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O prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PL), 
comemorou, na última sema-
na, a premiação da cidade no 
Memorial da América Latina, 
em São Paulo. O município 
está entre os três melhores 
nas categorias “Turismo de 
Aventura e Turismo Gastro-
nômico”.

Essa foi a segunda vez que 
a cidade participou do prêmio 
Top Destinos Turísticos, mas 
foi a primeira vez como fina-
lista. O evento foi realizado 
pela ADVB (Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marke-
ting do Brasil) e Associação 
Mundial dos Profissionais de 
Viagens e Turismo.

A premiação tem como obje-
tivo estimular campanhas em 
diferentes meios para o públi-
co que busca ações turísticas 
e entretenimento no Estado 
de São Paulo. Dessa forma, 
busca comunicar, por meio 
das redes sociais, com o cida-
dão que visita um município, 
promovendo o setor turístico. 

“Pindamonhangaba ficou 
entre os três melhores desti-
nos turísticos de aventura e 
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gastronomia do estado de São 
Paulo, no prêmio Top Destinos 
Turísticos 2022. Agradecemos 
a toda população que votou 
no júri popular e também 
ao júri técnico, a equipe da 
secretaria de Cultura e Turis-
mo, Comtur, empresários e a 
todos que estão colaborando 
para que Pindamonhangaba 
tenha um Novo Turismo. E, 
principalmente, ao nosso pre-
feito Dr. Isael Domingues, que 
acredita no potencial da nossa 
cidade”, destacou o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores.

O município concorreu 
ainda na categoria turismo 
cultural. Em ‘gastronômico’, 
a cidade disputou a final 
com Vinhedo e São Roque, 
que acabou vencendo da 
categoria. Em ‘aventura’, a 
final foi entre São Pedro e 
Socorro, que foi a vencedora. 
Ao todo, mais de cem cidades 
de todo o estado participaram 
da premiação. Os vencedo-
res foram aclamados pelo 
voto popular e também por 
avaliação do júri técnico. 
Domingues parabenizou a 
pasta responsável e enfatizou 
que Pindamonhangaba ruma 
“ao desenvolvimento dos seus 
potenciais turísticos”.

Pindamonhangaba é destaque no “Top 3 
Destinos Turísticos do estado de São Paulo”
Premiações dão sequência a índices positivos nos últimos anos; projeto foca fomentação do turismo

Fazenda Gokula, atração turística de Pindamonhangaba; município aparece no ranking de melhores destinos paulistas para visitação
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Absenteísmo de 35% em exames e consultas preocupa Pinda
Número de faltas em procedimentos agendados tem sido um dos principais problemas da administração da rede pública

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba é mais 
uma da região a enfrentar 
um grande problema recor-
rente: a alta taxa de absente-
ísmo em consultas e exames 
agendados no SUS (Sistema 
Único de Saúde). A ausência 
de usuários prejudica o 
funcionamento adequado do 
atendimento da rede pública.

O absenteísmo é o proces-
so em que há falta ou atraso 
injustificados em consultas e 
exames, o que causa o atraso 
do calendário e afeta o aco-
lhimento de moradores que 
aguardam pelo atendimento 
médico.

Os dados apontam que a 
taxa de ausência é de 35% 
na cidade, mas os números 
oscilaram, ao longo de 2022, 
entre 25% e 40%, dependen-
do da unidade de saúde e do 
atendimento a ser realizado, 
como consulta com clínico 
geral ou especialista.

Por esta razão, a pasta 
responsável emitiu um alerta 
para que a população evite 
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Centro de Saúde em Pindamonhangaba; cidade tenta reduzir filas no atendimento com absenteismo na rede pública

faltar em procedimentos 
agendados. Em caso de de-
sistência ou impossibilidade 
de comparecimento, a orien-
tação é que se comunique à 
Saúde. “A presença da popu-
lação na data agendada para 
exames ou consultas é muito 
necessária. Ao analisar os 
índices de faltas não justi-
ficadas, se observa prejuízo 
para a população, Prefeitura 
e profissionais da saúde, já 
que atrasa o agendamento 
de outros pacientes e con-
some o tempo de todos”, 
destacou a responsável, Ana 
Cláudia Macedo.

Ela destacou que a ausên-
cia prejudica o atendimento 
no dia da consulta e do exa-
me, além de acarretar pro-
blemas e falhas no sistema 
de saúde, porque alteram o 
planejamento e geram “filas 
de espera desnecessárias”.

A expectativa é que os mo-
radores colaborem para que 
os índices sejam reduzidos. 
Dessa forma, o Município 
espera apresentar a capaci-
dade de oferta de serviços 
criando uma rede de assis-
tência em saúde muito mais 
eficaz.
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Buscando trazer mais 
turistas para o município 
durante a alta temporada, 
o prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior (MDB), 
anunciou, na última semana, 
a programação do festival 
de verão “Caraguá Feliz em 
Te Ver”. O evento reunirá 
grandes nomes da música 
brasileira como Thiaguinho, 
Pedro Sampaio, Fernando e 
Sorocaba e César Menotti e 
Fabiano.

Ao todo, até o fim de 2023, 
a cidade terá 94 eventos pro-
gramados entre ações cultu-
rais, artísticas, esportivas e 
religiosas. Para a temporada 
de verão a expectativa é de 
oferecer mais que shows. 
A proposta consiste num 
pacote de diferentes ações 
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para fomento do turismo. 
“Preparamos uma seleção 
de eventos com músicas 
e esportes para acontecer 
durante toda a temporada, 
com equilíbrio para atender 
toda população da cidade”, 
destacou o prefeito, que vê 
no setor turístico uma “mola 
propulsora”, gerando mais 
prosperidade.

O “Caraguá Tá Show” reu-
nirá grandes nomes da mú-
sica brasileira, como Edson 
e Hudson (08/01); César Me-
notti e Fabiano (13/01); João 
Bosco e Vinicius (14/01); 
Pedro Sampaio (15/01); Fer-
nando e Sorocaba (20/01) 
Jota Quest (21/01); Mateus e 
Kauan (22/01), além de Thia-
guinho (27/01). Os shows 
serão realizados na Praça 
de Eventos do Porto Novo, 
a partir das 22h. A entrada 
e toda a programação serão 
gratuitas. Nos mesmos dias 

Caraguá retoma festival de verão com Pedro 
Sampaio, César Menotti, Fabiano e Thiaguinho
Programação especial de shows busca trazer mais turistas para o litoral durante a alta temporada

O prefeito Aguilar Junior apresenta a programação de atividades e shows para a volta do Festival de Verão
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das principais atrações, por 
volta das 20h, a Praça da 
Cultura, no Centro, recebe 
shows das bandas de Cara-
guatatuba.

A cidade organiza também 
a “Arena Verão Esportiva”, 
que deve trazer destaques do 
esporte nacional para exibi-
ção de partidas. A arena tem 
abertura prevista para o dia 
15 de janeiro e contará com 
desafios de vôlei, futebol dos 
artistas e das estrelas, assim 
como uma partida entre Co-
rinthians e São Paulo.

Réveillon – Para a tradi-
cional virada de ano, o “Vira 
Caraguá” será celebrado em 
cinco locais diferentes, o 
Centro, Massaguaçu, Martim 
de Sá, Indaiá e Porto Novo. 
Para este ano, a organização 
fará queima de fogos de 25 
minutos na área central e 15 
minutos nos outros quatro 
pontos.

EDP substitui lâmpadas a vapor 
por LED nas ruas de Guaratinguetá
Troca proporciona mais nitidez, aumentando a segurança

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, está 
investindo R$ 2,7 milhões na 
modernização do parque de 
iluminação pública em Gua-
ratinguetá. Para melhorar a 
eficiência energética, estão 
sendo substituídas 3,3 mil 
lâmpadas de vapor de sódio 
por luminárias de LED, que 
são mais eficientes, duráveis 
e econômicas. 

O trabalho, realizado em 
parceria com a Prefeitura de 
Guaratinguetá, começou a 
ser feito em novembro e deve 
ser concluído até o final deste 
mês. A iniciativa traz benefí-
cios para a população, pois a 
tecnologia LED proporciona 
mais conforto visual e nitidez, 
ampliando assim a segurança 
de forma geral.

As lâmpadas LED também 
resultam em maior eficiência 
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dução de gastos com energia 
e um melhor uso dos recursos 
naturais”, afirmou o gestor 
operacional de Eficiência 
Energética, Leandro Cardoso.  

Eficiência – Durante todo o 
ano a EDP trabalha para di-
fundir ações de economia de 
energia com práticas que vão 
desde a distribuição gratuitas 
de lâmpadas de LED, o custeio 
de projetos de eficiência ener-
gética, até a busca efetiva por 
famílias que estejam aptas 
a entrar no Cadastro Social, 
e assim, serem inseridas na 
Tarifa Social de Energia Elé-
trica para pagarem menos 
pelo serviço.

Neste ano a EDP substituiu 
135 mil lâmpadas e cadastrou 
quase 1,2 mil novas famílias 
na Tarifa Social. Foram in-
vestidos R$ 2,3 milhões em 
projetos de Eficiência Ener-
gética, o que geraram uma 
economia de 2.600MWh/
ano – quantidade suficiente 
para abastecer o consumo de 
1.090 famílias por um ano.

na redução dos custos de 
manutenção, uma vez que a 
durabilidade da lâmpada é 
superior ao sistema que es-
tava sendo utilizado. O novo 
modelo também gera menor 
impacto ambiental por não 
conter mercúrio e outros com-
ponentes em sua composição.

Com o projeto, será possível 
reduzir o consumo de energia 
da administração municipal 
referente à iluminação pú-
blica em cerca de 990 MWh/
ano. Esse volume equivale 
ao consumo médio anual 
de aproximadamente 412 
residências, considerando 
o consumo médio de 200 
kWh/mês. 

“Beneficiar a população da 
área de concessão por meio 
dos programas de eficiência 
energética e tornar a ilumina-
ção pública das cidades mais 
limpa é o nosso propósito. 
Contribuímos diretamente 
para a utilização segura e 
racional da energia elétrica e, 
consequentemente, para a re-

Iluminação convencional a vapor, que começa ser substituida por led em toda a cidade

Foto: Divulgação
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A Águas Piquete deseja a todos
um Natal feliz em família,
com muita saúde e momentos
de confraternização.
Que o nosso maior presente seja
a celebração da vida!

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

GALERIA VERAS

Ubatuba: Hb20, con-
fort plus, completissi-
mo, 2013/2014, abai-
xo da tabela. Motivo 
da venda é troca. 
Carro não oferece 
nenhum problema. 
Valor: 29.900,00. Te-
lefone: 12996544066

Pindamonhangaba: 
Vendo gol, 1.0, 8v, 
gasol ina, básico, 
com alarme. Possui 
avarias na pintura. 
Documento ok. Va-
lor: 4.000,00. Telefo-
ne: (12) 99743-0909
Ilhabela: Jepp Che-
roke Spor t, 1998, 
4,0L 4x4, gasolina/
GNV (no documen-
to). Câmbio automá-
tico, motor na ga-
rantia, bateria nova 
(na garantia) molas 
e amortecedores no-
vos, banco de couro, 
multimidia com tela 
para banco traseiro 
e câmera de ré, fa-
róis auxiliares, para 
choque reforçado, 
guincho 12000lbs, 
suspensão alta, estri-
bo, pneus excelente, 
Documentação ok. 
Valor: R$ 30.000,00. 
Telefone: (11) 99867-
0046

R o s e i r a :  Ve n d o 
G o l  Ra l l ye ,  1. 6 , 
2013/2014, cor pra-
ta, completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303
Cruzeiro: Voyage, 
1.6, ano 2010. Ape-
nas 43.000km roda-
do. Completo! Vidro 
elétrico, trava, alar-
me, direção hidráu-
lica, farol de milha 
rodas de liga leve, 
som, ar condiciona-
do, ar quente, bem 
conservado, carro de 
garagem. Valor: R$ 
23.000,00. Telefone: 
(12) 98143-5314

Ubatuba: Celta, LT, 
1.0, completo, ar, 
direção, trava e vi-
dros, modelo 2013, 
ano 2012. Valor: R$ 
17.500,00. Telefone: 
(12) 9979-75522

Pindamonhangaba: 
Citroen C3, 1.4, GLX, 
2011, Prata, com ar 
condicionado, vidros 
elétricos, rodas de 
liga leve. Valor: R$ 
20.500,00. Telefone: 

(12) 3642-5009

Caraguatatuba: Ven-
do suzuki samurai 
4x4 ,  res tau rado, 
feito para trilha pe-
sada, com guincho 
13 .0 0 0 lbs  pneus 
novos. Tudo novo. 
Valor: R$ 52.000,00. 
Telefone: (12) 98192-
0010

Ilhabela: Uno Mille 
Economy, 1.0, 2011, 
2 portas, flex, ban-
co traseiro rebatível. 
Motor ok. Valor: R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430
Pindamonhangaba: 
Vendo Corsa Sedan, 
16V, 4 portas, dire-
ção, vidro, trava, vi-
dro verde. Cabeçote 
Zerado. Valor: R$ 
8.700,00 Telefone: 
(12) 99157-4162

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, preto, ano 2005, 
completo, 1.6. Valor: 
R$ 16.000,00. Te-
lefone: (12) 99108-
4924

Caraguatatuba: Car-
ro com baixa quilo-
metragem, abaixo 
da tabela. Valor : 
41.000,00. Telefone: 
(12)981135865

Guaratinguetá: Land 
Rover Discovery II, 
au tomát ica ,  4x4, 
mu i to  c o nse r va -
da. 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blinda-
da. Valor: 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731 

Ilhabela: Vendo Ran-
ger com um pequeno 
problema no módulo 
de ignição, e o res-
tante em perfeito es-
tado, com freio ABS, 
ar condicionado, tra-
vas elétricas, vidros 
elétricos e capota 
de fibra. Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 982183535

Lorena: D20, conser-
vada, motor maxion, 
turbo, diesel, único 
dono, revisada, ca-
pota marítima. Do-
cumentos em ordem. 
Facilito pagamento. 
Valor: 45.000,00. Te-
lefone: (12) 99607-
7699

Vendas & Alugueis 
Roseira: Chácara re-
sidencial para venda. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Pindamonhangaba: 
Linda casa de 65m² 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, copa, 
área de serviço co-
ber ta e garagem. 
Acabamento e planta 
diferenciada. Valor: 
R$ 200.000,00. Te-
lefone:

Lorena: Casa na Pei-
xoto de Castro, com 
terreno de 468m² 
- 12x39. Contendo: 
1 garagem desco-
berta (vários carros), 
1 sala, 2 quartos, 2 
banheiros (1 na área 
externa) 1 copa, 1 
cozinha, 1 área ex-
terna coberta atrás 
como área de servi-
ço/lavanderia e o ba-
nheiro externo, 1 cor-
redor lateral externo 
(ideal para Canil) 1 
quintal enorme. Edí-
cula nos fundos do 
terreno com quarto, 
banheiro e cozinha. 
Valor: 250.000,00. 
Telefone: (12) 99139-
5401

São Sebastião: Ven-
do casa no Jaraguá, 
com 2 dormitórios, 
1 banheiro, sala, 
cozinha americana, 
lavanderia. 3 vagas 
de garagem, sen-
do 1 coberta. Valor: 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 99107-9191
Ilhabela: Casa com 2 
dormitórios, sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
lavabo, área de ser-
viço, churrasqueira e 
1 vaga de garagem. 
Ar condicionado e 
p o r t ã o  a u t o m a -
tizado. Piscina ao 
ar livre! Valor: R$ 
480,000.00. Telefo-
ne: (11) 98722-8748

Potim: Vendo sobra-
do recém reforma-
do no bairro Jardim 
Cidade Nova. Con-
tendo 2 dormitórios, 
2 banheiros, sala, 
cozinha e área de 
serviço. Aceito veí-
culo como parte de 
pagamento mediante 
avaliação prévia. Va-
lor: R$ 250.000,00. 
Telefone: (12) 98122-
9267
Caraguatatuba: Se 
tranquilidade e con-
forto é o que você 
procura, esse imóvel 
é apara você. Amplo 
apartamento de 
dois quartos, sendo 
1 suíte. Bem ilumina-
do, vista panorâmica 

do mar e das mon-
tanhas, muito bem 
venti lado. Espaço 
para instalação de ar 
condicionado. Saca-
da grande que cerca 
o apartamento intei-
ro. Andar alto. Área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, gra-
mado e área verde. 
Salão de jogos, ele-
vador, depósito priva-
tivo individual. 1 vaga 
na garagem não de-
marcada, coberta e 
descoberta. Valor: 
R$ 540.000,00. Te-
lefone: (11) 99380-
7665

Guaratinguetá: Ven-
de-se excelente sítio, 
com 3 represas den-
tro da propriedade, 
com criação de pei-
xes. Área de 27Ha 
(11 alqueires), docu-
mentação perfeita, 
com georreferencial, 
toda com cercas. 
Casa mobiliada com 
2 dormitórios, sala 2 
ambientes, espaço 
gourmet com chur-
rasqueira e fogão a 
lenha. Com internet, 
energia trifásica. Va-
lor: R$ 1.350.000,00 
Telefone: (19) 98166-
2040

Lorena: Belíssimo 
imóvel à venda no 
bair ro são roque. 
Com 4 dormitórios, 
2 banheiros, 2 vagas 
de garagem. Espaço 
para área 
gourmet  e p isc i -
na .  Ó t ima Loc a -
lização. Valor: R$ 
350.000,00. Telefo-
ne: (12) 98213-1618

Ilhabela: Casas de 2 
e 3 dormitórios em 
condomínio fechado, 
segurança 24 ho-
ras. Área de lazer, 
com 3 piscinas, chur-
rasqueira, forno de 
pizza, playground. 
Valor: 490.000,00. 
Telefone: (11) 97100-
7369

Cunha: Vendo casa 
mui to bem enso -
larada e ventilada, 
em excelente esta-
do de conservação, 
próximo ao centro. 
Contém 3 quar tos 
(1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha 
grande com armá-
rio, banheiro social, 
garagem cober ta 
com 1 vaga, varan-
da com vista para a 
serra do mar. Par-
te de baixo com 1 
quarto, 1 banheiro 
completo, lavanderia 
e área de serviço 
grande. Quintal com 
frutíferas e canteiros 
para horta. Valor: R$ 

550.000,00. Telefo-
ne: (11) 98744-1854

Caraguatatuba: Casa 
em Massaguaçu. 
Casa com edícula, 
possui em seu inte-
rior 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 1 banheiro 
social, área gour-
met, quinta. Edícula 
com 1 dormitório e 1 
banheiro. Valor: R$ 
550.000,00. Telefo-
ne: (12) 99630-2256

Guaratinguetá: Casa 
com área de serviço 
(quintal) semi cober-
to. Garagem para 
dois carros, com por-
tão automático. Sala, 
escritório, corredor 
lateral que liga com 
a varanda e área de 
serviço (quintal). 1 
banheiro com box 
de vidro, 2 cômodos 
amplos na parte de 
cima com banheiro. 
Escada para fora da 
casa principal. Valor: 
R$ 450.000,00. Tele-
fone: 99168-2924

Pindamonhangaba: 
Apartamento novo, 
no 14° andar, 2 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 
2 vagasde garagem 
cobertas, condomí-
nio R$ 305,00/mês. 
Prédio: Churrasquei-
ra, salão de festas, 
piscina, bicicletário, 
portaria. Valor: R$ 
265.000,00. Telefo-
ne: (11) 96081-6234

Lorena: Cassa térrea 
com 2 vagas para 
carro (1 coberta), va-
randa sala, copa, co-
zinha, lavanderia, 1 
banheiro e 3 dormitó-
rio + edícula comple-
ta com ampla lavan-
deria, quarto, sala e 
cozinha. Único dono. 
Ambientes amplos e 
bem iluminados. Va-
lor: R$380.000,00. 
Telefone: (12) 98155-
6974

Ilhabela: Casa tipo 
sobrado. 3 quartos (1 
suíte), todos os quar-
tos com varanda. 2 
banheiros sociais, 
sala grande em "L", 
2 ambientes, cozi-
nha, área de serviço, 
churrasqueira com 
forno e fogão a lenha, 
piscina com deck, 
garagem para 2 car-
ros médios. Armários 
embutidos nos quar-
tos, cozinha e área 
de serviço. Valor: R$ 
530.000,00. Telefo-
ne: (11) 94808-3388

Cruzeiro: Vende-se 
2 casas, construí-
das em único terreno 

Ubatuba: Procuro 
vaga de casei ro. 
Tenho experiência 
em cuidados com 
animais de grande 
e pequeno por te, 
aves em geral, jar-
dinagem, limpeza de 
piscina, manutenção 
elétrica e manuten-
ção do imóvel. Sou 
responsável, cuida-
doso, cordial, dispo-
nibilidade de tempo 
integral. Pref erência 
para casal onde pos-
samos residir. Tele-
fone: (11) 4412-6100

Roseira: Eletricista 
de caminhão. Escala 
de trabalho de Se-
gunda a Sexta. Vale 
transporte, vale refei-
ção, assistência mé-
dica e odontológica. 
Para início imediato. 
Salário R$ 1740.00 
+ comissão de 8% 
bruto. Telefone: (11) 
93720-1654

Lorena: Contrata au-
xiliar de topografia 
para início imediato 
que more em Lorena. 
Telefone: (35) 98424-
9371

Caraguatatuba: Au-
las de inglês. Tra-
balho com diversas 
metodologias e aulas 
personalizadas de 
acordo as necessi-
dades do aluno. Já 
trabalhei com mé-
todos americanos e 
britânicos, além de 
aulas de business. 
Dou coaching de 
idiomas, treino alu-
no para testes inter-
nacionais. Também 
trabalho com inglês 
para viagem. Telefo-
ne: (83) 98123-3330

Prestação de Serviço
Ubatuba: Aulas de 
xadrez de 2 horas de 
duração. Individuais 
e em grupos de até 
4 alunos. Níveis ini-
ciantes, ao interme-
diário avançado. Mé-
todo moderno, 100% 
prático e divertido. 
Aprende fácil e pro-
gressão rápida. Valor 
R$ 50,00. Telefone: 
(12) 99760-8229

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio 

Diversos
Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio, cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e 
não tem onde deixar 
seu bichinho, não 
se preocupe mais! 
Eu tomo conta dele 
com todo car inho 
e no aconchego do 
seu lar. Telefone: (12) 
99745-8751

Ilhabela: Curso de 
mergulho Open Wa-
ter Diver. Curso com-
pleto PADI, com ma-
terial didático, prática 
já com equipamento 
de mergulho incluso 
e certificação com 
a carteirinha PADI. 
Valor: R$ 1.400,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958
Pindamonhangaba: 
Lavadora de al ta 
stanley: Único dono, 
sw22 nova e com 
NF. Adquirido na loja 
Demil de Pindamo-
nhangaba. Valor: R$ 
990,00. Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Buf-
fet 4 portas: em ma-
deira maciça (taua-
ri) e mdf (medium 
density fiberboard) 
revestido com lâmi-
na natural (jequitibá/
tauari) com acaba-
mento em pintura, 
possui 4 portas com 
grafismos em bai-
xo-relevo, 4 nichos 
e sapatas plásticas, 
dispensa puxado-
res. Valor: 2.400,00. 
Telefone: (21) 97704-
5587

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
estofados, realizado 
com equipamento 
profissional e pro-
dutos específicos de 
hig ienização dos 
mais diversos tipos 
de tecidos. Também 
oferecemos refor-
mas de estofados em 
geral. Nossa equipe 
está preparada para 
qualquer serviço, 
gerenciando proje-
tos com a habilidade 
e experiência que 
nossos clientes es-
peram. Telefone: (12) 
99229-4082

Pindamonhangaba: 
Fomos buscas 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 

e conhecimento em 
informática. Telefo-
ne: (13) 99132-6239

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanalista, 
psicoterapeuta. Tra-
tamos baixo autoes-
tima, falta de libido, 
empoderamento fe-
minino, autocuidado, 
autoajuda, etc. Te-
lefone: (12) 98206-
5095

Lorena: Padres Ca-
tólicos Ecomênicos, 
celebram casamen-
tos de so l te i ros , 
separados e divor-
ciado, com ou sem 
efeito civil. Telefone: 
(12) 98181-2711

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e ge-
renciar toda par te 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pes soa l  o fe rec e 
esse serviço para 
você. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: So-
mos a ERV Manu-
tenções e soluções, 
estamos atuando 
desde 2012, presta-
mos serviços de Elé-
trica, Hidráulica, Cli-
matização, Pintura, 
Limpeza Tratamento 
e manutenção de 
Piscina, Montagem 
de móveis e reparos 
em geral. Telefone: 
(11) 94017-7207

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção elétrica resi-
dencial, instalação 
de interfones, ilumi-
nação, instalação de 
chuveiros e ventila-
dores, instalação de 
suportes e antenas 
comuns. Telefone: 
(12) 98136-3156

São Sebastião: Re-
alizamos todo tipo 
de serviço de des-
pachante náut ico 
perante à Capitania 
dos portos, conforme 
abaixo: Inscrições de 
embarcações novas, 
Transferência de pro-
priedades, Alteração 
de dados (troca de 
nome, motor, etc), 
segunda via de docu-

mentos de embarca-
ções, inscrição para 
prova de Habilita-
ção de Amadores, 
Renovação de Car-
teiras de Amadores 
vencidas, segunda 
via de Carteiras de 
Amadores, outros 
serviços. Telefone: 
(12) 3600-9041 

Ubatuba: Roçatec 
mecanica de roça-
deiras, conser tos, 
peças e serviço em 
Ubatuba. Trabalha-
mos com todo os 
modelos e marca de 
roçadeiras. Fazemos 
o seu orçamento sem 
compromisso. Maio-
res informações no 
telefone: (12) 99653-
6031

Guaratinguetá: Pe-
quenos reparos em 
residencial, troca de 
chuveiro, tomadas, 
troca de torneiras, 
c i f ã o ,  p e q u e n o s 
reparos, em eletro 
domésticos, troca 
de cabos, móveis 
reparos rápido, será 
feita uma análise por 
telefone. Telefone: 
(12) 99792-2982

Caraguatatuba: Pre-
cisando de mão de 
obra qualificada para 
instalação de blo-
quetes travados e in-
tertravado, loquetes 
sextavado entre em 
contato e faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 98210-6420

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário e também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 
me agregar. Tenho 
um renault kangoo 
ex p r e s s  m o d e l o 
2010/2011, na cor 
branca, com capaci-
dade para transpor-
tar até 800kg. Telefo-
ne: (12) 99716-7648

Caraguatatuba: Mé-
todo único e simples 
para ter a Agenda 
Cheia e v iver do 
Design de Sobran-
ce lhas.  Você va i 
aprender meu méto-
do exclusivo do ab-
soluto zero, mesmo 
que seja iniciante e 
não tenha experiên-
cia. Telefone: (12) 
98252-4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nosso 
tratamento oferece: 
Cuidado da parte fí-
sica, mental e espiri-
tual! Contamos com 

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. 200g 
R$ 19.99 ou 20gg 
5.00. Telefone: (12) 
98311-3434

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado, multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: R$ 40,00. Te-
lefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Alianças de moedas 
antigas e anéis va-
riados. Pastor, São 
Jorge, Trevo, Maçon 
na aparecida. Garan-
tia eterna do produto 
de qualidade. Valor: 
R$ 120,00. Telefone: 
(12) 99620-5662
Cachoeira Paulista: 
Super nitendo portá-
til. Conectou, jogou! 
Reviva as emoções 
de jogar mário, top 
gear, donkey kong, 
bomberman, sonic, 
c ad i l l ac ,  mor ta l , 
zelda, metal slug, e 
muitos outros. Valor: 
R$ 153.99. Telefone: 
(11) 96688-2064

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40,00 
Com backup 50,00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant ivírus, google 
chrome,  s is tema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Pindamonhangaba: 
Vendo no tebo ok 
novo Dell. Proces-
sador I3, 4 gigas de 
memória ram, 1 TB 
de HD, 3 entradas 
de USB, 1 entrada 
HDMI, Sistema win-
dows 1- com backup 
de fabrica interno, 
entrada de fone de 
ouvido, câmera fron-
tal, entrada SD. Com 
nota e garantia de 
fabrica. Telefone: 12 
991978801

Lorena: Ecoturismo: 
A Via Mantiqueira 
através de suas ati-
vidades, promove 
a missão de levar o 
turismo de aventura, 
com conscientiza-
ção da preservação 
do meio ambiente 
p r o p o r c i o n a n d o: 
lazer, bem estar e 
interação direta com 
a natureza. Conhe-



24 DE DEZEMBRO DE 20224

Conta de energia em atraso podem 
ser pagas com cartão de crédito

As contas de energia 
elétrica em atraso podem 
ser pagas, a partir deste 
mês, por meio de cartão de 
crédito. A nova forma de 
pagamento está sendo dis-
ponibilizada pela EDP, distri-
buidora de energia do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, 
para facilitar a quitação dos 
débitos e proporcionar ao 
cliente a possibilidade de 
organizar o orçamento.

Todas as contas de energia 
vencidas há mais de trinta 
dias podem ser quitadas 
pelo cartão de crédito atra-
vés da internet. Nesta nova 
modalidade, os débitos são 
parcelados em até 21 vezes 
sem necessidade de entrada.

Os clientes de baixa ten-
são, estando ou não inse-
ridos na Tarifa Social de 
Energia Elétrica, podem 
aproveitar essa nova moda-
lidade, onde também é pos-
sível realizar o pagamento 
das parcelas do cartão de 
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crédito com o cartão Auxílio 
Brasil. 

Como pagar – Não há 
limite de valor para o paga-
mento da dívida com cartão 
de crédito. O pagamento 
das faturas em atraso via 
cartão de crédito é realizado 
somente pela internet.

O cliente da EDP tem aces-
so para pagamento de duas 
formas, no site edp.com.
br, clicando no botão “Pa-
gamento com Cartão”, que 
está localizado em Canais 
de Pagamento, Todos os 
Serviços e Serviços de Paga-
mento. Também é possível 
acessar direto a plataforma 
de pagamento através do 
link edp.flexpag.com.

Os clientes que optarem 
por pagar as contas em atra-
so pelo cartão de crédito não 
precisam ir até as agências. 
Em caso de dúvida, os clien-
tes podem acessar a Central 
de Atendimento 0800 721 
0123. A EDP mantém um 
contato via Whatsapp, por 
meio do número 11 93465-
2888 para a consulta de 
débitos.

Nova modalidade de quitação de débitos, apresentada pela EDP, começou a vigorar neste mês
Foto: Arquivo Atos

Contas de energia passam a ser pagas com cartão de crédito em toda Região Metropolitana; plano para reduzir déficit

Iguá é eleita uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil
Pelo sexto ano consecutivo, grupo é reconhecido com o selo de GPTW em Gestão de Gente do país 

A Iguá Saneamento foi con-
siderada, pelo sexto ano con-
secutivo, uma ótima empresa   
para se trabalhar no Brasil, 
segundo a consultoria GPTW 
(Great Place To Work). O selo 
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é a mais conceituada certifica-
ção em gestão de pessoas do 
país e confere, à empresa que 
o recebe, uma posição destaca-
da no mercado, reconhecendo 
seus esforços e avanços na 
construção de ambientes de 
trabalho melhores para as 
pessoas, para os negócios e 

para a sociedade. Desde 2017, 
quando foi criada, a Iguá rece-
be ininterruptamente a certi-
ficação, a partir de pesquisa 
realizada com a participação 
voluntária e confidencial dos 
colaboradores.

“Sabemos que estamos no 
caminho certo quando somos 

apoiados por um time que 
acredita em nossa liderança. 
Temos orgulho em dizer que 
aqui possuímos indivíduos es-
senciais para o crescimento e 
desenvolvimento da empresa”, 
afirma Érica Silvino, diretora 
de Gestão de Gente da Iguá 
Saneamento. 

É por meio da equipe de 
Gestão de Gente que começa 
a construção para a conquista 
do selo GPTW. “Ao final da 
aplicação da pesquisa de cli-
ma organizacional, fazemos 
uma análise dos resultados 
para mapeamento das ações 
que visam a manutenção 
do clima positivo dentro da 
organização. Cada uma de 
nossas operações possui seu 

plano de ação de engajamento, 
desenvolvido em conjunto com 
comitês multidisciplinares e 
aprovado por suas diretorias. 
Além das ações locais, possuí-
mos programas de reconheci-
mento e projetos corporativos 
que visam a sustentação da 
cultura da organização, con-
tribuindo também para a pro-
moção de um bom ambiente 
de trabalho”, conta a executiva.

O desenvolvimento de uma 
série de projetos junto aos 
seus colaboradores ajuda a ex-
plicar a conquista de mais um 
selo GPTW pela Iguá. Dentre 
os projetos, podemos citar o 
Voluntariguá, uma oportuni-
dade para os colaboradores 
exercerem o voluntariado 

e expandirem a atuação da 
Iguá para além da prestação 
de serviços de água e esgoto.

Na área de capacitação pro-
fissional, a Iguá investe e man-
tém uma plataforma de ensino 
a distância, a H2ON, que ofe-
rece suporte de aprendizagem 
para que todos possam am-
pliar seus conhecimentos e se 
atualizar sobre os temas mais 
relevantes do setor.

“Todas estas ações têm um 
único propósito, o bem-estar 
do nosso time. No caminho 
para ser a melhor empresa 
de saneamento para o Brasil 
é preciso, antes, ser a melhor 
empresa para os nossos co-
laboradores”, conclui a Érica 
Silvino.


