t ã o  a u t o m a -
tizado. Piscina ao 
ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267

Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 
do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 
ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 
energia trifásica. Va-
lor: R$ 1.350.000,00 
Telefone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bair ro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 
gourmet  e p isc i -
na .  Ó t ima Loc a -
lização. Valor: R$ 
350.000,00. Telefo-
ne: (12) 98213-1618

Ilhabela: Casas de 2 
e 3 dormitórios em 
condomínio fechado, 
segurança 24 ho-
ras. Área de lazer, 
com 3 piscinas, chur-
rasqueira, forno de 
pizza, playground. 
Valor: 490.000,00. 
Telefone: (11) 97100-
7369

Cunha: Vendo casa 
mui to bem enso -
larada e ventilada, 
em excelente esta-

do de conservação, 
próximo ao centro. 
Contém 3 quar tos 
(1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha 
grande com armá-
rio, banheiro social, 
garagem cober ta 
com 1 vaga, varan-
da com vista para a 
serra do mar. Par-
te de baixo com 1 
quarto, 1 banheiro 
completo, lavanderia 
e área de serviço 
grande. Quintal com 
frutíferas e canteiros 
para horta. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (11) 98744-1854

Caraguatatuba: Casa 
em Massaguaçu. 
Casa com edícula, 
possui em seu inte-
rior 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 1 banheiro 
social, área gour-
met, quinta. Edícula 
com 1 dormitório e 1 
banheiro. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (12) 99630-2256

Guaratinguetá: Casa 
com área de serviço 
(quintal) semi cober-
to. Garagem para 
dois carros, com por-
tão automático. Sala, 
escritório, corredor 
lateral que liga com 
a varanda e área de 
serviço (quintal). 1 
banheiro com box 
de vidro, 2 cômodos 
amplos na parte de 
cima com banheiro. 
Escada para fora da 
casa principal. Valor: 
R$ 450.000,00. Tele-
fone: 99168-2924

Pindamonhangaba: 
Apartamento novo, 
no 14° andar, 2 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
2 vagasde garagem 
cobertas, condomí-
nio R$ 305,00/mês. 
Prédio: Churrasquei-
ra, salão de festas, 
piscina, bicicletário, 
portaria. Valor: R$ 
265.000,00. Telefo-
ne: (11) 96081-6234

Lorena: Cassa térrea 
com 2 vagas para 
carro (1 coberta), va-
randa sala, copa, co-
zinha, lavanderia, 1 
banheiro e 3 dormitó-
rio + edícula comple-
ta com ampla lavan-
deria, quarto, sala e 
cozinha. Único dono. 
Ambientes amplos e 
bem iluminados. Va-
lor: R$380.000,00. 
Telefone: (12) 98155-
6974

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 
e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de solteiros, se-
parados e divorciado, 
com ou sem efeito 
civil. Telefone: (12) 
98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 

precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
esse serviço para 
você. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-
mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-

mos com todo os 
modelos e marca de 
roçadeiras. Fazemos 
o seu orçamento sem 
compromisso. Maio-
res informações no 
telefone: (12) 99653-
6031

Guaratinguetá: Pe-
quenos reparos em 
residencial, troca de 
chuveiro, tomadas, 
troca de torneiras, 
c i f ã o ,  p e q u e n o s 
reparos, em eletro 
domésticos, troca 
de cabos, móveis 
reparos rápido, será 
feita uma análise por 
telefone. Telefone: 
(12) 99792-2982

Caraguatatuba: Pre-
cisando de mão de 
obra qualificada para 
instalação de blo-
quetes travados e in-
tertravado, loquetes 
sextavado entre em 
contato e faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 98210-6420

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário e também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 
me agregar. Tenho 
um renault kangoo 
ex p r e s s  m o d e l o 
2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transpor-
tar até 800kg. Telefo-
ne: (12) 99716-7648

Caraguatatuba: Mé-
todo único e simples 
para ter a Agenda 
Cheia e v iver do 
Design de Sobran-
ce lhas.  Você va i 
aprender meu méto-
do exclusivo do ab-
soluto zero, mesmo 
que seja iniciante e 
não tenha experiên-
cia. Telefone: (12) 
98252-4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nosso 
tratamento oferece: 
Cuidado da parte fí-
sica, mental e espiri-
tual! Contamos com 
diversas reuniões 
e atividades como: 
Espiritualidade, 12 
passos, partilha de 
sentimento, vídeo te-
rapia, cultos ecumê-
nicos, prevenção de 

e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas 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 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-

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

GALERIA VERAS

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
 

 

 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
Antonio Carlos Mineiro, Prefeito Municipal de Cachoeira Paulista, Estado de 

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exagerado pela Comissão de Licitações nomeada através Portaria nº 
064/2022, resolve: 

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

Processo Licitatório: nº 075/2022 

Licitação: Tomada de Preços nº 003/2022 

Data de Adjudicação e Homologação: 19/07/2022 

Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS 
NO BAIRRO CDHU EM CACHOEIRA PAULISTA/SP, CONFORME PROJETO, 
PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
 
FORNECEDOR: CARLOS PEREIRA ARAUJO LTDA – CNPJ 21.564.305/0001-04, com 
menor valor global apresentado na ordem de R$ 1.030.106,90 (um milhão trinta 
mil cento e seis reais e noventa centavos); 

Cachoeira Paulista, 19 de julho de 2022 

ANTONIO CARLOS MINEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 025/2022 - Edital nº 063/2022 – Proc. Adm. Mun. 
n° 098/2022  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE MATERIAL DE GLICEMIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 02 de agosto de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, 
Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. e-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br, telefone: 12 3186 6022 / 12 3186 6010. 

 

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE REVOGAÇÃO DE ITEM

Pregão Eletrônico nº 26/2022 – Processo nº 323/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do item 02 do PE 26/22, 
Processo 323/22 que tem por objeto Aquisição de canetas de alta rotação para 
atender aos Centros Odontológicos I e II, e Unidades de Saúde do município 
de Lorena, tendo em vista que o presente certame não houve licitantes que 
apresentaram descrição de acordo com o item solicitado, dando o item como 
fracassado, conforme consta oficio nº 44/2022. Os autos do processo permanecem 
à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00 às 17h00, na Sala 
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena- SP.
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Por novas sedes da Câmara, Potim, 
Guará e Lorena avançam com projetos

Três cidades da região devem 
ter novas sedes de Legislativo. 
Guaratinguetá, Lorena e Potim 
tem propostas em situações 
distintas, mas rumando para 
contar com novos espaços. Das 
três, a obra em Potim é a mais 
adiantada, com previsão de 
entrega ainda neste ano. 

De acordo com o presidente 
da Câmara de Potim, Márcio de 
Cassio Raymundo, o Marcinho 
(PCdoB), a obra da nova sede, 
que fica no Jardim Cidade 
Nova, começou em 2017. “O 
valor inicial previsto era de 
R$ 1, 2 milhão, mas já custou 
100% a mais que isso. É im-
portante ressaltar que será a 
primeira cidade a construir sua 
sede com recurso próprio na 
região. O investimento e feito 
da economia de cada ano de 
sobra do duodécimo”. 

A obra da Câmara de Potim 
está na quinta fase, que é o do 
acabamento. “O prédio terá 
um plenário amplo, gabinetes 
com mais privacidade para 
os vereadores, sala ampla de 
secretaria, recepção, arquivo, 
vários banheiros com acessibi-
lidade, sala de diretoria, procu-
radoria, presidência e sistema 
de câmeras. Só de aluguel nós 
vamos economizar R$ 5,5 mil 
de aluguel, fora o restante do 
duodécimo investido”, explicou 
Marcinho. 

Guará – A Câmara devolveu o 
prédio cedido pelo Governo do 
Estado ao Município, em 2019, 
que receberia a nova casa 
do Legislativo. Localizado na 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, no Centro, o edifício é 
patrimônio histórico tombado 

Andréa Moroni 
RMVale 

e foi sede da Diretoria Regional 
de Ensino antes de ficar sob 
responsabilidade da Casa. 

O presidente Arilson Santos 
(PSC) justificou a devolução 
por entender que o custo para 
adaptação e reforma do prédio 
seria alto. Agora, o Legislativo 
foca na construção da sede 
própria, em uma área próxi-
ma ao Fórum, na avenida Dr. 
Ariberto Pereira da Cunha. 
Ele confirmou a abertura da 
licitação para os próximos 
meses e a expectativa é de que 
as tratativas pela construção 

sejam rápidas. 
Segundo Arilson, a expec-

tativa é que o custo das obras 
neste ano fique acima de R$ 2 
milhões. “Estamos prevendo 
para este ano de R$ 2 milhões 
a R$ 2,5 milhões. Para o ano 
que vem, como a gente teria 
mais R$ 1 milhão, ou um pouco 
mais. Creio que não vai passar 
disso a construção, pois será 
enxuta, realista e funcional 
para a Câmara”, concluiu. 

Lorena – A nova sede da Câ-
mara de Lorena deve ser cons-
truída em uma área do centro 

Obra mais adiantada, Câmara potinense deve sair ainda em 2022; lorenenses podem ter Praça dos Três Poderes

da cidade, que deve receber 
a “Praça dos Três Poderes”. 
O projeto, encabeçado pelo 
presidente do Legislativo, Fábio 
Longuinho (PSD), promete unir 
os atendimentos da Câmara, 
Prefeitura e Vara do Trabalho. 

Segundo Longuinho, a área 
doada, pelas empresárias Ma-
rietta e Alexandra Bartelega, 
tem 10 mil m² e está localizada 
próxima a escola Sesi. “Nesse 
momento o documento da 
doação está no cartório para 
o desdobro da área. Devem 
ser destinados cinco mil m² 

para a construção do novo 
paço municipal, 3 mil m² para 
a nova sede da Câmara e 2 mil 
m² para a Vara do Trabalho”, 
explicou Longuinho. 

Segundo o vereador, a obra 
será custeada por meio do 
duodécimo da Câmara. “A 
construção ficará a cargo 
da Prefeitura e vai utilizar o 
valor do nosso duodécimo. A 
previsão de gasto é de R$ 3 
milhões”. 

A Câmara deve abrir nesse 
ano a licitação para contrata-
ção da empresa que vai fazer 

o projeto da obra. “Em 2023, 
a Prefeitura deve licitar a 
obra, que deve ser entregue 
no início de 2024”. 

Longuinho acredita que o 
primeiro prédio a ser constru-
ído seja a Câmara e depois o 
paço municipal. Já a constru-
ção da nova sede da Vara do 
Trabalho deve ser de respon-
sabilidade da Justiça Federal 
pela 15ª região. “O prédio 
atual da Câmara é antigo, 
falta espaço. Nossa intenção é 
construir um espaço moderno 
e com acessibilidade”.

Foto: Arquivo Atos

Os presidentes das câmaras de Guaratinguetá (Arilson Santos), Lorena (Fábio Longuinho) e Potim (Márcio Raymundo), que mantém projetos para novas sedes do Legislativo

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.


