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New Creta 

Pindamonhangaba preocupa ao ultrapassar a 
casa de mil casos de Covid-19 em uma semana

A Saúde de Pindamonhan-
gaba divulgou que a cidade 
identificou 1.419 casos de 
coronavírus nos oito primeiros 
dias de dezembro. Além das 

contaminações, uma pessoa 
morreu em decorrência da 
doença. De acordo com dados 
da Vigilância Epidemiológica, 
a Unidade de Terapia Inten-

Perequê-Mirim 
recebe obras de 
saneamento em 
Caraguatatuba
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Lorena e 5º BIL
projetam jovens 
ex-militares
no mercado 

A equipe da secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
de Lorena participou, na quar-
ta-feira (7), de uma reunião no 
5º Batalhão de Infantaria Leve, 
com o tenente-coronel Attila 
Zoltán Balczó, comandante da 
unidade.

Câmara aprova 
gratuidade
a partir dos 60 
anos no TUG

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, na quarta-feira (7), 
por unanimidade, o projeto 
de lei do vereador Nei Car-
teiro (MDB) que reduz de 65 
para 60 anos a gratuidade 
para usar o transporte pú-
blico na cidade. 
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A parceria entre Prefeitura, direção da Santa Casa de Lorena e vereadores, na entrega de R$ 18 milhões para custeio do atendimento regional

Santa Casa comemora 
R$ 21,3 milhões para 
serviços em Lorena
Repasses do SUS e junto ao Estado prometem aliviar cofres do hospital, 
com custeio de atendimento e pagamento da equipe de funcionalismo

A Câmara de Lorena apro-
vou, em sessão extraordinária, 
na quarta-feira (7), o projeto 
de lei do Executivo 167/2022 
que determina a criação de 
crédito suplementar de R$4,3 
milhões para setores do Mu-

nicípio, sendo a maior parte 
destinada à Santa Casa. No 
dia seguinte (8), o hospital 
comemorou também o repasse 
de outro aporte, desta vez de 
R$ 18 milhões, liberados pelo 
Estado. O projeto dos R$ 4,3 

milhões foi aprovado nas duas 
votações por 14 votos. Os ve-
readores Elcinho Vieira (PSB) 
e Bruninho Ribeiro (DEM) não 
compareceram à sessão. O 
projeto cria a suplementação, 
sendo R$ 3,3 milhões para a 

Santa Casa. Segundo o projeto, 
dos R$ 3,3 milhões para o 
hospital, R$ 1,5 milhão vieram 
do FPM (Fundo de Participa-
ção dos Municípios) e R$ 1,7 
milhão do SUS.
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Lorena realiza  
Natal Encantado 
na praça central

Lorena prepara o “Natal 
Encantado 2022”. A progra-
mação, na praça Dr. Arnolfo de 
Azevedo, terá apresentações 
musicais, dança e o tradicional 
Auto de Natal.
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Prefeitura de Guará abre 
inscrições para nova fase 
da Frente de Trabalho

Oferecendo cem oportu-
nidades para moradores de-
sempregados, a Prefeitura de 
Guaratinguetá abriu na ter-
ça-feira (6) as inscrições para 
a nova etapa do programa 
municipal Frente de Trabalho. 
Em troca de auxílio financeiro, 
os selecionados reforçarão as 
equipes municipais de limpeza 
e de conservação de espaços 

públicos.  Lançada em janeiro 
de 2021 pela gestão Marcus 
Soliva (PSC), a Frente de 
Trabalho contemplou cem 
moradores. Já que os contra-
tos eram válidos por um ano, 
um novo processo de seleção 
foi realizado em janeiro deste 
ano, contando com o mesmo 
número de vagas.
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Eleito para próximo biênio, 
Norbertinho fala em Câmara 
mais próxima da população

A Câmara de Pindamonhan-
gaba elegeu, na terça-feira (6), 
o vereador Francisco Norberto 
Silva Rocha, o Norbertinho 
(PP), para a condução da Casa 
no biênio 2023/2024. O novo 
presidente foi eleito por 11 
votos dos parlamentares. O 
ex-presidente, José Carlos 

Gomes, o Cal (Republicanos), 
passa a ser vice-presidente, e 
Herivelto Vela (PT), segundo 
secretário. De acordo com o 
novo presidente, a intenção 
é estar mais presente nos 
bairros para ouvir as suas 
demandas.
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Saae de Cruzeiro lança Refis 
para reduzir dívidas sobre o 
fornecimento de água e esgoto

Com o objetivo de arre-
cadar R$ 1 milhão, o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Cruzeiro lançou 
na última semana o Refis 
(Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal), que 
oferece oportunidades para 
a quitação de dívidas relacio-
nadas a conta de água e taxa 
de esgoto. Os moradores in-

teressados em liquidarem as 
pendências contam com op-
ções de acerto que garantem 
de 10% a 80% de desconto.  
Em nota oficial, a autarquia, 
responsável pelos serviços 
de distribuição de água e de 
tratamento de esgoto, infor-
mou que o Refis é válido até 
o próximo dia 20.
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Servidor atua em Guaratinguetá; Prefeitura amplia Frente de Trabalho 

siva pública opera com 35% 
de ocupação, enquanto a rede 
privada de assistência de saúde 
está sem paciente. 
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Operação conjunta 
da Civil e PM prende 
líderes do tráfico de 
drogas de Cruzeiro

Deflagrada na manhã da quarta-feira (7), 
em Cruzeiro, uma operação conjunta entre as 
polícias Civil e Militar prendeu três homens 
acusados de liderarem o tráfico de drogas 
no bairro Vila Loyelo. Além de deter o trio, 
a ação resultou na apreensão de porções de 
cocaína, maconha e crack. Contando com a 
participação de equipes da Dise (Delegacia de 
Investigações sobre Entorpecentes), do 23° 
BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior) 
e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais), a 
operação cumpriu nove mandados de busca 
e apreensão em imóveis distribuídos pelo 
Vila Loyelo.
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Depois de anos de espera, os 
moradores do Perequê-Mirim, 
na região sul de Caraguá, terão 
acesso ao saneamento básico. 
Segundo o Município, as ações 
de infraestrutura essencial são 
feitas na rua Ypê.

Cão farejador da PM participa de operação contra o tráfico de drogas, na quarta-feira
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DE VOLTA AO PASSADO?
Na próxima semana a homologação 
da eleição do presidente Lula.
Seu terceiro governo!
Vinte anos atrás, nesta mesma épo-
ca, o presidente Lula formava o seu 
ministério.
Vinte anos atrás, na edição do jornal 
Atos, as minhas preocupações sobre 
um governo que iniciava com mui-
tas dúvidas: 
“ANO NOVO - GOVERNO NOVO
O governo do Presidente Lula com-
pletou 15 dias. A praxe é dar 100 
dias para uma análise mais cuidado-
sa e prazo suficiente para arrumar a 
mesa, escolher a secretária, colocar 
os pertences particulares, fotografia 
da família, lembrancinhas de corre-
ligionários, saber a hora que passa o 
café, enfim, conhecer os hábitos da 
casa. A situação do país foi virada 
pelo avesso, não ficou nenhuma 
dúvida. A transição do governo FHC 
para o Presidente Lula foi de uma 
competência inigualável e que deve-
ria servir de exemplo para todas as 

transições. Portanto, o prazo de 100 
dias bem que poderia ser reduzido. 
Vamos com calma! (O presidente 
terá agora uma lua de fel)
O MINISTÉRIO DA MUDANÇA
Bandeiras enroladas, euforia contro-
lada, bursite (o presidente Lula caiu 
jogando futebol. É o que diziam 
na época. Há controvérsias!.) a ser 
tratada, a dura realidade: governar. 
O ministério do Presidente Lula 
ocupa uma folha de jornal. São 26 
ministros, 3 Secretárias com "sta-
tus" de ministério e 7 Secretarias. 
Total: uma equipe de 36 dirigentes.  
O atual quadro ministerial pode 
ser classificado em cinco grupos 
com características bem distintas. 
Aí é que mora o perigo. O primeiro 
grupo - " o grupo de ferro "- do Mi-
nistério da Fazenda e Banco Central 
composto por pessoas sem experiên-
cia na área, mas com uma retaguar-
da técnica de excelentes nomes - 
alguns do governo anterior. O grupo 
dos Ministros competentes, mas, 
sem equipe técnica: o Ministério da 
Justiça e o da Previdência. O minis-
tério da "ação entre amigos", cujos 
titulares foram derrotados na última 
eleição: Benedita, Tarso, Olívio 
Dutra e Ciro Gomes (os mesmos de 
sempre). O quarto grupo de ministé-
rios da "duplicidade": o Ministério 
das Cidades, o Ministério da Inte-
gração Nacional. Os ministérios da 
"comunidade social": o Ministério 
da Segurança Alimentar e Combate 
à Fome, a Secretaria de Assistência 
e Promoção Social, a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Secretária 
Nacional dos Direitos Humanos e 
os Direitos da Mulher. Na área da 
Comunicação então o ruído é intole-

rante: Ministério das Comunicações, 
Comunicação de Governo, Secreta-
ria de Imprensa e Porta-Voz. Apesar 
da transição tranquila 100 dias é um 
bom prazo para o governo mostrar 
as mudanças!
A REFORMA DA IMPREVIDÊN-
CIA (que não fizeram)    
Até o começo desta semana somente 
o Ministro da Previdência, Ricardo 
Berzoini, falava sobre o projeto da 
reforma da previdência. Falou, mas 
teve que dar explicações. Disse e 
depois disse que não foi bem inter-
pretado, segundo orientação do Pre-
sidente Lula. O Secretário Especial 
do Desenvolvimento Econômico 
e Social, Tarso Genro, vai discutir 
o assunto com a sociedade. Agora 
quem fala é o Ministro das Cidades, 
Olívio Dutra, "que aposentadorias 
polpudas consomem quase a me-
tade dos recursos da previdência". 
Uma pergunta: o que o Ministro 
das Cidades tem com a reforma da 
previdência? O Genuíno, presiden-
te do PT, também opinou sobre a 

reforma da previdência. O Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, sem 
os autos em estudo, opinou e já deu 
sentença a tudo que se está falando. 
Não só deu sentença como criou 
jurisprudência. PT saudações. Nesta 
discussão generalizada - conjunto de 
palpiteiros - levantou-se uma quan-
tidade enorme de conceitos jurídicos 
como: direito adquirido, privilégio 
adquirido, expectativa de direito, 
direitos acumulados, boa-fé burlada 
(os funcionários públicos admitidos 
há dez anos atrás que poderão ter 
aposentaria proporcional),  aposen-
tadorias por categorias militares, 
judiciário, professores), a negativa 
da CUT- critério de aposentadoria 
igual para todos- , e o erário que 
não suporta arcar com este brutal 
ônus, resultado de ações corporati-
vistas, pressões legislativas. Per-
guntar não ofende: "por que o PT 
não discutiu todos estes aspectos 
no governo anterior? Se o assunto 
tivesse sido discutido anteriormente 
teria tido um avanço extraordinário 
no elucidamento dos temas atuais. 
De tanta fala, falação que a reforma 
virou falácia. O negócio é chamar o 
Ministro Gil para um show e cantar 
Refazenda. (O presidente Temer 
fez a Reforma da Previdência e o 
presidente Bolsonaro aprovou. A 
estimativa de uma economia de 850 
bi de reais aos cofres públicos, com 
a reforma, em dez anos, foi consu-
mida pelo presidente Bolsonaro em 
4 anos – 795 bi de reais o furo do 
teto).”
Não mudou nada.
Não saímos do lugar.
O que sinto agora é que era mais 
alegre e esperançoso!

 “...era mais alegre 
e esperançoso!”

"Sejam numerosas 
as tuas relações, mas 

os teus conselheiros, um entre mil".
Eclesiástico 6,6

Política a conta-gotas...
Missão dupla

Rola entre os bem informados 
de Cruzeiro que Kleber Silveira tem 
duas missões pela frente: a primeira 
é tentar se eleger em 2024, com a 
bênção da sucessão, quer dizer, de 
Thales Gabriel. A segunda, uma vez 
eleito, será se manter no governo, 
principalmente se for confirmado 
‘aquele persona’ de vice, que está 
‘babando’ para chegar ao comando 
municipal na carona de alguém... 

O mesmo do mesmo
Após um prolongado tempo de 

articulação, o vereador Norberto 
Moraes – o Norbertinho, foi eleito, 
por unanimidade de votos, para  
comandar a Câmara de Pindamo-
nhangaba neste segundo biênio. Ele 
contará com a experiência – o freio 
de mão – de Luiz Carlos – o Cal na 
vice presidência e de Rogério Ra-
mos como segundo presidente. Na 
primeira secretaria, Marcos Mayor 
e, na segunda, Herivelton Vela. Pela 
repercussão nos ambientes políticos 
da cidade, essa mesa tem a oportu-
nidade de quebrar o ostracismo do 
Legislativo perante a população. 

Sob nova direção
Com novos ares e promessas de 

aproximar a Câmara da população, 
Norbertinho alimenta a expectativa 
no mercado político de revolucionar 
a imagem quase 
que patética do 
Legislativo em 
Pinda. Segundo 
comentários em 
algumas esqui-
nas da cidade e 
pelos corredores 
das instituições 
municipais, se 
Norbertinho se contentar com o 
aplauso da torcida nas solenidades, 
vai ser apenas mais um na foto da 
galeria dos ex-presidentes.

Edital de Praça
A inauguração da UBS Oswaldo 

Cruz, adaptada num prédio histórico 
de Guará, na região central, nessa 
semana, serviu de aviso político 

aos mais atentos 
do pedaço. Um 
buscou os re-
cursos – leia-se 
Pedro Sannini, 

outro deliberou 
a construção – 
Marcus Soliva, 
o terceiro, exe-
cutou o serviço 
no comando da Codesg e, em tempo 
recorde, fez um prédio novo dentro 
de um velho. O extraordinário no 

João Vaz

Pedro Sannini

O prefeito de Thales Gabriel segue contabilizando recursos para Cruzei-
ro e trabalhando intensamente na execução de mais de R$ 50 milhões em 
projetos em todos os setores da cidade. Esta semana, em entrevista ao Atos no 
Rádio, anunciou que a obra do Hospital Regional recebeu mais dois aditivos 
agregando ao projeto 
de construção, uma Ala 
Psiquiátrica e um Centro 
de Apoio aos pacientes, 
somando o investimento 
total em mais de R$200 
milhões. Thales infor-
mou também que para a 
Saúde do município, o 
Estado liberou neste mês 
um recurso de R$10 mi-
lhões, que lhe permitiu 
fechar o ano com muitos 
compromissos saldados.

Dois aditivos, R$ 200 milhões em ação!!!

Eder Billota e o prefeito Thales Gabriel falando sobre a política 
de desenvolvimento e o rescaldo das eleições

Analgésico
Sob um clima 

tenso entre Sylvi-
nho e Longuinho, a 
Câmara de Lorena 
aprovou, em sessão 
extraordinária, o pro-
jeto do Legislativo 
de suplementação de 
verbas para injetar 
R$ 4,2 milhões no 
atendimento público, 
sendo que R$ 3,2 
milhões para amenizar o déficit 
com a Santa Casa. Com muitas fi-
guras da política locais gravitando 
em torno do gabinete da Capitão 
Messias, é evidente que não faltou 
“gente” querendo apagar o incên-
dio com querosene. Felizmente e 
para o bem da saúde financeira do 
hospital, que está fechando o ano 
com 180 mil atendimentos, este 
capítulo teve um final feliz.

Dinheiro na mão...
...ou melhor, no caixa E por falar 

em recursos para a Santa Casa, a fase 
atual é de boas perspectivas para o 
futuro. Além dos R$ 3,2 milhões 
oriundos da Prefeitura de Lorena, que 
foi aprovado pela Câmara, o recurso do 
Governo do Estado de R$ 18 milhões 
– protagonizado por Sylvio Ballerini 

– se tornou realidade. A diretoria do 
hospital recebeu, nesta quinta-feira, 
prefeito, vice, vereadores, secretários, 
parceiros voluntários e imprensa para 
solenidade de repasse do cheque sim-
bólico, oficializando o aporte financei-
ro. Pelo menos a saúde financeira da 
Santa Casa, por um curto espaço de 
tempo, deve sair da UTI...

Os provedores Mário Paraná e Dr. Gustavo, prefeito e vice - Sylvinho e Humberto Ballerini, 
secretário de Saúde Adailton Pinto, o superintendente da Santa Casa - Dário Costa, junto 
aos vereadores Marcelo Alvarenga, Mauro Fradique, Adilson Sampaio, Bruno Lorena, Elcio 
Vieira, Lúcia da Saúde, Jair Pintor e Vandinho, que participaram da solenidade

mercado eleitoral é que tem gente de 
sobra na administração para quebrar 
o paradigma da alternância de poder 
e garantir a tão comentada sucessão. 
Só falta combinar com os eleitores...

Movimentação
E mais uma vez tocando no as-

sunto eleição 2024, a boca-pequena 
da Praça denuncia algumas facetas: 
Regis Yasumura e Cabo Samuel têm 
conversa agendada; uma possível 
dupla de Miguel Sampaio com Dani 
Dias é comentada nos cafezinhos 
mais politizados de Guará; falam 
até que Junior Filippo andou con-
jeturando sua irmã Rosa Filippo, 
numa composição de vice com 
alguém do governo – não se sabe 
se para Regis, João Vaz ou Miguel; 
apostam também que o PT continua 
sem nome, e os tucanos que viraram 
Republicanos, devem discutir tanto 
que vão acabar sem candidato a 
prefeito, novamente.

Conexão Canas
Tem eleitores comentando e pro-

curando os ‘Lucenas’ – pai e filho 
nos debates políticos do pedaço. 
Observaram que o silêncio estraté-
gico pós eleição de 2020 já passou 
da hora de ser revogado, porque 
diferente do que se aparenta, tem 
muita gente insatisfeita.

Não convidem para...
...a mesma picanha a vereadora 

Wanessa Andrea e o prefeito Sylvio 
Ballerini, principalmente se o chur-
rasqueiro for o presidente da Câma-
ra Fabio Longuinho e o assunto da 
churrascada se pautar nos vetos do 
Executivo aos projetos e emendas  
do Legislativo de Lorena!!!

Perguntar não ofende
Quais os ‘dois engenheiros’ às 

avessas que estão tentando a todo 
custo construir um ‘racha’ na ponte 
entre Executivo e Legislativo de 
Lorena? Outra pergunta: onde e 
quando esse tipo de ‘engenharia’ 
deu certo?

Buscando fora
Rola o papo nos balcões mais 

movimentados de Potim que pelo 
silêncio eleitoral da prefeita Erica 
Soler, ela deverá buscar um candida-
to de fora de seu estafe para apoiar. 
Disseram que sua liga com Emerson 
Tanaka não rola, mas talvez com 
Marcinho do Supermercado, a em-
patia política poderá rolar. Com a 
palavra, o Mateuzão!!!

Luzes, câmeras e ação
Esta semana as Praças Duque 

de Caxias e 9 de Julho, de Piquete, 
ganharam o brilho especial impul-
sionadas pela iluminação natalina. 
A boa notícia é que o prefeito ‘Ro-
minho Noel’ anunciou que as Vilas 
Esperança e Cristiana vão ganhar 
cada uma um complexo esportivo 
no próximo ano, com investimento 
do Estado de R$ 2,5 milhões. Ah! 
E para cidade toda, o prefeito con-
firmou a expansão da iluminação 
pública à base de LED. Segundo Ro-
minho, mais segurança para cidade.

Preliminares
Parece que os ventos eleitorais 

estão favoráveis ao chefe de gabine-
te do prefeito Guilherme Carvalho, 
em Silveiras. Nos próximos dias, 
o popular Zé Ritinha estará sendo 
reconhecido pela Câmara como filho 
da terra, através de um título de ci-
dadania. O próximo reconhecimento 
pode ser nas urnas de 2024.

Mensagem cifrada
Na sabedoria popular, funcio-

nários de um restaurante quando 
bagunçam o depósito ou a despensa, 
é porque estão roubando. Às vezes, 
em administrações públicas, prin-
cipalmente em departamentos que 
concentram materiais e serviços, 
pode acontecer o mesmo. Quem ler, 
que entenda!

De olho no calendário...
...faltam apenas 133 semanas 

para as eleições municipais, se pre-
ferir contar por dias, 661!!!

Norbertinho
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Guará abre inscrição para nova fase da Frente de Trabalho
Com cem vagas, programa oferece salário mínimo e cesta-básica a desempregados; inscrições vão até o dia 16

Oferecendo cem oportu-
nidades para moradores de-
sempregados, a Prefeitura de 
Guaratinguetá abriu na ter-
ça-feira (6) as inscrições para 
a nova etapa do programa 
municipal Frente de Trabalho. 
Em troca de auxílio financeiro, 
os selecionados reforçarão as 
equipes municipais de limpeza 
e de conservação de espaços 
públicos. 

Lançada em janeiro de 2021 
pela gestão Marcus Soliva 
(PSC), a Frente de Trabalho 
contemplou cem moradores. 
Já que os contratos eram váli-
dos por um ano, um novo pro-
cesso de seleção foi realizado 
em janeiro deste ano, contan-
do com o mesmo número de 
vagas. Tendo em vista que os 
contratados na segunda etapa 
terão seus vínculos encerrados 
no próximo mês, o Executivo 
deu nesta semana o primeiro 

Da Redação
Guaratinguetá

Frente de Trabalho em Guará; prefeitura abre inscrições para oportunidades a moradores desempregados

2023 terão direito, durante 
um ano, a uma bolsa-auxílio 
no valor de um salário mínimo 
(R$ 1.212) e uma cesta básica. 
Em contrapartida, eles atuarão 
em serviços de limpeza muni-
cipal, principalmente varrição 
e capina, e de preservação de 
espaços públicos, como pintu-
ra e reparos.

Além de explicar os critérios 
de classificação que definirão 
os cem contemplados, a se-
cretária de Meio Ambiente de 
Guaratinguetá, Giani Bresolin, 
ressaltou a importância do 
programa municipal. “Já que 
a Frente de Trabalho tem um 
caráter assistencial, serão 
selecionados os candidatos 
que estão há mais tempo de-
sempregados e que possuem 
o maior número de filhos. 
Além de contribuir para que 
o morador ou moradora volte 
a trabalhar e ter uma renda, o 
programa também beneficia 
a cidade, que passa a ter mais 
pessoas atuando em importan-
tes serviços”.

passo para garantir a manu-
tenção do programa em 2023.

Os interessados em partici-
par do novo processo de sele-
ção, que admite a participação 
de candidatos contemplados 
nas fases anteriores do pro-
grama, devem se inscrever 
até o próximo dia 16 no setor 
operacional da secretaria do 
Meio Ambiente, que funcio-
na à avenida Juscelino Ku-
bitscheck, nº 793, no bairro 
Campo do Galvão. Para que 
possa concorrer, o morador, 
além de inscrito no CadÚnico 
(Cadastro Único) do Governo 
Federal, necessita comprovar 
que está desempregado e não 
recebe o seguro-desemprego 
da Previdência Social. No 
ato da inscrição, o candidato 
deve apresentar originais e 
cópias do RG, CPF, Carteira de 
Trabalho, cartão do CadÚnico 
e comprovante de residência 
(conta de água ou de energia 
elétrica). 

Os selecionados para inte-
grarem a Frente de Trabalho 

Foto: Eder Billota

Santa Casa comemora aprovação de 
R$ 3,3 milhões na Câmara e liberação 
de outros R$ 18 milhões do Estado
Repasses prometem aliviar cofres do hospital com custeio de atendimento e funcionalismo

A Câmara de Lorena apro-
vou, em sessão extraordinária, 
na quarta-feira (7), o projeto de 
lei do Executivo 167/2022 que 
determina a criação de crédito 
suplementar de R$ 4,3 milhões 
para setores do Município, 
sendo a maior parte destinada 
à Santa Casa. No dia seguinte 
(8), o hospital comemorou tam-
bém o repasse de outro aporte, 
desta vez de R$ 18 milhões, 
liberados pelo Estado.

O projeto dos R$ 4,3 milhões 
foi aprovado nas duas votações 
por 14 votos. Os vereadores 
Elcinho Vieira (PSB) e Bruninho 
Ribeiro (DEM) não comparece-
ram à sessão.

O projeto cria a suplemen-

Andréa Moroni
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Parceria entre Prefeitura e Santa Casa de Lorena, na entrega de R$ 18 milhões para custeio do hospital

Verba do Estado - Na quinta-
-feira (8), a Santa Casa recebeu 
outro aporte, desta vez um 
cheque simbólico da Prefeitura 
no valor de R$ 18 milhões. O 
valor foi enviado pelo Governo 
do Estado para custeio.

Durante o evento de entre-
ga, o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) afirmou que o relacio-
namento da Prefeitura com a 
Santa Casa nesses dois anos de 
administração tem sido muito 
positivo. “A Santa Casa é uma 
instituição espetacular, mas 
que pode melhorar a cada dia. 
Por isso, nós estamos sempre 
indo até São Paulo pedir junto 
ao governo do Estado mais 
verba para a Santa Casa. E 
agora chegou (sic) esses R$ 18 
milhões. Nossa intenção nos 
próximos dois anos é conseguir 
mais verbas para o hospital”.

tação, sendo R$ 3,3 milhões 
para a Santa Casa. Segundo 
o projeto, dos R$ 3,3 milhões 
para o hospital, R$ 1,5 milhão 
veio do FPM (Fundo de Partici-
pação dos Municípios) e R$1,7 
milhão do SUS.

O restante (R$ 1 milhão) 
será aplicado pela Prefeitura 
em nove secretarias, Saúde, 
Serviços Municipais, Comuni-
cação, Meio Ambiente, Cultura 
e Turismo, Esporte e Lazer, 
Assistência Social e Educação.

O superintendente da Santa 
Casa, Dario Costa, informou 
que a verba extra será utilizada 
para o pagamento da folha dos 
funcionários e equipe médica. 
“A Santa Casa possuiu um dé-
ficit mensal de R$ 1,1 milhão 
e o dinheiro será bem-vindo 
para quitar o pagamento dos 
funcionários”.

A Câmara de Pindamo-
nhangaba elegeu, na terça-
-feira (6), o vereador Fran-
cisco Norberto Silva Rocha, 
o Norbertinho (PP), para 
a condução da Casa no bi-
ênio 2023/2024. O novo 
presidente foi eleito por 11 
votos dos parlamentares. O 
ex-presidente, José Carlos 
Gomes, o Cal (Republicanos), 
passa a ser vice-presidente, e 
Herivelto Vela (PT), segundo 
secretário.

De acordo com o novo 
presidente, a intenção é 
estar mais presente nos 
bairros para ouvir as suas 
demandas. “A gente criou aí 
o gabinete móvel para estar 
próximo da população, criar 
mecanismos para a Câmara 
estar próxima da população, 
de uma forma geral, para ter 
acesso às informações e que 
os vereadores estejam mais 
próximo da população”.

Outro ponto que deve ser 
prioridade na gestão de Nor-
bertinho é a modernização 
do Legislativo. Assim como 
a Prefeitura vem elaboran-
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do uma série de atividades 
tecnológicas, a proposta é a 
que a Câmara também acom-
panhe a tendência.

O ex-presidente afirmou 
que deixa o cargo com a sen-
sação de “dever cumprido”. A 

meta de Cal na vice-presidên-
cia é continuar trabalhando 
pela aprovação de projetos 
que beneficiem o município. 
Com a eleição, o segundo 
vice-presidente será Rogé-
rio Ramos (PODEMOS) e o 

primeiro secretário, Marco 
Mayor (PSDB). Fora da base 
do prefeito Isael Domingues 
(PL) no início do atual man-
dato, Norbertinho vive hoje 
um momento mais próximo 
ao discurso do Executivo.

Eleito para próximo biênio, Norbertinho 
fala em Câmara mais próxima da população
Futuro presidente vai contar com Ramos, Marco Mayor, Cal e Herivelto na mesa

O vereador Norbertinho, novo presidente, foi eleito por 11 votos na Câmara de Pinda; promessa de abertura

Foto: Bruna Silva

Pinda ultrapassa a casa 
de mil casos de Covid-19 
em uma semana

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba divulgou, 
nesta sexta-feira (9), que a 
cidade identificou 1.419 ca-
sos de coronavírus nos oito 
primeiros dias de dezembro. 
Além das contaminações, 
uma pessoa morreu em de-
corrência da doença.

De acordo com dados da 
Vigilância Epidemiológica, 
a Unidade de Terapia Inten-
siva pública opera com 35% 
de ocupação, enquanto a 
rede privada de assistência 
de saúde está sem paciente. 
A enfermaria está com 30% 
de ocupação, somados leitos 
públicos e privados. 

A pasta responsável aler-
tou a população para que 

Da Redação
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procure as unidades de saúde 
(Pronto Socorro, UPA Morei-
ra César, UPA Araretama e 
Unidade Mista Cidade Nova) 
em caso de sintomas gripais 
para testagem, tratamento e 
notificação. Para aqueles que 
realizaram autotestes e posi-
tivaram para a enfermidade, 
a orientação é de procurar 
as mesmas unidades para 
notificação e contabilização.

Assim como Pindamonhan-
gaba, outras cidades da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) vivem uma nova esca-
lada das contaminações. Nas 
últimas duas semanas, em 
Caraguatatuba foram mais 
de setecentas novas infecções. 
Em Guaratinguetá, mais de 
470 contaminações foram 
verificadas entre os dias 18 de 
novembro e 1 de dezembro.

De acordo com o último boletim 
epidemiológico, cidade registra 1,4 mil 
contaminações desde a última semana
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Perequê-Mirim recebe obras de 
saneamento básico em Caraguá
Local recebe ações de infraestrutura essencial; expectativa 
é que trabalhos sejam finalizados até a próxima semana

Com o objetivo de arre-
cadar R$ 1 milhão, o Saae 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Cruzeiro lançou 
na última semana o Refis 
(Programa de Incentivo à 
Regularização Fiscal), que 
oferece oportunidades para 
a quitação de dívidas relacio-
nadas a conta de água e taxa 
de esgoto. Os moradores 
interessados em liquida-
rem as pendências contam 
com opções de acerto que 
garantem de 10% a 80% de 
desconto. 

Em nota oficial, a autar-
quia, responsável pelos ser-
viços de distribuição de 
água e de tratamento de 
esgoto, informou que o Re-
fis é válido até o próximo 

Da Redação
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dia 20. A ação oferece um 
desconto de 80% no valor 
da dívida aos consumidores 
que efetuarem o pagamento 
à vista. Os contribuintes 
que preferirem parcelar 
o débito, contam com três 
opções; a primeira, garante 
um desconto de 50% para 
o parcelamento em até três 
vezes; a segunda, possibilita 
uma redução de 30% para o 
parcelamento em até cinco 
vezes; e  os moradores que 
puderem quitar a dívida em 
dez parcelas, terão direito a 
um desconto de 10%.

Os consumidores interes-
sados em aderir ao Refis 
devem comparecer à central 
do Saae, que fica à avenida 
Nesralla Rubez, popular-
mente conhecida como Rua 
4, nº 519, na região central 
do município. A unidade de 
atendimento funciona de 

Saae de Cruzeiro lança Refis para reduzir 
dívidas com serviços de água e esgoto
Autarquia projeta arrecadar R$ 1 milhão com programa; descontos oferecidos variam de 10% a 80%

Uma das unidades de tratamento do Saae de Cruzeiro, que lança o Programa Refis para regularização

Foto: Arquivo Atos

segunda à sexta-feira, das 
9h às 17h. 

Atualmente, a autarquia 
contabiliza uma dívida ati-
va de aproximadamente 
R$6 milhões. O engenheiro 
e diretor do Saae, Kleber 
Silveira, ressaltou a impor-
tância do Refis. “O programa 
oferece uma grande opor-
tunidade de regularização 
aos contribuintes que pos-
suem pendências junto à 
autarquia. Ele possibilita 
descontos de 100% em ho-
norários advocatícios e de 
até 80% em juros e multas. 
Além de ajudar o morador a 
quitar sua pendência, o Refis 
contribuirá para que o Saae 
conte com mais recursos, 
obtendo maior fôlego finan-
ceiro e condições para seguir 
investindo em importantes 
obras de saneamento básico 
no município”.

Depois de anos de espera, 
os moradores do Perequê-
-Mirim, na região sul de Ca-
raguatatuba, terão acesso ao 
saneamento básico. Segundo 
anúncio do Município, as 
ações de infraestrutura es-
sencial são feitas na rua Ypê. 
A expectativa é que o trabalho 
seja concluído até a segunda 
semana de dezembro.

O serviço é feito pela Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo) e tem como objetivo 
prolongar a rede de água 
e a instalação de coleta de 
tratamento de esgoto para os 
moradores locais. Assim que 
a obra for concluída, a Prefei-
tura iniciará o nivelamento e 
a colocação de cascalho na 
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via pública, conforme esque-
matização da secretaria de 
Serviços Públicos.

Há cerca de dois anos, a 
secretaria de Habitação fez 
o reconhecimento da rua 
com foco em garantir recur-
sos de qualidade de vida à 
população, como água, luz 
e esgoto tratado. A medida 
é viabilizada depois de ser 
levantada a possibilidade 
de regularização fundiária 
urbana do núcleo. O decreto 
de reconhecimento oficial da 
rua foi assinado pelo prefeito 
Aguilar Junior (MDB), para a 
liberação de guia de emplaca-
mento e água e luz liberadas 
aos moradores.

Ainda em julho deste ano, 
o chefe do Executivo assinou 
o termo de compromisso 
para publicação do edital de 
licitação das obras do sistema 
de esgotamento sanitário dos 

bairros Jaraguazinho, Martim 
de Sá e Golfinhos. Ao todo, são 
mais de R$ 420 milhões inves-
tidos em obras, garantindo 
que Caraguatatuba alcance 
índices significativos com 
99% de distribuição de água 
e 92% de esgoto, sendo o 
primeiro município do Litoral 
Norte a alcançar este número. Rua Ypê na região sul de Caraguá; Sabesp realiza o serviço de instalação do sistema de coleta de esgoto

Foto: Divulgação PMC

Lorena promove mais 
uma edição do Natal 
Encantado na Praça

A Prefeitura de Lorena rea-
liza de 15 a 23 de dezembro 
o “Natal Encantado 2022”. 
A programação conta com 
eventos realizados na praça 
Dr. Arnolfo de Azevedo, no 
Centro. Entre as atrações, 
apresentações musicais, dan-
ça e o tradicional Auto de 
Natal. 

No dia 15 está prevista a 
chegada do Papai Noel, que 
permanecerá todos os dias em 
sua casa, na Praça, para rece-
ber as crianças. O evento, que 
também contará com desfile 
natalino, terá início às 18h30. 

Após o desfile haverá apre-
sentações de músicas natali-
nas, balé, jazz, danças e dança 
do ventre.

Da Redação
Lorena

Confira a programação 
natalina de Lorena

• 16/12 (sexta-feira) - Sa-
rau às 16h com os alunos da 
Obra Social São Luiz;

• 17/12 (sábado) - Escola 
de Jazz e Coral Noite das 
Vozes, às 18h;

• 18/12 (domingo) - Apre-
sentação musical (som me-
cânico e DJ);

• 19/12 (segunda-feira) - 
Auto de Natal das Aldeias de 
Vida, às 19h;

• 20/12 (terça-feira) - 
Ruhan Vianne, às 20h30;

• 21/12 (quarta-feira) 
- Banda Outros Nós, às 
20h30;

• 22/12 (quinta-feira) - 
Banda Meu Amigo Gus, às 
20h30;

• 23/12 (sexta-feira) - An-
dré Moraes, às 20h30.
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Pinda anuncia drenagem no Alto Cardoso e Chácara Galega
Ação do município tem como objetivo eliminar os focos recorrentes de alagamento; períodos de chuvas preocupam

Devido às fortes chuvas que 
caíram na região, Pindamo-
nhangaba voltou a registrar 
pontos de alagamento nos 
bairros Alto Cardoso e Chácara 
Galega. Como meio de elimi-
nar os problemas, a gestão 
municipal anunciou obras de 
drenagem como meio eliminar 
os focos de enchente.

Somente no último dia 30, 
a Defesa Civil constatou que  

Bruna Silva
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tiva de finalização até março 
de 2023.

O novo sistema da rede de 
drenagem irá percorrer as 
ruas Cônego José Luiz Pereira 
Ribeiro (Academia Aerofisic), 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, rua Major João 
Alfredo Homem de Mello, Rua 
dos Bentos, rua Major José dos 
Santos Moreira, rua Ignácio 
Henrique Romeiro e rua Pro-
fessor Demétrio Boueri, até a 
travessia existente da linha 
férrea MRS, com previsão de 
lançamento das águas no cór-

choveu 42 milímetros de 
chuva, aproximadamente um 
quarto de todo o previsto para 
novembro, que fechou com 
185 milímetros.

As enchentes são um pro-
blema crônico no município. 
Como forma de solução, ainda 
neste ano, a Prefeitura con-
tratou uma empresa especia-
lizada para a elaboração de 
um projeto executivo para a 
drenagem em áreas afetadas. 
Ao todo são investidos R$ 94 
mil neste projeto, que teve 
início em agosto e a expecta-

Foto: Arquivo Atos

Câmara aprova redução da idade limite 
para gratuidade nos ônibus de Guará
Projeto reduz benefício para sessenta anos; proposta tenta colocar TUG de acordo com Estatuto do Idoso

A Câmara de Guaratinguetá 
aprovou, na quarta-feira (7), 
por unanimidade, o projeto 
de lei do vereador Nei Carteiro 
(MDB) que reduz de 65 para 
60 anos a gratuidade para 
usar o transporte público na 
cidade. O Estatuto do Idoso 
prevê direito à gratuidade a 
partir dos 60 anos e não 65, 
como está determinado. Com a 
mudança, a norma no municí-
pio entraria em conformidade 
com o Estatuto.

Recentemente, o Município 
recebeu uma verba de R$ 1,7 
milhão para subsidiar o TUG 
(Transporte Urbano de Guara-
tinguetá), o que pode viabilizar 
a redução da idade no caso da 
gratuidade. O projeto segue 
agora para sanção ou veto do 
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Embarque no Centro de Guará; Câmara aprova projeto que garante gratuidade para maiores de sessenta anos

gerada por diversas reduções 
de horários e de linhas, que 
são motivadas como forma de 
não aumentar o valor da tarifa.

Rosa Filippo informou que, 
segundo a Antu (Associação 
Nacional das Empresas de 
Transporte Urbano), hoje no 
Brasil pelo menos quarenta 
cidades adotaram a Tarifa 
Zero, como é o caso das cida-
des paulistas de Agudos, Artur 
Nogueira, Holambra, Itapeva, 
Itararé, Paulínia, Tambaú.

A vereadora ressaltou no 
requerimento que, no último 
dia 28 de novembro, foi aber-
ta a consulta pública para a 
construção do Marco Legal do 
Transporte Público Coletivo 
e que a CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios) 
recomenda a participação 
dos municípios por meio do 
Portal Participa+Brasil, até 26 
de janeiro de 2023.

prefeito Marcus Soliva (PSC).
O vereador Nei Carteiro 

acredita que o projeto deve 
ser sancionado pelo Executivo. 
“Outras cidades aqui na re-
gião, como Lorena, Aparecida, 
Cachoeira Paulista, já estão 
de acordo com o Estatuto do 
Idoso. Eu acredito que vai 
haver sensibilidade por parte 
do prefeito. Independente da 
questão econômica, a cidade 
precisa estar de acordo com 
a lei”.

Tarifa Zero – A vereadora 
Rosa Filippo (PSD) apresentou, 
no final de novembro, um 
requerimento à Prefeitura 
solicitando informações se há 
estudos para a implantação da 
tarifa zero para o transporte 
coletivo público.

Segundo a parlamentar, é 
alto o grau de insatisfação dos 
usuários do transporte coleti-
vo público de Guaratinguetá, 

rego da Galega e Campo Belo.
A Prefeitura contratou tam-

bém o cronograma e orçamen-
to para planejamento de obras 
futuras, uma vez que ação 
demandará grande aporte 
financeiro.

O vice-prefeito Ricardo Pio-
rino (PL) destacou que os deta-
lhamentos de projeto estão em 
execução para o levantamento 
dos custos com orçamento e 
cronograma físico deste inves-
timento. “Vamos precisar de 
parcerias, recursos externos 
do governo federal e estadual, 

emendas de deputados e apoio 
da Câmara, pois somente com 
dinheiro do tesouro municipal 
não será possível executar 
essa obra”.

As equipes da secretaria 
Obras e Serviços Públicos 
atuam também na limpeza de 
bocas de lobo para melhorar 
o fluxo de massagem de água. 
As autoridades municipais 
solicitaram a colaboração dos 
moradores para que o descar-
te de lixo e objetos sejam feitos 
de maneira correta, evitando 
que a drenagem seja afetada. 
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Águas Piquete lança segunda edição 
do Viva Visão aos seus colaboradores
Em parceria com o Instituto Ver & Viver, companhia fornece atendimento oftalmológico, exames de 
refração ocular e entrega de óculos, reforçando sua prática de investir em qualidade de vida às pessoas

A Iguá, uma das principais 
empresas de saneamento do 
Brasil, firmou pelo segundo 
ano consecutivo parceria 
com o Instituto Ver & Viver, 
associação sem fins lucra-
tivos que proporciona às 
pessoas melhor qualidade 
de vida por meio da visão, a 
segunda edição do projeto 
Viva Visão, uma iniciativa 
focada na saúde visual e no 
bem-estar dos colaboradores 
da companhia por meio de 
atendimento oftalmológico 
completo. No ano passado, 
durante a 1ª edição do pro-
grama foram realizadas 908 
triagens e 824 consultas 
oftalmológicas.

“Para 2022, expandimos 
o projeto a todas as opera-
ções da Iguá e poderão se 
inscrever e participar das 
consultas oftalmológicas. 

Da Redação
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Identificada a necessidade 
de correção visual após a 
triagem inicial e consulta, 
àqueles colaboradores que 
recebem até 3 salários-mí-
nimos podem escolher a 
armação e a entrega de 
óculos será 100% custeada 
pela Companhia. Os demais, 
que também receberem 
recomendação médica para 
utilização de lentes de cor-
reção visual, receberão um 

voucher com desconto para 
aquisição de óculos”, explica 
Érica Silvino, diretora de 
Gestão e Gente.

Na Águas Piquete, que 
pertence ao Grupo Iguá, os 
atendimentos aconteceram 
na última quinta-feira, 8, 
para a colaboradora Jovanir 
dos Santos esse projeto de-
mostra o cuidado que a em-
presa tem o seu funcionário. 
“É algo fascinante o carinho 

que a companhia oferece 
para gente. Esse programa 
Viva Visão contribui muito 
com nossa vida profissional 
e pessoal”, disse Santos.

Segundo o Instituto Ver 
& Viver, cerca de 50% dos 
indivíduos de 14 a 35 anos 
que passam por esse tipo de 
triagem acabam precisando 
usar óculos no dia a dia. O 
percentual aumenta para 
até 80% a partir dos 36 anos. 

Essa questão tem impactos 
socioeconômicos. Em todo o 
mundo, 33% da população 
economicamente ativa têm 
problemas de visão não 
corrigidos que afetam a pro-
dutividade, de acordo com 
o Vision Impact Institute, 
entidade internacional que 
elabora estudos e pesquisas 
sobre o assunto. Apesar dis-
so, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) afirma que 

mais de 800 milhões de 
pessoas não conseguem ter 
acesso a armações e lentes 
de grau.

“Na Iguá temos um com-
promisso claro e muito bem 
definido de cuidado com as 
pessoas. E oferecer trata-
mento e qualidade de vida 
aos nossos funcionários é 
uma forma de retribuir a 
eles o empenho dedicado à 
companhia”, completa o COO 
da Iguá, Péricles Weber.

O projeto Viva Visão da 
Iguá é resultado de uma si-
nergia entre as áreas de Res-
ponsabilidade Social e Gestão 
de Gente e envolve, também, 
os programas de Bem-Estar e 
de Voluntariado que comple-
tou um ano de atividade em 
2022: o VoluntarIguá. Desde 
seu lançamento, o programa 
de voluntariado interno da 
companhia já realizou mais 
de 360 projetos e ações filan-
trópicas que já impactaram 
ao menos 166 mil pessoas.

     (12) 3152-5247ATENDIMENTO    horas24

GuaratinguetáLorena Piquete
(12) 98231-4762
(12) 99762-6199

(12) 99764-5690
(12) 99762-6199

(12) 99125-1308
A S S O C I E - S E  J Á !

CADEIRA DE RODAS,
CADEIRA DE BANHO,
MULETA,
ANDADOR,
COLCHÃO D’ÁGUA,
DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, RAIO X,
DENTISTAS,
CONSULTAS GRÁTIS COM 
MÉDICO PEDIATRA,
(UMA CONSULTA POR MÊS)
CARRO SAÚDE
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

DESCONTOS DE MÉDICOS,
LABORATÓRIOS, 
RAIO X,
DENTISTAS,
ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

ASSISTÊNCIA À FUNERAL 
(FUNERAL COMPLETO)

CONHEÇA AS VANTAGENS DE SER UM ASSOCIADO 

R$ 55,00 R$ 40,00

R$ 30,00

PLANO A PLANO B

PLANO C

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

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 

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

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: 

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

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-
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 

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

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 
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Corpo com tatuagem de palhaço é 
encontrado sem as mãos em Guará

A Polícia Civil de Guaratin-
guetá abriu um inquérito para 
apurar a morte de um ho-
mem, ainda não identificado, 
que teve o corpo encontrado 
na zona rural do município, 
na segunda-feira (5).

Da Redação
Guaratinguetá

Segundo o boletim de ocor-
rência, motoristas que trafe-
gavam pela rodovia Paulo 
Virgínio, no bairro Morro 
Frio, acionaram à Polícia 
Militar após se depararem 
com um cadáver caído no 
acostamento. Ao chegar no 
local indicado, policiais mi-
litares e civis constataram 
que a vítima não apresentava 

marcas de tiros, porém estava 
com as duas mãos cortadas. O 
homem, que teria entre 20 e 
30 anos, possui tatuagem de 
um palhaço nas costas.

A Polícia Civil realiza dili-
gências na região do crime 
para tentar encontrar teste-
munhas e imagens de câme-
ras que possam contribuir 
para a elucidação do caso.

Foto: Divulgação PML

Lorena e 5º BIL fecham parceria para ajudar jovens 
ex-militares na inserção no mercado de trabalho
Projeto oferece ajuda a jovens soldados que terão baixa; ação conta com apoio do Sebrae, Banco do Povo e PAT

A equipe da secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Lorena participou, 
na quarta-feira (7), de uma 
reunião no 5º Batalhão 
de Infantaria Leve, com o 
tenente-coronel Attila Zol-
tán Balczó, comandante da 
unidade.

Entre os assuntos aborda-
dos, está o apoio do Municí-
pio, por meio do PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador), Sebrae e Banco do 
Povo para a disponibilização 
de cursos para os jovens 
que terão baixa do serviço 
militar no início de 2023 e 
seu encaminhamento para 

Andréa Moroni
Lorena

Encontro entre representantes da Prefeitura, Sebrae, 5º BIL e Banco do Povo, que debateu novo projeto

capacitados, e para o Banco 
do Povo, onde ele pode ser 
um empreendedor”.

Para orientar esses jovens 
serão realizadas duas pales-
tras nos próximos dias 14 e 
15, no 5º BIL. “Vamos levar 
nossa equipe para dar uma 
primeira orientação para 
esses meninos. É a primeira 
vez que a Prefeitura con-
segue fazer uma parceria 
com o 5º BIL, o que é muito 
positivo”.

Segundo o secretário, os 
jovens que saem do Exército 
são preparados, com expe-
riência em várias áreas. “Os 
jovens saem com experiência 
em mecânica, padaria, mo-
torista, entre outros, o que 
ajuda na recolocação no 
mercado”.

vagas de emprego.
Estiveram presentes, além 

do comandante do 5º BIL, 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Willians 
Gomes; o assessor do pre-
feito, Coronel Hallak; o as-
sessor de Desenvolvimento 
e agente do Sebrae, Thiago 
Quadros; a diretora do PAT, 
Elizete Santos; e a diretora 
do Banco do Povo, Alessan-
dra Regolin.

Willians Gomes explicou 
que a estimativa é de que 
entre 150 e 200 jovens deem 
baixa do serviço militar 
entre fevereiro e março de 
2023. “Por isso, pensamos 
nessa parceria que vai enca-
minhar esses jovens para o 
PAT para a busca para vagas; 
no Sebrae onde podem ser 

Operação da Polícia Civil apreende 
revólveres e munições em Guará

Em trabalho para retirar 
de circulação armas de fogo 
utilizadas em crimes em 
Guaratinguetá, a Polícia Civil 
deflagrou uma operação na 
manhã da terça-feira (6) no 
bairro Jardim Esperança.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 

Da Redação
Guaratinguetá

cumpriram um mandado de 
busca e apreensão em uma 
casa na rua José Luiz Ferrei-
ra. Ao vistoriar o imóvel, os 
agentes encontraram em um 
dos cômodos dois revólveres, 
sendo um calibre 32 e outro 
38. Na sequência, foram lo-
calizados um coldre (suporte 
para carregar a arma), 26 
munições, uma porção de 
maconha e uma quantia de 
R$ 1.071.

Preso em flagrante por 
porte ilegal de arma de fogo 
e de munição, o proprietário 
do imóvel, de 24 anos, foi 
encaminhado à Delegacia de 
Guaratinguetá, permanecen-
do à disposição da Justiça. A 
Polícia Civil apura se os re-
vólveres apreendidos foram 
utilizados recentemente em 
crimes praticados no Jar-
dim Esperança e em bairros 
vizinhos.

Foto: Divulgação PM

Operação conjunta da Civil e PM prende 
líderes do tráfico de drogas de Cruzeiro
Ação busca desarticular quadrilha que atua na Vila Loyelo; cães farejadores encontram entorpecentes 

Deflagrada na manhã da 
quarta-feira (7), em Cruzei-
ro, uma operação conjunta 
entre as polícias Civil e Mi-
litar prendeu três homens 
acusados de liderarem o 
tráfico de drogas no bairro 
Vila Loyelo. Além de deter 
o trio, a ação resultou na 
apreensão de porções de 
cocaína, maconha e crack.

Contando com a partici-
pação de equipes da Dise 
(Delegacia de Investigações 
sobre Entorpecentes), do 

Da Redação
Cruzeiro

Cão farejador da Polícia Militar participa de operação contra o tráfico de drogas, na última quarta-feira

também localizados diver-
sos materiais para o embalo 
da cocaína, uma peneira e 
uma balança de precisão.

De acordo com a PM, um 
dos presos na operação ha-
via deixado a cadeia há três 
meses, depois de cumprir 
uma pena de cinco anos por 
tráfico de drogas. Os outros 
dois homens também já 
possuem antecedentes cri-
minais por tráfico de drogas.

Preso em flagrante por 
associação criminosa e trá-
fico de drogas, o trio foi 
encaminhado à Delegacia 
de Cruzeiro, permanecendo 
à disposição da Justiça.

23° BPMI (Batalhão da 
Polícia Militar do Interior) 
e do 3º Baep (Batalhão de 
Ações Especiais), a operação 
cumpriu nove mandados de 
busca e apreensão em imó-
veis distribuídos pelo Vila 
Loyelo. Ao vistoriar as casas 
de três homens apontados 
pela investigação da Dise 
como líderes do tráfico no 
bairro, os agentes, com a 
ajuda de cães farejadores 
treinados pelo 3º Baep, en-
contraram entorpecentes. 
Ao todo, foram apreendidas 
145 pedras de crack, 37 
cápsulas de cocaína e 350 
gramas de maconha. Foram 
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