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Prefeitura anuncia projeto para calçadas na região 
central com foco na urbanização de Pindamonhangaba

Cachoeira intensifica fiscalização 
contra descarte de lixo na feira
Feirantes flagrados desrespeitando lei devem ser multados; acúmulo de resíduos desagrada famílias do bairro Vila Carmen

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista confirmou, na terça-
-feira (28), que intensificará as 
ações de conscientização e de 
fiscalização contra o despejo 
de lixo na região do bairro 
Vila Carmen, que abriga a feira 
livre, popularmente conhecida 
como ‘Feira do Produtor’. Os 
feirantes que forem flagrados 
abandonando resíduos no 
trecho deverão ser multados a 
partir do próximo dia 9. 

Uma nota divulgada na últi-
ma sexta-feira (25), na página 
da Prefeitura no Facebook, 
destacou que alguns feirantes 
que atuam na cidade estão 
descumprindo uma lei muni-
cipal, criada em junho deste 
ano, que determina que eles 
mantenham limpas as áreas 
em torno de suas barracas. 
O comunicado ressalta que 
moradores do Vila Carmen 
têm denunciado uma grande 
quantidade de lixo espalha-
da ao longo da Avenida dos 
Ferroviários, todas as sextas-
-feiras, após a feira livre. Além 
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de prejudicar o trabalho da 
equipe municipal de limpeza, 
a situação tem gerado preo-
cupação na Prefeitura, já que 
os resíduos podem ocasionar 
entupimentos no sistema de 
drenagem do bairro. 

Buscando garantir o cum-
primento da lei municipal, o 
Executivo ampliará as ações 
de conscientização e de fisca-
lização junto aos vendedores 
que atuam no local, sendo que 
grande parte deles não reside 
na cidade. 

Segundo a secretária da 
Fazenda de Cachoeira, Cláudia 
Siqueira, a equipe do setor 
de Fiscalização de Posturas 
distribuirá aos feirantes sacos 
de lixo e novamente cópias 
da lei municipal. A partir do 
próximo dia 9, os servidores 
verificarão no fim da feira 
as barracas em que o lixo 
foi ensacado corretamente, 
possibilitando sua retirada 
pelo caminhão da coleta. 
Os vendedores que forem 
flagrados desrespeitando a 
determinação deverão ser 
penalizados. “O feirante que 
não deixar o seu lixo pronto 
para ser recolhido estará 

sujeito a uma primeira multa 
de R$ 53,55, correspondente 
à meia UFR (Unidade Fiscal 
de Referência). Em caso de 

rescendência, o valor sobe 
para R$ 107,10, referentes 
a uma UFR, e ele passa estar 
impedido de montar sua ban-

ca. Torcemos para que não 
seja necessário chegar nesse 
ponto de penalização, mas 
para isso precisamos contar 

com a colaboração do feirante. 
Nosso objetivo é que a lei seja 
cumprida e que nossa popu-
lação não seja mais afetada”.

Com foco na urbanização 
adequada, Pindamonhangaba 
lançou normas regulamentares 
para a instalação de extensão 
temporária de passeio público 
pelo comércio e empresas. O 
debate da proposta contou com 
representantes da Acip (Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba).

O objetivo da proposta é 
autorizar a implantação de 
uma plataforma para função 
recreativa e gastronômica, 
eliminando transtornos com a 
colocação de mesas e cadeiras 
no passeio público. “Esta ação 
foi uma demanda passada pelo 
prefeito Dr. Isael Domingues 
(PL) e visa harmonizar a re-
lação urbana entre comércio 
e pedestres. Trata-se de uma 
solução inovadora que muitas 
cidades estão utilizando para 
administrar esse conflito, tra-
zendo segurança e incentivan-
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do o entretenimento que gera 
emprego e renda”, pontou a 
secretária de Obras e Planeja-
mento, Marcela Franco.

Com a iniciativa, o espaço 
público poderá contar com 
bancos, floreiras, mesas, ca-
deiras, lixeiras e guarda-sóis, 
mas a instalação, assim como 
a manutenção e emoção dos 
equipamentos, será de res-
ponsabilidade do comerciante. 
Para que a área seja utilizada, 
o interessado deve apresentar 
documentação, croqui da loca-
lização, justificativa e projeto 
de instalação.

Entre as determinações, 
estão a autorização a ser con-
cedida em via pública em que 
a velocidade máxima não ul-
trapasse 50km/h; os parklets 
devem ser feitos de material re-
sistente e durável; a instalação 

Normatização do passeio é aposta para democratizar uso do espaço, além de fomentar comércio local

Área na região central de Pinda, que receberá novos parklets para fomentar comércio e lazer da população

Foto: Reprodução PMCP

não pode ocupar mais que 2,2 
metros e deve ser colocada em 
vaga paralela ao alinhamento 
da calçada; as condições da 
calçada, drenagem e segurança 
deverão ser preservadas; os 
parklets deverão ter proteção 
em todas as faces voltadas 
para a rua.

O prefeito apontou que há 
um problema de postura de 
alguns estabelecimentos da 
cidade que obstruem a passa-
gem nas calçadas. Para Isael, 
essa é uma oportunidade para 
que os restaurantes e casas 
de entretenimento possam 
implantar a melhoria, uma vez 
que geram empregos, receita e 
lazer ao município. O chefe do 
Executivo alertou ainda que a 
fiscalização será reforçada para 
que a passagem nos passeios 
públicos esteja assegurada.

Feira livre à céu aberto em Cachoeira Paulista; Prefeitura anuncia que aumentará fiscalização para despejo de lixo por feirantes no município
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A VOZ DO MERCADO                  
As declarações do presidente eleito 
causaram alvoroço no mercado 
financeiro. Afinal, quem é este 
mercado? O mercado financeiro é 
um conjunto de pessoas, físicas e 
jurídicas, que tem a sua atividade 
principal na aplicação financeira. 
São os rentistas, vivem de renda.
Estima-se por volta de 25 milhões 
de pessoas representadas por entida-
des financeiras, empresas e pessoas 
físicas.
Como existe o mercado financeiro 
existe também o mercado consumi-
dor, muito maior.
O mercado financeiro é organizado, 
centralizado, e o mercado consu-
midor pulverizado pelas diversas 
regiões do país.
O motivo de tanto alvoroço é o teto 
de gastos, para um país com uma 
característica contumaz: gasta sem-

pre mais do que arrecada!
Logo, torna-se refém do mercado 
financeiro para cobrir os seus gastos 
ou alimentar a armadilha que os 
governos criam: dependência do 
sistema financeiro.
O instrumento macroeconômico 
do aumento da taxa de juros para 
conter a inflação é o alimento da 
armadilha fiscal que os governos 
criaram.
Quanto pior para a economia, como 
a perda da renda, desemprego, infla-
ção, melhor para os rentistas, com o 
aumento da taxa de juros.
A fala do presidente eleito quando 
fala em gasto público, -furar teto, 
ou licença para gastar-, para resga-
tar o social o mercado agradece.
O problema é que o mundo mudou. 
O poder dominante, não percebeu 
ou percebeu intencionalmente, que 
somos subproduto da “financeiria-
lização”.
O que vem a ser a financeirializa-
ção?
Com o desenvolvimento do ca-
pitalismo industrial ao longo dos 
séculos XVIII e XIX, o setor 
financeiro, ou o capital financeiro, 
foi fundamental para a consolidação 
das indústrias.
As grandes empresas não tinham 
problemas para a captação de 
recursos, mas as pequenas e médias 
tinham dificuldades para se estabe-
lecer em um mercado competitivo.
O que se observa nos meados do 
século XX que o capital industrial 
e o capital financeiro dando origem 

ao capital monopolista.
Assim podemos entender como 
grandes instituições financeiras no 
nosso país investem em diversos 
ramos da economia e empresas 
industriais, de serviços, criam os 
seus próprios bancos e investem no 
mercado financeiro.
Atualmente, os grandes grupos de 
investimento manejam enormes re-
cursos financeiros ao toque de dedo.
O capital flui entre os países de 
acordo com o interesse destes gru-
pos de especuladores.
A financeirização leva ao processo 
de desindustrialização e a falta de 
desenvolvimento onde o dinheiro é 
usado para fabricar dinheiro.
Para os países emergentes a situa-
ção é bastante grave, pois há poucas 
condições para a implementação de 
parques industriais, participação na 
economia mundial com serviços de 

baixo custo, desemprego estrutural, 
inflação, necessidade de reformas 
e uma crônica dependência em 
relação aos países desenvolvidos e 
ao interesse de grupos investidores 
internos e externos.
Resumindo: a falta de lucratividade 
do setor industrial fez com que o 
fluxo de capitais migrasse para o se-
tor especulativo financeiro. Bingo!
O grau de financeirização da eco-
nomia contribui para a volatilidade 
do mercado de capitais e para a 
crise financeira com o consequente 
afastamento dos investimentos na 
economia produtiva, tendo como 
impacto o desemprego, a má distri-
buição de renda, além dos aspectos 
sociais como a insegurança alimen-
tar, a economia informal.
Não temos muito a fazer além de 
seguir a receita clássica de planeja-
mento e disciplina de gastos.
Será que a equipe de transição e o 
próximo governo têm noção deste 
fenômeno.
O presidente do Banco Central, o 
guardião da nossa moeda, até o pre-
sente momento, não foi consultado.
Ele está esperando ser chamado!
Não deveria ser o primeiro a ser 
consultado?
Como afirma, um dos membros 
da transição: André Lara Resen-
de:” sem um Estado competente e 
responsável não há como pensar 
em desenvolvimento. Agora com a 
obrigação de ser socialmente inclu-
sivo e ambientalmente sustentável”. 
Ver para crer!

 “ O motivo de tanto alvoroço é o teto 
de gastos, para um país com uma 

característica contumaz: gasta sempre 
mais do que arrecada!”

“A nova era acelerará 
mudanças em métodos 

de produção, com aumento da demanda 
por uma economia verde e estilos 

de vida sustentáveis. 
Temos que aproveitar a oportunidade”

Carlota Perez, economista 

RMVale tem horários 
ampliados na RMVale
e espera por aumento
para as vendas no Natal
Municípios incentivam compras em estabelecimentos 
locais, com novas promoções, sorteio de prêmios e dinheiro

O fim do ano se aproxima e 
a expectativa para o Natal au-
menta. A data deve movimentar 
as ruas de todo o país, levando 
mais de 118 milhões de consu-
midores às compras. É o que 
aponta pesquisa realizada pela 
CNDL (Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas) e pelo 
SPC Brasil (Serviço de Proteção 
ao Crédito).

No comércio da região não é 
diferente. Os lojistas já estão 
se movimentando e esperam 
aumento nas vendas em relação 
ao ano passado, quando o Natal, 
a melhor época do ano para os 
comerciantes, ainda sofria com 
os impactos do período de res-
trição da pandemia de Covid-19.

Para garantir esse melhor 
índice esperado, associações 
comerciais e prefeituras têm co-
locado em prática planejamento 
para atrair o consumidor.

Em Pindamonhangaba, o “Na-
tal Encantado”, que conta com 
atividades na praça Monsenhor 
Marcondes, conta com deco-
ração especial, a presença da 
Família Noel e mais de cinquenta 
shows musicais e apresenta-
ções culturais gratuitos. Além 
da Monsenhor Marcondes, as 
praças Sete de Setembro, Cisas, 
da Bíblia, Eventos do Araretama, 
do Quartel e da Igreja Matriz, 
recebem as ações. 

Além dos shows e da presença 
do Papai Noel e Cia, serão rea-
lizadas duas outras atrações, o 
espetáculo “Era uma vez o Natal 
(Circo Teatro sem Lona)”, no dia 
19, às 20h, na Praça do Quartel, 

Andréa Moroni
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e a tradicional Cantata de Natal da 
Corporação Musical Euterpe, dia 
22 de dezembro, às 20 horas, na 
Igreja Matriz.

“A expectativa para o Natal deste 
ano é muita positiva e estamos 
trabalhando para termos uma 
decoração natalina para encantar 
a todos, além de uma programa-
ção diversificada até o dia 23 de 
dezembro”, frisou o secretário de 
Cultura e Turismo em exercício, 
Ricardo Flores.

A Associação Comercial e Em-
presarial de Pindamonhangaba 
vai realizar uma campanha de 
marketing incentivando a compra 
no comércio local neste Natal. Não 
haverá sorteio de prêmios, mas os 
comerciantes podem promover 
essa iniciativa individualmente. 
A cidade também não definiu um 
horário específico de abertura 
e fechamento do comércio. A lei 
municipal determina o horário das 
7h às 23h, e cada comerciante vai 
definir seu horário de fechamento.

Cruzeiro – A Associação Comer-
cial de Cruzeiro promove, até o dia 
31, a campanha Natal Encantado, 
com o sorteio de vários prêmios: 
cinco vales compras no valor de 
R$ 1 mil, três iPhones 11 64GB, 
uma TV "55 4K 2022 LG e um PS5. 
Também serão sorteados dez pix 
no valor de R$ 200 para os ven-
dedores das lojas participantes. O 
sorteio será realizado na sede da 
Associação, no dia 9 de janeiro, 
às 19h.

O comércio em Cruzeiro vai 
estender seu horário até às 21h, 
entre os dias 5 e 9; no dia 10, o 
atendimento será das 9h às 20h; 
entre os dias 12 e 23, das 9h às 
22h. Na véspera de Natal (24), 
será das 9h às 18h. No dia 26 
(segunda-feira), o comércio abrirá 

a partir das 13h; no dia 31, das 9h 
às 14h; no dia 2 de janeiro, reabre 
a partir das 13h.

Lorena – A Acial (Associação 
Comercial e Industrial de Lorena) 
está promovendo o “Natal Mágico 
da Acial”, com o sorteio de 12 vales 
presentes no valor de R$500 e 
duas poupanças Sincred, no valor 
de R$ 500. Um sorteio será reali-
zado no dia 12 e o outro no dia 19. 

Durante a campanha de Natal, 
um trenzinho vai passear com as 
crianças pelo centro da cidade. 
Será cobrada uma taxa de R$ 2, e 
o valor arrecadado é dividido entre 
as entidades sociais de assistência 
da cidade.

O horário estendido em Lorena 
começa no dia 7 e vai até o dia 
19, das 9h às 22h. De 20 a 23 de 
dezembro será das 9h às 23h. Nos 
sábados (dias 10 e 17) abre das 
9h às 18h; domingos (11 e 18) 
das 10h às 18h. Dia 24, as lojas 
funcionam das 10h às 16h. No dia 
26, o comércio abre às 13h, e no 
dia 31 de dezembro, das 9h às 15h.

Guaratinguetá – A Aceg (Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá) preparou uma 
campanha natalina com o objetivo 
de fomentar as vendas das lojas 
locais e beneficiar os consumido-
res do comércio da cidade. Serão 
16 ganhadores, totalizando R$ 20 
mil em prêmios. A campanha acon-
tece até o dia 24, e o sorteio está 
programado para as 11h, na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. 

O comércio de Guaratinguetá vai 
funcionar em horário estendido. 
De 5 a 23 de dezembro, será das 
9h às 22h, nos sábados (dias 10,17 
e 24), das 10h às 18h. Nos domin-
gos, dia 11, das 10h às 18h, e no 
dia 18, das 10h às 20h. Dia 31, o 
funcionamento será das 9h às 13h.

Foto: Fabiana Cugolo

Comércio de Guará, que já conta com domínio da temática natalina; cidade investe em parceria entre Associação e lojistas
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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 ót ima local i -
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

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

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. 

Lorena: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(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 ,  cachor ro 
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: 

Aprenda todos os se-
gredos para fazer a 
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 
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

Guaratinguetá: Pas-
so Título do Itagua-
rá. Preço abaixo do 
valor de mercado por 
motivo de mudança 
de cidade. Um baita 
clube! Tem de tudo. 
A melhor academia 
e piscinas. Ótimo am-
biente, principalmen-
te para esportes e no 
nível dos associados. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Pindamonhangaba: 
Lindas camisetas 
versáteis, masculi-
nas, femininas, unis-
sex e acessórios. 
Com lindíssimas es-
tampas de carros, 
motos, animais e 
paisagens. Telefone; 
(12) 99767-2837

Caraguatatuba: Mar-
cia modas. Consul-
tora de modas femi-
nina. Atendemos em 
domicílio dependen-
do da região. Parce-
lamos sua compra. 

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 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaratinguetá 
Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, Centro, Guaratinguetá, São Paulo 

 CEP: 12.500 – 040  – TEL: (012) 3132.8118 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

  Ficam convocados os trabalhadores 
rurais associados ou não, a reunirem-se, em 
Assembleia Geral Extraordinária, na forma do 
artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, no 
dia 18/01/2023, às 08:00 h (oito horas) em 1ª 
convocação ou por falta de “QUORUM”, às 09:00 
h (nove horas), em 2ª convocação, em sua sede 
social, sito à Rua Domingos Rodrigues Alves, 441, 
Centro, Nesta cidade, neste Estado, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) 
Leitura, discussão e deliberação da Ata da 
Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre 
reivindicações econômicas e sociais para 
celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva 
de Trabalho ou eventual instauração de Dissídio 
Coletivo para o setor diversificado, pecuária e 
reflorestamento (data base 1º/02/2023 – 2024); 3) 
Autorizar a diretoria do Sindicato, a negociar com 
a classe patronal  para firmar ACORDOS e/ou 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a 
implantar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE 
TRABALHO para o respectivo setor. 
Guaratinguetá, 05 de Dezembro de 2022. 

ANA DE SOUSA GUERRA GOMES 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS  
DE GUARATINGUETÁ/SP 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Pelo presente Edital, faço saber que no dia 25 de janeiro de 2023 na sede 
desta entidade, localizada na Rua Domingos Rodrigues Alves, n° 441, Centro, 
município de Guaratinguetá/SP, será realizada eleição para composição da 
DIRETORIA, CONSELHO FISCAL e DELEGADOS REPRESENTANTES ao 
Conselho da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, com seus respectivos Suplentes, o 
horário para votação será das 08h:00 às 16h:00, ficando aberto o prazo de 15 
(quinze) dias para o REGISTRO DE CHAPAS que ocorrerá a partir da data da 
publicação deste Edital, nos termos do Artigo 46º do Estatuto Social. O 
requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro 
será dirigido à COMISSÃO ELEITORAL da entidade, devendo ser assinado 
pelo encabeçador da chapa. A Secretaria do Sindicato funcionará no período 
destinado ao Registro de Chapas, no horário das 08h:30min às 11h:30min, e 
das 13h:30min às 17h:00, onde se encontrará à disposição dos interessados 
uma pessoa habilitada para o atendimento, prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e 
fornecimento do competente recibo. A apuração ocorrerá na sede da entidade 
e terá inicio ás 16h:00. A IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURAS deverá ser feita 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da relação das chapas 
registradas. Guaratinguetá/SP, 05 de dezembro de 2022.  

Ana de Souza Guerra Gomes - Presidente 
 
 
 
 Prefeitura Municipal de Piquete 
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022 - AVISO DE 

LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e 
devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 
13/2022, Processo Administrativo nº  86/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DA RUA 
JOSÉ ELEOTÉRIO – VILA ARAÇÁ NO MUNICÍPIO DE PIQUETE/SP, com recursos do TERMO 
DE CONVÊNIO 103506/2022/SDR e Recursos Próprios do Município e de acordo com os 
Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades e Custos 
Unitários, conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: 
licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: 
www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. 
DATA: 20/12/2022. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora 
de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de 
Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 05 de 
dezembro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2022 - AVISO DE 
LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados e 
devidamente cadastrado nesta Prefeitura que se encontra aberto a Tomada de Preços nº 
14/2022, Processo Administrativo nº  87/2022, PELO MENOR VALOR GLOBAL, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE 
PROJETO, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA A 
EFICIENTIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED EM PONTOS ESCUROS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS - Trecho da Avenida Presidente 
Tancredo Neves, Avenida Coronel Luiz Relvas, Rua do Piquete, Avenida Conselheiro 
Rodrigues Alves, Rua José Pires da Silva e Avenida José Ribeiro dos Santos - Piquete-SP, 
a ser adquiridos com CONVÊNIO 103507/2022/SDR e Recursos Próprios do Município e de 
acordo com os Projetos Básicos, Memoriais Descritivos e Orçamentos Estimativos de Quantidades 
e Custos Unitários, conforme descrito no edital. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: 
licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site: 
www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento das propostas. 
DATA: 20/12/2022. HORÁRIO: 14:00 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora 
de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de 
Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. Piquete, 05 de 
dezembro de 2022. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL 

PREFEITURA DE LORENA 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 617/2022-SUP; 10241/2022-
GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, para contratação 
da empresa IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, localizada na Rua Tenente 
Gelas, nº 157, Bairro Tatuapé, Arujá/SP, CEP: 03.090-030, endereço eletrônico: 
contato@iznel.com.br, telefones: (11) 5572-2434 e (11) 94470-9791, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 04.087.070/0001-80, cujo objeto consiste no emplacamento 
no padrão Mercosul junto a estampadora credenciada pelo DETRAN/SP, 
compreendendo o fornecimento e instalação das placas no veículo, bem como 
a inserção de sua confirmação em sistema informatizado Data da assinatura: 
05/12/2022.

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: 06 MESES. 
CONTRATADA: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 
42.580.139/0001-00 - Vencedora do item: 1. VALOR TOTAL: R$ 12.600,00 (doze 
mil e seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 05/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 44/22 – Proc. Lic. Nº 466/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de preços para 
o fornecimento de material gráfico para diversas secretarias. Prazo de 12 
(doze) meses. CONTRATADA: FABIANO COSTA AZEVEDO EPP - CNPJ: 
29.551.995/0001-60. Vencedora dos itens: 8, 37, 39, 40, 41, 45, 56, 57, 59, 60, 
72, 73, 75, 76, 86, 87, 102, 103. VALOR TOTAL: R$ 39.177,70 (trinta e nove mil e 
cento e setenta e sete reais e setenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/12/22.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – PE 44/22 – Proc. Lic. Nº 466/22 CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Registro de preços para o 
fornecimento de material gráfico para diversas secretarias. Prazo de 12 (doze) 
meses. CONTRATADA: PUCCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME - CNPJ: 
01.685.714/0001-43. Vencedora dos itens: 15, 16, 19, 20, 29, 33 a 36, 38, 42, 43, 
46, 47, 49, 51, 54, 55, 58, 63 a 67, 70, 74, 79, 84, 85, 88, 90, 93, 94, 96, 97, 100, 
111, 112, 113. VALOR TOTAL: R$ 176.340,67 (cento e setenta e seis mil e trezentos 
e quarenta reais e sessenta e sete centavos). DATA DA ASSINATURA: 05/12/22

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 30/2022 – PROC. Nº 619/2022.

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 
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para Ampliação/
reforma da UBS Industrial, a fim de melhorar o atendimento de saúde da população 
do Município de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 24 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
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 PROCESSO 618/2022
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisições de 
equipamentos: bomba centrífuga, que do dia 05 de dezembro de 2022 a 23 de 
janeiro de 2023 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 23 de janeiro 
de 2023 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 DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 60/2022 PROCESSO 566/2022

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital da Licitação na 
Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Compra 
de desfibriladores para o atendimento no SAMU.
A alteração no Edital ocorreu na tabela do Anexo I – Termo de Referência e no 
Anexo II – Modelo de Planilha de Proposta.
Do dia 05 de dezembro de 2022 ao dia 19 de janeiro de 2023 até às 08:00h (Horário 
de Brasília), a Prefeitura de Lorena 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 19 de janeiro de 2023 às 
08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a 
partir das 09:00h do 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° 054/2022 - Edital nº 121/2022 – Proc. 
Adm. Mun. n° 204/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
PROGRAMADA OU NÃO, PARA ATENDER A FROTA PROPRIA 
MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 16 de dezembro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 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 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 055/2022 - Edital nº 122/2022 – Proc. 
Adm. Mun. n° 205/2022 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 
ESPECIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 16 de dezembro de 2022 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 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. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010 
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Vonluntárias de projeto em Pindamonhangaba que arrecada brinquedos usados para distribuição no Natal

Entidades da região arrecadam 
brinquedos para doações no Natal
Lorena, Guará, Pinda e Roseira planejam ação para presentear crianças carentes

A obra social São Luiz, em 
Lorena, deu início à sua cam-
panha anual de arrecadação 
de brinquedos para as crian-
ças, jovens e adolescentes 
atendidos pela instituição. A 
intenção é presentear os 350 
participantes das atividades, 
entre 6 e 17 anos.

A doação pode ser feita por 
meio da adoção de uma crian-
ça, de uma determinada faixa 
etária, fazendo um pix na conta 
da instituição, ou levando um 
presente na sede da obra, que 
funciona no Oratório São Luiz, 
na Vila Hepacaré. Empresas 
também podem ajudar pelo 
setor de relações institucionais, 
acessado pelo telefone 3157-
6555 ou pelo e-mail institucio-
nal@obrasocialsaoluis.org.br. 
“Também temos voluntários 
que nos ajudam na captação 
desses presentes”, explicou o 
coordenador da Obra Social, 
Douglas Silva.

Os brinquedos e outros pre-
sentes arrecadados são se-
parados por faixa de idade e 
embrulhados. A intenção dos 
organizadores é fazer a entrega 
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dos presentes no próximo dia 
16, último dia de atividades 
nesse ano. “Nossa intenção é 
entregar um presente para 
cada uma das crianças, e um 
saquinho de guloseimas, nes-
se dia que será a nossa festa”, 
disse Douglas.

Pindamonhangaba – A Pre-
feitura e a DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher) estão com 
uma campanha para arrecada-
ção de brinquedos, a “Operação 
Criança Feliz Natal 2022”. 

O objetivo é sensibilizar a 
sociedade a doar brinquedos 
novos, que serão entregues 
para as crianças vítimas de 
violência. “As entregas ocorre-
rão para as crianças no interior 
da DDM, propiciando a elas 
acolhimento, atendimento 
humanizado, com alegria e des-
contração próprios da infância, 
distanciando-as da cruel reali-
dade que as assola. A entrega 
do brinquedo é uma forma 
de amenizar o sofrimento da 
criança após sofrer um ato de 
violência. O brinquedo não vai 
mudar o fato, mas é uma forma 
de manifestarmos carinho com 
a criança”, destacou a delegada 
da Mulher, Ângela Aguiar.

O secretário de Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, 

João Carlos Ribeiro Salgado, 
destacou que “a ação foi pen-
sada como uma forma de 
sensibilizar as pessoas sobre 
a questão da violência contra 
a criança, que é um assunto 
pouco debatido na sociedade, 
um tabu, mas que precisa ser 
enfrentado”.

Um dos pontos de arreca-
dação é a Delegacia de Defesa 
da Mulher (rua Dr. Gustavo de 
Godoy, nº 409, no Centro), no 
Shopping Pátio Pinda, além de 
condomínios residenciais do 
município. “Estamos montando 
as caixas nos postos de arreca-
dação, e as pessoas poderão 
doar brinquedos para entregar-
mos a essas crianças. As caixas 
devem estar dispostas a partir 
dia 24 em diversos locais, e 
na delegacia, a arrecadação já 
começou”, completou.

Guaratinguetá – A Paróquia 
Santo Antônio está promoven-
do a arrecadação de alimentos 
e brinquedos para distribuir 
para as 54 famílias assistidas 
pela Pastoral Social da paró-
quia. As doações podem ser 
feitas até o dia 9 de dezembro, 
na secretaria paroquial ou 
após as missas. Quem puder 
pode fazer doação via pix. 
A chave pix para doações é 
53.329.421/0003-99.

Roseira – A Promoção Social 
da Prefeitura realiza, até o pró-
ximo dia 15, a arrecadação de 
alimentos e brinquedos para 
as famílias carentes da cidade. 
A Promoção Social fica à rua 
Coronel Rodophiano de Barros, 
nº 97. A entrega dos kits com 
alimentos e brinquedos será 
feita a partir do dia 16.

Uso de máscaras volta a ser obrigatório na saúde e transporte de Lorena
Durante a última semana, cidade registrou 65 casos de contaminação por Covid com cinco pessoas internadas em hospitais

Com base no decreto es-
tadual nº 67.299, de 24 de 
novembro de 2022, a prefei-
tura de Lorena promulgou o 
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serviços de saúde, farmácias, 
hospitais e clínicas, laborató-
rios, centros de saúde, consul-
tórios médicos, entre outros.

Também é obrigatório o 
uso de máscaras nos meios de 
transporte coletivo de passa-
geiros e nos locais de acesso, 

Decreto Municipal nº 7.884, 
de 29 de novembro de 2022, 
que trata da obrigatoriedade 
do uso de máscara de prote-
ção facial.

Segundo o decreto, passa a 
ser obrigatório o uso de más-
caras em estabelecimentos de 
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Uso de máscara pelo Centro de Lorena; máscara volta a ser obrigatória

embarque e desembarque do 
transporte coletivo.

Segundo o secretário de 
Saúde, Adaílton Pinto, a cida-
de registrou até quinta-feira 
(1) 65 casos de Covid-19, com 
cinco pacientes internados 
(três em UTI’s) e sessenta 
realizando o tratamento nas 
residências.

Além de Lorena, nas últimas 
semanas Cunha, Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá 
e Cruzeiro estão entre as 
cidades que já editaram de-
cretos sobre a volta do uso 
de máscaras em repartições 
de saúde e transporte.


