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Guarda Municipal 
Civil recebe armas 
para atuação nas 
ruas de Aparecida
Agentes passam a atuar com pistolas 9 mm 
compradas por meio de emendas parlamentares

A Guarda Municipal de Apa-
recida recebeu armamento 
novo nesta semana. Quarenta e 
sete pistolas 9 mm já chegaram 
à corporação e devem auxiliar 
no patrulhamento dentro de 
duas semanas. Segundo o se-
cretário de Segurança Pública 
e Trânsito da cidade, Marcelo 
Bento, foram investidos, ao 
todo, R$ 568 mil, sendo R$ 284 
mil para compra dos equipa-
mentos, R$ 200 mil de emenda 
do deputado federal Cel. Tadeu 
de Lemos (PL) e R$ 84 mil de 
emenda impositiva do vereador 
José Fábio Borges (PTB).

Bento explicou que as ar-
mas antigas, calibre 38, serão 
doadas para outras guardas. 
“Nós temos também duas 
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pistolas calibre 12 que já nos 
auxiliam no combate ao crime 
na cidade”.

Os guardas municipais estão 
sendo treinados para atuar 
com o novo armamento e, 
de acordo com o secretário, 
dentro de duas semanas já 
estarão aptos a trabalhar com 
as pistolas.

Segundo lei federal para 
adequação da corporação, os 
agentes têm poder de polícia, 
portanto, podem deter qual-
quer cidadão em flagrante. “Os 
guardas trabalham espalhados 
por toda a cidade, atendendo 
diversas ocorrências, seja de 
segurança pública ou de apoio 
a outros órgãos. Nós sempre 
trabalhamos em conjunto 
com as polícias Civil, Militar e 
Rodoviária Federal”.

Violência – Segundo os da-
dos da secretaria de Segurança 

Guarda Municipal de Aparecida atua em frente a colégio; cidade aposta em armamento para reforço

Foto: Marcelo A. dos Santos

Pública do Estado, Aparecida 
registrou, até setembro, au-
mento nos casos de homicídio 
e estupro de vulnerável. Nesse 
ano foram 7 homicídios contra 
2 no mesmo período do ano 
passado. No caso de estupro de 
vulnerável, em 2022 foram 10 
casos contra 4 em 2021.

Nos casos de tentativa de ho-
micídio, latrocínio e estupro, os 
índices ficaram estáveis. Foram 
3 tentativas de homicídio até 
setembro contra 2 em 2021; 
um latrocínio (roubo seguido 
de morte) em 2022 e 2021; 
e dois estupros nos últimos 
dois anos.

Os roubos e furtos registra-
ram queda até agora, segundo 
a secretaria.  Até setembro 
foram registrados 57 roubos, 
contra 99 no ano passado. Em 
relação aos furtos, são 290 em 
2022 e 513 em 2021.

Obras do Parque Linear de Cruzeiro 
são iniciadas com ação na Zona Leste
Trabalho faz parte do projeto Vias; mais dois parques estão no cronograma

A Prefeitura de Cruzeiro 
está ampliando o Projeto 
Vias (Via de Atividade Sau-
dável), com as obras em an-
damento do Parque Linear 
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da Zona Leste da cidade. A 
obra vai beneficiar milhares 
de moradores, oferecendo 
um espaço para o lazer e a 
prática esportiva.

O Parque Linear da Zona 
Leste está sendo construído 
ao longo do canteiro da 
avenida José Novaes Sobri-

nho. São aproximadamente 
seiscentos metros de com-
primento com instalação 
de sistema de iluminação, 
inclusive com instalação de 
piso tátil no trajeto, possibi-
litando o seu uso por pesso-
as com deficiência visual.

O espaço contará com 

áreas para lazer no cantei-
ro com mesas para jogos e 
bancos. Será instalado tam-
bém um posto avançado da 
Guarda Municipal, propor-
cionando maior segurança 
para a região.

Paralelamente às obras 
na Zona Leste, a prefeitura 
informou que o Parque 
Linear da avenida João 
Silvano de Mesquita está 
praticamente pronto, res-
tando alguns detalhes para 
sua inauguração.

O local conta com calça-
mento apropriado, paisagis-
mo totalmente arborizado e 
gramado para que a popula-
ção tenha mais um espaço 
de caminhada, corrida e 
lazer, melhorando assim a 
qualidade de vida.

O projeto contemplará 
também todas as exigências 
ambientais, com a plantação 
de mais de cem árvores 
adequadas para o espaço.

A Prefeitura de Cruzeiro 
informou que já está pre-
parando a próxima etapa 
do projeto Vias, que vai 
compreender a avenida 
Minas Gerais, no 2º Retino 
da Mantiqueira.

Construção do parque linear do canteiro da avenida José Novaes Sobrinho; cidade aposta em Projeto Vias 

Foto: Divulgação PMC

Polícia apura possível 
motivação política em 
homicídios na região

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou um 
assassinato e uma tentativa 
de homicídio na madrugada 
da segunda-feira (31), que po-
dem ter tido como motivação 
desavenças políticas. Ocor-
ridos em Cruzeiro e Cunha, 
os crimes foram praticados 
poucas horas após o término 
da apuração da eleição pre-
sidencial. 

De acordo com a Polícia 
Civil, o homicídio doloso 
(quando existe a intenção de 
matar) foi registrado por volta 
da 0h30 na região central de 
Cruzeiro. O jovem Guilherme 
Diniz, que tinha 24 anos, 
dirigia seu carro, ao lado da 
esposa, quando ao passar 
por um grupo de pedestres 
que comemorava a vitória de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
na disputa presidencial, teria 
gritado o nome do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), derrotado 
no pleito. 

Na sequência, o motorista 
estacionou o veículo alguns 
metros à frente. Enquanto 
conversava com a compa-
nheira, o jovem foi surpre-
endido por um motociclista 
que o questionou se ele era 
apoiador de Bolsonaro. Após 
a afirmativa de Guilherme, o 
motociclista sacou uma arma 
de fogo e efetuou um disparo 
contra o pescoço do rapaz. 
O Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
foi acionado, mas a vítima 
morreu no local. 

Durante entrevista à im-
prensa regional, João Paulo 
de Oliveira Abreu, delegado 
da Seccional de Cruzeiro, 
declarou que ainda não é 
possível confirmar se o as-
sassinato teve motivação 
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política, entretanto essa é 
a principal suspeita. Até o 
fechamento desta edição, o 
autor do disparo não havia 
sido identificado. 

Cunha – A tentativa de 
homicídio foi registrada 
por volta da 0h15 na tra-
vessa Azurém do Pinto dos 
Santos, no bairro Várzea do 
Gouveia, em Cunha. Segundo 
a Polícia Civil, testemunhas 
relataram que um jovem de 
22 anos, que não teve seu 
nome divulgado, comemo-
rava a vitória de Lula com 
um grupo de pessoas na 
via quando se desentendeu 
com um homem. Instantes 
depois, o rapaz recebeu uma 
facada próxima à costela, 
que perfurou o seu pulmão 
direito. Encaminhado ao 
Pronto Socorro de Cunha, 
foi transferido ao Hospital 
Regional de Taubaté, onde 
segue internado sem risco 
de morte.

A Polícia não revelou se 
o agressor seria apoiador 
de Bolsonaro. A corporação 
investiga se o crime teve mo-
tivação política. O criminoso 
não havia sido identificado 
até o fechamento desta 
edição.
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Prefeitura envia para a Câmara 
projeto de reajuste salarial do 
servidor municipal de Lorena
Aumento promete beneficiar prioritariamente os funcionários com 
salários mais baixos; expectativa para votação na próxima segunda-feira

O prefeito de Lorena, Syl-
vio Ballerini, anunciou no 
último dia 28, o envio para a 
Câmara de um projeto para 
a adequação salarial dos 
servidores municipais do 
atual funcionalismo da ad-
ministração. O texto seguiu 
para análise das comissões 
e tem perspectivas de ser 
votado ainda em novembro.

De acordo com mensa-
gem de Sylvinho, o governo 
identificou uma “defasagem 
salarial muito grande entre 
os nossos colaboradores 
e queremos corrigir esse 
problema. O projeto vai 
beneficiar principalmente 
os servidores que têm sa-
lários mais baixos (trecho 
da nota)”.

A adequação dos salários 
será possível, segundo o 
prefeito, porque a atual 
administração conseguiu 
gerir bem as receitas para 
garantir o reajuste. “Nesses 
dois anos nós consegui-
mos organizar as contas 
da prefeitura e usar bem o 
dinheiro em favor da nossa 
cidade”.

Ballerini afirmou que o 
reajuste vai beneficiar os 
funcionários e a economia 
local. “Queremos corrigir 
essa defasagem para que 
vocês funcionários tenham 
uma situação melhor de 
vida. E isso vai trazer bene-
fícios para a economia da 
nossa cidade, porque isso 
vai ser gasto aqui, no nos-
so comércio, nos serviços”, 
completou.
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Servidores de Lorena são foco de pedido de reajuste que espera votaçã

Aceg organiza a 
“Copa na Praça” 
com transmissões 
de jogos em Guará
De olho em eventos de final de ano, 
ação conta com telão na Conselheiro

O comércio de Guaratin-
guetá já prepara ações para 
as datas festivas de fim de 
ano. Mas um dos destaques 
do próximo mês, é a Copa 
do Mundo, disputada no 
Qatar a partir do dia 20. De 
olho na movimentação do 
torcedor, a Aceg (Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial de Guaratinguetá) pro-
move junto à programação 
de Natal, a “Copa na Praça”.

A iniciativa, que será rea-
lizada na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, terá início 
na abertura do Mundial 
(a estreia será na partida 
entre Qatar e Equador) e se 
estenderá até dia 18 de de-
zembro, data marcada para 
a final da Copa do Mundo.

Com o apoio da Prefeitura 
de Guaratinguetá, por meio 
das secretarias de Cultura e 
Turismo, a estrutura conta-
rá com tendas, mesas, praça 
de alimentação, parque de 
diversões, decoração com 
cerca de trezentas metros 
de bandeirinhas do Brasil 
e, como atração principal, 
um telão no palco, ultra HD, 
formado por quatro TV’s de 
65 polegadas obtidas por 
meio de uma parceria com 
uma grande loja de rede. 
Todos os jogos poderão ser 
assistidos no local.

O presidente da Aceg, Gui-
lherme Gigli, destacou em 
entrevista ao Jornal Atos 
que a ação deve fortalecer 
o consumo no comércio da 
cidade. “Pra fazer com que 

Fabiana Cugolo 
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a família, com que as pesso-
as venham até o Centro de 
Guaratinguetá, consumam, 
façam suas compras, a ideia 
é realmente promover expe-
riência para que as pessoas 
venham até o Centro”, ex-
plicou.

A Aceg irá divulgar nas 
próximas semanas toda 
a programação dos jogos 
transmitidos na praça por 
meio de suas redes sociais. 
“A ideia é que as lojas não 
fechem, mas liberem a maio-
ria de seus funcionários para 
irem até a praça para assisti-
rem aos jogos do Brasil e de-
pois retornem ao trabalho”, 
complementou o presidente 
da associação. 

Natal – A programação 
natalina do comércio de 
Guaratinguetá deve contar 
com novidades para 2022. 
Ainda de acordo com Gigli, 
o Papai Noel chegará ao 
Centro de maneira diferente 
neste ano, informação que 
será divulgada em breve pela 
Associação. E dentre as atra-
ções, um trem para realizar 
passeios com as crianças, 
Papai Noel itinerante para 
associados de diferentes 
bairros, cantata de Natal, 
esta, já agendada para dia 
22 de dezembro, shows mu-
sicais todas as quintas e sex-
tas-feiras, além dos sábados, 
e os tradicionais sorteios de 
Natal da Aceg, com R$ 20 mil 
em vales compra para serem 
utilizados no comércio da 
cidade, sendo dois prêmios 
de R$ 5 mil e mais dez prê-
mios de R$ 1 mil. A data de 
início da promoção ainda 
será divulgada.

Camisas da Seleção estão nas lojas; Aceg aposta na Copa do Mundo

Foto: Fabiana Cugolo
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-
ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ótima locali -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-

ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 99183-
3424

Lorena:  Chácara 
localizada no perí-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-
mado,  pa lme i ras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quar tos, sala com 
lareira, copa, cozi-
nha, amplo banheiro, 
varanda e garagem. 
Sobrado: 5 cômodos, 
sendo que 1 suíte, 
falta pintura e piso. 
Salão: ampla sala 
com dois ambientes, 
banheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 10 
carros. Água de poço 
artesiano de ótima 
qualidade (sem cloro) 
Valor: 650.000,00. 
Telefone: (12) 98116-
7648

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Village 
Santana, 300m², pró-
ximo empo manah. 
Valor: 205.000,00 
Telefone: (12) 99709-
0300

Rose i r a :  Vende -
-se casa no centro, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro 
e garagem. Valor 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Ilhabela: Vendo lindo 
terreno, localizado 
na barra velha, área 
total de 3.050m² com 
escritura e pitu. Va-
lor: 350.000,00. Te-
lefone: 12991961570

Cunha: Vende-se 

área em Cunha, loca-
lizada na Serra do In-
daiá, atrás das Águas 
de Santa Rosa. Com 
18.1 alqueires, rio na 
divisa, 2 nascentes, 
10 pés de araucária e 
40 mil pés de eucalip-
tos sem casca para 
corte 8 anos. Valor: 
250.000,00. Aceito 
proposta. Telefone: 
(12) 98890-0661

Caraguatatuba: Ven-
do casa individual, 
com 2 dormitórios 
e suíte. Bem venti-
lada e com acaba-
mento de primeira 
qual idade. Valor : 
260.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Casa 
com estruturas boas, 
necessita de refor-
ma. Casa possui 
porão, 3 quar tos, 
terreno de 6x38. Do-
cumentação em dia. 
Vendendo pelo pre-
ço do terreno. Acei-
tamos carro como 
parte do pagamento. 
Valor: 80.000,00. Te-
lefone: (67) 99192-
0103

Lorena: Casa com 2 
dormitórios, terreno 
20mx30m, a poucos 
metros do Eco Val-
le Shopping: Valor: 
380.000,00. Telefo-
ne: 12981320544

Roseira: Vendo casa 
de 2 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina, 
churrasqueira. Valor: 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Cruzeiro: Vende-se 
casa de 2 andares: 4 
quartos, 3 banheiros, 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, quin-
tal, área de serviço 
e sacada interna. 
Valor: 385.000,00. 
Telefone: (12) 98105-
4394

Bertioga: Vende-se 
casa composta por 
4 suítes, sendo uma 
suíte máster, com 
hidromassagem e 
closet, sala ampla, 
lavabo, cozinha ame-
ricana, garagem co-
berta para 2 carros, 
área gourmet com 
banheiro, piscina e 
um lindo quintal. Va-
lor: 1.500.000.00. 
Telefone: (24) 9870-
5328

Guaratinguetá: Ven-
do sobrado no Par-
que do sol, com 3 
quartos sendo uma 
suíte, 2 banheiros, 
copa, cozinha, sala, 
garagem, quintal. 
Possui também uma 
edícula. Valor: R$ 
300.000,00. Telefo-
ne: 98102-3156

Caraguatatuba: Ven-
de-se casa de 75m² 
com 2 quar tos, 1 
banheiro, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
22.900,00 + parcelas 
de 1.098.90. Telefo-
ne: (11) 91160-2109

Bertioga: Villagio que 
dispõe de 2 dormitó-
rios, sendo uma suí-
te, banheiro social, 
cozinha americana, 
á rea de ser v iço, 
varanda, uma vaga 
de garagem, e área 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 
concer t ina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar 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. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os 
segredos para fazer 
a maquiagem perfei-
ta. Vídeo aulas com-
pletas livro digital, 
bônus especiais e 
certificado. Fazendo 
o seu pedido hoje, 
você também i rá 
receber E-book 10 
segredos da maquia-
gem/Básico curso de 
Unhas decoradas. 
Valor: 97.00. Telefo-
ne: (12) 99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas f ibra 
de vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a par tir de 60.00. 
Telefone: (12) 99601-

O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural, cachorro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater iais 
usados de cons-
trução, reforma e 
demolição: Portas, 
janelas, vitrôs, pias, 
louças, portões, gra-
des, madeiras, es-
quadrias de alumínio, 
blocos de vidro e etc. 
Telefone: (11) 94180-
8459

G u a r a t i n g u e t á : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
Grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
4,40. Telefone: (15) 
99779-3974

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários Flexíveis. 
Mensal idade que 
cabe no seu bolso e 
primeira aula 100% 
gratu i ta.  L igue e 
agende seu horário. 
Telefone: (12) 3641-
7832
Bertioga: Demolidora 
Ponto Certo. Somos 
uma empresa qualifi-
cada no ramo de de-
molição de grandes, 
médios e pequenos 
portes. Telefone: (11) 

97454-4612

Aparecida: A SPY-
FLY é uma empresa 
de investigação parti-
cular regulamentada 
pelas leis do país, 
pessoa jurídica, le-
galmente constituída. 
Postura profissional 
posit iva, baseada 
na qualidade, ética, 
discrição, sigilo e ho-
nestidade. Telefone: 
(11) 94117-3310

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40.00. 
Com Backup 50.00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant iv í rus,  goog le 
chrome, sistema ope-
racional a escolha do 
cliente. Telefone: (12) 
99162-4870 

Ber t ioga:  Somos 
uma empresa que 
atua na área de cons-
trução e manutenção 
de pisos esportivos, 
com prof issionais 
experientes e mão 
de obra qualificada 
há mais de três dé-
cadas. Telefone: (13) 
9676-1551

Ilhabela: Curso de 
mergulho avança-
do. Material teórico, 
todo equipamento 
de mergulho incluso 
no curso, e a certifi-
cação com a cartei-
rinha PADI. Valor: 
1.600,00. Telefone: 
(12) 98830-7958

Guaratinguetá: Ven-
do mesa de centro 
us ada ,  va l o r  R$ 
70,00. Telefone: 12 
996762177

Cunha: Serviço de in-
vestigação civil para 
todos os fins, empre-
sarial, familiar, conju-
gal, entre outras. Pro-
vas concretas, com 
relatórios completos 
e detalhado com foto, 
filmagens e grava-
ções. Sigilo absoluto 
das informações ga-
rantido em contrato 
de prestação de ser-
viço. Telefone: (12) 
99658-6684

Pindamonhangaba: 
Eletricista residen-
cial. 50.00 a visita 
para ver o serviço. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétr icas. Valor a 
combinar no local. 
Telefone: (12) 99126-
0393

3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas perfei-
tas é 100% online. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-
reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

Cachoeira Paulis-
ta: Super Nintendo 
portátil - Conectou 
jogou. Revivas emo-
ções de jogar má-
rio, top gear, donkey 
kong, bomberman 
entre outros. Valor: 
153.99. Telefone: (11) 
996688-2064

Cruzeiro: Bateria com 
bags + Kit pratos 
Sabian + carrilhão. 
Bateria em ótimo es-
tado, e um excelen-
te instrumento pra 
quem procura uma 
bateria acústica. Va-
lor: 2.300,00. Telefo-
ne:12 991521254Di-
versos
São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iênc ia, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da 
embarcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticida-
de. O barco dispõe 
de oito bancos para 
acomodar 16 pes-
cadores, vinte mer-
gulhadores ou 25 
familiares e amigos 
em passeios ou vi-
vências pelas praias 
de Ilhabela, ilha dos 
Buzios, ilha da Vi-
tória. Telefone; (11) 
99696-8673

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

GALERIA VERAS

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-

soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 
condomínio com pis-
cina. Tudo para você 
e sua família aprovei-
tarem. Valor: 550,00. 
Telefone: (12) 99915-
6566

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento com 
2 quartos, sendo 1 
suíte, 2 banheiros, 
varanda f rontal e 
anexa a sala, sala e 
cozinha arejadas e 
amplas. Área de ser-
viço. Sem despesa 
de condomínio. Área 
construída de 90m². 
Próximo a comér-
cio, shopping. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(12) 99728-0923

São Sebastião: Casa 
em condomínio, com 
3 dormitórios, sen-
do 1 suíte. 2 vagas 
na garagem. Con-
domínio no valor 
de 180.00, possui 
p lacas so lares e 
reutilização da agua 
de chuva.  Va lo r : 
1.500,00. Telefone: 
(12) 98291-6465

Caraguatatuba: Alu-
go apartamento com 
1 dormitório, 1 ba-

PREFEITURA DE LAVRINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 090/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS OBRAS
ENTREGA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: ATÉ O DIA 21/11/2022 
PREFERENCIAVELMENTE ATÉ AS 08H30M
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: DIA 21/11/2022 AS 09H
RETIRADA DO EDITAL COMPLETO E OUTRAS INFORMAÇÕES, NO SETOR DE 
LICITAÇÃO DA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE 9H AS 12H, A PARTIR DO DIA 04/11/2022 
OU ATRAVÉS DO SITE WWW.LAVRINHAS.SP.GOV.BR.
LAVRINHAS, 03/11/2022

JOSÉ BENEDITO DA SILVA
PREFEITO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Lorena está contratando por prazo determinado, 
em caráter emergencial, MÉDICO PSIQUIATRA, com carga horária de 
15hs semanais e valor da hora de R$ 76,87. Os interessados deverão 
protocolar junto ao setor de Protocolo, situado à Av Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Olaria SP, no prazo de 04/11 a 11/11/2022, das 9:00 às 
16:00, os seguintes documentos: Curriculum, comprovante de residência, 
cópia de RG, cópia do CRM, cópia do título de especialização e número 
de telefone atual. Maiores informações pelo telefone: 12 3159-3306.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - PROCESSO 558/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de 
medicamentos da Atenção Básica, que do dia 04 de novembro de 2022 a 12 de dezembro 
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 12 de dezembro de 2022 às 08:05h (Horário de
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h do mesmo 
dia. 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 Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 PROCESSO 563/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de canetas de alta rotação 
para atender aos Centros de Especialidades Odontológicas I, II e ESFs, de forma única, 
que do dia 03 de Novembro de 2022 a 05 de Dezembro 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 05 de dezembro 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.

TERCEIRO SETOR: EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO Nº 01 AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Organização 
da Sociedade Civil Maria de Nazareth, CNPJ nº 51.783.728/0001-78, por meio 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, celebram a Certidão 
de Apostilamento 01, que modifica o Plano de Trabalho referente ao Termo de 
Colaboração nº 01/22, com o objetivo de reprogramar o recurso não utilizado no 
mês de setembro/22, no valor em torno de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), 
em decorrência da substituição de técnicos de enfermagem por cuidadores de 
idosos, sendo esse valor remanejado para o mês de dezembro/22 para custear 
despesa com décimo terceiro. A presente modificação não importa em alteração 
do valor global do Termo de Colaboração. Data de assinatura: 17/10/2022.

TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 18/2022 - AACAL

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação 
de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena - AACAL, CNPJ nº 
51.783.777/0001-00, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 02, que acrescenta o valor de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) ao objeto com objetivo de atender a à Emenda Impositiva 
Municipal para realização de reforma e manutenção da instituição. Data de 
assinatura: 25/10/2022.

TERCEIRO SETOR: EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 03 AO TERMO DE 
COLABORAÇÃO Nº 18/2022 - AACAL

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Associação 
de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Lorena - AACAL, CNPJ nº 
51.783.777/0001-00, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, celebram o Termo Aditivo 03, que acrescenta o valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) ao objeto com objetivo de atender a à Emenda Impositiva para realização 
de reforma e manutenção da instituição. Data de assinatura: 28/10/2022.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

PROCESSO Nº 043/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022
CREDENCIAMENTO Nº 01/2022
Considerando o que dos autos consta e que o presente processo atende todas 
as exigências necessárias ao interesse social e a especificidade da prestação 
dos serviços e que é inexigível o Chamamento Público, pois o objeto inviabiliza a 
competição entre interessados, RATIFICO os procedimentos e os atos praticados 
pela Comissão Permanente de Licitação para a contratação de pessoas físicas 
e jurídicas com a concessão de autorização de uso a título precário e oneroso 
de espaço para exploração comercial para montagem de barracas no 5º Festival 
da Içá de Silveiras/SP. Parecer favorável da Procuradoria Geral do Município. 
Assim, procede-se o CREDENCIANDO: Mateus Gontijo Gonçalves Araujo ME, 
Fabio Borges de Souza Silva, Vera Lucia de Melo, Camila dos Santos Almeida, 
Luciana Aparecida Barbosa de Oliviera, Roberto Carlos Vieira e Mariluce Silva 
Leal, observadas as exigências editalícias e as condições de sua proposta final.
AUTORIZO a contratação.
Publique-se.
Silveiras, 03 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Guaratinguetá comemora 15 mil toneladas 
arrecadadas na Campanha Inverno Solidário 
Mais de quinhentas famílias em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas com nova ação

Agasalhos recolhidos durante a Campanha realizada em Guaratinguetá; cidade comemora 15 mil toneladas de doações para entidades

Foto: Reprodução 

A campanha de arrecada-
ção “Inverno Solidário”, da 
Prefeitura de Guaratingue-
tá, recebeu mais de 13 mil 
itens. A campanha contou 
também com a colaboração 
de empresas, igrejas e até a 
polícia.

Entre os agasalhos doa-
dos, roupas variadas, cache-
cóis, bolsas, mochilas, calça-
dos, meias, roupas de cama, 
brinquedos. A quantidade 
de itens novos arrecadados 
também cresceu. Foram 
2.581 no total, sendo 1.266 
em mantas e cobertores e 
1.315 em agasalhos, meias, 
luvas, conjuntos infantis, 
roupas para bebês, calças 
moletom e toalhas de ba-
nho, colchões infláveis.

O resultado da campanha 
foi comemorado não só pela 
Prefeitura, como também 
por parceiros como Tekno, 
AGC Vidros, Loja Maçônica 
Luz da Mantiqueira e Dele-
gacia de Polícia de Guara-
tinguetá

Todas as doações soma-
ram mais de 15,6 mil itens, 
que foram repassados para 
505 famílias na cidade que 
enfrentam situação de vul-
nerabilidade.

A Campanha Inverno Soli-
dário 2022 foi realizada de 
10 de maio a 22 de setem-

Da Redação
Guaratinguetá

bro de 2022, com a prorro-
gação do atendimento até o 
dia 30 de setembro.

Foram 32 pontos criados 
para recebimento das doa-
ções, Fundo Social de Soli-
dariedade de Guaratinguetá, 
Empresa AGC Vidros, Escola 
Estadual Clotilde Ayello 
Rocha, sede da Prefeitura 
Municipal de Guaratingue-
tá, Qualifica Guará, Escola 
EMEF Luzia Castro Mitti-
dieri, Câmara Municipal, 
Empresa BASF, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secre-
taria Municipal de Agri-
cultura, DIP Auto Posto e 
DIP Júnior, Drogarias Ultra 
Popular, Secretaria Munici-
pal de Cultura, a secretaria 
Municipal de Educação, 
Escola Estadual Ernesto 
Quissak, Escola Wizard, 
2ª Cia de Polícia Militar 
de Guaratinguetá, Matriz 
Santo Antônio, Sicoob Cred 
São Paulo, Bamevap Crédito 
Rápido, Clínicas Odontoló-
gicas Chayilclin (Centro e 
Vila Paraíba), Stúdio Vênus 
- Salão de Beleza, Super-
mercado Colinas, Laborató-
rios Oswaldo Cruz (Centro 
e Shopping), Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá - ACEG, 
Escola de Especialistas de 
Aeronáutica e Prefeitura 
de Aeronáutica - Eear, FEG 
/Unesp Guaratinguetá, Co-
légio Fênix, Saeg (Centro e 
Jardim Aeroporto).

Águas Piquete é contemplada com 
renomado prêmio nacional do setor
PNQS destaca empresas modelo em gestão e saneamento

Na última semana, a Águas 
Piquete, empresa do grupo 
Iguá e responsável pelo tra-
tamento e distribuição de 
água na cidade de Piquete, 
foi reconhecida pelo pres-
tigiado Prêmio Nacional de 
Qualidade de Saneamento 
- PNQS Ciclo 2022. Em sua 
primeira participação no 
evento, a Concessionária foi 
contemplada com o Troféu 
Quíron Bronze na categoria 
AMEGSA (As Melhores em 
Gestão no Saneamento Am-
biental) em Nível I. O PNQS 
é o único e mais importante 
reconhecimento de modelo 
de excelência em gestão de 
saneamento do mundo e tem 
como objetivo o fomento da 
implementação de modelos 
gerenciais e a promoção de 

Da Redação
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práticas que visam o desen-
volvimento do setor.

“Esse é um dia de vitória 
para todos nós, uma pre-
miação de importante pres-
tígio que reflete o trabalho 
desempenhado por cada 
um dos colaboradores que 
tornam possível o tratamen-
to e qualidade da água. O 
trabalho continua, por isso 
estamos preparados para 
novas etapas e continuar 
evoluindo ainda mais nos 
serviços”, fomenta o diretor 
geral da Águas Piquete, Ma-
teus Banaco.

Neste ano, o PNQS com-
pleta 25 anos e premiará em-
presas destaque em outras 
categorias como As Melhores 
em Gestão no Saneamento 
Ambiental (AMEGSA), Inova-
ção da Gestão em Saneamen-
to Ambiental (IGS), Eficiência 
Operacional no Saneamento 
Ambiental (PEOS) e Gestão 

de Ativos no Saneamento 
Ambiental (PGA).

A Cerimônia Premiação 
do Ciclo 2022 será realizada 
nos dias 29 e 30 de novem-
bro em Campo Grande-MS, 
onde ocorrerá também o 
Seminário de Benchmarking 
ministrado pela ABES.


