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Apresentação de sambas neste sábado 
esquenta pré-Carnaval 2023 de Guará

O silêncio da passarela do 
samba mais tradicional do 
Vale do Paraíba dará espaço 
para os tamborins. Após dois 
anos sem desfiles competi-
tivos, Guaratinguetá volta a 
realizar o Carnaval em 2023. 
Todas as seis principais agre-
miações estão confirmadas 
para a edição deste ano, e 
apresentarão, no próximo 
sábado (14), os sambas-enre-
do oficiais.

A festa de Guaratinguetá é 
conhecida como o principal 
circuito de escolas de samba 
da região e um dos maiores 
de todo o interior paulista. 
Para este ano, o repasse para 
cada agremiação, por parte da 
Prefeitura, será de R$ 75 mil.

As escolas precisam realizar 
projetos, como apresentação 
de projetos sociais, gravação 
do samba-enredo, criação de 
desenhos e fotos de fantasias 
e alegorias, os desfiles e até a 
retirada dos carros alegóricos 
e demais alegorias da Avenida 
após o Carnaval. Caso não 
seja cumprida alguma das 

Da Redação
Guaratinguetá

Porta-bandeira no Carnaval de Guaratinguetá; cidade tem apresentação de sambas-enredo neste sábado

Lançamento oficial abre eventos da Oesg e escolas de samba, em ano de retorno dos desfiles competitivos
etapas, a agremiação deixa de 
receber uma parte do repasse.

“Após várias reuniões, e 
agora virando o ano, come-
çam (as escolas) a percorrer 
os vários compromissos, que 
no final das contas totalizam 
o valor de R$ 75 mil, que 
são as etapas do edital de 
chamamento público”, des-
tacou o presidente da Oesg 
(Organização das Escolas de 
Samba de Guaratinguetá), 
Tiago Domingos.

Segundo Domingos, as es-
colas têm feito um trabalho 
muito bom, de acordo com o 
seguimento do planejamento 
da Oesg montado logo após as 
apresentações das agremia-
ções no Recinto de Exposições 
no ano passado, substituin-
do os desfiles na avenida 
Presidente Vargas, devido a 
pandemia da Covid-19.

O planejamento deste ano 
começa com o lançamento 
oficial dos sambas de enredo, 
que será realizado neste sába-
do (14), na sede da escola de 
samba Acadêmicos, no bairro 
Campo do Galvão. “Nós fize-
mos a gravação em um estú-
dio que grava a Série Ouro do 
Rio de Janeiro. Conseguimos, 

através de uma parceria com 
o Proac (Programa de Ação 
Cultural), de São Paulo, depois 
de uma concorrida seleção. 
Fomos contemplados com a 
gravação do CD inédito ao 
vivo”, destacou Domingos.

Guaratinguetá não reali-
za o desfile competitivo de 
Carnaval desde 2020. Na 
ocasião, a Mocidade Alegre 
do Pedregulho foi a campeã, 
com o bicampeonato conse-
cutivo. Em 2019 e em 2020, 
a cidade contou com cinco 
das seis escolas desfilando. 
Em 2019, a Embaixada do 
Morro não foi para avenida e, 
no ano seguinte, a Beira Rio 
não desfilou. Para este ano, a 
expectativa é que todas as seis 
voltem à Passarela do Samba.

Nos dias 21 e 22 de janeiro 
serão escolhidas a rainha, mi-
ni-rainha, shows das baterias, 
grupos de pagode e formação 
da corte do Carnaval. Em fe-
vereiro, nos dias 3 e 10, serão 
realizadas as serestas carna-
valescas, com apresentações 
da Banda de Marchinhas e 
três escolas de samba em um 
fim de semana, e outras três 
agremiações no outro final 
de semana.

Após um investimento de 
cerca de R$ 21 milhões, a 
Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) avançou nesta 
semana para a última etapa 
da obra de ampliação da 
principal ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) de 
Ubatuba, que atende 21 mil 
imóveis. Além dessa melho-
ria, a empresa de economia 
mista prevê a entrega tam-
bém neste ano da ampliação 
de uma rede coletora e de 
duas EEE´s (Estações Eleva-
tórias de Esgoto) da cidade 
litorânea.

Em nota oficial, a Sabesp 
revelou que atingiu a última 
etapa do processo de mon-
tagem da nova estrutura da 
ETE do bairro Itaguá, o que 
propiciou o início da fase de 
testes. Iniciada em março de 
2020, a ampliação da esta-
ção de tratamento consiste 
na construção de quatro 
tanques reatores, extensão 
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do tanque de contato de de-
sinfecção e a implantação de 
um sistema de canalização, 
de cerca de 4,5 quilômetros, 
que transportará parte do 
esgoto tratado até o desague 
no Rio Grande.

O início da operação da 
“nova” ETE Itaguá, que deve-
rá ocorrer em breve, garan-
tirá que a Companhia salte 
de 52% para 64% de área de 
cobertura de coleta de esgo-
to em Ubatuba. A melhoria 
beneficiará, principalmente, 
as famílias dos bairros Cen-
tro, Itaguá, Estufa 1, Estufa 
2 e Jardim Carolina.

Também previstas para 
serem entregues neste ano, 
porém apenas em setem-
bro, as obras de ampliação 
da rede coletora da região 
central do município e das 
EEE´s Tamoios (rodovia) 
e Cristo (Itaguá) foram ini-
ciadas em março de 2022 
e contam com um investi-
mento de R$ 25 milhões. 
As unidades, responsáveis 
pela transposição dos resí-
duos até a estação final de 
tratamento, viabilizarão a 

Com orçamento de cerce de R$ 46 milhões, obras 
para o saneamento básico avançam em Ubatuba
Ampliação da principal Estação de Tratamento entra na fase final; outras três obras devem ser concluídas em setembro

Projeto de ampliação da estação para ampliar sistema de fornecimento de saneamento básico em Ubatuba; investimento de quase R$ 21 milhões
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captação e encaminhamento 
do esgoto produzido nos 
imóveis do bairro Perequê-
-Açu.

Para a superintendência 
da Sabesp do Litoral Norte, 
o pacote de obras, que tota-
liza um investimento de R$ 

46 milhões, resultará “na 
melhoria da qualidade de 
vida da população e na pre-
servação ambiental, dando 

ótimas condições sanitárias 
e contribuindo para a saúde 
pública e para o fomento do 
turismo (trecho da nota)”.
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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.
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Santa Casa de Lorena realiza primeira 
captação múltipla de órgãos de 2023
Hospital captou cinco órgãos para pacientes da lista de espera do SUS; sistema é monitorada pelo Sistema Nacional

A Santa Casa de Lorena 
realizou, na última semana, 
a primeira captação múltipla 
de órgãos de 2023, através 
da Organização de Procura 
de Órgãos e Tecidos (OPO) 
do Hospital de Clínicas da 
Unicamp (Universidade de 
Campinas). 

Após a confirmação da mor-
te cerebral do paciente, a 
equipe da UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), da Santa 
Casa, acolheu a família para 
dar o diagnóstico e solicitar o 
consentimento para a capta-
ção e doação dos órgãos.

O trabalho da equipe do 
hospital possibilitará a doação 
de dois rins, um fígado e duas 
córneas. Os órgãos doados vão 
para pacientes que aguardam 
na lista de espera por um 
transplante. Essa lista é única, 
organizada por estado ou re-
gião e monitorada pelo Siste-
ma Nacional de Transplantes.

Todo o procedimento foi 
garantido de forma integral 
e gratuita pelo SUS (Sistema 
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Equipes de capitação e do centro cirúrgico; Santa Casa faz primeira capitação múltipla de órgãos do ano

No Brasil, se você deseja 
ser um doador de órgãos pós 
morte encefálica, é preciso 
comunicar a família sobre 
essa vontade, pois somente 
os parentes podem autorizar 
a doação. “Pela minha experi-
ência, sempre que o paciente 
declara o desejo de ser um 
doador, a família respeita essa 
vontade e a taxa de rejeição 
acaba sendo menor”, afirmou 
Dr. Antônio Fernando.

O diálogo é essencial para 
permitir que cada vez mais 
pessoas voltem a desfrutar 
de uma vida confortável. As-
sim como a educação sobre 
o tema é fundamental para 
conscientizar a sociedade 
de que a morte cerebral é 
irreversível e de que o país 
tem um dos mais rígidos 
programas de diagnóstico de 
morte encefálica, estabelecido 
pelo CFM (Conselho Federal 
de Medicina) e chancelado 
pelo Ministério da Saúde. 
Além disso, os procedimen-
tos ocorrem através de uma 
cirurgia tradicional e, ao fim 
do procedimento, o corpo é 
reconstituído, podendo ser 
velado normalmente.

Único de Saúde), responsável 
por financiar e fazer mais de 
88% de todos os transplantes 
de órgãos no país.

“Infelizmente, às vezes o 
paciente chega muito doen-
te e nós não conseguimos 
salvar, mas quando temos 
um diagnóstico de morte 
encefálica, temos também a 
possibilidade de salvar muitos 
outros pacientes. Por isso, 
agradecemos não por nós, 
mas pelas inúmeras pessoas 
que estão precisando. Só 
quem está fazendo hemodiá-
lise, por exemplo, pode ter a 
real dimensão desse gesto de 
doação”, afirmou Dr. Antônio 
Fernando, Médico Intensivis-
ta, Responsável Técnico da 
UTI Adulto, diretor clínico e 
presidente da CIHDOTT (Co-
missão Intra Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes) da Santa 
Casa de Lorena.

Desde 2017, ano de fun-
dação da CIHDOTT da Santa 
Casa de Lorena, a equipe da 
UTI registrou 29 mortes ence-
fálicas e 6 captações múltiplas 
de órgãos (um percentual de 
20%), que beneficiaram até 

24 pessoas. Em relação aos 
23 óbitos sem o procedimen-
to de captação, 35% foi por 
falta de autorização familiar 
e 65% por idade avançada ou 
comorbidades do paciente.

Referência mundial em 
doação e transplantes de 
órgãos e tecidos, o Brasil é o 

segundo maior transplantador 
do mundo, atrás somente dos 
Estados Unidos. De acordo 
com os dados do Ministério da 
Saúde, de janeiro a novembro 
de 2021, foram realizados 
mais de 12 mil transplantes 
de órgãos pelo SUS no país.

Mas para quem está na lista 

de espera, a realidade é uma 
mistura de ansiedade e espe-
rança pelo dia em que a vida 
recomeçará. Dados recentes 
do SNT (Sistema Nacional de 
Transplantes) mostram que 
cerca de 34.830 pessoas ain-
da aguardam na fila por um 
transplante.

Codesg abre concurso para 
30 vagas e cadastro reserva

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) abriu concurso 
público para o preenchi-
mento de 30 vagas nas mais 
diversas áreas e também ca-
dastro reserva. As inscrições 
custam R$ 39 e podem ser 
feitas, até o dia 09 de feve-
reiro, através do site www.
omniconcursospublicos.
com.br

O diretor presidente da Co-
desg, João Vaz, explicou que 

Andréa Moroni
Guaratinguetá

o concurso é necessário para 
o preenchimento de vagas 
que surgiram, no início de 
2022, quando a companhia 
assumiu a implantação do 
saneamento básico no mu-
nicípio através de contra-
to com a Saeg (Serviço de 
Água e Esgoto). “Como era 
uma obra emergencial nós 
fizemos contratações tempo-
rárias por 12 meses até que 
o concurso fosse realizado. 
Quando o processo for fina-
lizado, os trabalhadores tem-
porários serão dispensados 
e assumem os concursados”.

O concurso abre mais de 

30 vagas para contratação 
imediata e a formação de 
cadastro reserva. “O cadas-
tro reserva é para posições 
que a Codesg possa ter que 
substituir como em caso de 
aposentadoria e também 
de novas obras assumidas 
durante o ano de 2023 com 
a prefeitura”, explicou João 
Vaz.

Entre as vagas oferecidas 
estão a de coletores de lixo. 
“A companhia é a opera-
cional na coleta de lixo na 
cidade. Nós temos enfren-
tado problemas com a falta 
de coletores e isso deve ser 
resolvido com o concurso 
público”, disse Vaz.

A prova escrita do con-
curso está marcada para o 
dia 5 de março. “No edital 
estão elencadas as matérias 
exigidas para cada função. A 
prova prática, para algumas 
funções, será realizada entre 
23 e 26 de março. O resul-
tado final será divulgado no 
dia 3 de abril e, na sequên-
cia, faremos o chamamento 
dos classificados”, concluiu.

Foto: Reprodução PMG

Funcionários da Codesg durante obra em Guaratinguetá; concurso público é aberto para contratações

Prova escrita será no dia 5 de março e resultado em 3 de abril
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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 

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 
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 ,  cachor ro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

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 

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

minimalistas até 7cm 
a partir de 60.00. Te-
lefone: (12) 99601-
3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas perfei-
tas é 100% online. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

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

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

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-

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 : 

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
EXTRATO DE CONTRATO – PROC. N.º 479/2022, PP 27/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA OBJETO: Contratação 
de serviços de análise de água potável e purificada para a Farmácia de 
Manipulação, pelo período de 12 meses.
CONTRATADA: AMPRO - LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 
00.365.592/0001-45. Vencedora dos itens 01 e 05. VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). DATA DA ASSINATURA: 12/01/2023.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TP 27/22 – Proc. Lic. Nº 516/22 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LORENA OBJETO: Contratação de empresa para a contenção em gabião 
da Rua José Pereira Penque, Bairro Vila do Ipê, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e anexos.
CONTRATADA: INFRAENG ASSESSORIA EMPRESARIAL SERVIÇOS E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI - CNPJ: 24.658.116/0001-80. Vencedora do item: 1. 
VALOR TOTAL: R$ 126.462,83 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta 
e dois reais e oitenta e três centavos). DATA DA ASSINATURA: 12/01/23.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 16/22 – PP 37/21 – Proc. Lic. 397/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADA:CLÍNICA MÉDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA- CNPJ Nº: 
19.432.770/0001-31
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo 
de aproximadamente 7,58% (sete inteiros e cinquenta e oito centésimos por 
cento) ao Contrato nº 16/2022, decorrente do Processo Licitatório nº 397/2021, 
Pregão Presencial nº 37/2021, firmado em 17 de janeiro de 2022, nos termos 
previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93 e 
na cláusula 2.1. do contrato original, ficam acrescidos 7,58% (sete inteiros e 
cinquenta e oito centésimos por cento), equivalentes a R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais) ao valor global do contrato, destinados a alteração quantitativa:
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor total deste termo aditivo, para cobrir as despesas 
relativas à alteração do Contrato é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor global do contrato passará para R$ 852.000,00 
(oitocentos cinquenta e dois mil reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
.DATA DA ASSINATURA: 12/01/2023

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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EDITAL Nº 001/2023 
PROCESSO Nº 007/2023  

DISPENSA DE VALOR Nº 007/2023  
 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.192.275/0001-02, por intermédio da Secretaria de Administração, torna público que, realizará Dispensa de 
licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 
14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir 
definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:  
 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

DIA 18/01/2023, ÀS 16:00 HORAS  
 

  
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

SOLICITAÇÃO DO EDITAL compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br / Retirar no 
setor de compra  

ENDEREÇO   ELETRÔNICO PARA   ENVIO   
DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

compras@cachoeirapaulista.sp.gov.br  
 

  
 
1.0– DO OBJETO:   
1.1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 

Cachoeira Paulista, 12 de janeiro de 2023. 
 

 
MARCOS VINICIUS DA COSTA CARVALHO 

Secretário de Administração 
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Prefeitura repassa R$ 264 mil para ações do 
Projeto Maternar da Santa Casa de Lorena

A Prefeitura de Lorena con-
seguiu a captação de R$ 264 
mil por meio da Campanha 
Leão Solidário. Esse valor 
será repassado para o Projeto 
Maternar da Santa Casa. 

A campanha Leão Solidário 
é uma ação conjunta da Sads 
(secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social) e 
da secretaria de Comunica-
ção, criada em 2021, para 
incentivar a doação de parte 
do Imposto de Renda devido 
de pessoas físicas e jurídicas 
para o FMDCA (Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente). O dinheiro 
deve ser investido em projetos 
sociais, que atendam crianças 
e adolescentes.

O repasse foi aprovado pelo 
CMDCA (Conselho Municipal 
das Crianças e Adolescentes), 
em outubro de 2022, e será 
realizado em breve. Foram 
recebidas 58 doações e o total 
arrecadado pela campanha 
Leão Solidário foi de R$ 322 

Da Redação
Lorena

A Santa Casa de Misericórdia de Lorena, que anunciou captação de R$ 264 mil por meio da Campanha Leão Solidário para atender mães da região

Dinheiro é utilizado em implantação do Posto de Leite Humano; campanha Leão Solidário é ação de secretarias
mil, entre Pessoas Físicas e 
Jurídicas. 

A previsão é destinar a 
outras instituições, ainda no 
primeiro trimestre desse ano, 
aproximadamente mais R$ 
200 mil, a partir de valores 
arrecadados pela Campanha 
Leão Solidário e o saldo acu-
mulado de doações e outras 
receitas do FMDCA. Essa 
destinação se dará a partir 
de um processo de seleção 
das entidades, por meio de 
dois editais. O repasse de 
todos os valores recebidos 
pelo programa é aprovado 
pelo CMDCA.

O Projeto Maternar da 
Santa Casa tem como objetivo 
oferecer um novo modelo de 
maternidade, mais segura 
e humanizada, por meio da 
reforma e ampliação da UTI 
Neonatal, Centro Cirúrgico, 
Central de Material Esteriliza-
do e Posto de Leite Humano, 
que está em fase de imple-
mentação. Com essa captação 
de R$ 264 mil, a Santa Casa 
iniciará a primeira etapa do 
projeto do Posto de Leite 
Humano.

EDP substitui lâmpadas a vapor por LED em Guará

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 

Da Redação
Guaratinguetá

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 apro-
ximadamente 412 residências, 
considerando o consumo mé-
dio 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 

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 
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-

racional da energia elétrica 
e, consequentemente, para a 
redução de gastos com energia 
e um melhor uso dos recursos 
naturais”, afirmou o gestor 
operacional de Eficiência Ener-
gética, 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 

Dinheiro é utilizado em implantação do Posto de Leite Humano; campanha Leão Solidário é ação de secretarias
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.


