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Prefeitura de Pinda anuncia trabalho de
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, Pinda-
monhangaba voltou a regis-
trar pontos de alagamento 
nos bairros Alto Cardoso e 
Chácara Galega. Como meio 
de eliminar 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  
choveu 42 milímetros de 
chuva, aproximadamente 
um quarto de todo o pre-
visto para novembro, que 
fechou com 185 milímetros.

As enchentes são um pro-
blema crônico no município. 
Como forma de solução, 
ainda neste ano, a Prefeitu-
ra contratou uma empresa 
especializada para a elabo-
ração de um projeto execu-
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tivo para a drenagem em 
áreas afetadas. Ao todo são 
investidos R$ 94 mil neste 
projeto, que teve início em 
agosto e a expectativa 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 
Professor Demétrio Boueri, 
até a travessia existente 
da linha férrea MRS, com 
previsão de lançamento das 
águas no córrego da Galega 
e Campo Belo.

A Prefeitura contratou 
também o cronograma e or-
çamento para planejamento 
de obras futuras, uma vez 
que ação demandará grande 

aporte financeiro.
O vice-prefeito Ricardo 

Piorino (PL) destacou que 
os detalhamentos de projeto 
estão em execução para o le-
vantamento dos custos com 
orçamento e cronograma 
físico deste investimento. 
“Vamos precisar de parce-
rias, recursos externos do 
governo federal e estadu-
al, 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 me-
lhorar o fluxo de massagem 
de água.

As autoridades municipais 
solicitaram a colaboração 
dos moradores para que o 
descarte de lixo e objetos 
sejam feitos de maneira 
correta, evitando que a dre-
nagem seja afetada.Inundação após fortes chuvas da última semana, em Pindamonhangaba; cidade amplia infraestrutura

Foto: Reprodução

Lorena define orçamento de R$ 326 milhões para 
planejamento de 2023 depois de votação na Câmara
Legislativo aprova LOA com R$ 3,6 milhões em emendas impositivas, com a maior parte encaminhada para a Santa Casa

A Prefeitura de Lorena terá 
R$ 326 milhões de orçamen-
to para trabalhar em 2023. 
A LOA (Lei Orçamentária 
Anual) foi aprovada na Câ-
mara, na segunda-feira (12), 
por unanimidade. Foram 
apresentadas 35 emendas 
impositivas pelos vereadores, 
prevendo a maioria de repas-
ses para área de saúde, com 
destaque para a Santa Casa.

A Lei Orçamentária Anual 
é um instrumento de planeja-
mento orçamentário de curto 
prazo elaborada pelo Exe-
cutivo. Na LOA são fixadas 
receitas e previstas despesas 
para o ano, com planejamen-
to de gastos prioritários, 
divididos em três orçamen-
tos, o fiscal, o da seguridade 
social e o orçamento de 
investimentos. Concentrado 
em um único documento, o 
orçamento destina os gastos 
e as despesas do governo a 
partir de um planejamento 
de ações.

Antes da definição, o texto 
original da LOA recebeu 
emendas impositivas (instru-
mento em que os vereadores 
podem apresentar inclusões 
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à Lei Orçamentária Anual, 
destinando recursos do Mu-
nicípio para obras, projetos 
ou instituições). A lei deter-
mina que 1,2% do orçamento 
total pode ser destinado às 
emendas impositivas, mas 
que 50% dos valores desti-
nados a cada vereador seja 
aportado na área da saúde.

Segundo o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho 
(PSD), o valor total das emen-
das impositivas foi de R$ 
3,6 milhões. “Vários setores 
receberam emendas, como 
Apae, Acal e Provim, mas a 
Santa Casa foi a que mais 
recebeu recursos, R$ 2 mi-
lhões”, destacou.

Santa Casa – O hospital 
será o beneficiário da maior 
parte do valor das emendas 
impositivas, recebendo cer-
ca de R$2 milhões. O valor 
será muito importante para 
a instituição, que registra 
um déficit mensal de R$ 1,1 
milhão.

Na última sexta-feira (9), 
o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) entregou para a Santa 
Casa um cheque simbólico, 
no valor de R$ 18 milhões, 
verba enviada pelo Governo 
do Estado, obtida por meio 
de pedidos feitos pelo Exe-
cutivo.O prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, que terá orçamento de R$ 326 milhões para atendimento ao público no próximo ano; Santa Casa é destaque

Foto: Arquivo Atos
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Prefeitura fortalece fiscalização contra 
comércio irregular em Caraguatatuba

Com foco em inibir as ven-
das irregulares e valorizar 
o comerciante ambulante 
regularizado, a Prefeitura 
de Caraguatatuba realizou, 
nesta semana, uma reunião 
com diversas secretarias. 
O objetivo da discussão 
foi alinhar as estratégias 
para a temporada de verão, 
que atrai maior número de 
pessoas.

Para o réveillon, o Mu-
nicípio deve intensificar a 
fiscalização de vendedo-
res ambulantes que não 
possuem a licença para 
trabalhar. Outra frente de 
supervisão será a venda e 
consumo de bebida alcoólica 
para menores de 18 anos. 
A ação contará com apoios 
das secretarias municipais 
da Fazenda, Urbanismo, 
Saúde e Mobilidade Urbana, 
além da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana).

Segundo o prefeito Aguilar 
Junior (MDB), a proposta 
consiste em apresentar à 
população que a cidade está 
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devidamente preparada para 
receber a alta temporada, 
assim como estimular o co-
merciante local e vendedores 
ambulantes regulares com 
medidas para aproximá-los 
da gestão. “Importante re-
forçar que todas as ações 
da Prefeitura são pautadas 
na legalidade e razoabilida-
de, ou seja, no bom senso. 
Estamos preocupados em 
proteger e cuidar de quem 
trabalha corretamente”, fi-
nalizou. 

Dessa forma, hoje (14) 
a Prefeitura realizará um 
evento para identificar os 
vendedores ambulantes por 
meio da entrega de alvarás 
de funcionamento, no Teatro 
Mario Covas. São esperados 
cerca de quinhentos traba-
lhadores. 

Temporada – Durante o 
feriado da Proclamação da 
República, Caraguatatuba 
obteve 70% ocupação do 
setor hoteleiro conforme 
levantamento da AHP (Asso-
ciação de Hotéis e Pousadas 
de Caraguatatuba).

Neste mesmo período, cer-
ca de duzentos mil turistas 
passaram pela cidade.

Reunião multidisciplinar busca alinhar ações para inibir ações de ambulantes sem alvará no verão; GCM dá apoio ao trabalho
Foto: Divulgação PMC

Reunião realizada na Prefeitura para definir as estratégias prometem alinhar a fiscalização de ambulantes na orla de Caraguatatuba

Parceria de Unifatea e Acial promove concurso 
de vitrines no comércio para o Natal em Lorena
Ação é planejamento para promover interação entre comerciantes e moradores

O Parque Tecnológico Uni-
fatea e a Acial (Associação 
Comercial e Industrial de 
Lorena) promovem neste mês 
um Concurso de Vitrines de 
Natal. O evento tem como 
objetivo incentivar o comércio 
local a investir na produção de 
vitrines comemorativas e ela-
boradas para celebrar a data.

O projeto tem coordenação 
técnica da professora Sônia 
Siqueira e desenvolvimento 
operacional da professora 
Flávia Gabriela. Compõem 
a equipe de organização a 
arquiteta Lúcia Monteiro e a 
equipe gestora da Acial. Os 
projetos vencedores serão 
divulgados no dia 20, e as 
fotos dos concorrentes serão 
postadas nas redes sociais do 
Unifatea e da Acial.

Para confeccionar a vitrine 
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não há limitações, ou seja, 
qualquer material poderá ser 
usado, mas terão pontos extras 
aquelas que se utilizam de 
materiais de origem natural, 
reciclados e de reuso, na tenta-

DE DESCONTO

tiva de impulsionar a redução 
do impacto ambiental na pro-
dução e no pós-descarte. Serão 
considerados os quesitos estilo, 
sustentabilidade e making off.

O concurso promove não 

somente uma atividade com-
petitiva visando a criação 
de vitrines, como também a 
integração entre comércio, 
universidade e população de 
Lorena.

Comércio de Lorena no clima natalino para atrair consumidor; Acial e Unifatea promovem concurso de vitrines

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

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

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

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

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

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

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

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 

cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

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

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

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

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

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

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Village 
Santana, 300m², pró-
ximo empo manah. 
Valor: 205.000,00 

Telefone: (12) 99709-
0300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-

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

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

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

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

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

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

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

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

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

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

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários Flexíveis. 
Mensal idade que 
cabe no seu bolso e 
primeira aula 100% 
gratu i ta.  L igue e 
agende seu horário. 
Telefone: (12) 3641-
7832
Bertioga: Demolidora 
Ponto Certo. Somos 
uma empresa qualifi-
cada no ramo de de-
molição de grandes, 
médios e pequenos 
portes. Telefone: (11) 
97454-4612

Aparecida: A SPY-
FLY é uma empresa 
de investigação par-
ticular regulamen-
tada pelas leis do 
país, pessoa jurídica, 
legalmente constituí-
da. Postura profissio-
nal positiva, 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 ivírus,  google 

chrome, sistema ope-
racional a escolha do 
cliente. Telefone: (12) 
99162-4870 

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

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

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

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

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

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e 
gerenciar toda parte 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que a BCA Assistên-
cia em 
Departamento Pes-
soal oferece esse 
serviço para você. 
Por apenas 5% do 
salário mínimo vi-
gente. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica. A 
tecnologia na palma 
da sua mão. Vendas, 
instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, 
automatização de 
portão, mandíbula. 
Telefone: (12) 3883-
6892

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário. Também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 
em agregar. Tenho 
um renaut Kangoo 
E x p r e s s  m o d e l o 
2010/2011, cor bran-
ca, com capacidade 
para transportar até 
800KG. Telefone: 
(12) 99716-7648

São Sebastião: Re-

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. 
Qualidade e elegân-
cia. Facilidade no pa-
gamento. Telefone: 
(12) 99700-2908

São Sebastião: Su-
per Lâmpada Espiã 
360.  Vigilância in-
teligente sem furar 
paredes. Telefone:
(12) 98892-5584

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, con-
to gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matricula. 
Horários f lexíveis, 
mensa l idade que 
cabe no seu bolso. A 
primeira aula 
100% gratuita. Ligue! 
Telefone: (12) 3641-
7832

Lorena: A Via Man-
tiqueira através de 
suas atividades, pro-
move a missão de 
levar o turismo, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem es-
tar e interação direta 
cm a natureza. Tele-
fone: (12) 99217-0879

Guaratinguetá: Ven-
do piano, única dona. 
Super conservado, 
com apenas uma las-
ca na frente 
sob a chave. Precisa 
afinar. Telefone; (12) 
3641-7832

Cachoeira Paulista: 

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

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

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

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

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

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 

condomínio com pis-
cina. Tudo para você 
e sua família aprovei-
tarem. Valor: 550,00. 
Telefone: (12) 99915-
6566

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

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

Caraguatatuba: Alu-
go apartamento com 
1 dormitório, 1 ba-
nheiro, todo mobi-
liado. Área de lazer 
com piscina adulto e 
infantil, campo de fu-
tebol, churrasqueira 
e sala de jogos: Va-
lor: 1.400,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

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

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

Ilhabela: Alugo casa 
para temporada, fi-
nais de semana e 
carnaval. Com exce-
lentes acomodações, 
bem localizada, perto 
de tudo. Contem 2 
quartos, sendo uma 
suíte, cozinha e sala 
americana ampla, 

     (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

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 33/2022 – PROC. Nº 649/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade
Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a reforma do imóvel destinado ao CRE – Centro 
de Recursos Especiais, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão 
de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 07 de fevereiro 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
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 - PROC. Nº 479/2022

O Município de Lorena-SP torna pública o recebimento de documento referente a 
Licitação acima mencionada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em análise de água potável e purificada para a Farmácia de Manipulação, pelo 
período de 12 meses. O documento regularizado é os atestados de capacidade 
técnica da empresa AMPRO LABORATÓRIO E ENGENHARIA LTDA EPP, nos 
termos solicitado no edital, sendo assim a empresa está HABILITADA.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 051/2022 
PROCESSO DE COMPRA Nº 461/2022 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS 
OU SIMILARES E DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU PERFEITO 
FUNCIONAMENTO, NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO”. 
 

Abertura: 16/12/2022 – Sessão Pública: 28/12/2022 – 09:30h. 
 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura.  
 

Cruzeiro, 15 de dezembro de 2022. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 



16 DE DEZEMBRO DE 20224

Pinda ultrapassa 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 Intensiva 
pública opera com 35% de 

Da Redação
Pindamonhangaba

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 alertou 
a população para que pro-
cure 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, 

De acordo com o último boletim epidemiológico, cidade 
registra 1,4 mil contaminações desde a última semana

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 es-
calada 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.

  @santacasadelorena
santacasalorena.org.br

▶ Ultrassonografia

▶ Tomografia 
Não precisa de agendamento prévio* 

▶ Angiotomografia

▶ Mamografia

▶ Raio-x  
NNão precisa de agendamento prévio* 

FALE CONOSCO 

12 99239-2805

QUE TAL COLOCAR
SUA SAÚDE EM DIA?
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EXAME DE IMAGEM É NA SANTA CASA!

Foto: Arquivo Atos

Thálitha é absolvida e CEI com denúncias 
são arquivadas na Câmara de Cachoeira
Vereadora mantém o mandato depois de sessão marcada por ataques pessoais; denúncia 
focou assessor que estaria fazendo propaganda do PT durante período eleitoral, em setembro

A Câmara de Cachoeira 
Paulista arquivou, na segun-
da-feira (12), a CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) que 
poderia cassar o mandato da 
vereadora Thálitha Barboza 
(PT). Ela foi absolvida das 
acusações, referentes a ações 
de um de seus assessores, e 
seguirá no Legislativo pelos 
próximos dois anos.

Segundo a acusação, Thá-
litha teria cometido crime 
de improbidade administra-
tiva quando o seu assessor, 
Luciano Lombardi, foi visto 
em uma praça do município 
fazendo campanha para os 
candidatos Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Fernando Ha-
ddad (PT), supostamente du-
rante o expediente da Casa, 
em setembro deste ano. Sob 
outra perspectiva, a defesa 
da parlamentar comprovou 
que o funcionário estava em 
horário de almoço quando foi 
visto “bandeirando” em favor 
dos políticos que disputavam 
as eleições gerais. Após o 
intervalo, assegurado em 
lei trabalhista, ele retornou 
às atividades em trabalho 
remoto.

Bruna Silva
Cachoeira Paulista

A vereadora Thálitha Barboza, que enfrentou denúncias de propaganda eleitoral de assessor durante eleições

a manutenção do mandato 
da parlamentar, após duas 
votações: a primeira, com 
resultado de 6 votos a 6. 
Na segunda, mudança para 
7 a 5 pela rejeição do rela-
tório. Para a cassação, eram 
necessários nove votos, ou 
seja, o cargo foi mantido.

Em sua defesa, Thálitha 
enfatizou que sofre perse-
guição política devido ao 
trabalho de fiscalização 
que está realizando. Ela 
enfatizou ainda que a real 
intenção daqueles que eram 
a favor CEI era de “desmo-
bilizar e desmotivar um 
mandato popular eleito 
democraticamente”. “Esta-
mos fazendo tudo que uma 
parlamentar deve fazer, 
ou seja, fiscalizar, promo-
ver debates nessa tribuna, 
buscar recursos através de 
emendas parlamentares”, 
salientou.

A votação também foi 
acompanhada por outros 
vereadores da região em 
demonstração de apoio po-
lítico, como Herivelto Vela 
(PT) de Pindamonhangaba 
e Dandara Gissoni (PSD) de 
Caçapava, além da secretá-
ria estadual da Juventude do 
Partido dos Trabalhadores, 
Ligia Toneto.

Os dados foram avaliados 
pela comissão processante, 
que apontou para arquiva-
mento das denúncias sobre 
Thálitha. Antes da sessão 
extraordinária, ela se posi-
cionou pelas redes sociais. 
Em vídeo, a jovem vereadora 
afirmou que embora tivessem 
entrado com o pedido de 
cassação do mandato, não 
encontraram irregularidade 
nos atos. 

Com o clima acalorado 
da votação, o vereador Max 
Barros (União) ressaltou o 
seu posicionamento, lem-
brando de casos passados, 
para citar a rejeição à par-
lamentar. “Quantas coisas. 
A vereadora Thálitha falhou 
que nós fomos pra Brasília 
com farra com dinheiro pú-
blico. A vereadora Thálitha 
pegou e xingou a gente em 
nossa tribuna, falando que 
os vereadores é (sic) isso, que 
os vereadores é (sic) aquilo. 
Então, vereadora, você está 
criando uma situação nessa 
Casa, com todo o respeito, 
que os demais pares não 
gostam de você”.

Apesar das diversas acu-
sações de cunho pessoal, 
os vereadores decidiram 
seguir o relatório e votaram 
pelo arquivamento da CEI e 

Aplicação de vacina em idosa de Pinda contra a Covid-19; atendimento reforçado após aumento de casos

Foto: Reprodução PMP


