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Fim de greve em Cachoeira com 
vale refeição e salários reajustados
Audiência definiu a aumento partir de janeiro; Edson Mota não atendeu trabalhadores em três anos

EDP registra novo aumento 
superior a 80% sobre furtos 
de energia elétrica na região
A cada quatro inspeções, pelo menos uma irregularidade é 
detectada; trabalho identifica 1.879 ligações clandestinas

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica da RMVale, 
registrou aumento de 80% 
no número de fraudes nos 
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primeiros seis meses do ano, 
em comparação com o mes-
mo período do ano anterior. 
Conhecidas como “gatos”, 
estas ligações clandestinas 
expõem o responsável e toda 
comunidade a sérios riscos 
como choques elétricos, cur-

Conta de energia é preocupação de moradores da região, que encaram dívidas nos últimos meses do ano
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to-circuitos e até incêndios.
Nos primeiros seis meses 

deste ano foram identifica-
das 3.386 irregularidades 
de energia em residências, 
comércios e indústrias da 
região. No ano passado, nes-
te mesmo período, foram 

1.879 ligações clandestinas. 
A energia recuperada pela 
EDP neste ano – 17,3 mil 
megawatts-hora MWh – é 
suficiente, por exemplo, para 
abastecer a cidade de Apare-
cida por três meses. 

A tecnologia é parte essen-
cial no trabalho de combate 
às fraudes. Através do mo-
nitoramento remoto e de 
ferramentas de modelagem 
estatística, a companhia 
identifica com precisão as 
inconsistências na medição 
dos clientes, com alertas e 
mapeamento de suspeita 
de irregularidades, e dessa 
forma, realiza inspeções 
em campo em toda área 
de concessão, com equipes 
especializadas e munidas 
de equipamentos de última 
geração.

A cada quatro inspeções 
realizadas na RM Vale, uma 
irregularidade é detectada 
na medição. Após o flagran-
te, o responsável pelo local 
é convidado a participar da 
apuração da energia furtada 
junto dos técnicos especialis-
tas da empresa e, conforme 
regras da Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), 

é realizada a cobrança de 
todo o valor não faturado 
durante o período do furto. O 
artigo 155 do Código Penal 
Brasileiro prevê que o furto 
de energia é crime passível 
de multa e prisão de um a 
quatro anos.

Risco à vida – Tentar me-
xer na rede de energia é 
muito perigoso e pode levar 
a pessoa à morte. Por este 
motivo, a EDP orienta a popu-
lação a nunca se aproximar 
da rede de distribuição, em 
qualquer situação. De acordo 
com a Abradee (Associação 
Brasileira dos Distribuidores 
de Energia), a ligação clan-
destina é quarta maior causa 
de morte no país relacionada 
à energia elétrica.

Furtos = energia mais cara 
– O furto de energia, além de 
perigoso, contribui para tor-
nar a conta de luz mais cara 
para todos os consumidores, 
uma vez que a quantidade de 
energia perdida por fraude 
e os custos para identificar 
e coibir as irregularidades 
são levados em consideração 
pela Aneel para estabelecer 
o valor da tarifa de energia 
para cada área de concessão. 

O Estado de São Paulo tam-
bém é prejudicado, já que 
deixa de arrecadar o ICMS 
(Imposto sobre Comercio e 
Serviço) cobrado na conta 
de luz, que poderia ser utili-
zado em benefícios à própria 
população.

Além do impacto finan-
ceiro, os furtos e fraudes 
de energia pioram a quali-
dade do serviço prestado, 
prejudicando todos os con-
sumidores. As ligações clan-
destinas sobrecarregam as 
redes elétricas, deixando o 
sistema de distribuição mais 
suscetível a interrupções e 
oscilações no fornecimento 
de energia. “Na maioria dos 
casos, as ligações irregulares 
apresentam sérios riscos de 
acidentes tanto para quem 
está cometendo a fraude 
quanto para as pessoas que 
moram na casa e os vizinhos. 
Nossas ações de combate 
às perdas visam garantir 
a segurança e a qualidade 
do fornecimento de energia 
a todos consumidores que 
pagam suas contas correta-
mente em dia.”, considerou 
Vanessa Lugon, gestora 
executiva da EDP. 

A audiência judicial, realiza-
da na última terça-feira (11), 
entre a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista e o Sindicato dos Ser-
vidores Municipais no TRT 15° 
Região de Campinas acabou 
com a greve, que paralisou 
parte dos serviços municipais. 
Os funcionários estavam em 
paralisação, desde o último 
dia 6, com reivindicações como 
aumento salarial, reajuste do 
vale refeição, plano de car-
reira, melhores condições de 
trabalho e denúncia de casos 
de assédio moral.

O sindicato estava repre-
sentado na audiência pela sua 
presidente Heloísa Hummel, 
enquanto o prefeito Antônio 
Carlos Mineiro (MDB), o secre-
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tário de Finanças Thales Satim 
e o secretário de Negócios 
Jurídicos, Tarcísio Martins, 
representavam o Município.

Sobre o vale-alimentação, a 
audiência indicou o que já era 
pautado pela Prefeitura, com 
R$ 250 a partir de janeiro. 
Quanto ao plano de carreira, 
será implementado conforme 
cronograma de trabalho, que 
será realizado em conjunto 
com o sindicato e a empresa 
já licitada para o trabalho. As 
referências serão implementa-
das em março de 2023.

“A audiência foi boa para 
todas as partes. Nós mostramos 
ao desembargador que o proje-
to do vale alimentação já está 
na Câmara para ser aprovado e 
entrará em vigor em 2025. Eu 
expliquei para o desembarga-
dor que a Prefeitura não tem 
dotação orçamentária para dar 

aumentos esse ano”, avaliou 
Mineiro.

Sobre o reajuste de 20%, 
após as explicações das par-
tes, o desembargador de-
terminou que fosse paga as 
recomposições dos anos de 
2018/2019/2020, referentes 
à gestão anterior que não fez a 
correta correção no percentu-
al de 13,95%, sem pagamento 
retroativo, mediante acordo 
entre Prefeitura e sindicato, 
em nova audiência que será 
realizada na próxima segun-
da-feira (17). “Na próxima 
audiência vamos bater o mar-
telo pelo reajuste que entrará 
em vigor em 1 de janeiro de 
2023”, contou o prefeito.

Foi demonstrado que a 
paralisação, ainda que parcial, 
de todo e qualquer serviço 
público, afeta direta e indi-
retamente a população que, 

após dois anos de medidas 
restritivas e de distanciamento 
social imposto pela pandemia 
do novo coronavírus, grada-
tivamente vem retomando 

suas atividades normais e, por 
conseguinte, impulsionando 
a cadeia produtiva, essen-
cial para o desenvolvimento 
de Cachoeira Paulista e de 

melhorias para os próprios 
servidores. Após a audiência, 
a paralisação foi encerrada 
e os dias parados não serão 
descontados.

A sede da Prefeitura de Cachoeira Paulista, que retomou atendimento normal após acordo e fim de grave
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Ubatuba recebe apoio estadual para evitar 
desmoronamentos na estrada da Almada
Via segue parcialmente interditada desde o início de abril; Estado libera mais de R$ 2 milhões para obra 

As mais de trezentas famílias 
do bairro da Almada, em Uba-
tuba, ganharam um motivo 
para comemorar no início 
desta semana. A Prefeitura con-
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firmou o recebimento de uma 
verba estadual de R$ 2,225 mi-
lhões para a realização de uma 
obra que deverá evitar novos 
desmoronamentos na principal 
via de acesso ao bairro.  

Em nota oficial, o Município 
informou que o recurso, libe-
rado pelo governador Rodrigo 

Garcia (PSDB), será aplicado 
na construção de um muro 
de contenção de encosta e na 
recuperação do pavimento do 
Km 3 da estrada municipal da 
Almada. A obra tenta impedir 
incidentes como o registrado 
no início de abril, quando a 
lateral da pista desmoronou 

CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

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

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.

Câmara de Lorena aprova aumento de salários 
para vereadores e prefeito por unanimidade
Com “sim”, valores entrarão em vigor em 2025; último reajuste para dois poderes aconteceu em 2008

A Câmara de Lorena apro-
vou por unanimidade, em duas 
votações, projetos que fixarão 
novos vencimentos do prefei-
to, vice-prefeito e vereadores. 
Os valores, aprovados na ses-
são de segunda-feira (10), só 
entrarão em vigor em 2025, 
ano das novas administração 
e legislatura.

O projeto de lei 149/2022 
trata dos subsídios do prefei-
to e vice-prefeito. O valor do 
salário do prefeito passará 
dos atuais R$ 16 mil para R$ 
20 mil, e o do vice-prefeito de 
R$5,4 mil para R$ 15 mil.

O presidente da Câmara, 
Fábio Longuinho (PSD), ex-
plicou que o aumento dos 
vencimentos do Executivo é 
necessário porque é baseado 
nele que é fixado o teto do 
valor pago para secretários e 
funcionários públicos. “Esta-
mos perdendo médicos para 
outras cidades porque não 
podemos pagar mais do que o 
atual salário do prefeito, valor 
bem abaixo do que é pago nos 
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municípios vizinhos. Então, 
temos médicos deixando de 
atender na cidade”.

O atual projeto também 
desvincula o salário do pre-
feito e vice dos salários dos 
vereadores. “Na lei anterior, 
estava previsto que o salário 
do prefeito era três vezes o 
salário do vereador. Agora, 
nós separamos isso e se caso 
precisar alterar o salário do 
prefeito não será necessário 
mudar o do vereador”. O texto 
também define o pagamento 
de férias e de décimo terceiro 
salário.

Longuinho lembrou que o 
prefeito Sylvio Ballerini (PSDB) 
abriu mão de receber o salá-
rio como chefe do Executivo. 
“O prefeito é funcionário da 
USP, e como não poderia ter 
acúmulo de função, ele optou 
por ficar com o salário da 
universidade, que com certeza 
é maior que o da Prefeitura”.

O projeto de lei 150/2022 
define os novos valores dos 
salários dos vereadores para 
a próxima legislatura. Pelo 
texto, os vencimentos passa-
rão dos atuais R$ 5,4 mil para 
R$ 10 mil.

“O valor do salário do vere-
ador não é reajustado desde 
2008. Como o novo valor só 
entra em vigor em 2025 serão 
quase 17 anos sem reajuste 
de salário, nem a reposição 
da inflação”, explicou o par-
lamentar, destacando outras 
ações atendidas pelo projeto, 
onde também foram inseridos 
o pagamento de férias e de 
13º. “Muito se cobra que na 
política tenham pessoas com 
condições de demandar tempo 
para fazer política que priorize 
resultados positivos para a 
população. Para atrair pessoas 
que tenham esse comprome-
timento e disponibilidade de 
tempo é preciso melhorar o 
subsídio dessas pessoas para 
que elas possam se dedicar 
à política e se afastarem dos 
seus trabalhos”, justificou o 
vereador.

Longuinho esclareceu que o 
salário do vereador pode che-
gar até 40% dos vencimentos 
de um deputado estadual, para 
municípios com até cem mil 
habitantes. “Lorena se encaixa 
nessa regra e, por isso, chega-
mos ao valor de R$ 10 mil, que 
líquido chegará a R$ 7,2 mil”. Vencimentos entram em vigor a partir de 2025; salário do prefeito vai a R$ 20 mil e vereadores a R$ 10 mil
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após uma forte chuva. Desde 
então, a via segue parcialmente 
interditada, dificultando o 
acesso ao bairro.

A destinação da verba atende 
ao pedido feito pelo Executivo, 
no fim de julho, à Coordenado-
ria Estadual de Proteção e De-
fesa Civil. Na ocasião, técnicos 

do órgão realizaram uma vis-
toria no trecho afetado, onde 
constataram a necessidade de 
obras de contenção.

A expectativa é que o pro-
cesso licitatório para a con-
tratação da empresa que será 
responsável pelo serviço seja 
aberto até o fim deste mês. 

Após este trâmite, a Prefeitu-
ra deverá divulgar as datas 
previstas de início e término 
da obra. 

A prefeita de Ubatuba, Flavia 
Pascoal (PL), comemorou o 
apoio estadual e revelou que 
futuramente outras melhorias 
deverão ser realizadas na estra-
da da Almada. “Conseguimos 
o montante para a contenção 
emergencial deste trecho mais 
crítico e, posteriormente, deve-
remos trabalhar para expandir 
os serviços para diversos ou-
tros pontos dessa importante 
estrada de acesso ao bairro da 
Almada”.
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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$ 

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 gara-
gem. Ar condicio-
nado 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-

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

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 

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lore-
na. 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 Ser-
viço
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 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pessoal oferece 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, 

e sapatas plásticas, 
dispensa puxadores. 
Valor: 2.400,00. Te-
lefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
higienização 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: 
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-

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

GALERIA VERAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos a mesma não ter sido encontrada, encontrando-se a 
mesma em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: Antonio Carlos Ferreira de Castro, brasileiro, casado, militar 
aposentado, RG. 8.899.795.SSP-SP, CPF. 612.120.168.15 e Matildes 
Maria Moreira de Castro, brasileira, bancária, RG. 6.412.311-SSP-SP, 
CPF. 000.826.888-69. Os intimados deveram comparecer a este Registro 
Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 287 - Campo do Galvão, 
nesta cidade de Guaratinguetá, horário de expediente das 09:00 às 16:00 
horas, para efetuar o pagamento da importância, posicionada em 02 de 
Setembro de 2022, de R$ 96.421,19, sujeita à atualização monetária, aos 
juros de mora até a data do efetivo pagamento e às despesas de 
cobrança (intimação e publicação de edital), somando-se, também, o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo da intimação; do qual são devedores 
em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas ao Contrato 
por Instrumento Particular de Mutuo de Dinheiro Condicionado com 
Obrigações e Alienação Fiduciária, emitidos aos 29.07.2016, que tem por 
objeto o imóvel situado na Rua Maria Cecília Monteiro dos Santos, 
número 215, Vilage Santana, CEP: 12513-460 – Guaratinguetá-SP, 
objeto da matrícula no CRI sob número 31.592. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste 
edital, que será publicado nos dias 11, 12 e 14, do corrente mês, sob pena 
de consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora, requerente 
da intimação, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 
26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 10 de outubro de 2022. 
 

Humberto Andrade Cossi 
Oficial 

 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

 PE Nº 36/2022 - PROC. Nº 405/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cápsulas e embalagens a serem utilizadas na Farmácia 
de Manipulação de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
CONTRATADA: ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ: 
68.577.063/0001-49 – VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 - VALOR TOTAL: R$ 283.688,95 
(duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco 
centavos) -.DATA DE ASSINATURA: 13/10/2022.
CONTRATADA: ROSILENE VIEIRA LOPES EPP – CNPJ: 10.279.430/0001-48 
– VENCEDORA DO ITEM: 03, 04 e 05 – VALOR TOTAL: R$ 77.900,00 (setenta 
e sete mil e novecentos reais) - DATA DE ASSINATURA: 13/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PE Nº 36/2022 - PROC. Nº 405/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de cápsulas e embalagens a serem utilizadas na Farmácia 
de Manipulação de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o 
Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
CONTRATADA: CTBS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO 
EIRELI – CNPJ: 00.869.442/0001-79 – VENCEDORA DOS ITENS: 03, 05, 9, 
13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 35 - VALOR TOTAL: R$ 
2.061.515,00 (dois milhões, sessenta e um mil, quinhentos e quinze reais) -.DATA 
DE ASSINATURA: 13/10/2022.
CONTRATADA: RAUL RABELLO NETO EPP – CNPJ: 03.672.104/0001-30 – 
VENCEDORA DO ITEM: 04, 06, 10, 14, 18, 24, 32 e 36 – VALOR TOTAL: R$ 
652.000,00 (seiscentos e cinquenta e dois mil reais) - DATA DE ASSINATURA: 
13/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO - PROC. Nº 95/2021-SUP; 1144/2021-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA: IMPRENSA NACIONAL
Conforme estabelecido no artigo 65, §8º da Lei n.º 8.666/93, o presente termo 
de apostilamento versa sobre empenho de dotação orçamentária suplementar.
Deste modo, integra-se ao Contrato n.º 18/2021, processo 95/2021, as seguintes 
reservas orçamentárias:
Nota de pré-empenho 03405/2022-01; Ficha 398; 02.05; 02.05.01; 10; 122; 0005; 
2010; 01; 3.3.90.39.90; 310.0000.
Nota de pré-empenho 03406/2022-01; Ficha 50; 02.01; 02.01.05; 04; 122; 0005; 
2010; 01; 3.3.90.39.90; 110.0000.
Os demais dados constantes no contrato permanecem inalterados. O disposto 
no presente Termo de Apostilamento passa a fazer parte integrante do contrato 
supramencionado. DATA DE ASSINATURA: 13/10/22.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 436/2022SUP; 
6868/2022GPRO, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na contratação de Oficina de Capacitação em 
Engenharia de Custos, modalidade à distância, para até 10 participantes.
CONTRATADA: ESCRITÓRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
 CNPJ Nº.00.360.305/0001-04
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2022

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 PROCESSO 514/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é Registro de Preços
para a aquisição parcelada de Material de Limpeza para Diversas Secretarias pelo 
período de 12 (doze) meses, que do dia 13 de outubro de 2022 a 27 de outubro de 
2022 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo as propostas de Preços 
referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 27 de outubro de 2022 às 
08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de Brasília). 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. 

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 046/2022 - Edital nº 103/2022 – Proc. Adm. 
Mun. n° 173/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE, TIPO AUTOMÓVEL, CATEGORIA SEDAN 
(COMPACTO OU MÉDIO) E TIPO CAMINHONETE/UTILITÁRIO, CATEGORIA 
PICAPE, SEM MOTORISTA, MOVIDOS A GASOLINA/ÁLCOOL, DIESEL OU 
GASOLINA E ÁLCOOL, COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES POR 
CONTA DA CONTRATANTE, COM FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A DOIS 
ANOS, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL SEM FRANQUIA, 
COM A FINALIDADE DE ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA PAULISTA/SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 26 de outubro de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 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 – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO 

DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da empresa Wolverine/Tekno Laminates and Composites Ltda, 
a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no próximo dia 17 de outubro de 2022, às 08h30, em convocação 
única, na sede da empresa, situada na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira 
Vilela, nº 2.905 – complemento km 181,2, Vila São José, na cidade de 
Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos de relevante interesse da 
Categoria. 
Lorena, 13 de outubro de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 

O BEL. HUMBERTO ANDRADE COSSI, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica da Comarca de Guaratinguetá, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc., 
 

Em virtude de em todas as tentativas de intimação pessoal através do Registro 
de Títulos e Documentos o mesmo não ter sido encontrado, encontrando-se o 
mesmo em lugar incerto e não sabido, faz a presente INTIMAÇÃO por edital 
de: JEFERSON MARANHÃO, brasileiro, solteiro, maior, pintor industrial, 
RG. 43.157.785-7-SSP-SP, CPF. 359.009.228.98. O intimado deve 
comparecer a este Registro Imobiliário, situado na Rua Dr. Castro Santos, nº 
287 - Campo do Galvão, nesta cidade de Guaratinguetá, horário de 
expediente das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da 
importância, posicionada em 01 de Dezembro de 2022, de R$ 7.013,73, 
sujeita à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e às despesas de cobrança (intimação e publicação de edital), 
somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo da 
intimação; do qual são devedores em decorrência de atraso no pagamento 
de prestações relativas ao Contrato por Instrumento Particular de Compra e 
Venda de Terreno e Mutuo para Construção de Unidade Habitacional com 
Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e outras Obrigações Programa 
Nacional de Habitação Urbana – PNHU – Imóvel na Planta Associativo – 
Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV – Recursos do FGTS, emitido 
aos 16.04.2012, que tem por objeto o imóvel situado na Estrada Vicinal 
Plínio Galvão Cesar, número 1.000, unidade residencial H- 44 (Casa 
Térrea) do Residencial Vista das Paineiras – São Manoel, CEP: 12512-
305 – Guaratinguetá-SP, objeto da matrícula no CRI sob número 42.680. 
O prazo para pagamento da dívida é de 15 (quinze) dias a contar da terceira 
e última publicação deste edital, que será publicado nos dias 14, 15 e 18, do 
corrente mês, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel na 
pessoa da credora, requerente da intimação, CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do artigo 26 § 7º da Lei nº 9.514/97. 

Guaratinguetá, 13 de outubro de 2022. 
Humberto Andrade Cossi 

Oficial 
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Isael investe R$ 22 milhões em asfaltamento 
nos bairros Shangri-lá e Portal dos Eucaliptos
Moradores aguardavam obra há mais de uma década; medida busca garantir infraestrutura no bairro

Com foco em garantir mais 
infraestrutura aos moradores 
do Shangri-lá e do Portal dos 
Eucaliptos, o prefeito de Pinda-
monhangaba Isael Domingues 
(PL) anunciou a pavimentação 
dos dois bairros. O Município 
se reuniu com famílias para 
debater as ações e as prio-
ridades para a estruturação 
das vias.

De acordo com a secretaria 
de Obras e Planejamento, o 
cronograma das obras é de 
um ano. A pasta estima que 
no Shangri-lá as atividades 
sejam mais delicadas devido às 
galerias, se comparado com as 
ações no Portal dos Eucaliptos. 
A equipe da Prefeitura pediu 
ainda que os moradores evi-
tem deixar carros, materiais 
de construções ou containers 
nas ruas, uma vez que podem 
prejudicar o andamento das 
atividades.

“O asfalto vem para trazer 
dignidade e facilitar o acesso 
de todos. Da mesma forma, no 
Portal dos Eucaliptos o asfalto 
vai garantir qualidade de vida 
para os moradores. Assumi-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

mos um compromisso com a 
população e estamos aqui para 
cumprir. Entre os dois bairros, 
o asfalto vai beneficiar mais de 
3,7 mil famílias. Isso é fruto 
de muito trabalho e respeito 
com a população”, destacou 
o vice-prefeito e secretário de 
Governo e Serviços Públicos, 
Ricardo Piorino (PL).

Ao todo, a gestão estima 
que mais de R$ 22 milhões 
são investidos nos dois bair-
ros. O montante é resultado 
da articulação do prefeito 
com o Governo do Estado e 
parlamentares. No Shangri-lá, 
a projeção é que 15 ruas rece-
bam a melhoria, e no Portal 
dos Eucaliptos, 19.

Domingues apontou que 
o processo irá transformar 
a vida da população e pediu 
paciência, pois “a porta da 
casa de vocês vai se tornar um 
canteiro de obras, mas é para 
o bem de todos”.

Os locais receberão, as-
sim como toda a cidade, a 
instalação de luminárias de 
LED. A expectativa é que 
Pindamonhangaba receba a 
iluminação mais potente e 
econômica nos próximos me-
ses. O projeto é coordenado 
pelo vice-prefeito.O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, durante reunião com moradores que anunciou investimento em asfalto para dois bairros

Foto: Divulgação PMP

Lorena atinge a marca de dez mil cães e gatos castrados

O CEA (Centro de Esteri-
lização Animal de Lorena) 
registrou, até o último dia 30, 
a marca de 10.145 animais 
castrados, entre cães e gatos, 
machos e fêmeas. A unidade 

Da Redação
Lorena

A cirurgia não é cobrada, 
mas é preciso fazer o pa-
gamento do microchip que 
será inserido no animal no 
momento da cirurgia. O cus-
to é de R$ 47,96 (1,5 Ufesp). 
O serviço é exclusivo para 
moradores de Lorena.

Cachoeira Paulista – A 
Prefeitura de Cachoeira rea-
lizará neste mês um mutirão 
para castração de cães e ga-
tos. Os tutores interessados 
em castrar seus pets, desde 
que inscritos no CadÚnico, 
deve--m procurar a secre-
taria de Assistência Social, 
localizada em frente ao 
Grupão, a partir do dia 13 
de outubro. 

O agendamento pode ser 
feito no setor da Vigilância 
Sanitária, localizado na se-
cretaria de Saúde de Lorena, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h. O proprietário 
do animal atendido deverá 
apresentar cópias do RG, CPF, 
Cartão SUS e comprovante de 
residência do tutor do animal.

fica na Vila Cida. Além da 
cirurgia, os animais também 
recebem vacina antirrábica e 
um microchip, que identifica 
o animal e seu dono. 

O objetivo do CEA é fazer o 
controle populacional de cães 
e gatos da cidade e reduzir a 
incidência de animais de rua 
e a taxa de abandono.

As castrações serão reali-
zadas pelo Castramóvel da 
Clinicão Veterinária Fran-
chising, no dia 22, no bairro 
do Embaú, Vila Carmem; dia 
19 de novembro no bairro 
CDHU e 20 de novembro no 
Parque Primavera. Também 
haverá uma cota para ani-
mais que estão nas ruas. Nes-
se caso, a Prefeitura contará 
com a ajuda de voluntários 
e protetores.

O mutirão de castração 
será custeado por meio de 
emenda parlamentar obtida 
pela vereadora Ângela Pro-
tetora (MDB), no valor de 
R$100 mil. “Teremos, após 
esse mutirão, a próxima lici-

tação para mais castrações, 
cuja verba já se encontra em 
conta. Então iremos atender 
outros bairros”.


