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Sebrae e Isael projetam crescimento 
econômico com ações do “Mais Pinda”
Medida implanta série de ações para alavancar empreendedorismo e oportunidades de negócio na cidade

Vislumbrando um novo 
cenário com mais empregos 
e economia fortalecida, repre-
sentantes do Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas) parti-
ciparam de um encontro com 
o prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
na última semana. A reunião 
buscou analisar o balanço 
dos programas econômicos 
desenvolvidos.

Para implantar o “Mais 
Pinda”, os gestores apresen-
taram dados e também o 
balanço dos investimentos 
realizados até setembro des-
te ano. “Temos um histórico 
de relacionamento muito 
positivo com a Prefeitura de 
Pinda e queremos estreitar 
ainda mais esse trabalho 
visando um programa sólido 
de desenvolvimento local, 
e por isso apresentamos 
algumas oportunidades que 
irão incrementar tanto no 
aspecto econômico como so-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Reunião "Mais Pinda" teve a presença do prefeito Isael Domingues; iniciativa promete fortalecer economia

cial”, destacou o assessor da 
superintendência no Estado 
de São Paulo, Fábio Freire.

Entre as novas ações no 
ramo, a “Sala do Empreen-
dedor” está em processo de 
implantação na cidade e deve 
atender rede de fomento às 
iniciativas de empreende-
dorismo. A cidade discutiu 
ainda a potencialização com 
o turismo, como um vértice 
de crescimento econômico. 

Novas ações estão previstas 
para acontecer em parceria 
com o Sebrae, como os pro-
gramas Start Cidade e Pro-
forte, além da abertura de dez 
turmas do Empreenda Rápido 
e seis turmas dos Programas 
Setoriais, Ali Produtividade e 
Ali Rural. Ao todo, serão mais 
de seiscentas vagas disponí-
veis para a população.

“Foi uma importante opor-
tunidade de networking, e 
nossos secretários sabem 
que a missão é utilizar ao 
máximo dessas ferramentas. 
Pedimos criatividade e que 
todos possam propor ações 
e maximizar os resultados”, 
analisou Domingues.

De olho no turismo, Cachoeira quer comércio até as 2h
Projeto tenta expandir horário de fechamento a restaurantes e bares; ambulantes criticam propostas por 0h mantida

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos 
Mineiro (MDB), enviou para 
Câmara na última semana, 
um projeto que altera a lei 
2.175/2016, que trata do 
horário de fechamento do 
comércio na cidade. A mu-
dança foi acordada durante 
uma reunião entre o chefe 
do Executivo, secretários de 
governo e vereadores, na 
quarta-feira (14).

Estiveram presentes na 
reunião, além do prefeito, 
a secretária de Fazenda, 
Claudia Antunes Siqueira; 
o secretário de Negócios 
Jurídicos, Tarcísio Martins; 
a secretária de Governo, 
Patrícia Andrade Santos, 
o chefe de Gabinete, Luiz 
Gustavo da Silva Barreira; e 
os vereadores Nenê do São 
João (PSB), Felipe Piscina 
(DEM) e Max Barros (DEM).

Segundo o prefeito, a lei 
de 2016 determina que o 
comércio feche a 0h, o que 
tem gerado reclamações por 
parte dos comerciantes e 
cobranças da Polícia Militar 
e do Ministério Público. “A 

Andréa Moroni
Cachoeira Paulista

O prefeito Antônio Carlos Mineiro, que apresentou proposta para ampliar horário limite para comércio, em tentativa de atrair turistas
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da lei é o caminho correto 
que o Executivo encontrou 
junto com o Legislativo”, 
destacou Martins.

polícia e o MP têm cobra-
do que os comerciantes 
cumpram a lei e fechem 
seus estabelecimentos à 
meia-noite. Porém, nós so-
mos uma cidade turística 
e quando tem evento na 
Canção Nova é preciso que 
os turistas tenham lugar 
para comer e as lanchonetes 
acabam ficando abertas”.

Para atender essa de-
manda, Mineiro decidiu 
por fazer uma adequação à 
lei, alterando o horário do 
comércio estabelecido até 
as 2h. “Os ambulantes terão 
que parar a meia noite, mas 
quem tem comércio esta-
belecido poderá ficar até 
as 2h.  Desse jeito fica bom 
para todo mundo”.

Para o vereador Felipe 
Piscina, a mudança ajuda o 
comércio a se recuperar da 
crise gerada pela pandemia 
da Covid 19. “Nós saímos de 
uma situação muito difícil, 
e agora que nossos comer-
ciantes estão se recuperan-
do financeiramente”.

Max Barros ressaltou que 
a adequação da lei será mui-
to bem-vinda. “Não adianta 
ficar criticando, nós temos 
que achar uma solução para 
o problema do horário do 

comércio. Nós viemos aqui, 
trouxemos o problema para 
o prefeito e achamos uma 
solução”. 

O secretário de Negócios 
Jurídicos, Tarcísio Martins, 
ressaltou que a legislação 
é de 2016 e precisava ser 

revista. “Agora nossa cidade 
tem essa demanda muito 
grande e não é só no final 
de semana. Essa alteração 
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São Sebastião tenta reforçar limpeza pública 
com ação que utiliza mão de obra carcerária 

A Prefeitura de São Sebas-
tião e o Governo do Estado 
firmaram uma parceria que 
permite a contratação de 
detentos para o serviço de 
limpeza pública na cidade. 
Além de reforçar a mão de 
obra municipal, a iniciativa 
busca contribuir para o pro-
cesso de ressocialização dos 
presidiários.

De acordo com o Executi-
vo, o acordo foi firmado no 
último dia 2. Além do pre-
feito Felipe Augusto (PSDB), 
o encontro contou com as 
participações do superin-
tendente do órgão estadual 
Funap (Fundação Prof. Dr. 
Manoel Pedro Pimentel), Pau-
lo Henrique Coltre, do diretor 
do CDP (Centro de Detenção 
Provisória) de Caraguatatuba, 
Alan Scarabel, e do diretor 
da Pastoral Carcerária da 

Da Redação
São Sebastião

Parceria com Estado para contratar 55 detentos; grupo deve atuar em vias e praias da Costa Norte
Foto: Reprodução PMSS

Reunião de representantes do Governo do Estado com a administração de Felipe Augusto, proposta tenta incentivar o trabalho com ex-detentos
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vidades de limpeza pública 
como varrição de vias, coleta 
de lixo em praias e pinturas 
de guias e sarjetas na região 
da Costa Norte da cidade. De 
acordo com o Executivo, os 
detentos nascidos em São 
Sebastião terão prioridade 
em participar do programa. 

Apesar de ainda não possuir 
uma data prevista para o iní-
cio da ação, já que o convênio 
junto ao Estado deverá ser 
assinado até o fim deste mês, 
a Prefeitura revelou que de-
verá investir semestralmente 
R$ 70 mil na manutenção 
do programa, pois arcará 
com os gastos de transporte, 
alimentação e confecção dos 
uniformes dos detentos. 

Através de convênios com 
a Funap, as prefeituras da 
região que contam com mão 
de obra carcerária para a exe-
cução de serviços municipais 
são Caraguatatuba, Campos 
do Jordão, Pindamonhangaba 
Taubaté e Tremembé.

Diocese de Caraguatatuba, 
padre Márcio José de Fraga. 

A parceria possibilita que 
a Prefeitura contrate até 55 

detentos que estão em regime 
semiaberto, sistema que per-
mite ao sentenciado deixar 
a prisão, durante o dia, para 

trabalhar ou estudar. Além 
de ajudar em seu processo 
de ressocialização, a ação ga-
rante que o presidiário tenha 

uma redução de um dia na 
pena a cada três trabalhados.

Os apenados, selecionados 
pelo Funap, atuarão em ati-

Para reduzir desemprego, Ubatuba faz mutirão até domingo
Ação oferece 120 empregos para obra na Rio-Santos; cidade litorânea enfrenta onda de demissões em 2022

Tentando ajudar os desem-
pregados de Ubatuba a con-
seguirem uma recolocação 
no mercado de trabalho, a 
Prefeitura realizará neste fim 
de semana o “Mutirão do 
Emprego”. Os 120 moradores 
selecionados pela ação serão 
contratados por uma empresa 
que executará em breve uma 
obra na rodovia BR-101, a 
Rio-Santos.    

De acordo com o Executi-
vo, o ‘Mutirão do Emprego’ 
segue hoje, das 9h às 12h, no 
Poupatempo, que fica na rua 
Professor Thomaz Galhardo, 
nº 1.172, no bairro Umuarama. 
O atendimento ocorrerá por 
ordem de chegada, através da 
distribuição de senhas aos inte-
ressados. Além do currículo, os 
candidatos devem apresentar 
RG, CPF e Carteira de Trabalho. 

Da Redação
Ubatuba

Apesar de não informar o 
nome da empresa que será 
responsável pela contratação 
e o período de duração da obra 
na Rio-Santos, a Prefeitura 
revelou o número de vagas dis-
poníveis para cada um dos 15 
cargos: ajudante (40), auxiliar 
de topografia (1), encarregado 
de obras (6), agente de limpeza 
e conservação (20), motorista 
de caminhão basculante (1), 
oficial armador (15), oficial 
de carpinteiro (10), oficial 
pedreiro (10), operador de 
equipamentos (1), operador 
de escavadeira (1), profissional 
líder (8), sinaleiro (1), técnico 
de medição (1), técnico de 
segurança do trabalho sênior 
(1) e vigia (4). 

O secretário de Assistência 
Social de Ubatuba, Luiz Augus-
to Martins, destacou a rele-
vância da ação. “Esse mutirão 
será muito importante, pois 
dará oportunidade principal-
mente para moradores que 

Unidade do Poupatempo em Ubatuba que recebe mutirão do emprego e segue até o próximo domingo
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se encontram em situação de 
vulnerabilidade social de se 
reinserirem no mercado de 
trabalho”.

Preocupação – O anúncio 
do ‘Mutirão do Emprego” soou 
como um alívio para grande 
parte da população de Uba-
tuba, que enfrenta neste ano 
uma onda de fechamento de 
postos de trabalho. Segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados), a cidade registrou 
nos primeiros oito meses 
5.328 contratações e 5.983 
demissões, gerando um saldo 
negativo de -655. 

Em julho, último mês ana-
lisado pelo Caged, a cidade 
contabilizou 697 admissões e 
698 desligamentos, atingido 
um saldo negativo de -1. O 
número coloca a cidade como 
a quinta em pior situação na 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte).
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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. 

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, cozi-
nha, lavabo, área 
de serviço, churras-
queira e 1 vaga de 
garagem. Ar condi-
cionado e portão au-
tomatizado. 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, 

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: 

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 
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: 

Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanalista, 
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 so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, com ou sem 
efeito civil. Telefone: 
(12) 98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
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 qu 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 
recaídas, simulado 
de N.A, temáticas 
com especialistas, 
consultas individuais, 
terapia ocupacional, 
acompanhamento fa-
miliar. Valor: 900,00 
Telefone: (12) 98112-
9492

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica: 
Vendas, instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, auto-
matização de portão, 
mandíbula. Telefone: 
(12) 3883-6892

Caraguatatuba: Ve-
nha ser um Jovem 
Bombeiro com a gen-
te. Crianças de 07 a 
15 anos. No curso te-
remos aulas de Dis-
ciplina e Hierarquia, 
Ética e Civismo, Pri-
meiros Socorros, Lei 
Lucas, Salvamento 
Terrestre, Combate 
a incêndio, Animais 
peçonhentos, se -
gurança no lar, nós 
amarrações e muito 
mais.
Lorena: Presto ser-
viço a domicílio ou 
manutenção local. 
M a n u t e n ç ã o  e m 
computadores, ins-
talação. Especialis-
tas em segurança 
da informação (com 
técnicas avançadas 
de proteção contra 
hackers).

Ubatuba: JM trans-
portes, fretes, mu-
danças, carretos. 
Atendemos de se-
gunda a segunda e 
feriados. Fazemos o 
seu orçamento sem 
compromisso. Temos 
o melhor preço da ci-
dade. Telefone:  (12) 
99653-6031

Guaratinguetá: En-
genheiro Civil regis-
trado no CREA-RJ 
e no CREA-SP, de-
senvolve projetos e 
acompanha execu-
ção de obras e refor-
mas em geral. Faz 
também revisão de 
instalações elétricas 
e hidráulicas e pro-
jetos para instalação 
de plataformas ver-
ticais (elevadores) 
em residências e em 
entradas de condo-
mínios. Telefone: (21) 
98845-7132

Caraguatatuba: Ins-
talação, manuten-

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-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 
a natureza. Conhe-
ça nossos roteiros 
elaborados com de-
dicação e responsa-
bilidade, visando a 
segurança em todas 
as atividades. Telefo-
ne: (12) 99217-0879

São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iência, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da em-
barcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticidade. 
Barbo dispõe de oito 
bancos para acomo-
dar 16 pescadores, 
vinte mergulhadores 
ou até 25 familiares 
e amigos em pas-
seios ou vivências 
pelas praias. Equi-
pado com sistema 
de navegação, GPS, 
salva vidas, rádio 
comunicador e mo-
torização Scania e 
a segurança na na-
vegação. Valor: R$ 
1.200,00 Telefone: 
(11) 99696-8673

Pindamonhangaba: 
Conserto geladeiras. 
Trabalhamos com di-
versas marcas como: 
Brastemp, Electro-
lux, Dako, Continen-
tal, Bosch, Ge, LG, 
Consul, Mabe entre 
outras. Telefone: (12) 
3105-6481

Cachoeira Paulis-
ta: É a melhor TV 
brasileira, mais de 
2000 canais dispo-
níveis, entretenimen-
to e distração para 
toda a família. Não 
economiza quando 
o assunto é paz e 
confor to para seu 
lar. Telefone: (22) 
99823-9728

Guaratinguetá: Chi-
lé t r i ca .  Ser v iços 
elétricos ao menor 
custo benefício. So-
licite um orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de segurança, 
Manutenção elétrica 
em geral, instalação 
e manutenção de 
concer tina, insta-
lação de telefônica 

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

GALERIA VERAS

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE Nº 27/2022 - PROC. Nº 325/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material de consumo para o Centro de Esterilização Animal, 
pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital em todos os termos e 
condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: BOCAINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
42.176.286/0001-00 - VENCEDORA DOS ITENS: 04, 07, 08, 16, 17, 22, 31, 
33. VALOR TOTAL: R$ 41.723,00 (quarenta e um mil e setecentos e vinte e três 
reais) - DATA DE ASSINATURA: 06/09/22.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 26/2022 PROC. Nº 469/2022.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Contratação de 
serviços de análise de exame histocitopatológico de peças anatômicas e tecidos 
de biópsias, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde por 
12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min do dia 16 de Novembro de 2022, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Edital

TOMADA DE PREÇO Nº 23/2022 PROC. Nº 468/2022. O Município de Lorena-
SP torna pública o EDITAL da Licitação na Modalidade Tomada de Preço, do 
tipo menor preço global, cujo objeto é o contratação de empresa de engenharia 
elétrica especializada na execução de serviços de revitalização e melhorias com 
eficientização energética no sistema de iluminação pública por tecnologia de LED 
que a sessão irá realizar-se às 09h30min do dia 08 de novembro de 2022, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 102/2022  
PROCESSO Nº 166/2022  

DISPENSA DE VALOR Nº 091/2022  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 27/09/2022, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 
1.0– DO OBJETO: 

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS PARA ATENDER CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

 
Cachoeira Paulista 21 de setembro de 2022. 

 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

Secretário de Administração 
 

PREFEITURA DE PIQUETE
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022 
 AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento 
dos interessados e devidamente cadastrado nesta Prefeitura que 
se encontra aberto a Tomada de Preços nº 10/2022, Processo 
Administrativo nº  66/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que 
tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 
COM FORNECIMENTO DE PROJETO, MATERIAIS, MÃO DE OBRA 
E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A EFICIENTIZAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED EM PONTOS ESCUROS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS - Vila General 
Osório, Vila São José, Vila Esperança e Bairro Tabuleta - Piquete-SP, a ser 
adquiridos com Recurso do Fundo CC-PRC-2022-00165-DM e Recursos 
Próprios do Município e de acordo com os Projetos Básicos, Memoriais 
Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos Unitários, 
conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone 
(12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 
08 horas às 17 horas e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. 
Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 06/10/2022. 
HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora 
de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, 
Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será 
realizada a sessão de abertura.  
Piquete, 21 de setembro de 2022. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL



22 DE SETEMBRO DE 20224

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.

Prefeitura de Silveiras abre inscrições para 
concurso público com mais de cem vagas
Salários oferecidos chegam a R$ 7,8 mil; prova para contratações deve ser aplicada em novembro 

A Prefeitura de Silveiras 
anunciou última segunda-feira 
(12) a abertura de um concurso 
público para a contratação de 
120 profissionais, que devem 
atuar já em 2022. Oferecendo 
salários que variam de R$ 
1.220 a R$ 7,8 mil, o Executivo 
aceitará inscrições até 11 de 
outubro. 

O edital disponível no site 
da empresa Agirh (Assessoria 
e Gestão Integrada em Recur-
sos Humanos S/C Ltda. ME), 
contratada pela Prefeitura para 
organizar o concurso público, 
revela que o processo prevê o 
preenchimento de 120 vagas, 
distribuídas por 41 cargos e 
contando com oportunidades 
para candidatos de nível de 
ensino fundamental ao supe-
rior. O certame possui taxas 
de inscrição que variam de R$ 
40 a R$ 53.

Dos cargos disponíveis, o de 
procurador jurídico, que tem 
duas vagas, é o que oferece a 
melhor remuneração, R$ 7,8 
mil mensais. Por outro lado, 
a função de servidor braçal, 
que conta com 19 oportuni-
dades, tem o ordenado de R$ 
1.220,25 mensais.

De acordo com o edital, a 
aplicação das provas objetivas 
deverá ocorrer entre os dias 6 

Da Redação
Silveiras

e 20 de novembro.
A Agirh deve divulgar a data 

exata do exame até o início 
de outubro. Os concorrentes 
aos postos de servidor braçal, 
cantoneiro e motorista serão 
submetidos a provas práticas. 

Além de conferir o salário 
oferecido e os conteúdos es-
pecíficos que serão cobrados 
na prova, os interessados no 
certame devem acessar o site 
oficial da organizadora para 
efetuar a inscrição através do 
link agirh.org.   

Oportunidades – Com o 
objetivo de renovar o quadro 
municipal, o  concurso públi-
co da Prefeitura de Silveiras 
conta com vagas abertas para 
agente comunitário de Saúde 
(3); agente de saneamento (2); 
analista de tributos (2); analis-
ta de suporte (1); assessor de 
planejamento (1); assessor da 
unidade mista de Saúde (1); 
assistente administrativo (2); 
assistente social (1); auxiliar 
de contabilidade (1); auxiliar de 
creche (6); auxiliar de desenvol-
vimento infantil (6); biomédico 
(1); braçal (19); cantoneiro (10); 
contador (1); coordenador da 
defesa civil (1); controlador in-
terno (1); eletricista/encanador 
(1); encarregado de equipe (2); 
encarregado de obras e servi-
ços públicos (1); encarregado 
do departamento de pessoal 
e recursos humanos (1); enge-
nheiro (1); mecânico (1); médi-

co (3); médico de Estratégia  de 
Saúde da Família (2); motorista 
(6); pedreiro (6); psicólogo 
escolar (1); pintor (3); porteiro 

contínuo (3); procurador jurí-
dico (2); professor de educação 
básica I (10); professor de ciên-
cias biológicas (1); professor de 

história (1); professor de edu-
cação física (1); recepcionista 
de pronto socorro (4); técnico 
em enfermagem (6); técnico em 

enfermagem de ESF (1); técnico 
desportivo (1); técnico em segu-
rança do trabalho (1); zelador 
de cemitério/coveiro (2).

UPA de Silveiras, unidade que deve receber novos funcionários após concurso aberto pela Prefeitura

Foto: Reprodução PMS

Região realiza série de eventos em campanha contra o suicídio

Setembro Amarelo é o 
mês dedicado à prevenção 
do suicídio. Desde 2014, a 
ABP (Associação Brasileira 
de Psiquiatria), em parceria 
com o CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina), organiza o 

Andréa Moroni
RM Vale

evento em território nacio-
nal. O dia 10 deste mês é, 
oficialmente, o Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio, 
mas a iniciativa é realizada 
durante todo o ano. 

O suicídio é uma realidade 
que atinge o mundo todo e 
gera prejuízos à sociedade. 
De acordo com a última 
pesquisa realizada pela 

Programação para o setembro amarelo conta com palestras e ações por conscientização realizadas nas cidades da RMVale
OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), em 2019 
foram registrados mais de 
setecentos mil suicídios em 
todo o mundo. No Brasil, os 
registros se aproximam de 
14 mil casos por ano, ou 
seja, em média 38 pessoas 
cometem suicídio por dia.

Em 2022, o lema é “A vida 
é a melhor escolha!”, e di-

versas ações já estão sendo 
desenvolvidas. As cidades 
da região também progra-
maram ações durante o mês 
para sensibilizar e orientar 
a população. 

Piquete – A Prefeitura, 
por meio das secretarias de 
Saúde e de Desenvolvimento 
Social, promove palestra, no 
próximo dia 21, às 9h, com 

a psicóloga Sandra Júlia, e 
participação de Luiza Alves 
do CVV e o projeto Guri. O 
evento será no salão de ati-
vidades Prefeito Luiz Vieira 
Soares (próximo a cozinha 
piloto/Raia).

No dia 24, sábado, às 8h, 
a população está convidada 
a participar da “Caminhada 
pela Vida”. O ponto de en-

contro será no pórtico de 
Piquete (praça Duque de 
Caxias), passando pelo cen-
tro da cidade e retornando 
ao recinto de festas para 
encerramento.

Lorena – A administração 
está distribuindo nas Unida-
des Básicas de Saúde, Caps 
(Centro de Atenção Psicos-
social) e ESF (Estratégia de 
Saúde da Família) uma car-
tilha com informações sobre 
a prevenção ao suicídio. 

Hoje será realizada no 
Centro Unisal uma manhã 
de conscientização sobre 
o combate ao suicídio, a 
partir das 8h30. O evento 
conta com palestra sobre 
“Estratégias contra o Suicí-
dio, como eu Posso Ajudar”, 
com o psiquiatra Rodolpho 
Barbosa e “A importância 
das habilidades socioemo-
cionais na prevenção ao 
suicídio”, com a assistente 
social Carmem Lúcia dos 
Santos. No encerramento 
haverá apresentação cultu-
ral “Quem canta seus males 
espantas”, com grupo Musi-
cal. O evento será voltado 
para os profissionais da área 
de saúde da prefeitura.

Pinda – A secretaria de 
Saúde da cidade preparou 
uma série de eventos sobre 
a data. Serão realizadas 
ações nas escolas da rede 
municipal de Ensino e uma 
ação, em parceria com a 
Gerdau, na praça Monse-
nhor Marcondes.

Já em Aparecida, a secre-
taria de Saúde, em parceria 
com os alunos de enferma-
gem do Senac, iniciou ações 
de conscientização e preven-
ção ao suicídio, na escola 
estadual Paulina Cardoso.

As ações da campanha 
devem permanecer durante 
todo o mês de setembro nas 
escolas estaduais do mu-
nicípio, e serão realizadas 
na unidade de saúde mais 
próxima de cada escola.

Serão realizadas palestras 
e rodas de conversa para a 
orientação de adolescen-
tes e jovens sobre a saúde 
mental.


