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Atlético faz ajustes para disputar sua primeira Copa São Paulo
Caçula do Vale, alvirrubro estreia na competição a partir de janeiro; time mandará partidas no Dario Rodrigues Leite

Do sonho de se tornar um 
clube profissional à reali-
zação de entrar em campo 
para uma competição oficial 
muita coisa aconteceu. A 
ambição do ex-goleiro Caca-
lo em criar um novo time de 
futebol em Guaratinguetá 
teve início com alguns rabis-
cos, camisas confeccionadas 
por conta própria, o nome 
da cidade e duas cores que 
representam o futebol local. 
Neste ano, o Atlético deu 
os primeiros passos, mas 
a partir de janeiro o time 
começa um capítulo mais 
do que especial, a estreia na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior.

O Corujão do Vale, apeli-
do dado à nova equipe da 
região, está no Grupo 13 
ao lado de Goiás, Gama-DF 
e Grêmio Pague Menos-CE. 
Para chegar à segunda 
fase, o Atlético Guaratin-
guetá precisa ficar entre os 
dois primeiros colocados. 
“Estamos fazendo a pre-

Gabriel Mota
Piquete

paração há cerca de trinta 
dias, começamos com trinta 
atletas, todos registados 
na Federação, assim como 
nossos atletas do sub-15 e 
sub-17”, destacou Cacalo, 
idealizador e preparador de 
goleiros do clube.

Para chegar em 2023 com 
chances reais de classifica-
ção na Copinha e nas demais 
competições, o Atlético 
realizou em 2022 uma tem-
porada de calendário cheio 
disputando as edições do 
Campeonato Paulista sub-
11, sub-13, sub-15, sub-17 
e sub-20. O clube ainda lan-
çou oficialmente a equipe 
feminina, que também dis-
puta competições estaduais 
no sub-17.

“Esperamos em algum 
momento filiarmos à Fede-
ração Paulista como time 
profissional. Por enquanto 
somos filiados como time 
de base”, ressaltou Cacalo.

Ex-zagueiro, com história 
de acessos e vitórias pelo 
Guaratinguetá, Rocha foi o 
técnico do time masculino 
nas categorias de base deste 
ano e será o comandante do 

alvirrubro na Copinha de 
2023. “É um excelente pro-
fissional, (excelente) traba-
lho, tem muita experiência 
dentro de campo”, ressaltou 
o preparador de goleiros ao 
responder sobre o treinador 
da equipe.

O Atlético Guaratingue-
tá treina atualmente no 
campo do Teci Guará, no 
Pedregulho. A equipe man-
dará seus jogos no Estádio 
Professor Dario Rodrigues 
Leite. A preparação física 
dos jogadores acontece em 
uma academia da cidade, 
que firmou parceria com a 
equipe.

De acordo com Cacalo, a 
preparação está em ritmo 
acelerado, foi realizada uma 
pré-temporada de 15 dias e 
uma intertemporada. “Agora 
estamos na preparação téc-
nica e tática com o Rocha e 
esperamos fazer um bom 
papel na Copa São Paulo”, 
salientou.

O elenco do Atlético conta 
com trinta jogadores, com 
25 deles inscritos para 
disputar a competição em 
janeiro.

Foto: Reprodução ACG

Jogadores do sub-17 durante partida do Atlético; clube representa Guaratinguetá na próxima Copa São Paulo

Foto: Reprodução

Pinda exporta US$ 180 milhões e se 
torna oitava cidade com maior índice
Desenvolvimento Econômico comemora índice puxado por comércio de petróleo e pelo setor industrial

Pindamonhangaba come-
morou, mais uma vez, dados 
positivos nas exportações. 
No último mês, a cidade con-
tabilizou US$ 188 milhões 
exportados, dado que coloca 
o município como o oitavo 
que mais exporta no estado 
de São Paulo.

O índice foi divulgado, 
recentemente, pelo Minis-
tério da Economia, com base 
no levantamento realizado 
pelo Comex Stat. O volume 
comercializado comprova o 
crescimento econômico da 
cidade, além de enfatizar 
que 2022 está superando as 
projeções. O estudo passou 
a ser realizado pelo Governo 
Federal ainda em 1997, mas 
os melhores índices de Pin-
damonhangaba estão todos 
neste ano: em março foram 
US$ 245 milhões, em junho 
US$ 210,7 milhões, em se-
tembro US$ 177,4 milhões. 
Em abril foi de US$ 176,8 
milhões.

“Estamos superando os 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

nossos próprios recordes e 
as informações do Ministério 
da Economia demonstram 
que a tendência é de cresci-
mento consolidado, e isso vai 
refletir em todos os setores 
como comércio, serviços, 
construção civil e outros”, 
comemorou o prefeito Isael 
Domingues (PL), que desta-
cou que a missão da secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico é de gerir o mo-
mento proveitoso para criar 
oportunidades de emprego, 
renda e investimentos.

Ao todo, a cidade já expor-
tou, em dez meses, cerca de 
US$ 1,5 bilhão. Se compa-
rado com o ano anterior, a 
elevação é 138%, quando no 
mesmo período comerciali-
zou US$664 milhões.

A locomotiva do cresci-
mento é puxada pela venda 
de óleos brutos de petróleo 
e minerais, que totalizam 
US$634 milhões, além das 
transações de alumínio em 
forma bruta, chapas ou ti-
ras, que geraram US$ 412,5 
milhões, assim como a meta-
lurgia, que movimentou US$ 
300 milhões

Polo Industrial de Pindamonhangaba; em oitavo lugar, cidade participa do ranking de exportação do estado de São Paulo em 2023

O registro coloca a ci-
dade à frente de outros 
importantes municípios da 
RMVale (Região Metropoli-

tana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), como Jacareí 
e Taubaté.

Além de Pindamonhanga-

ba, outras cidades da região 
que tiveram índices positivos 
foram Lorena (85%), Cruzei-
ro (44,5%), Ilhabela (41,6%), 

São Sebastião (21,6%), Ja-
careí (17,7%), Caçapava 
(9%), Guaratinguetá (9%) e 
Taubaté (1,9%).
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EXAME DE IMAGEM É NA SANTA CASA!

Prefeitura de Piquete abre inscrições para 
realização concurso público com 24 vagas 

A Prefeitura de Piquete abriu 
nesta segunda-feira (21) as ins-
crições para o concurso público 
que deve garantir o ingresso de 
24 novos servidores munici-
pais em 2023. Além das vagas 
diretas, o certame servirá para 
o preenchimento de cadastro 
reserva de profissionais.

Em nota divulgada no site 
oficial piquete.sp.gov.br, a Pre-
feitura revelou que as inscri-
ções para o concurso seguirão 
abertas apenas até o próximo 
dia 1. O processo de seleção 
conta com oportunidades 
com salários que variam de 
R$ 1.330,40 a R$5.344,28, 
para candidatos que possuem 
desde o ensino fundamental 
até o ensino superior. 

Disponível no site do Institu-
to IBDO Projetos, contratado 
pelo Município para organizar 
o concurso, o edital informa 
que são oferecidas 24 vagas, 
distribuídas pelos 12 cargos, 
auxiliar de almoxarifado (1), 
auxiliar de desenvolvimento 
infantil (5), engenheiro civil (1), 
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escriturário (4), farmacêutico 
(1), fiscal (1), guarda patrimo-
nial (4), lixeiro (2), operador de 
máquina pesada (1), procura-
dor jurídico (1), professor de 
educação física (1) e professor 
de educação especial (2).

Válido por dois anos, o cer-
tame conta também com ca-
dastro reserva para 14 fun-
ções, agente de saneamento, 
assistente social, atendente, 
calceteiro, dentista, eletricista, 
encanador, inspetor de alunos, 
médico veterinário, professor 
de ensino infantil, psicólogo, 
técnico em edificação, técnico 
em enfermagem e vigia. 

As provas objetivas, que 
variam de conteúdo de acordo 
com o cargo desejado, serão 
aplicadas no dia 11 de dezem-
bro. Os locais de realização dos 
exames deverão ser divulgados 
até o fim deste mês no site da 
Prefeitura.  

Os moradores da região inte-
ressados em se inscreverem no 
concurso devem acessar o site 
da organizadora, ibdoprojetos.
org.br. As taxas de inscrição 
variam de R$ 19 e R$ 22, de 
acordo com a vaga pretendida 
pelo candidato.

Salários oferecidos pelo Município variam de R$ 1.330 a R$ 5.344; prova é agendada para o próximo dia 11

Prefeitura de Piquete; cidade abre inscrições para concurso público com contratações em cargos e reservas com atuação a partir do próximo ano

Foto: Arquivo Atos

Buscando coibir o funcio-
namento de cativeiros clan-
destinos de aves silvestres 
na região, a Polícia Militar 
Ambiental deflagrou no últi-
mo fim de semana operações 
em três municípios. Além do 
resgate de 83 pássaros, a ini-
ciativa resultou na aplicação 
de R$ 41,5 mil em multas aos 
responsáveis pelos crimes 
ambientais.

De acordo com a PM Am-
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biental, as primeiras duas 
operações foram realizadas na 
manhã da sexta-feira (18) em 
Guaratinguetá e Roseira. Na 
primeira cidade, os policiais 
encontraram 44 aves em um 
cativeiro montado em uma 
propriedade rural no bairro 
Vila São Bento. Ao constatarem 
o crime, os policiais encami-
nharam o dono do imóvel à 
Delegacia de Guaratinguetá, 
onde ele foi liberado após 
pagar uma multa de R$ 22 
mil. Em Roseira, a ação policial 
ocorreu em um sítio no bairro 
Pedro Leme. Flagrado manten-

Polícia Militar Ambiental resgata aves 
silvestres de cativeiros em três cidades
Operações realizadas no último fim de semana libertam mais de oitenta pássaros; 
três homens são punidos por crime ambiental com direito a R$ 41,5 mil em multas

Aves resgatadas em operações da Polícia Ambiental; três indiciados

Foto: Reprodução PMA

do ilegalmente 19 pássaros em 
gaiolas, o proprietário do imó-
vel foi levado à Delegacia de 
Roseira, onde foi multado em 
R$9,5 mil e solto em seguida. 

No último sábado (19) foi a 
vez de Lorena ser palco de uma 
operação da PM Ambiental. 
Após denúncia anônima, os 
agentes invadiram uma casa 
no bairro Cidade Industrial.

No fundo da residência, eles 
se depararam com vinte aves 
silvestres trancafiadas em um 
cativeiro. Sem autorização 
para manter os animais no 
local, o dono do imóvel foi 

encaminhado à Delegacia de 
Lorena, sendo liberado apenas 
após pagar uma multa de R$ 
10 mil.  

Apesar de não terem sido 
presos, os três homens, que 
não tiveram suas idades divul-
gadas, responderão por crime 
ambiental.

Os pássaros resgatados nas 
operações foram levados ao 
Cetas (Centro de Triagem de 
Animais Silvestres), órgão do 
Ibama (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis), que 
funciona em Lorena.

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.



25 DE NOVEMBRO DE 2022 3

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, 
p isc 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. 

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 

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 se-
gredos para fazer a 

industrial completa. 
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 ia is 
usados de constru-
ção, reforma e demo-
lição: Portas, janelas, 
vitrôs, pias, louças, 
portões, grades, ma-
deiras, esquadrias de 
alumínio, blocos de 
vidro e etc. Telefone: 
(11) 94180-8459

Guaratinguetá: Tra-
balhamos com mu-
das 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, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios Flexíveis. Men-
salidade que cabe no 
seu bolso e primeira 
aula 100% gratuita. 
Ligue e agende seu 
horár io. 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-

maquiagem perfeita. 
Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra 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 partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
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 

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-
nheiro, todo mobi-
liado. Área de lazer 
com piscina adulto e 
infantil, campo de fu-
tebol, churrasqueira 
e sala de jogos: Va-
lor: 1.400,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Ubatuba: Cobertura 
duplex com terraço 
gourmet e piscina 
par t icu lar.  São 3 
dormitórios sendo 
2 suítes, 3 banhei-
ros, sala de estar e 
jantar, cozinha tipo 
americana completa, 
com todos os uten-
sílios domésticos e 
varanda. vista para a 
piscina. Acomoda até 
12 pessoas. Valor: 
350.00
Telefone: (12) 99673-
1324

Pindamonhangaba: 
Casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, banhei-
ro social, quintal, 2 
vagas na garagem, 
condomínio Novo 
Hor izonte. Valor : 
750,00. Telefone: 
(12) 99145-6539

Ilhabela: Alugo casa 
para temporada, fi-
nais de semana e 
carnaval. Com exce-
lentes acomodações, 
bem localizada, perto 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 29/2022 – PROC. Nº 608/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas 
– CEO tipo II, situado à Rua Dr. Francisco Azevedo Nunes, 25 – Jardim Margarida, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 
09h30min do dia 16 de janeiro de 2023, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala 
de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 586/2022-SUP; 
9298/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para 
contratação da empresa SMARAPD INFORMÁTICA LTDA, situada na Rua Aurora, 
nº 446, Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.050-100, devidamente inscrita no 
CNPJ nº 50.735.505/0001-72, inscrição estadual nº 582.349.266.112, endereço 
eletrônico: lasercomercial@smarapd.com.br, telefone: (16) 2111-9898, cujo objeto 
consiste na contratação de serviços de confecção, montagem e impressão de 
carnês de IPTU, ISS e de carta de cobrança (auto envelopes) das taxas de licença 
para o exercício de 2023. DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal nº 
8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 597/2022-SUP 
e 8543/2022-GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, 
para contratação da empresa T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.095.590/0001-
60, inscrição estadual nº 332.275.870.111, com sede na na Av. Rui Barbosa, 
nº 1.023, Santa Rita, Guaratinguetá/SP, CEP: 12502-010, endereço eletrônico: 
tiagoferreiradaniellorena@gmail.com, telefones: (12) 3133-7073 e (12) 99814-
7230, cujo objeto consiste na contratação de serviço de recarga de extintores de 
incêndio, instalados no Centro Social Urbano (CSU).
DATA DA ASSINATURA: 24/11/2022.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PE 43/22 – Proc. Lic. Nº 451/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
LORENA OBJETO: Aquisição de materiais para atender as necessidades do setor 
de Vigilância Sanitária. Prazo de 6 (seis) meses. CONTRATADA: MARIA MARTA 
PEREIRA DE ALMEIDA 50854232672 - CNPJ: 39.852.391/0001-08. Vencedora do 
item: 9. VALOR TOTAL: R$ 4.478,80 (quatro mil e quatrocentos e setenta e oito 
reais e oitenta centavos). CONTRATADA: NINE DIGITAL BANK – CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 30.997.140/0001-85. 
Vencedora dos itens: 2, 3 e 8. VALOR TOTAL: R$ 15.770,00 (quinze mil e 
setecentos e setenta reais). CONTRATADA: HG COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA - CNPJ: 34.425.883/0001-01. 
Vencedora dos itens: 4, 5, 6 e 7. VALOR TOTAL: R$ 10.370,00 (dez mil e trezentos 
e setenta reais). DATA DA ASSINATURA: 24/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 38/22 – Proc. Lic. Nº 413/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Aquisição de aparelhos de 
ultrassom para profilaxia e motor de endodontia para a utilização do Centro 
de Especialidades Odontológicas. Prazo: 06 (seis) MESES. CONTRATADA: 
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 06.189.855/0001-99 - 
Vencedora dos itens: 1 e 2. VALOR TOTAL: R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 24/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 337/2022 - 5478/2022-GPRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação 
de serviços de reparo e substituição de válvula na caixa d’água do Mercado 
Municipal de Lorena/SP. CONTRATADA: T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS 
EIRELI – CNPJ 41.095.559/0001-60. Vencedora do item. VALOR TOTAL: 
R$ 3.130,40 (três mil, cento e trinta reais e quarenta centavos). . DATA DA 
ASSINATURA: 23/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 586/2022 - 9298/2022-GPRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação 
de serviços de confecção, montagem e impressão de carnês de IPTU, ISS e de 
carta de cobrança (auto envelopes) das taxas de licença para o exercício de 2023. 
CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 50.735.505/0001-72. 
Vencedora dos itens: 1; 2 e 3. VALOR TOTAL: R$ 17.582,00 (dezessete mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais). DATA DA ASSINATURA: 24/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 597/2022 - 8850/2022-GPRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação 
de serviço de recarga de extintores de incêndio, instalados no Centro Social Urbano 
(CSU). CONTRATADA: T C DE CASTRO EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ 
41.095.590/0001-60. Vencedora dos itens: 1; 2 e 3. VALOR TOTAL: R$ 913,00 
(novecentos e treze reais). DATA DA ASSINATURA: 24/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP 10/22 – Proc. Lic. Nº 75/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa 
para Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do município de Lorena/
SP, dentro do Programas e Ações Financiáveis pelo FEHIDRO, conforme Projeto 
Básico e demais anexos. Prazo: 12 (doze) meses. CONTRATADA: VALLENGE 
CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA. CNPJ: 06.334.788/0001-59. 
Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 411.767,31 (quatrocentos e onze mil e 
setecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos). DATA DA ASSINATURA: 
24/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP 16/22 – Proc. Lic. Nº 332/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA para AMPLIAÇÃO DO PAÇO 
MUNICIPAL – SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS, na Av. Capitão Messias 
Ribeiro, 625 – Bairro Olaria, para atender as necessidades da população de Lorena, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme consta nos 
projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, 
composição de BDI e demais anexos.. Prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: 
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90 - Vencedora 
do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 305.569,55 (trezentos e cinco mil e quinhentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). DATA DA ASSINATURA: 
24/11/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP 20/22 – Proc. Lic. Nº 421/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia para obra de REFORMA DA PRAÇA 
CAP. MÓR MANOEL PEREIRA DE CASTRO na Rua Dom Bosco, s/nº, Bairro 
Centro, Lorena, SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, 
conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 
Composição de BDI e anexos. Prazo de 12 (doze) meses. CONTRATADA: OSAKA 
CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 04.769.815/0001-90 - Vencedora do item: 
1. VALOR TOTAL: R$ 222.377,13 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta 
e sete reais e treze centavos). DATA DA ASSINATURA: 24/11/22.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL - REABERTURA

PROCESSO Nº 046/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022
TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios; produtos 
hortifrutigranjeiros; carne bovina, suína, ave e embutidos, conforme descrições 
constantes do Termo de Referência-Anexo I.
A Prefeitura Municipal de Silveiras tendo em vista as solicitações de 
esclarecimentos da empresa CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
96.413.380/0001-65 sendo as manifestações ACOLHIDAS INTEGRALMENTE pela 
equipe técnica da Secretaria requisitante e Pregoeiro quanto a especificação dos 
itens do certame, RESOLVE: Art. 1º- Retificar o Edital e o Termo de Referência atual. 
Art. 2º- Reabrir o prazo para a entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da 
declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação, dos envelopes 
proposta e documentos de habilitação e, ainda, da declaração de microempresa 
ou empresa de pequeno porte para o dia 13/12/2022 às 09:00 horas, visto que 
as alterações afetarão a formulação das propostas. Art. 3º- Comunicar que ficam 
inalteradas as demais condições do edital. A íntegra do EDITAL RETIFICADO sob 
o nº 56/2022, encontra-se à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura 
Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal da Transparência, 
item Licitações.
Silveiras, 24 de novembro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal
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Uso de máscaras volta a ser obrigatório 
para ambientes fechados em Cunha
Decreto leva em conta o aumento de casos de contaminação e falta de aceitação da vacina na cidade

O prefeito de Cunha, José 
Éder Galdino da Costa (PSDB) 
publicou, no Diário Oficial do 
Município, o decreto 061/2022 
que estabelece a obrigatorieda-
de do uso de máscaras nos 
ambientes fechados, como 
forma de enfrentamento da 
Covid-19. Segundo o decreto, 
a medida foi necessária devi-
do ao gradativo aumento de 
casos positivos no município, 
possivelmente gerado pela 
alta transmissibilidade da nova 
cepa do novo coronavírus.

Pelo decreto, fica determina-
da a obrigatoriedade do uso de 
máscara no interior de órgãos 
públicos, considerados aqueles 
de uso especial como edifícios 
ou terrenos destinados a ser-
viço ou estabelecimento da 
administração pública; nos 
estabelecimentos privados, em 
especial nos estabelecimentos 
comerciais e prestadores de 
serviço. 

O uso de máscara é obriga-

Andréa Moroni
Cunha

tório pela população em geral, 
por agentes públicos, prestado-
res de serviço e particulares, 
por contribuintes, clientes, 
consumidores, fornecedores, 
empregados e colaboradores. 
“Fica reiterada a recomenda-
ção para que seja utilizada 
máscara de proteção quando 
da circulação de pessoas nos 
espaços de acesso aberto ao 
público, incluídos os bens de 
uso comum da população, 
inclusive vias públicas”.

O secretário de Saúde de 
Cunha, Gilvam Augusto Coe-
lho, destacou que os casos da 
doença têm aumentado no 
município, “O decreto também 
leva em consideração as proje-
ções do Ministério da Saúde e 
da Fiocruz quanto à tendência 
de crescimento dos casos de 
síndrome respiratória”.

Segundo Silva, a falta de ade-
são vacinal no momento tam-
bém é um fator que preocupa a 
Prefeitura. “No momento temos 
95,97% da população com es-
quema vacinal iniciado, porém 
temos 777 faltosos na segunda 
dose e 6.920 pessoas faltosos 

Foto: Arquivo Atos

Uso de máscaras durante a pandemia na RMVale; Cunha volta a tornar obrigatório a utilização da proteção contra Covid em toda cidade

na primeira dose adicional”. A 
vasta zona rural também não 
é empecilho para a vacinação, 
de acordo com o secretário. 

“Temos equipes disponíveis 
para isso, a não aceitação que 
dificulta”.

Neste sábado (26), a secre-

taria de Saúde realizará mais 
um mutirão de vacinação. 
Todas as unidades de saúde 
estarão abertas das 8h às 16h. 

Em Cunha, a quarta dose de 
reforço está sendo aplicada 
nos adultos acima de quarenta 
anos.

Câmara de Lorena aprova diretrizes orçamentárias 
para 2023 com oito emendas de três parlamentares
Previsão de gastos, segundo a Prefeitura, deve chegar a R$ 320  milhões no ano que vem; social, saúde, agricultura, 
esporte e juventude são áreas mais reforçadas para investimentos municipais em avaliação de vereadores

Em uma sessão rápida, mas 
acalorada pelos debates, a 
Câmara de Lorena aprovou na 
segunda-feira (21) a LDO (Lei 

Andréa Moroni
Lorena

esporte como meio de vida e 
renda, além de trazer, por meio 
da prática esportiva, saúde e 
qualidade de vida”. A verba 
vai aumentar o número de 
jovens atendidos pelo Fadenp 
(Fundo de Apoio ao Desporto 
Não Profissional).

Emenda de autoria do verea-
dor Marcelo Alvarenga (PSD), 
destina verba para três progra-
mas sociais: R$ 850 mil para 
o Fundo Municipal do Idoso; 
R$ 50 mil para a secretaria da 
Agricultura para a implemen-
tação de atividades relaciona-

Longuinho e Wanessa, vereadores que apresentaram alterações na LDO

Foto: Arquivo Atos

das à agricultura familiar e 
o fomento de projetos nesse 
segmento; R$ 500 mil para 
implantação e manutenção do 
Centro de Zoonoses.

Também através de emenda 
foi determinado o repasse de 
R$ 300 mil para a Estação da 
Juventude, que faz parte da 
subsecretaria da Juventude. O 
dinheiro seria usado para mo-
biliar o espaço, que funciona 
na antiga estação de trem, e 
promover curso de capacitação 
para jovens.

Outro projeto beneficiado 

através de emenda foi o da 
Cozinha Piloto para os jovens 
que deixem a Fundação Casa. 
Serão destinados R$ 460 mil 
para atender esses egressos 
e suas mães ou responsáveis, 
que receberão capacitação na 
área de gastronomia. Todos 
os alimentos produzidos na 
cozinha serão encaminhados 
para crianças atendidas pelo 
Provim.

Essas duas últimas emendas 
também foram de autoria dos 
vereadores Fábio Longuinho e 
Wanessa Andrea.

de Diretrizes Orçamentárias) 
para 2023. O texto foi apro-
vado por 15 votos a 1. Apenas 
o vereador Élcio Vieira Júnior 
(PSB) foi contrário.

Pelo projeto enviado pelo 
Executivo, o orçamento para o 
ano que vem será de R$320 mi-

lhões. Ao texto foram acrescen-
tadas oito emendas, segundo 
o presidente Fábio Longuinho 
(PSD). “Quatro emendas foram 
aprovadas por 9 votos a 7 e 
nas outras quatro, teve empate 
(8 a 8). Eu desempatei para a 
aprovação”.

As emendas são nas áreas 
sociais, saúde, agricultura, 
esporte e juventude. Uma das 
emendas, de autoria de Longui-
nho e Wanessa Andrea (Cida-
dania), trata do meio ambiente, 
com a destinação de R$ 100 
mil “para o financiamento e im-
plementação de ações visando 
a restauração, reconstituição 
e preservação do patrimônio 
ambiental, incluindo iniciativas 
de reflorestamento, obras am-
bientais, de gestão de resíduos 
sólidos e outras que possam 
colocar em risco a manutenção 
do Meio Ambiente (trecho da 
emenda)”.

Outra emenda trata do setor 
de esportes. Também de auto-
ria de Longuinho e Wanessa 
Andrea, foram destinados 
R$100 mil para “planejar, 
organizar e controlar as ativi-
dades relativas ao desporto e 
lazer, a fim de formar cidadãos 
e atletas que se utilizem do 


