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Depois de quase duas dé-
cadas de espera, um grupo 
de famílias, enfim, se juntou 
a outras que estão receben-
do blocos de moradias por 
meio do CDHU (Companhia 
Desenvolvimento Habita-
cional Urbano) e já conta 
com as chaves, em Cacho-
eira Paulista. A Prefeitura 
entregou no último dia 6 o 
terceiro lote, com dez casas.

O prefeito Antônio Car-
los Mineiro (MDB), acom-
panhado dos secretários 
municipais, vereadores, 
representantes do CDHU 
e do Governo do Estado de 
São Paulo, participou da 
entrega das chaves para as 
famílias, no bairro São José.

O empreendimento foi en-
tregue com a infraestrutura 
completa (ruas pavimenta-
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das, sinalizadas e arboriza-
das, saneamento, drenagem, 
eletricidade e iluminação). 
Todos os cômodos dos imó-
veis têm piso cerâmico e 
azulejo nas áreas molhadas. 
Nos próximos dias, as uni-
dades receberão sistema 
de aquecimento solar. No 
total foram investidos por 
unidade habitacional o valor 
de R$ 69.825,97.

A Prefeitura destacou que 
a entrega dos imóveis, após 
espera de anos, se tornou 
realidade devido ao acompa-
nhamento de Mineiro junto 
à empreiteira contratada. O 
prefeito ressaltou que, em 
pouco tempo, deve entregar 
outras quarenta unidades 
em fase de finalização. 

No ato de entrega foi 
anunciada a entrega de um 
terreno público para cons-
trução de mais cinquenta 
unidades habitacionais pelo 
CDHU.

Com dez novas moradias no bairro São José, 
CDHU põe fim à longa espera em Cachoeira
Durante entrega, prefeito anuncia mais quarenta unidades, além da oferta do Município de terreno para casas 
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Entrega de casas do CDHU em Cachoeira Paulista; repasse de moradias aguardadas é realizada por meio do programa do Governo do Estado

Lorena reabre Unidade de Atendimento de Reintegração Social
Aparelho público atende ex-detentos e condenados a penas alternativas; serviço busca contribuir para a ressocialização

A Prefeitura de Lorena 
inaugurou a sede da Uni-
dade de Atendimento de 
Reintegração Social, que 
acompanha moradores que 
saíram recentemente do sis-
tema prisional ou que ainda 
cumprem penas alternativas. 
A iniciativa viabilizou a auto-
rização para a continuidade 
do serviço na cidade por no 
mínimo mais um ano.

Contando com a presença 
de autoridades estaduais, 
municipais e judiciárias, a 
cerimônia de entrega do 
espaço foi realizada na tarde 
da última sexta-feira (16). Na 
ocasião, o prefeito Sylvio Bal-
lerini (PSDB) e o secretário 
estadual de Administração 
Penitenciária, coronel Nival-
do César Restivo, assinaram 
o termo aditivo que garante 
o funcionamento do apa-
relho público até o fim de 
2023.

Implantada na região cen-
tral da cidade, em um imóvel 
alugado pela Prefeitura na 
rua Bernardo José de Lore-
na, a Unidade de Atendimen-
to de Reintegração Social 
abriga a Caef (Central de 
Atendimento ao Egresso e à 
Família), a CPMA (Central de 
Penas e Medidas Alternati-
vas) e o Conselho Municipal 
da Comunidade.

Além de destacar que a 
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O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, durante evento de implantação para programa de reintegração social de detentos em ações da cidade
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realizar entrevistas com os 
apenados e monitoramento 
das suas atividades, por meio 
de controle de frequência, 
além de captação de vagas e 
prestação de informações ao 
Judiciário”, destacou Freitas. 
“Já a Caef é responsável por 
dar assistência direta ao 
egresso do sistema peniten-
ciário e aos seus familiares, 
promovendo ações voltadas 
à saúde, educação, apoio 
psicossocial e geração de 
trabalho e renda”.

Em contrapartida ao aval 
estadual para a manutenção 
do serviço em Lorena, a ges-
tão municipal se comprome-
teu a arcar com o aluguel do 
imóvel e com os salários de 
dois técnicos, que possuem 
nível superior de ensino, res-
ponsáveis pelo atendimento 
ao público. O valor do inves-
timento necessário para a 
manutenção da unidade não 
foi revelado pelo Executivo.

Implantada em Lorena 
em 18 de julho de 2014, 
durante a gestão do então 
prefeito Fábio Marcondes, 
a Unidade de Atendimento 
de Reintegração Social fun-
cionou até o início de 2020 
em uma casa alugada na 
rua José Gemelli, no bairro 
Nova Lorena. Porém, devido 
à pandemia da Covid-19, 
o imóvel foi desocupado e 
os serviços da CPMA e Caef 
foram transferidos, de forma 
provisória, para uma sala do 
Fórum.

unidade de Lorena é a única 
do estado que conta com o 
Conselho da Comunidade 
anexado, o que garante um 

maior apoio às atividades 
desenvolvidas no local, o 
secretário de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 

Cláudio Luiz de Freitas, 
explicou as atribuições das 
duas centrais. “A CPMA re-
alizará o acompanhamento 

e inserção de pessoas que 
tenham pena de cumprimen-
to de prestação de serviços 
comunitários. Compete a ela 
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Hotéis esperam aumento de 60% no número
de romeiros no mês de outubro em Aparecida

Depois de dois anos com 
restrições devido a pandemia 
de Covid 19, o setor hoteleiro 
de Aparecida espera retomar 
o crescimento na festa desse 
ano. Faltando menos de um 
mês para 12 de outubro, a 
expectativa do setor é que a 
ocupação dos hotéis e pousa-
das chegue a 60% do registra-
do em 2019, último ano antes 
da pandemia.

Vice-presidente do Sinhores 
(Sindicato dos Hotéis), Valdecir 
Henrique informou que em 
2019 Aparecida recebeu, em 
outubro, 738 mil romeiros, 
segundo os números do San-
tuário Nacional. “Para este ano 
de 2022 espera-se 60% do 
número de turistas de 2019, 
cerca de 400 mil pessoas no 
mês todo, lembrando que tem 
a eleição, no começo e no final 
do mês, acaba atrapalhando 
um pouco esse fluxo”.

Em 2021, quando começou 
a flexibilização, estima-se que 
Aparecida recebeu em outubro 
cerca de 40% dos romeiros de 
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2019. “Estamos bem otimistas 
em relação as reservas para o 
mês de outubro desse ano e 
para quem ainda não se pro-
gramou, ainda temos vagas”, 
frisou o Sindicato.

Programação – O Santuário 
Nacional divulgou na quarta-
-feira, dia 14, a programação 
para a Novena e Festa da 
Padroeira 2022. A novena 
será realizada de 3 a 11 de 
outubro, às 15h e às 19h, no 
Altar Central da Basílica, e no 
dia 12 de outubro, a missa 
solene, às 9 horas, presidida 
por Dom Orlando Brandes, 
arcebispo de Aparecida.

Durante os nove dias, os 
devotos que participarem 
presencialmente serão con-
vidados a realizar um gesto 
concreto, com a doação de 
alimentos, materiais de limpe-
za e higiene pessoal. Os itens 
arrecadados serão destinados 
a instituições beneficentes de 
Aparecida e região.

A tradicional carreata pe-
las ruas da cidade, quando 
moradores locais e visitantes 
enfeitam as janelas das casas 
e hotéis para prestigiarem a 
passagem da procissão, será 

realizada na quarta-feira (5), 
às 16h. 

As atividades, que estavam 
suspensas devido a pandemia 
de Covid-19 nas últimas edi-
ções da Festa, serão retomadas 
em outubro de 2022.

Dia 8 – O Festival da Padro-
eira reunirá diversos músicos 
com canções em tributo à 
Nossa Senhora Aparecida. 
Neste dia, se apresentam a 
cantora e apresentadora da 
TV Aparecida, Mariângela Zan, 
e convidados, na Tribuna do 
Pátio das Palmeiras, a partir 
das 20h55.

Dia 10 – Na parte da manhã, 
às 9h, o Passeio Ciclístico sairá 
do Pátio das Palmeiras, em 
direção à Cidade do Romeiro.

Já à noite, a partir das 
20h55, o Festival da Padroeira 
traz a apresentação do cantor 
Daniel e convidados.

As celebrações da Novena e 
Festa da Padroeira do Brasil 
serão transmitidas pela Rede 
Aparecida de Comunicação 
(TV, Rádio e Portal A12), pela 
plataforma Aparecida ao Vivo, 
Aplicativo Aparecida e pelas 
redes sociais do Santuário Na-
cional (Facebook e Youtube).

Santuário Nacional divulga programação da festa que volta a ter shows após dois anos impedidos

Hotéis rodeiam o Santuário Nacional de Aparecida; setor espera por cenário próximo dos dados de 2019

Foto: Marcelo A.dos Santos

Programa do Governo do Estado tem programação de atendimento na cidade; trabalho de prevenção iniciado no último dia 20

Carreta da Mamografia projeta quinhentos exames em Aparecida

A Carreta da Mamografia 
do Programa Estadual Mu-
lheres de Peito estará em 
Aparecida entre os dias 20 
de setembro e 1 de outubro, 
na praça Padre Vitor Coelho 
de Almeida, no Centro. Serão 
entregues senhas para a 
realização das consultas, e o 
atendimento será realizado 
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de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h, e aos sábados, das 
8h às 12h. 

O secretário de Saúde de 
Aparecida, Nilton Nogueira 
Barbosa, informou que o 
atendimento será para mu-
lheres a partir dos 35 anos. 
“De 35 a 49 anos, elas devem 
estar munidas com o pedido 
médico efetuado pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) e 
apresentar o cartão SUS e 
RG”. 

As mulheres de 50 a 69 
anos apresentam apenas 
cartão SUS e RG. Mulheres 
acima de setenta anos, devem 
estar munidas com o pedido 
médico efetuado pelo SUS e 
apresentar o cartão SUS e RG. 

Barbosa explicou que serão 
atendidas cinquenta mulhe-
res por dia. “O pedido para o 
exame precisa ser feito pela 
rede SUS, é uma exigência 
do programa do governo do 
Estado”.

Em casos de dúvidas, as 
interessadas podem entrar 
em contato pelos telefones 
(12) 3105-7719 e (12) 3105-
2202.

A mamografia é um pro-
cedimento com imagem de 
raio-X dos seios usada para 
rastrear o câncer de mama. 
Os exames desempenham 
um papel fundamental na de-
tecção precoce da doença, e 
ajudam a diminuir as mortes 
por câncer de mama.

(12) 99148-2196

Carreta da mamografia, que segue com atendimento em Aparecida

Foto: Marcelo A.dos Santos



23 DE SETEMBRO DE 2022 3

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 

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

Ilhabela: Casa tipo 
sobrado. 3 quartos (1 
suíte), todos os quar-
tos com varanda. 2 
banheiros sociais, 
sala grande em "L", 
2 ambientes, cozi-
nha, área de serviço, 
churrasqueira com 
forno e fogão a lenha, 
piscina com deck, 
garagem para 2 car-
ros médios. Armários 
embutidos nos quar-
tos, cozinha e área 
de serviço. Valor: R$ 
530.000,00. Telefo-
ne: (11) 94808-3388

Cruzeiro: Vende-se 
2 casas, construí-
das em único terreno 
com 85m² cada uma, 
totalmente reforma-
das e pintadas. Com 
2 quartos, sala, ba-
nheiro, varanda na 
frente e nos fundos. 
Totalmente legaliza-
das no registro de 

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

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: 

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 
es tou  a  p roc u ra 
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-
ção, higienização e 
vendas de Ar Condi-
cionado. Os melho-
res preços da região! 
Telefone: (12) 99627-
2601

Ilhabela: A Nilton Tu-
rismo Ilhabela com 
seus equipamentos, 
Jipe/Lancha/Escona/
Lanchas Boat/Pas-

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
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
411/2022-SUP; 6812/2022-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de caixa d’água para o Campo 
de Futebol da Vila Passos.
CONTRATADA: LORENFER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
METALURGICOS LTDA - EPP, CNPJ/MF Nº: 59.561.001/0003-10, DATA DA 
ASSINATURA: 22/09/2022.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 049/2022 
PROCESSO Nº 349/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR 
CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, E CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DESTINADOS A 
TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 

Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 04/10/2022; 
Abertura e avaliação das propostas: dia 04/10/2022, a partir das 09h31min; 
 Início da sessão pública/lances: dia 04/10/2022, às 10 horas. 
Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 
21/09/2022. 
 

Cruzeiro, 20 de setembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
            AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
CONVITE n° 011/2022 - Edital nº 102/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 
164/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA E PLANO DE 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA E 
DEMAIS ANEXOS. 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (PROTOCOLO) 
Até o dia: 30 de setembro de 2022 - Horário: até 11:00 horas.  
ABERTURA DOS ENVELOPES 
Dia: 30 de setembro de 2022 - Hora: 11:30 horas.  
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. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010. 
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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.

Cruzeiro anuncia novo mutirão 
de castração de cachorros e gatos

Com o objetivo de conter 
o aumento de cães e gatos 
abandonados em Cruzeiro, a 
Prefeitura anunciou na tar-
de de quarta-feira (14) que 
promoverá um novo mutirão 
gratuito de castração. Com 
inscrições abertas a partir da 
próxima semana, a ação prevê 
a realização de 120 operações.

Em nota divulgada no Face-
book, a Prefeitura informou 
que a nova ação de controle 

Da Redação
Cruzeiro

populacional de animais terá 
suas inscrições abertas na 
próxima segunda-feira (19) 
e encerradas no dia seguinte. 
A ação atenderá apenas os 
cães e gatos de moradores de 
Cruzeiro inscritos no CadÚnico 
(Cadastro Único), ferramenta 
do Governo Federal que reúne 
dados de famílias de baixa 
renda e otimiza o acesso a 
benefícios sociais.

Os interessados, que podem 
solicitar a castração de até dois 
animais, devem comparecer 
ao prédio do Cean (Centro de 
Apoio ao Animal), localizado 

Iniciativa conta com 120 vagas abertas até a próxima semana
na rodovia Deputado Nesralla 
Rubez, nº 2.760, no bairro Vila 
Juvenal. Além do comprovante 
de endereço, o morador deve 
apresentar o CadÚnico atuali-
zado, CPF e o seu RG.

A expectativa é que as ci-
rurgias sejam realizadas até 
o fim da primeira quinzena de 
outubro, sendo que a equipe 
do Cean informará com ante-
cedência a data exata aos do-
nos dos animais. É permitida a 
castração apenas para os pets 
que possuem entre seis meses 
e oito anos de idade. Para que 
possam ser submetidos ao pro-

Cirurgia realizada no Cean, de Cruzeiro; Prefeitura anuncia mutirão para castração com 120 atendimentos

Foto:Divulgação PMC

Foto: Arquivo Atos

Pinda aprova projeto que beneficia taxistas
Nova regulamentação determina que tempo de utilização do veículo seja de uma década a partir da fabricação

Expandindo as ações em 
benefício de trabalhadores de 
transporte de passageiros, a 
Câmara de Pindamonhanga-
ba aprovou, ainda no início 
deste mês, o projeto de lei que 
expande período de utilização 
de veículos. A proposta é do 
vereador Rogério Ramos, o 
Rogerinho (PODE).

O PL 131/2022 altera o ar-
tigo 13 da lei 6.317, de março 
de 2020, que regulamenta as 
normas gerais para o transpor-
te de passageiros de veículos 
de aluguel, como os táxis. O 
projeto de 2020 era de autoria 
do ex-vereador Rafael Goffi 
(PSDB), que atualizava a cidade 
neste segmento, uma vez que 
a lei anterior a 2020 era da 
década de 1970. Na época, o 
texto aprovado pela Casa era 
que os carros deveriam ter até 
oito anos para utilização no 
trânsito municipal.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Táxis no Centro de Pindamonhangaba, que passam a contar com maior prazo para vida útil de veículos utilizados para o serviço no município

Com o artigo alterado, os 
veículos autorizados para o 
serviço de táxi poderão ser usa-
dos pelo prazo máximo de dez 
anos a contar pelo ano de fabri-
cação. O projeto foi aprovado 
por unanimidade por todos os 
parlamentares. Segundo o re-
lator, o projeto “visa atender a 
indicação de motoristas de táxi 
que trabalham no município e 
que solicitam a alteração".

Ramos destacou ainda que 
o objetivo era de aumentar 
o período de utilização, e é 
motivado na baixa procura 
pelo serviço, devido a diversos 
fatores.  

Proteção – A Câmara sus-
pendeu o projeto de fechar o 
plenário com vidro. A intenção 
era delimitar com barreiras de 
vidro o acesso entre público e 
parlamentares, uma vez que 
em Pindamonhangaba, o es-
paçamento é determinado por 
corrimãos laterais. A iniciativa 
chegou a ser discutida entre 
os vereadores, mas a ação não 
será concluída.

cedimento, os cães necessitam 
pesar no máximo trinta quilos, 
enquanto os gatos sete quilos. 

De acordo com a assessoria 
da direção do Cean, ao longo 

deste ano cerca mil cães e 
gatos foram castrados gratui-
tamente no munícipio. O órgão 
reforça que o procedimento 
indolor é indicado por vete-

rinários, pois diminui o risco 
de contaminações, melhora o 
comportamento dos animais 
e aumenta suas expectativas 
de vida.


