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A Câmara de Aparecida 
aprovou na quarta-feira (4), 
em sessão extraordinária, os 
projetos do Executivo que 
abrem o Refis (Programa 
de Recuperação Fiscal) no 
município. O programa per-
mite aos contribuintes, com 
dívidas junto à Prefeitura, o 
parcelamento dos débitos e 
a anistia de multas e juros 
nos pagamentos.

Em Aparecida, o Refis 
também será aplicado nos 
débitos em atraso com o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto). A adesão ao 
programa segue até o dia 31 
de março. Os projetos foram 
aprovados por 4 votos a 2. 
Votaram contra os vereado-
res José Fábio Borges (PTB) 
e André Monteiro (Patriota).

Para quem realizar o paga-
mento à vista, haverá anistia 

Andréa Moroni
Lorena

de l00% de juros e multa.  O 
pagamento parcelado em 
até três vezes tem anistia de 
90% de juros e multas. Terá 
redução de 80% de juros e 
multas para pagamento em 
até cinco parcelas, e 70% de 
juros e multas, quem optar 
por pagamento em até dez 
parcelas.

O valor mínimo de cada 
parcela será de dez UFM’s 
(Unidade Fiscal do Municí-
pio) para pessoas físicas e 
de trinta UFM’s para pessoas 
jurídicas. Cada UFM vale R$ 
5,07.

No projeto enviado à Câ-
mara, o prefeito Luiz Car-
los de Siqueira, o Piriquito 
(Podemos), afirmou que “a 
quantidade de contribuintes 
que não possuem a capaci-
dade contributiva para arcar 
com suas responsabilidades 
tributárias prejudica não só 
a si próprio, como também 
às finanças da administração 
municipal”.

Câmara de Aparecida aprova Refis para 
impostos atrasados e dívida com o Saae
Ação oferece 100% nas multas e juros para pagamento à vista; parcelamentos podem garantir de 70% a 90%

Sede da Prefeitura de Aparecida; Executivo aprova Refis para regularização de dívidas junto a impostos municipais e contas do Saae
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Atlético Guaratinguetá garante classificação e encara 
o Fluminense na próxima quinta da Copa São Paulo
Vaga na Copinha após empate com o Goiás é comemorado pelo presidente Carlos Arini, que enfatiza disputa 
na competição contra grandes clubes do país; próximo adversário é um dos maiores campeões do torneio

Na chuvosa tarde desta 
segunda-feira (9), o Atlético 
Guaratinguetá, estreante na 
Copa São Paulo de Futebol 

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Disputa de bola durante o empate em 1 a 1 contra o Goiás, na última terça-feira; duas equipes avançam e Atlético o encara o Fluminense

Júnior, garantiu a classifica-
ção histórica para a segunda 
fase da competição, após um 
empate de 1 a 1 contra o Goi-
ás. As duas equipes ficaram 
com as vagas do grupo 13 
e agora se preparam para a 

fase eliminatória. Os guara-
tinguetaenses terão cariocas 
pela frente.

Mais uma vez, a torcida 
compareceu em peso ao Pro-
fessor Dario Rodrigues Leite, 
anteriormente apelidado de 

“Ninho da Garça” e que agora 
já passou a ser chamado de 
“Ninho da Coruja”. Sabendo 
que o empate já confirmaria 
a classificação (duas horas 
antes, o Grêmio Pague Me-
nos goleou o Gama-DF por 

5 a 1), os donos da casa 
tiveram mais tranquilidade 
para garantir a classificação.

Ainda na primeira etapa, 
aos 43 minutos, o zagueiro 
Rafael marcou de cabeça 
para a Coruja do Vale, mas 
o time cedeu o empate aos 
goianos já na reta final do 
segundo tempo, quando 
Reginaldo marcou para o 
Esmeraldino. 

Após o término da parti-
da, movimentada nos ins-
tantes finais, o presidente 
do Atlético Guaratinguetá, 
Carlito Arini comemorou 
a classificação logo na pri-
meira participação do time 
na principal competição de 
categoria de base do Brasil. 
“Momento de enaltecer os 
atletas que foram guerreiros, 
trabalharam muito, a nossa 
comissão técnica e toda essa 
população, toda a nossa 
torcida, que está de baixo 
de chuva, incentivando a 
gente”, exaltou. “Não é fácil, 
tem muito clube grande, de 
camisa, de expressão, que 
não passou, e nós estamos 
aí, passamos, lutando para 
a próxima fase”, acrescentou 
Arini.

Com o trabalho iniciado no 

final de 2021 e disponibili-
zando estrutura para o ca-
çula da cidade, o presidente 
do Atlético destacou a expec-
tativa para a próxima fase. 
“Vamos para guerra, seja lá 
quem for, independentemen-
te de qualquer coisa, vamos 
para luta”, frisou. 

Com os jogos do grupo 14 
também finalizados, o Flumi-
nense-RJ venceu o Taubaté 
por 2 a 0 no estádio Joaquim 
de Morais Filho, o Joaquin-
zão, e será o adversário do 
Atlético Guaratinguetá na 
segunda fase da Copa São 
Paulo. Os jogos da segunda 
fase serão realizados entre 
os dias 12 e 13 de janeiro. 
O adversário é um dos maio-
res campeões do torneio, 
com cinco conquistas, atrás 
apenas do Corinthians, que 
tem dez.

O Atlético Guaratinguetá 
disputa o jogo eliminatório 
em casa, no Professor Dario 
Rodrigues Leite, na quinta-
-feira (12) às 15h. A partir 
da segunda fase, a disputa 
será em sistema elimina-
tório, com jogo único. Em 
caso de empate no tempo 
normal, a definição vai para 
os pênaltis.
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CRUZEIRO 
AVANÇA,
CONSTRUINDO 
O PRESENTE, 
PLANEJANDO 
O FUTURO!

hospItal regIonal, ame  (ambulatórIo munIcIpal de especIalIdades) e poupatempo.

a prefeItura de cruzeIro não para de 
construIr uma cIdade aInda melhor para a 
população. com o novo hospItal regIonal 
e o ame, os cruzeIrenses terão acesso a 
cconsultas, exames e cIrurgIas muIto maIs 
rapIdamente e, com o poupatempo, os 
servIços burocrátIcos poderão ser feItos 
em apenas um só lugar e de forma muIto 
maIs prátIca.

Como meio de entreter 
crianças e adolescentes, 
Pindamonhangaba anun-
ciou, nesta semana, a aber-
tura dos ginásios esportivos 
para o programa “Férias 
na Piscina”. Ao menos três 
localidades diferentes serão 
atendidas pela iniciativa.

De acordo com o cronogra-
ma elaborado pela secretaria 
de Esportes e Lazer, a partir 
da próxima segunda-feira 
(9), até o dia 13, o Centro 
Esportivo João do Pulo aten-
derá o público das 13h30 às 
17h30.

No Araretama, as ativida-
des serão realizadas entre 
os dias 16 e 20; enquanto 
o Zito, em Moreira César, 

Da Redação
Pindamonhangaba

receberá a criançada entre 
os dias 26 e 27, dentro do 
mesmo horário de atendi-
mento, das 13h30 às 17h30.

Para fazer uso das pisci-
nas, o participante deverá 
ter no máximo 15 anos, fazer 
a inscrição no local e estar 
acompanhado de um respon-
sável, além da apresentação 
de identidade do menor e do 
adulto. Os participantes com 
estatura abaixo do nível da 
água devem estar acompa-
nhados de um adulto maior 
de idade. É obrigatório o uso 
de traje de banho.

Ainda, segundo o Muni-
cípio, monitores e guarda-
-vidas estarão presentes no 
local para garantir a segu-
rança de todos, que devem 
obedecer aos comandos e 
orientações da equipe orga-
nizadora.

Pinda anuncia abertura de piscinas a
crianças e adolescentes durante as férias
Medida é aposta da administração municipal para a utilização dos espaços de ginásios públicos para a recreação

Piscina liberada para a criançada em Pindamonhangaba; Prefeitura libera espaços durante as férias para utilizção de área de lazer pública

Foto: Divulgação PMP
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UPA completa 25 anos de atuação em Lorena com 
espaço lotado e pedido de ajuda para manter trabalho
Com 220 cães abrigados, entidade auxilia Município a encontrar lar para animais em ocorrência de violência

Além de cruel e desumano, 
abandonar animais nas ruas 
é crime, e quem cometê-lo 
deve ser punido com prisão, 
multa e perda da guarda do 
animal, de acordo as leis 
vigentes. Mesmo assim, não 
são poucos os retalhos e 
flagrantes de maus-tratos. 
Em Lorena, a UPA (União 
Protetora dos Animais) tra-
balha há 25 anos para ten-
tar amenizar os índices de 
animais, vítimas de descaso.

Mantida por doações e 
raras verbas públicas, a en-
tidade possui sede própria 
e luta por manter uma es-
trutura boa para os animais. 

O  a r t i g o  3 2  d a  l e i 
9.605/1998 determina de-
tenção de três meses a um 
ano e multa a quem praticar 
ato de abuso, maus-tratos, 
ferir ou mutilar animais 
silvestres, domésticos ou 
domesticados, nativos ou 
exóticos, ou realizar expe-
riência dolorosa ou cruel 
em animal vivo. A punição 

Andréa Moroni
Lorena

Atendimento a animais resgatados pela UPA; instituição sofre com superlotação no abrigo de Lorena

é aumentada de um sexto a 
um terço, se ocorrer morte 
do animal.

A  l e i  e s t a d u a l 
16.308/2016 prevê proibi-
ção da guarda do animal e 
de outros para aquele que 
maltratar animais domésti-
cos, e só após cinco anos, a 
contar da data da violência, 
o agressor terá o direito à 
guarda novamente. O prazo 
é reiniciado se o indivíduo 
for reincidente.

Apesar de ser crime, é co-
mum encontrar pelas ruas 
das cidades animais soltos, 
abandonados, muitas vezes 
machucados, doentes e com 
fome e sede. Várias orga-
nizações não governamen-
tais e associações já foram 
criadas para acolher esses 
animais, mas a demanda é 
sempre muito maior que a 
oferta.

Esse é o obstáculo diário 
enfrentado por ações e gru-
pos como a UPA. “Em 2022, 
graças a uma verba conse-
guida pelo vereador Bruno 
Lorena (PSDB), enviada pe-
los deputados Márcio Alvino 
(PL) e André do Prado (PL), 
a UPA foi reformada, princi-
palmente a casa do caseiro, 
(também) canis reformados, 
e reconstruídos devido as 
chuvas que atingiram a 
cidade e um dos lugares, 
muito afetados, foi a UPA”, 
contou a presidente da ins-
tituição e ativista da causa 
animal, Paola Giordani.

A UPA se mantém por 
meio de seus associados e 
eventos, que são realizados 
durante todo o ano, como 
venda de pizzas, rifas, bin-
gos e bazares. “Não recebe-
mos verba municipal. Nós 
temos ajuda de amigos que 
confiam no nosso trabalho 
voluntário. Somos um gru-
po de amigos que se uniu 
para tentar amenizar o 
sofrimento de animais em 
situação de rua”, explicou a 
protetora.

No mês de dezembro, a 
Polícia Ambiental foi acio-

nada para acompanhar 
uma ocorrência de cárcere 
privado, na Vila Hepacaré, 
em Lorena. Um homem 
mantinha a companheira 
e dois filhos isolados em 
casa, com sessenta animais 
(quarenta cachorros e vin-
te gatos), maltratados. “A 
Prefeitura nos pediu ajuda. 
Retiramos e internamos, 
por nossa conta, em clínicas 
particulares, os animais em 
estado mais grave. Infeliz-
mente dois morreram pois 
estavam em estágio avança-
do de cinomose. Os outros 
estão sendo cuidados em 
locais separados, com nossa 
ajuda”, revelou. “São animais 
que precisavam ficar em 
quarentena, pois tiveram 
contato direto com a cino-
mose. Esperamos agora que 
sejam castrados e liberados 
para adoção”, contou Paola.

A UPA abriga atualmente 
220 cães e não tem condi-
ções de receber todos os 
animais que foram retira-
dos da casa. É impossível 
colocar mais 38 de uma 
hora para outra, não temos 
estrutura pra isso. A popu-
lação pode ajudar doando 
ração, material de limpeza 
e, principalmente, adotando 
nossos abrigados, porque 
quando um cão é adotado, 
abre vaga para salvarmos 
mais um que está na rua”.

Paola disse que, durante 
a pandemia da Covid-19, 
muitas pessoas se sentiram 
sozinhas, trabalhando em 
casa e, por impulso, ado-
taram animais. “Esse ano, 
com a volta à normalidade, 
percebemos um aumento do 
abandono, não só no final 
do ano”. 

É possível auxiliar a UPA 
neste trabalho. A entidade 
recebe doações através do 
PIX CNPJ 02.350.440/0001-
02, conta corrente do Banco 
do Brasil, agência 0857-5, 
C/C 38497-6. Mais infor-
mações sobre o trabalho 
podem ser acessadas no site 
upalorena.com.br.
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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, 
pisc 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

Bertioga: Vende-se 
casa composta por 
4 suítes, sendo uma 
suíte máster, com 
hidromassagem e 
closet, sala ampla, 
lavabo, cozinha ame-
ricana, garagem co-
berta para 2 carros, 
área gourmet com 
banheiro, piscina e 
um lindo quintal. Va-
lor: 1.500.000.00. 
Telefone: (24) 9870-
5328

Guaratinguetá: Ven-
do sobrado no Par-
que do sol, com 3 
quartos sendo uma 
suíte, 2 banheiros, 
copa, cozinha, sala, 
garagem, quintal. 
Possui também uma 
edícula. Valor: R$ 
300.000,00. Telefo-
ne: 98102-3156

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-
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 

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. 

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. 
Inc luso todos os 
drivers, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (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-
alizamos todo tipo 
de serviço de despa-
chante náutico pe-
rante á Capitania dos 
Por tos. Inscrições 
de  embarc aç ões 
novas, transferên-
cias de propriedade, 
alteração de dados 
(troca de nome, mo-
tor, etc). Segunda via 
de documentos de 
embarcações. Ins-
crição para prova de 

Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-
reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

Cachoeira Paulis-
ta: Super Nintendo 
portátil - Conectou 
jogou. Revivas emo-
ções de jogar má-
rio, top gear, donkey 
kong, bomberman 
entre outros. Valor: 
153.99. Telefone: (11) 
996688-2064

Cruzeiro: Bateria com 
bags + Kit pratos 
Sabian + carrilhão. 
Bateria em ótimo es-
tado, e um excelen-
te instrumento pra 
quem procura uma 
bateria acústica. Va-
lor: 2.300,00. Telefo-
ne:12 991521254Di-
versos
São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iênc ia, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da 
embarcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticida-
de. O barco dispõe 
de oito bancos para 
acomodar 16 pes-
cadores, vinte mer-
gulhadores ou 25 
familiares e amigos 
em passeios ou vi-
vências pelas praias 
de Ilhabela, ilha dos 
Buzios, ilha da Vi-
tória. Telefone; (11) 
99696-8673

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

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

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

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

GALERIA VERAS

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, 
ventilador e ar con-
dicionado. Animais 
são bem vindos. Va-
lor: 300,00. Telefone: 
(12) 98821-6176

Guaratinguetá: Alugo 
salão de 80m, com 2 
banheiros, cozinha 
de 20m, área de luz 
10m e depósito 10m. 
Rua de grande cir-
culação, próximo ao 
ponto de embarque 
e desembarque de 
ônibus urbano. Valor: 
2.500,00. Telefone: 
1281238292

Ubatuba: Apar ta-

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  26/01/2023 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  31/01/2023 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo 
BANCO BRADESCO S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local 
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Localização do imóvel:  Guaratinguetá-SP. Bairro Santa Rita. Rua Argeu Pires da Fonseca, nº 35 (no local consta nº 31). CASA. 
Áreas totais: terr. 126,00m² e constr. estimada no local de 96,00m². Matr. 12.339 do RI Local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de 
eventual divergência das áreas de terreno e construída que vierem a ser apuradas no local, com as averbadas na matrícula e Cadastro Municipal, inclusive da numeração 
predial, correrão por conta do Comprador; (ii) Ocupada (AF). 1º Leilão: 26/01/2023, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 424.805,99. 2º Leilão: 31/01/2023, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 278.342,21. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Os leilões serão realizados exclusivamente pela internet, 
através da plataforma www.megaleiloes.com.br. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela 
lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso

Pregão Presencial nº 30/22 – Proc. nº 556/22
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento do recurso interposto no 
Pregão Presencial nº 30/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de desassoreamento de rios, manutenção de segurança 
e melhoria em escoamento de águas de chuva para execução de serviços de 
limpeza e desassoreamento com remoção de material de descarte de rios 
córregos para prevenção de enchentes, pelo período de 12 (doze) meses. Diante 
do decurso do prazo sem mafistação da TRANS ANASTASIS TRANSPORTES 
EIRELI, o Pregoeiro e Equipe de Apoio decidem INABILITAR a referida empresa 
e convocar uma Sessão Pública para o dia 16 de janeiro de 2023, às 09:30, para 
abertura do envolope de proposta da segunda colocada.O Processo encontra-se 
à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, das 09h00min às 17h00min.
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A Prefeitura de Piquete está 
contratando profissionais 
para o Pronto Atendimento 
e o Ambulatório de Especia-
lidades, desde que reassu-
miu a gestão de ambos por 
determinação da Justiça, em 
dezembro. As contratações 
estão sendo feitas de forma 
emergencial para os colabo-
radores que decidiram per-
manecer na Prefeitura, após 
a saída do IAPP (Instituto de 
Apoio às Políticas Públicas).

Segundo o secretário de 
Saúde, Luiz Humberto Leite, 
o contrato do IAPP com a 
Prefeitura foi feito em 2019, 
durante a gestão de Teca 
Gouveia (PSB). “A presente 
ação não tem como alvo a 
atual administração, mas 
o processo administrati-
vo nº 53/2019, que teve 
como objeto a contratação 
de organização social para 
o gerenciamento do pronto 
atendimento e ambulatório 
de especialidades, tendo 
como apontamento a falta 

Andréa Moroni
Piquete

de definições de metas e 
consultorias”.

O secretário informou que 
75% dos profissionais que es-
tavam prestando serviço pela 
IAPP decidiram continuar na 
Prefeitura. “O atendimento 
não foi interrompido, a Pre-
feitura tem se esforçado para 
mantê-lo de forma regular. 
Não teve falta de clínico-geral 
no Pronto Atendimento, já 
na pediatria, dois pediatras 
continuam atendendo e ou-
tros dois optaram por não 
permanecer no quadro. En-
tão, estamos em processo de 
reposição dos profissionais, 
visto que não é só o município 
de Piquete, mas toda a região 
que sofre com a escassez de 
pediatras. Já o ambulató-
rio de especialidades, onde 
temos psiquiatria, médico 
do trabalho, oftalmologista, 
obstetra, ginecologista, orto-
pedista, ultrassonografia, os 
serviços também continuam 
a serem prestados normal-
mente”.

A Prefeitura, segundo Leite, 
ainda não fechou o valor que 
será gasto por mês como a 
volta da gestão do Pronto So-

Saúde de Piquete garante que atendimento
no PA e ambulatório continuam após polêmica
Semanas após reassumir gestão da rede municipal em dezembro, Prefeitura busca profissionais para vagas em aberto

corro e do Ambulatório. “Até 
a primeira quinzena do mês 
de fevereiro, com o fecha-
mento dos gastos de janeiro, 
teremos os valores precisos 
destes serviços gerenciados 
diretamente pela Prefeitura”.

O caso – A Prefeitura de 
Piquete reassumiu os servi-
ços de Pronto Atendimento 
e ambulatório desde o dia 
12 de dezembro. A medida 
foi tomada para cumprir 
decisão de ação civil pública 
da Justiça da cidade. 

Com essa decisão, ficou 
suspenso o contrato com o 
Instituto de IAPP (Apoio às 
Políticas Públicas), vencedor 
do certame realizado em 
2019, e todos os serviços 
prestados passaram a ser 
de responsabilidade da Pre-
feitura. 

Após a decisão, teve início 
o processo de transição para 
a nova gestão e, conforme a 
decisão, todos os funcionários 
até então contratados pela 
prestadora de serviço, bem 
como todos os contratos 
firmados com médicos e labo-
ratórios, seriam contratados 
pela Prefeitura.

Foto: Arquivo Atos

Hospital de Piquete; após tomar administração do Pronto Atendimento, contratações urgentes são feitas

Saeg inaugura sistema para o fornecimento de água na Vila Nova

O Saeg (Serviço de Água, 
Esgoto e Resíduos de Gua-
ratinguetá) entregou no 
sábado (7) o novo sistema 
de abastecimento com água 
encanada para 130 mora-
dias na Vila Nova, região 
próxima ao bairro da Roci-
nha. A entrega contou com 
as presenças do prefeito 
Marcus Soliva (PSC), do 
superintendente do Saeg, 

Da Redação
Guaratinguetá

Miguel Sampaio, e do pre-
sidente da Câmara, Pedro 
Sannini (PSC).

Segundo dados do Saeg, o 
projeto teve investimento de 
R$ 500 mil na construção 
de uma rede de distribui-
ção de três quilômetros de 
extensão, que passa a levar 
água dos reservatórios da 
Rocinha para abastecer 
cerca de 130 residências.

Sampaio destacou que a 
obra de abastecimento na 
Vila Nova foi possível de-
pois da perfuração do poço 

artesiano da Rocinha e da 
ampliação da capacidade 
do reservatório em oitenta 
mil litros, ambas realizadas 
em 2021.

O superintendente da 
autarquia revelou que o 
Saae e a Prefeitura de Gua-
ratinguetá estão em fase de 
estudos para a elaboração 
do projeto de implantação 
do sistema de esgoto. “É um 
projeto maior, que está sen-
do elaborado e vai atender 
toda a região da Rocinha”, 
enfatizou.

Foto: Divulgação PMG

Representantes da Saeg e Câmara de Guará na Rocinha, onde foi inaugurado sistema de água encanada

Comunidade de 130 famílias na região do bairro da Rocinha, é beneficiada com novo sistema encanado de R$ 500 mil


