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Para ampliar o atendimento social, 
Guaratinguetá inaugura sede do Creas 
Espaço é criado para atender demanda; antiga sede dá lugar a acolhimento de pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da secre-
taria de Assistência Social, 
inaugurou na terça-feira 
(20) o novo Creas (Centro de 
Referência Especializada de 
Assistência Social). O espaço 
está localizado na rua Pru-
dente de Moraes, no Centro.

A antiga sede, que tam-
bém fica na região central, 
passa a receber o Centro 
de Abordagem Social, para 
atendimento exclusivo a 
pessoas em situação de rua. 
A cerimônia contou com a 
presença do prefeito Marcus 
Soliva (PSC), membros de 
sua comitiva, incluindo o 
responsável pela pasta da 
Assistência Social, Marcos 
Evangelista, e a coordena-
dora da unidade, Marina 
Suzuki.

O novo local tem estru-
tura ampla, com salas de 
atendimento individual 
e em grupo. Os públicos 
recebidos no Creas são 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Soliva e representantes da secretaria de Assistência Social, que inauguraram a nova sede do Creas

explicou que a nova sede 
se fez necessária por conta 
do cenário da pandemia da 
Covid-19, assim separando 
o atendimento a pessoas em 
situação de rua dos demais 
serviços ofertados pelo 
Creas. “A pandemia trouxe 
uma mudança no cenário de 
assistência social a nível de 
Brasil, Estado e Município, 
como o aumento de casos de 
violência doméstica contra 
crianças e adolescentes, 
mulheres, idosos e pessoas 
com deficiência, por isso, a 
mudança para esse espaço. 
Por aqui, conseguimos ade-
quar a política municipal, 
estadual e federal de pro-
teção especial”, ressaltou 
Evangelista, que frisou tam-
bém o aumento na demanda 
de pessoas em situação de 
rua. Em 2022, até o mês de 
outubro, cerca de setecentas 
pessoas deste grupo passa-
ram pela cidade.

Ainda de acordo com a 
Assistência Social, o novo 
espaço é um imóvel parti-
cular que foi alocado com 
recursos do Estado.

crianças e adolescentes 
vítimas de violência, seja, 
física, psicológica ou sexual, 
mulheres, idosos e pessoas 
com deficiência, incluindo 
acompanhamento de mé-
dia e alta complexidade 
relacionados a questões de 
violação dos direitos. Além 
destes grupos, adolescentes 
em cumprimento de MSE 
(medidas socioeducativas) 
passarão a ter um espaço 
específico. 

A coordenadora do Creas 
destacou, em entrevista ao 
Jornal Atos, que junto ao 
secretário da pasta, buscou 
por o novo espaço, com 
objetivo de mais salas e 
acessibilidade para a popu-
lação que procura o serviço. 
“Hoje nós atendemos aqui 
com mais dignidade. Nós 
conseguimos manter o si-
gilo profissional, porque em 
todo atendimento precisa-
mos manter o sigilo, por isso 
que é importante a gente ter 
uma sala individualizada”, 
frisou Marina. 

O secretário de Assistên-
cia Social de Guaratinguetá 

Uma cerimônia realizada na 
segunda-feira (19) marcou a 
assinatura do Acordo de Co-
operação para Restauração e 
Ampliação do Solar do Conde 
de Moreira Lima, no centro de 
Lorena.  O termo tem como 
objetivo a formalização da 
parceria entre a Prefeitura e 
a Fundação Olga de Sá para a 
captação de recursos, públicos 
ou privados, para o restauro 
do Solar.

O documento foi assinado 
pelo prefeito Sylvio Ballerini, 
a presidente da Fundação Olga 
de Sá e vice-reitora do Unifatea 
(Centro Universitário Teresa 
D’ávila), Irmã Zenilde Fontes, 
pela secretária de Cultura e 
Turismo de Lorena, Juliana 
Barbosa, e pelo diretor Execu-
tivo da Fundação Olga de Sá, o 
professor doutor José Ricardo 
Flores Faria.

“Temos nos empenhado, 
desde o início da gestão, em 
buscar caminhos para concre-
tizar o projeto de restauração 
do Solar. É muito bom contar 
com a parceria da Fundação 
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lho de Defesa do Patrimônio 
Histórico). A execução do 
projeto conta ainda com uma 
parceria com o curso de arqui-
tetura e urbanismo do Unifa-
tea, que poderá colaborar em 
todo o processo da obra.

Projeto – Em dezembro de 
2020, um projeto da Prefeitu-
ra de Lorena para restauração 
e ampliação do Solar foi apro-
vado pelo Condephaat (Conse-
lho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico). Naquele 
ano, a obra foi orçada em R$ 
8 milhões para recuperação 
estrutural do prédio.

Construído em 1832, o imó-
vel, que fica na região central, 
foi residência oficial do Conde 
Joaquim José Moreira Lima 
Junior. O prédio chegou a 
hospedar grandes nomes da 
nobreza como o Imperador 
Dom Pedro 2º e a Princesa 
Isabel. Após o falecimento do 
Conde, em 1926, e a publi-
cação de seu testamento, o 
espaço foi doado à Santa Casa 
de Misericórdia de Lorena.

Com o passar dos anos, o 
Solar, que recebeu apenas uma 
reforma em 1876 e uma am-
pliação em 1880, teve diversas 

Ballerini e Fundação Olga de Sá assinam acordo 
para restauração do Solar Conde Moreira Lima
Atual sede da “Casa da Cultura”, prédio histórico conta com liberação de obra com captação de recursos públicos
e privados; projeto aprovado pelo Condephaat teve inicio de bates ainda em 2020, em meio a recuperação histórico

Reunião que marcou assinatura do projeto para recuperação da sede da Casa da Cultura de Lorena 
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utilizações como Orfanato 
Santa Carlota, Ginásio Escolar 
Arnolfo de Azevedo, Instituto 
Santa Tereza e o Colégio Sesi.

No início da década de 1970, 
o prédio passou a ser utilizado 
pela Prefeitura de Lorena para 
sediar a secretaria de Cultura. 
Devido a seu projeto arquite-
tônico de estilo neocolonial, 
o imóvel foi tombado como 
patrimônio histórico pelo 
Condephaat em 1975.

Notando o avançado estado 
de deterioração do prédio, a 
gestão do ex-prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) 
iniciou estudos em 2017 
para elaborar um projeto de 
restauração do Solar, capaz 
de atender as exigências do 
Condephaat.

No final de 2019, a Prefei-
tura apresentou o projeto de 
recuperação, durante cerimô-
nia realizada no Unifatea. O 
trabalho técnico foi elaborado 
por meio de parceria entre o 
Município, Fundação Olga de 
Sá, Santa Casa e da contrata-
ção da empresa Arquitetura 
Plena. Na sequência, o estudo 
foi encaminhado para a análi-
se do Condephaat, e aprovado 
em 2020.

Olga de Sá e Unifatea, que se 
comprometeram com a cida-
de e que se empenham em 
realizar ações pelo desenvol-

vimento de Lorena”, afirmou 
o prefeito Sylvio Ballerini.

O restauro tem o objetivo 
de resgatar as características 

originais e sanar as patologias 
existentes no edifício, em acor-
do com o projeto aprovado 
junto ao Condephaat (Conse-
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Chuvas voltam a causar estragos no Litoral
Caraguá e São Sebastião contabilizam danos das fortes chuvas recentes; Defesa Civil emite novo alerta

As fortes chuvas têm casti-
gado a região, com destaque 
para o Litoral Norte. Cara-
guatatuba e São Sebastião 
registraram quedas de árvo-
res, alagamentos e também 
obstrução de vias. Na segun-
da-feira (19), a Defesa Civil do 
Estado emitiu um novo alerta 
para a região, com o volume 
previsto de chuva previsto 
preocupante.

Ainda na última semana, 
Caraguatatuba efetuou servi-
ços de limpeza e desobstrução 
de ruas e valas atingidas pelas 
fortes chuvas. De acordo com 
relatos das autoridades, em 
menos de uma hora choveu 
mais de trinta milímetros, 
assim como foram registrados 
ventos que ultrapassaram 60 
km/h. Ao todo, vinte ocorrên-

Bruna Silva
Litoral Norte

cias envolvendo quedas de 
árvores em residências e em 
vias públicas foram contabi-
lizadas. Os principais bairros 
atingidos foram Perequê-Mi-
rim, Estrada do Rio Claro, 
Travessão, Jardim Tarumãs, 
Porto Novo, Barranco Alto e 
Morro do Algodão. Apesar 
dos estragos, ninguém ficou 
ferido ou desabrigado. 

Ainda na segunda-feira 
(12), em São Sebastião foram 
oito ocorrências registradas, 
entre elas cinco envolvendo 
quedas de árvores em casas 
e uma sobre veículo. Houve 
também destelhamento de 
uma residência no bairro 
Canto do Mar, assim como 
dois registros de danos à 
estrutura de casa devido a 
infiltração. No início do mês, 
uma criança de três anos fa-
leceu no município após ser 
levada por uma enxurrada. 
O acidente ocorreu quando 

a família estava tentando 
atravessar pela correnteza 
de um rio durante a chuva e 
o bote virou.

As chuvas fortes voltam 
a preocupar as autoridades 
municipais, uma vez que um 
novo alerta foi emitido pelo 
Estado. “O mapa indica que 
a chuva deve se concentrar 
mais em Ubatuba e Paraty, 
mas como pode ocorrer erro 
de precisão da localização, é 
importante nos mantermos 
todos em alerta”, avaliou o 
coordenador da Defesa Civil 
de Caraguatatuba, capitão 
Campos Junior.

A orientação estadual é 
que as cidades mantenham 
o monitoramento em áreas 
vulneráveis, levando em con-
sideração o risco. Em caso de 
emergência, os moradores 
podem acionar a Defesa Civil 
pelo 199 ou o Corpo de Bom-
beiros pelo 193.

Foto: Arquivo Atos

Defesa Civil em ação, após enxurrada em São Sebastião ; chuvas voltam a preocupar  a população da região

Foto:Divulgação PMP

Pinda recebe cinco novos veículos 
e fortalece frota para atendimento 
da rede básica de saúde municipal
Duas vans e três automóveis são direcionados para usuários 

O atendimento aos usu-
ários da rede pública de 
saúde de Pindamonhangaba 
conta, desde o início desta 
semana, com cinco novos 
veículos. A medida integra 
o programa de renovação 
e modernização da frota 
municipal. Os investimentos 
são provenientes de emen-
das dos governos estadual 
e federal.

De acordo com o Muni-
cípio, os três automóveis 

Da Redação
Pindamonhangaba

Veículos expostos em frente à Prefeitura; reforço para saúde com verbas dos governos Estadual e Federal 

são oriundos de emendas 
do orçamento federal e 
serão destinados para o 
atendimento à saúde da 
rede pública, ampliando 
as visitas domiciliares das 
ESF’s (Estratégias da Saúde 
da Família), assim como 
visitas aos pacientes com 
locomoção comprometida.

“A secretaria de Saúde 
cadastrou-se no programa 
da secretaria de Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
do Estado e fomos contem-
pladas neste programa, que 
têm o objetivo de promover 
a inclusão e a melhoria 

da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência”, 
comentou a secretária de 
Saúde, Ana Claudia Macedo.

As vans adaptadas asse-
gurarão transporte seguro 
e adequado de pessoas com 
deficiência física e que fazem 
uso de cadeira de rodas. Os 
veículos contam com nove 
lugares para passageiros, 
sendo três exclusivos para 
cadeirantes, e são equipa-
mentos com sistema de ele-
vador para acesso da cadeira 
de rodas ao veículo, além de 
ar-condicionado, fixadores e 
cintos de segurança.
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MUNICÍPIO DE SILVEIRAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Balanço Orçamentário

5º Bimestre de 2022LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

Receitas Orçamentárias
Previsão Receitas Realizadas até

o BimestreInicial Atualizada
Saldo a Realizar

Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES 4.510.866,2440.301.262,3044.812.128,5439.496.492,00 38.750.352,47
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.383.268,342.640.433,125.023.701,465.932.000,00 4.509.737,61
    Contribuições 103.768,8230.961,70134.730,52192.000,00 96.330,52
    Receita Patrimonial -483.779,04745.864,53262.085,4953.300,00 253.202,09
    Receita de Serviços 164.752,27168.180,10332.932,37469.000,00 254.765,67
    Transferência Correntes 2.349.516,4636.698.156,9139.047.673,3732.846.192,00 33.625.977,95
    Outras Receitas Correntes -6.660,6117.665,9411.005,334.000,00 10.338,63
RECEITAS DE CAPITAL 3.393.763,691.275.907,354.669.671,044.450.000,00 1.703.004,37
    Transferências de Capital 3.393.763,691.275.907,354.669.671,044.450.000,00 1.703.004,37
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 38.365,57-3.484.557,57-3.446.192,00-3.446.192,00 -2.871.826,30
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 7.942.995,5038.092.612,0846.035.607,5840.500.300,00 37.581.530,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 7.942.995,5038.092.612,0846.035.607,5840.500.300,00 37.581.530,54
DÉFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV) 7.942.995,5038.092.612,0846.035.607,5840.500.300,00 37.581.530,54

Despesas Orçamentárias
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

DESPESAS CORRENTES 871.539,9630.574.797,86 3.112.567,4931.446.337,82 4.810.413,7434.558.905,316.376.919,0532.992.400,00 39.369.319,05
    Pessoal e Encargos Sociais 291.754,1317.644.460,87 343.262,8717.936.215,00 3.244.157,1018.279.477,874.351.594,9717.172.040,00 21.523.634,97
    Outras Despesas Correntes 579.785,8312.930.336,99 2.769.304,6213.510.122,82 1.566.256,6416.279.427,442.025.324,0815.820.360,00 17.845.684,08
DESPESAS DE CAPITAL 24.596,241.911.149,54 3.127.430,751.935.745,78 4.310.702,745.063.176,531.965.979,277.407.900,00 9.373.879,27
    Investimentos 7.877,001.770.823,86 3.109.275,671.778.700,86 4.310.702,744.887.976,531.875.979,277.322.700,00 9.198.679,27
    Amortização / Refinanciamento da Dívida 16.719,24140.325,68 18.155,08157.044,92175.200,0090.000,0085.200,00 175.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA -100.000,00100.000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 896.136,2032.485.947,40 6.239.998,2433.382.083,60 9.121.116,4839.622.081,848.242.898,3240.500.300,00 48.743.198,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 896.136,2032.485.947,40 6.239.998,2433.382.083,60 9.121.116,4839.622.081,848.242.898,3240.500.300,00 48.743.198,32
SUPERÁVIT (IX) 4.710.528,48
TOTAL (X) = (VIII + IX) 896.136,2032.485.947,40 6.239.998,2438.092.612,08 9.121.116,4839.622.081,848.242.898,3240.500.300,00 48.743.198,32

GeoSIAP - PMS Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE SILVEIRAS - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção

5º Bimestre de 2022LRF, art. 52, inciso II, alínea "c"

Função / Subfunção
SaldoDotação

Atualizada A Liquidar A PagarA Empenhar

Estágios da Despesa até o Bimestre

PagoLiquidadoEmpenhado
Créditos Adic. /

AnulaçõesDotação Inicial

01 - Legislativa 1.120.000,00 1.120.000,00 904.080,70 868.777,35 868.777,35 215.919,30 35.303,35 0,00
       031 - Ação Legislativa 1.120.000,00 1.120.000,00 904.080,70 868.777,35 868.777,35 215.919,30 35.303,35 0,00
04 - Administração 5.260.240,00 934.362,97 6.194.602,97 5.425.140,46 4.369.113,61 4.132.884,30 769.462,51 1.056.026,85 236.229,31
       122 - Administração Geral 410.700,00 156.087,38 566.787,38 498.036,91 411.658,17 387.285,05 68.750,47 86.378,74 24.373,12
       123 - Administração Financeira 4.849.540,00 778.275,59 5.627.815,59 4.927.103,55 3.957.455,44 3.745.599,25 700.712,04 969.648,11 211.856,19
08 - Assistência Social 1.062.100,00 80.000,00 1.142.100,00 794.768,33 694.048,13 670.045,47 347.331,67 100.720,20 24.002,66
       241 - Assistência ao Idoso 59.000,00 59.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00
       243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 182.000,00 182.000,00 151.175,04 118.675,04 117.585,96 30.824,96 32.500,00 1.089,08
       244 - Assistência Comunitária 821.100,00 80.000,00 901.100,00 595.593,29 535.373,09 512.459,51 305.506,71 60.220,20 22.913,58
10 - Saúde 9.266.600,00 2.424.340,01 11.690.940,01 10.422.624,06 8.522.399,25 8.237.991,21 1.268.315,95 1.900.224,81 284.408,04
       301 - Atenção Básica 8.260.000,00 2.631.740,01 10.891.740,01 9.784.299,73 7.909.303,91 7.626.375,13 1.107.440,28 1.874.995,82 282.928,78
       302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 320.000,00 -97.000,00 223.000,00 206.355,99 198.305,29 198.040,29 16.644,01 8.050,70 265,00
       303 - Suporte Profilático e Terapêutico 424.600,00 -29.540,00 395.060,00 391.463,97 378.998,08 377.783,82 3.596,03 12.465,89 1.214,26
       304 - Vigilância Sanitária 12.000,00 12.000,00 9.922,00 9.922,00 9.922,00 2.078,00 0,00 0,00
       305 - Vigilância Epidemiológica 250.000,00 -80.860,00 169.140,00 30.582,37 25.869,97 25.869,97 138.557,63 4.712,40 0,00
11 - Trabalho 400.000,00 -14.000,00 386.000,00 384.000,00 272.000,00 272.000,00 2.000,00 112.000,00 0,00
       331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 400.000,00 -14.000,00 386.000,00 384.000,00 272.000,00 272.000,00 2.000,00 112.000,00 0,00
12 - Educação 11.929.060,00 -184.681,60 11.744.378,40 10.265.416,95 9.753.324,38 9.584.088,50 1.478.961,45 512.092,57 169.235,88
       122 - Administração Geral 191.000,00 191.000,00 191.000,00 0,00 0,00
       306 - Alimentação e Nutrição 748.680,00 55.500,00 804.180,00 802.227,92 787.822,89 765.353,71 1.952,08 14.405,03 22.469,18
       361 - Ensino Fundamental 10.035.380,00 -392.728,44 9.642.651,56 8.649.812,84 8.190.679,22 8.058.099,34 992.838,72 459.133,62 132.579,88
       362 - Ensino Médio 60.000,00 60.000,00 39.320,75 39.320,75 38.424,78 20.679,25 0,00 895,97
       365 - Educação Infantil 820.000,00 94.546,84 914.546,84 648.055,44 630.501,52 617.210,67 266.491,40 17.553,92 13.290,85
       366 - Educação de Jovens e Adultos 145.000,00 -139.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
       367 - Educação Especial 120.000,00 6.000,00 126.000,00 126.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 21.000,00 0,00
13 - Cultura 1.230.000,00 771.566,39 2.001.566,39 1.807.614,09 977.558,28 965.871,70 193.952,30 830.055,81 11.686,58
       392 - Difusão Cultural 1.230.000,00 771.566,39 2.001.566,39 1.807.614,09 977.558,28 965.871,70 193.952,30 830.055,81 11.686,58
15 - Urbanismo 4.514.600,00 1.416.263,09 5.930.863,09 4.995.651,15 4.513.352,47 4.357.062,70 935.211,94 482.298,68 156.289,77
       122 - Administração Geral 4.164.600,00 773.500,00 4.938.100,00 4.166.418,94 3.684.120,26 3.527.830,49 771.681,06 482.298,68 156.289,77
       451 - Infra-estrutura Urbana 350.000,00 642.763,09 992.763,09 829.232,21 829.232,21 829.232,21 163.530,88 0,00 0,00
16 - Habitação 3.000.000,00 -236.826,67 2.763.173,33 321.678,92 2.441.494,41 321.678,92 0,00
       482 - Habitação Urbana 3.000.000,00 -236.826,67 2.763.173,33 321.678,92 2.441.494,41 321.678,92 0,00
18 - Gestão Ambiental 537.700,00 450.050,00 987.750,00 830.157,06 301.202,26 287.132,23 157.592,94 528.954,80 14.070,03
       541 - Preservação e Conservação Ambiental 100.000,00 35.000,00 135.000,00 121.092,16 77.137,36 68.292,16 13.907,84 43.954,80 8.845,20
       542 - Controle Ambiental 437.700,00 415.050,00 852.750,00 709.064,90 224.064,90 218.840,07 143.685,10 485.000,00 5.224,83
25 - Energia 200.000,00 15.260,00 215.260,00 215.259,00 133.455,82 133.455,82 1,00 81.803,18 0,00
       752 - Energia Elétrica 200.000,00 15.260,00 215.260,00 215.259,00 133.455,82 133.455,82 1,00 81.803,18 0,00
27 - Desporto e Lazer 950.000,00 7.564,13 957.564,13 256.090,71 701.473,42 256.090,71 0,00
       812 - Desporto Comunitário 950.000,00 7.564,13 957.564,13 256.090,71 701.473,42 256.090,71 0,00
28 - Encargos especiais 930.000,00 2.679.000,00 3.609.000,00 2.999.600,41 2.976.852,05 2.976.638,12 609.399,59 22.748,36 213,93
       846 - Outros Encargos Especiais 930.000,00 2.679.000,00 3.609.000,00 2.999.600,41 2.976.852,05 2.976.638,12 609.399,59 22.748,36 213,93
99 - Reserva de Contingência 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
       999 - Reserva de Contingência 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 40.500.300,00 8.242.898,32 48.743.198,32 39.622.081,84 33.382.083,60 32.485.947,40 9.121.116,48 6.239.998,24 896.136,20
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Atenção para o aumento do 
consumo de água no verão 
Águas Piquete alerta para utilização nos períodos mais quentes do ano 

Além do aumento nas tem-
peraturas no final do ano, 
também há um aumento no 
consumo de água. A sensação 
térmica do calor pode modifi-
car alguns hábitos cotidianos: 
o aumento da quantidade 
de banhos ao longo do dia 
e o uso mais frequente de 
piscinas, por exemplo.  Dessa 
forma é necessário redobrar 
os cuidados, para que não haja 
desperdícios causados pelo 
descontrole do uso do recurso. 

Nesse contexto, o melhor 
caminho é a conscientização, 

Da Redação
Piquete

que leva a aderir hábitos 
sustentáveis, como atitudes 
simples que contribuem não 
apenas para a economia na 
tarifa mensal, mas com a 
preservação da água, que é 
o bem mais precioso da na-
tureza por ser fonte de vida, 
mas limitada e que precisa 
ser protegida.

De acordo com um le-
vantamento realizado pelas 
Nações Unidas em 2015, nas 
últimas décadas o consumo 
de água aumentou propor-
cionalmente acima do cresci-
mento populacional, o dado 
ainda estima que o mundo 
deva atingir um déficit de até 

40% no abastecimento, até o 
ano de 2030. Trazendo essa 
realidade para o Brasil, um 
estudo apontou que a média 
do consumo dos brasileiros 
é de 166, 3 litros por pessoa 
todos os dias, 51% acima da 
quantidade ideal, conforme o 
Instituto Trata Brasil.  Segun-
do a Organização das Nações 
Unidas (ONU), o indicado é 
somente 110 litros de água 
para suprir as necessidades 
básicas de um indivíduo. 

A diretora operacional 
da Águas Piquete, que per-
tence ao grupo Iguá, Mirian 
Guillen, chama atenção para 
o tema. “Existem inúmeras 

maneiras de reduzir o des-
perdício, você pode começar 
com coisas simples como 
diminuir o tempo no banho, 
fechar a torneira ao escovar 
os dentes e ao lavar a louça, 
reaproveitar a água da má-
quina de lavar roupa para 
a limpeza da casa, além de 
realizar uma manutenção 
preventiva da rede hidráu-
lica de sua casa para evitar 
possíveis vazamentos. Pre-
cisamos ter a consciência de 
que nossas pequenas atitudes 
cooperam com o futuro do 
planeta e fazem a diferença, 
todos nós precisamos fazer a 
nossa parte”, finaliza Guillen.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

APRESENTAÇÃO DE CHAPAS PARA DISPUTA DE CARGOS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETÁ – 

BIÊNIO 2023/2025 
 
 

Saibam todos que lerem e tiverem conhecimento do presente edital 
que: 
 

Conforme disposições estatuárias, do artigo 55, a Assembléia Geral 
Ordinária reunir-se-à com qualquer número de associados presentes, em 
dia útil, previamente marcado pelo Presidente na primeira quinzena de 
fevereiro a cada dois anos, para tomar conhecimento do relatório e contas 
da Diretoria finda e eleição da Nova Diretoria. 

Assim, conforme dispõem os artigos 60 e 61, do presente Estatuto, o 
candidato que desejar disputar o cargo de presidente desta Associação, 
deverá apresentar a sua chapa completa na secretaria da ACEG 
(Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá), sediada a Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 67 – Centro, nesta cidade Guaratinguetá, 
para o competente registro, na primeira quinzena de janeiro de 2023 (dois 
mil e vinte e três), em dia útil e no horário das 9h00m às 17h00m. 

 
O pedido de registro de chapas obrigatoriamente será subscrito por 

todos os seus integrantes, portanto, os interessados deverão retirar na 
Secretaria da ACEG os modelos de ficha de inscrição, declaração, assim 
como, cópia do Estatuto Social, em dia útil e no horário das 9h00m às 
17h00m. 

 
Guaratinguetá, 30 de dezembro de 2022. 
 
 
Guilherme Schindler Gigli         Flavia Caltabiano S.V.Taques Bitencourt  
       Presidente                                                        Secretária 
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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

Pindamonhangaba: 
Uno Economy Wat 
1.0, 2 portas. 97.000 
km rodados, pneus 
novos, todo revisa-
do. Vendo ou troxo 
por carro ou moto 
de até R$ 8.000,00. 
Valor: R$ 16.000,00. 
Telefone: (12) 99704-
9938

Cruzeiro: Ford Ecos-
port Titanium 14/15, 
completa, verme-
lha, manual, nota 
fiscal, quitada, sem 
detalhes. Somente 
venda. Valor :  R$ 
60.000,00. Telefone: 
12-99659-2383

Caraguatatuba: Car-
ro impecável, nun-
ca batido, perfeito 
estado. Assoalho 
original, motor origi-
nal, 1.6 a alcoll, feito 
inteiro 
com peças originais. 
Pneus e amortece-
dores, suspensão 
novas. Valor :  R$ 
7.200,00. Telefone: 
12-997159393

Lorena: Sw4 srx, 4x4, 

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 

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

Pindamonhangaba: 
Serviços de terapia 
complementar, te-
mos psicanal ista, 
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 solteiros, se-
parados e divorciado, 
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 parte de 
rotinas de Folha de 
Pagamento, saiba 
que BCA Assistência 
em Depar tamento 
Pessoal oferece esse 
serviço para você. 
Telefone: (12) 98299-
2723

Caraguatatuba: So-

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 
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: 

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 qu 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 
es tou  a  p roc u ra 
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 viver do De-
sign de Sobrance-
lhas. Você vai apren-
der meu método ex-
clusivo do absoluto 
zero, mesmo que 
seja iniciante e não 
tenha experiência. 
Telefone: (12) 98252-
4092

Guaratinguetá: Clí-
nica de recuperação 
especializada. Nos-
so tratamento ofere-
ce: Cuidado da parte 
física, mental e espi-

ritual! Contamos com 
diversas reuniões e 
at iv idades como: 
Espiritualidade, 12 
passos, partilha de 
sentimento, vídeo te-
rapia, cultos ecumê-
nicos, prevenção de 
recaídas, simulado 
de N.A, temáticas 
com especialistas, 
consultas individuais, 
terapia ocupacional, 
acompanhamento fa-
miliar. Valor: 900,00 
Telefone: (12) 98112-
9492

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica: 
Vendas, instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, auto-
matização de portão, 
mandíbula. Telefone: 
(12) 3883-6892

Caraguatatuba: Ve-
nha ser um Jovem 
Bombeiro com a gen-
te. Crianças de 07 a 
15 anos. No curso te-
remos aulas de Dis-
ciplina e Hierarquia, 
Ética e Civismo, Pri-
meiros Socorros, Lei 
Lucas, Salvamento 
Terrestre, Combate 
a incêndio, Animais 
peçonhentos, se -
gurança no lar, nós 
amarrações e muito 
mais.
Lorena: Presto ser-
viço a domicílio ou 
manutenção local. 
M a n u t e n ç ã o  e m 
computadores, ins-
talação. Especialis-
tas em segurança 
da informação (com 
técnicas avançadas 
de proteção contra 
hackers).

Ubatuba: JM trans-
portes, fretes, mu-
danças, carretos. 
Atendemos de se-
gunda a segunda e 
feriados. Fazemos o 
seu orçamento sem 
compromisso. Temos 
o melhor preço da ci-
dade. Telefone:  (12) 
99653-6031

Guaratinguetá: En-
genheiro Civil regis-
trado no CREA-RJ 
e no CREA-SP, de-
senvolve projetos e 
acompanha execu-
ção de obras e refor-
mas em geral. Faz 
também revisão de 
instalações elétricas 
e hidráulicas e pro-
jetos para instalação 
de plataformas ver-
ticais (elevadores) 
em residências e em 
entradas de condo-
mínios. Telefone: (21) 
98845-7132

Caraguatatuba: Ins-
talação, manuten-
ção, higienização e 
vendas de Ar Condi-
cionado. Os melho-
res preços da região! 
Telefone: (12) 99627-
2601

Ilhabela: A Nilton Tu-
rismo Ilhabela com 
seus equipamentos, 
Jipe/Lancha/Escona/
Lanchas Boat/Pas-
seios diariamente, 
praias, cachoeiras, 
mirantes trilhas. Va-
lor: 1.004.55. Telefo-
ne: (12) 99189-7404

Construções, enca-
namentos, telhados, 
hidráulica, elétrica 
em geral. F: 99247-
3335
Construção, refor-
mas e reparos. F: 
98887-8618

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-

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-
ça nossos roteiros 
elaborados com de-
dicação e responsa-
bilidade, visando a 
segurança em todas 
as atividades. Telefo-
ne: (12) 99217-0879

São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iência, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da em-
barcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticidade. 
Barbo dispõe de oito 
bancos para acomo-
dar 16 pescadores, 
vinte mergulhadores 
ou até 25 familiares 
e amigos em pas-
seios ou vivências 
pelas praias. Equi-
pado com sistema 
de navegação, GPS, 
salva vidas, rádio 
comunicador e mo-
torização Scania e 
a segurança na na-
vegação. Valor: R$ 
1.200,00 Telefone: 
(11) 99696-8673

Pindamonhangaba: 
Conserto geladeiras. 
Trabalhamos com di-
versas marcas como: 
Brastemp, Electro-
lux, Dako, Continen-
tal, Bosch, Ge, LG, 
Consul, Mabe entre 
outras. Telefone: (12) 
3105-6481

Cachoeira Paulis-
ta: É a melhor TV 
brasileira, mais de 
2000 canais dispo-
níveis, entretenimen-
to e distração para 
toda a família. Não 
economiza quando 
o assunto é paz e 
confor to para seu 
lar. Telefone: (22) 
99823-9728

Guaratinguetá: Chi-
lé t r i ca .  Ser v iços 
elétricos ao menor 
custo benefício. So-
licite um orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de segurança, 
Manutenção elétrica 
em geral, instalação 
e manutenção de 
concer tina, insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial, instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica, automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Telefone: (12) 
98896-8867
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Da base, Corpo Seco é eleito presidente 
do Legislativo para 2023 em Aparecida
Vereador acredita que oposição não deva atrapalhar aprovação de projetos de interesse do Município

O vereador Luiz Carlos Fer-
reira Junior, o Juninho Corpo 
Seco (PODE), foi eleito na se-
gunda-feira (19) presidente da 
Câmara de Aparecida. A mesa 
administrativa terá atuação em 
2023, com composição mes-
clada entre base e oposição ao 
prefeito Luiz Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (PODE).

Além de Corpo Seco, a mesa 
será formada pelos vereadores 
André Luís Monteiro (Patriota) 
como vice, Carlos Alexandre 
Rangel dos Santos, o Xande 
(PSD) para primeiro secretário 
e Simone Aparecida Ribas da 
Silva, a Simone do Fram (PSDB) 
para segunda secretaria.

Juninho Corpo Seco foi elei-
to para a presidência por 7 
votos a 2, vencendo o verea-
dor Valdemir Godoi, o Budão 
(PL). Apesar de ter aprovado 
uma mudança no Regimento 
que permitia a reeleição, os 

Andréa Moroni
Aparecida

Vereador Juninho Corpo Seco espera boa relação com o Executivo durante seu mandato em 2023

vereadores optaram por não 
reeleger o vereador Gú Castro 
(PSDB), atual presidente.

Como prioridade dentro de 
sua presidência, o futuro presi-
dente projeta a estruturação da 
Câmara administrativamente. 
“Eu pretendo dar andamento 
ao concurso público, trabalhar 
em harmonia com os verea-
dores, fortalecer o trabalho 
das comissões permanentes 
dentro do prazo regimental. 
Enfim, pretendo administrar 
da melhor maneira possível”. 

O vereador acredita que a 
relação com o Executivo deve 
ser boa. “Eu pretendo pedir 
para que o prefeito atenda os 
pedidos e requerimentos dos 
vereadores”. 

Apesar do restante da 
mesa diretora ser de opo-
sição ao prefeito, Juninho 
Corpo Seco acredita que não 
haverá dificuldades para 
aprovar os projetos enviados 
pelo Executivo. “Ser contra 
o prefeito é uma coisa, ser 
contra a cidade é outra. 

Tenho certeza que os bons 
projetos para cidade serão 
aprovados”.

Concurso – A Câmara 
adiou a divulgação do edital 
para o concurso público que 
será realizado para atuação 
no Legislativo. A previsão 
era de que o documento 
fosse divulgado no final 
de outubro. O adiamento 
foi necessário devido a um 
aditamento no edital para a 
inclusão de mais um cargo, o 
de controlador interno. 

O custo para a realização 
do concurso será de R$ 12 
mil. A empresa responsável 
pelo concurso será o Insti-
tuto Iuds. Ao todo, a Câma-
ra de Aparecida oferecerá 
dez vagas, sendo seis para 
preenchimento imediato e 
quatro cadastros reserva 
de pessoal, para cargos com 
exigência de ensino médio e 
nível superior, com salários 
iniciais de até R$ 5.750, para 
jornadas de 20 a 30 horas 
semanais.

Cidades abrem inscrições para festivais de marchinhas
Tradição do Carnaval na região é mantida com eventos em Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba

Cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) já estão 
se preparando para o Carna-
val 2023. Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Caraguatatu-
ba abriram as inscrições para 
os festivais de marchinhas, 
que contarão com troféus e 
premiação em dinheiro.

Em Pindamonhangaba, o 
evento chega a sua 16ª edição 
e homenageia o bloco carna-
valesco “Os Neros”. A iniciativa 
ocorre como meio de resgatar 
e divulgar a tradição de mar-
chinhas de Carnaval com foco 
em incentivar a criatividade 
dos compositores populares 
de todo o Brasil. As inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 27 de janeiro. Os vinte 
compositores selecionados 
serão divulgados no dia 3 de 

Bruna Silva
RMVale

28 do mesmo mês, enquanto 
a grande final no dia 29.  Os 
premiados receberão R$ 3,2 
mil para o primeiro lugar; 
R$2,2 mil para o segundo e 
R$ 1,7 mil para o terceiro. O 
valor de premiação será dis-
ponibilizado em até dez dias 
após a apresentação.

No Litoral Norte, o décimo 
quarto festival é promovi-
do pela Fundacc (Fundação 
Educacional e Cultural de 
Caraguatatuba). Os composi-
tores poderão inscrever suas 
obras até o dia 28 de janeiro. 
Podem participar também 
candidatos menores de idade, 
entre 14 e 17 anos, desde que 
apresentem autorização dos 
responsáveis legais e cópias 
do RG e CPF. O vencedor do 
concurso receberá prêmio de 
R$ 4 mil, o segundo R$ 2,5 
mil e o terceiro R$ 1,5 mil. 
O regulamento oficial pode 
ser conferido em fundacc.
sp.gov.br.

fevereiro, e a premiação será 
no dia 12 de fevereiro, às 19h, 
na Praça do Quartel. A orga-
nização entregará os prêmios 
de primeiro lugar (Troféu 
Alarico Corrêa Leite, e R$ 
3.632,00; segundo lugar (Tro-
féu José de Assis Alvarenga, 
com R$1.833); terceiro lugar 
(Troféu Celso Guimarães com 
R$ 917); quarto lugar (Troféu 
Maestro Artur dos Santos); 
Melhor Intérprete (Troféu 
Hélio Camargo); Melhor Fi-
gurino (Troféu Cida Novaes); 
Melhor Torcida (Troféu Fran-
co Neto). O edital completo 
está disponível para consulta 
no site oficial da Prefeitura, o 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Guará – A sexta edição do 
evento e as inscrições pode-
rão ser realizadas até o dia 
6 de janeiro. A divulgação 
dos selecionados ocorre na 
semana seguinte, no dia 14 
de janeiro. As eliminatórias 
ocorrerão entre os dias 27 e 

Apresentação durante o festival de marchinha de Guará em 2019; prefeituras organizam eventos para 2022
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