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Cruzeiro aprova Plano 
de Carreira do servidor
Plano não prevê ganho real; Câmara também tem sistema aprovado

Depois de quatro meses do 
envio da proposta, a Câmara 
de Cruzeiro aprovou, na quar-
ta-feira (22), por unanimidade, 
o projeto do Executivo que 
cria o Plano de Carreira dos 

Servidores Municipais. A pro-
posta foi encaminhada em 
outubro do ano passado e, 
desde então, era discutida por 
uma comissão formada por 
vereadores, sindicalistas, ser-

vidores e Prefeitura. Segundo 
o vice-presidente da Câmara, 
Paulo Filipe Almeida (Demo-
cratas), desde a apresentação 
do projeto foram realizadas 
três reuniões para a discussão 

da proposta. “O projeto só foi 
votado agora pois tinham dis-
cussões em andamento com 
os funcionários públicos e a 
administração.  
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O Centro de Diagnóstico por 
Imagens já está funcionando 
em Aparecida. O serviço, loca-
lizado na rua Chico Palma, no 
prédio da antiga UPA no bairro 
de Santa Terezinha, conta com 
equipamentos de tomografia, 
raio X, ultrassom e mamogra-
fia. O secretário de Saúde de 
Aparecida, Newton Nogueira, 
frisou que a pasta aguarda um 
aparelho de endocolonoscopia 
para exames de endoscopia e 
colonoscopia.

Centro de Diagnóstico 
por Imagens dá início ao 
atendimento em Aparecida
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O novo tomógrafo de Aparecida

Foto: Divulgação PMA
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Pinda anuncia 
R$ 4,3 milhões 
para ter inglês 
nas escolas

Com foco na disseminação 
do conhecimento, a secretaria 
de Educação de Pindamo-
nhangaba anunciou o inves-
timento de R$ 4,3 milhões 
para aulas de língua inglesa. 
A expectativa é que os alunos 
da rede municipal do  terceiro 
ao quinto ano tenham acesso 
à aprendizagem em língua 
estrangeira.
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Aparecida inicia 
regularização 
fundiária no
São Francisco

A secretaria de Obras e Ur-
banismo de Aparecida iniciou 
o Plano de Regularização 
Fundiária no bairro São Fran-
cisco. O trecho contemplado 
é o primeiro aprovado como 
de interesse social, atendendo 
ocupações de população de 
baixa renda. As 110 famílias 
que moram na rua Benedito 
Garcia dos Reis precisam rea-
lizar o cadastro social antes de 
iniciar o processo, ou correm 
risco de perder o direito à 
titulação, ação que reconhece 
os direitos dos ocupantes em 
permanecer com sua edifica-
ção no local ocupado.
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CDHU dá início à 
negociação para 
mutuários com 
atraso de parcelas

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano) iniciou 
uma campanha de regu-
larização de débitos para 
famílias beneficiadas na 
região. A companhia envia 
correspondências às resi-
dências e mensagens de 
SMS aos celulares de mu-
tuários com prestações em 
atraso. O objetivo é permitir 
que os mutuários possam 
regularizar os débitos com 
condições especiais, sem 
exigência de entrada, sem 
juros de atraso e sem juros 
no parcelamento.
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A Defesa Civil do Estado revelou 
na manhã desta sexta-feira (24) que 
subiu para 54 o número de mortos no 
temporal que castigou o Litoral Norte, 
principalmente em São Sebastião, no 
último fim de semana. Enquanto as 

Número de mortos no Litoral sobe 
para 54 e Estado amplia atendimento

equipes de resgate seguem o trabalho 
de busca por vítimas soterradas, o Go-
verno do Estado planeja a construção 
de moradias às famílias que perderam 
suas casas no desastre.
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Conjunto habitacional em Cachoeira Paulista; CDHU lança programa focado em mutuários em dívidas

Foto: Divulgação PMCP
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Tarcísio anuncia 
crédito a cidades 
atingidas pelas 
chuvas do dia 19

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do pro-
grama Desenvolve SP, vai 
disponibilizar um total de 
R$ 583 milhões em créditos 
para municípios, empreen-
dedores e setor de turismo 
das cidades do Litoral Norte. 
O objetivo da medida anun-
ciada por Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) é auxiliar o 
processo de reestruturação 
das cidades após as chuvas 
que devastaram a região 
nos últimos dias.

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista revelou nesta semana 
a data oficial de inauguração 
da base do Corpo de Bom-
beiros, que está em fase final 
de construção, após quase 
sete meses de obras. Antiga 

reivindicação da população, a 
implantação da unidade deve 
agilizar na cidade os serviços 
de resgate de acidentados, 
combate a incêndios e de fis-
calização preventiva.

Prefeitura marca inauguração 
do Corpo de Bombeiros para o 
aniversário de Cachoeira Paulista
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A secretaria do Meio 
Ambiente de Guaratingue-
tá abriu cadastro para o 
mutirão de castração de 
cães e gatos. As cirurgias 
serão realizadas de 9 a 11 
de março, no Ginásio de 

Prefeitura abre cadastro para novo 
mutirão de castração em Guará

Esportes do Pedregulho.
A secretária de Meio 

Ambiente, Giani Brezolim, 
destacou que não há limite 
de animais atendidos por 
família.
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Foto: Reprodução GESP
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A BUROCRACIA E A POLÍTICA
A fala do presidente Lula, a respeito 
da taxa de juros, e a liberação da 
bancada do partido dos trabalhadores 
para atacar o presidente do Banco 
Central despertou na sociedade, 
na academia, e nos economistas, a 
oportunidade de uma discussão com 
profundidade sobre a taxa de juros e 
meta de inflação.
Uma taxa de juros exorbitante e uma 
meta de inflação não condizente com 
a realidade.
A frase do General De Gaulle se 
encaixa perfeitamente no contexto 
político que vivemos.
A questão da meta de inflação requer 
uma análise adequada.
A meta de inflação é definida pelo 
Conselho Monetário Nacional criado 
em 1964, mas instituído em 31 de 
março do ano seguinte.
É uma espécie de conselho de po-
lítica econômica do país, por tratar 
questões monetárias da economia.
Dentre as muitas atribuições do Con-
selho Monetário Nacional (CMN) 
editar diretrizes e normas do Sistema 

Financeiro Nacional que são empre-
endidas e controladas pelo Banco 
Central do Brasil, no jargão monetá-
rio, “o Banco dos Bancos”.
Além das atribuições mencionadas 
em lei passou também a definir a 
meta de inflação a partir de 1999 
cujo objetivo, na ocasião, evitar 
o desenvolvimento do processo 
inflacionário, medido pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), autarquia do Ministério 
do Planejamento, através do IPCA 
amplo.
Desta forma, cabe ao Conselho Mo-
netário Nacional, autoridade máxima 
do sistema monetário, a fixação de 
metas com intervalos de tolerância.
Ao longo de sua existência, passou 
por várias mudanças em sua compo-
sição, quando participava os minis-
térios da área econômica, represen-
tantes da atividade privada, bancos 
federais e trabalhadores.
Em 2019, a composição do Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) foi 
reorganizada em função da reforma 
administrativa do governo anterior 
na redução do número de ministé-
rios.
A composição passou a ser: Ministro 
da Economia, Presidente do Banco 
Central e Secretário Especial da 
Fazenda.
Aliás, a reforma do governo anterior 
não reduziu o número de ministérios 

e sim o número de ministros, pois os 
ministérios não foram extintos, pas-
saram a ser dirigidos por Secretários 
Especiais.
A sociedade acreditou! O que fazer?
Atualmente, a composição volta a 
sua formação original: Ministro da 
Fazenda, presidente do Conselho 
Monetário Nacional, Ministro do 
Planejamento e o presidente do Ban-
co Central.
Para elucidar o comentário: a taxa 
de juros é calculada pela ciência 
matemática e estatística computando 
expectativas e tendências econômi-
cas, cálculo de probabilidade, que 
podem influenciar o comportamento 
da sociedade e o aspecto geopolítico.
É uma decisão técnica e científica 
que pode não constar em sua me-
mória de cálculo uma Covid, uma 
guerra e problemas climáticos, com 
suas consequências sociais, econômi-
cas e financeiras.
Agora, a definição de uma meta de 
inflação é decidida em votação, cujo 
ambiente e universo dos votantes são 
difusos e conflitantes.

O 

ministro da Fazenda se preocupa 
com a dívida pública e a capacidade 
de arrecadação e de pagamento do 
país, uma visão imediatista. 
O ministro do Planejamento uma 
visão de longo prazo, planejamento   
projetos de política pública de longa 
maturação. 
O presidente do Banco Central a 
responsabilidade de ser o guardião 
da moeda nacional em cujos ombros 
recaem as possibilidades de cresci-
mento ou não do país.
Três cabeças diferentes para uma 
única decisão!
Na verdade, a discussão sobre taxa 
de juros e inflação é uma névoa que 
encobre a desorganização do Estado 
brasileiro, que gera também inflação!
Criamos corporações burocráticas 
fortes e independentes e implemen-
tadas por técnicos que dispensam o 
diálogo com os diversos setores da 
sociedade representado pelos políti-
cos.
Política e técnica são imprescindíveis 
na construção de uma nação.
Quando atingiremos esta consciên-
cia quando se instala o radicalismo 
na política corroendo o parlamento 
brasileiro.
Este é o ambiente dominante no 
parlamento brasileiro!
A raiva e a cólera matéria-prima para 
os políticos nas redes sociais.
Até quando?

 Uma taxa de juros 
exorbitante e uma meta de 

inflação não condizente com 
a realidade

“Como um político 
nunca acredita no 

que diz, fica surpreso quando 
outros acreditam.”

  General Charles De Gaulle

Política a conta-gotas...
Não convidem para...

...a mesma picanha Os vereado-
res de Guaratinguetá Arilson Santos 
e Fabrício Dias, principalmente se 
a churrascada for para comemorar 
a mudança de discurso do homem, 
que até 'dias' atrás era de oposição, 
mas que agora foi possível até fre-
quentar o camarote dos 'puros-san-
gues' na Avenida do Carnaval... 

Confete e serpentinas
Enquanto os carnavalescos bri-

lhavam na avenida do Carnaval de 
Guaratinguetá, os políticos do peda-
ço buscavam espaço junto a popula-
ridade que o prefeito Marcus Soliva 

ganhou com a 
realização da 
festa. Disseram 
que pelo ca-
marote oficial 
passou de pro-
motor a verea-
dor de oposição 
– ‘ops’ – agora 
nem tanto as-

sim. Foram flagrados também bur-
gueses de origem, emergentes do 
poder, postulantes a um convite para 
vice e prefeituráveis confessos que 
também deram o ar da graça. Como 
diria o nono: “tutti buona gente”...

Quebrando o jejum
Após anos sem um Carnaval de 

rua de ‘responsa’ em Lorena, o pre-
feito Sylvio Ballerini foi ovacionado 
na passarela do samba, não apenas 
por ter realizado o evento, mas 
por ter trazido 
literalmente as 
famílias para 
Praça, com um 
público recor-
de, sob um for-
te esquema de 
segurança que 
há muito não se 
via na cidade. 
Resumindo, tinha de tudo nas ruas 
centrais, só não tinha bandidos. 
Até a oposição teve que admitir, o 
‘homem é bom de festa’, tirou os 
carnavalescos da clausura e comple-
tou o espetáculo trazendo bandas e 
apresentações de fora, tipo o Bloco 
do Barbosa!!!

Assédio partidário
O convite de Gilberto Kassab 

– um dos líderes estaduais mais 
influentes desta temporada – a Syl-
vio Ballerini, para que transfira seu 
endereço eleitoral para o PSD, deu 
repercussão no Palácio do Governo, 
como também em Lorena. Sylvi-
nho, por força das circunstâncias 
e pela manutenção dos recursos à 
Lorena, deverá decidir seu destino 
partidário até junho, uma vez que o 
PSDB poderá cair nas mãos de seus 
concorrentes.

Entrada e saída
Ainda sobre o destino partidário 

do prefeito Sylvio Ballerini, comen-
ta-se pelos corredores do Legislativo 
de Lorena que se ele entrar no PSD 
por uma porta, o presidente da 
Câmara, Fábio Longuinho sai pela 
outra. Talvez seja por isso que Lon-
guinho visitou a alta cúpula federal 
do União Brasil, pelas mãos do de-
putado Alexandre Leite. Perguntem 
ao Pedrinho Sannini!!!

E rolou a festa
E mais uma vez Piquete foi o 

destino de muitos foliões nestes dias 
de Carnaval. A 
cidade superlo-
tou ao som das 
atrações espe-
ciais, e o prefeito 
Rominho marcou 
mais um ponto 
positivo com os 
visitantes que 
prestigiaram a 

festa. Detalhe, esse povo todo tem 
título de eleitor e provavelmente em 
2026 pode muito bem lembrar dele 
na hora de confirmar o "sim" nas 
urnas eleitorais.

Carnaval e solidariedade
Em respeito às vítimas das fortes 

chuvas que atingiram o Litoral Nor-
te, o prefeito Guilherme Carvalho 
não deixou de abrir Silveiras para 
o Carnaval, porém, enquanto a po-
pulação e os visitantes ‘usufruíam’ 
na Praça, as doações que os mora-
dores fizeram junto à administração 
pública – como água, materiais de 
limpeza e congêneres – seguiam 
para São Sebastião,  cidade mais 
afetada pela catástrofe. Disseram 
que o povão gostou e aprovou a 
iniciativa do prefeito.

Fora do tempo
Em Cruzeiro, alguém precisa 

dar um toque no vereador Fafa, 
que ao disparar críticas e ameaças 
políticas contra o prefeito Thales 
Gabriel, nesta altura do campeo-
nato, quer dizer, do mandato, está 
fora do tempo. A 
conta é simples, 
o homem está 
praticamente na 
reta final de seu 
governo na ci-
dade. Tem gente 
mais experiente 
com vontade de 
“desenhar em letra de forma” para o 
parlamentar entender: “ele não tem 
reeleição pela frente”. Segundo o 
pessoal da esquina da Pão Quente, 
melhor seria o vereador continuar 
colaborando com a administração, 
porque pelo menos vai ter a possi-
bilidade de sair na foto nas muitas e 
importantes inaugurações que vêm 
pela frente. Ah! A mesma dica serve 
para o homem das faculdades…

Pra quem entende...
...um pingo é letra – O prefeito 

de Pinda, Isael Domingues, produziu 
vídeos nas redes sociais essa semana 
para anunciar a perenização de mais 
três estradas rurais, com recursos do 
Estado. Até aí, tudo bem, prestação 
de contas à população rural, como 
também aos moradores do bairro 
Goiabal, que além das obras emer-
gências vão receber a regularização 
de suas propriedades. Mas o que deu 
o que falar no mercado político foi a 
presença do presidente da Câmara, 
Norbertinho Moraes, a tiracolo com 
Isael, e o vice Ricardo Piorino no 
‘rolê’ pelos bairros. Perguntem ao 
Magrão...

Sucessão
Nem tudo que brilha é ouro no 

desenho da sucessão de Isael Do-
mingues, em Pinda. É notório um ro-
dízio de postulantes – de várias ten-
dências e orientações políticas – nas 
proximidades da dupla Domingues 
e Piorino, com direito até de saírem 
nas fotos, mas 
a palavra final 
sobre o próximo 
vice, vai ser com 
duplo sentido: 
ajudar nas urnas 
do ano que vem 
e fortalecer a es-
trutura de 2026, 
para que a cidade 
tenha seu deputado e, para isso, o 
quesito confiança será fundamental. 
Esta semana, mais uma vez, o nome 
da secretária de Planejamento, Mar-
cela Franco, foi assunto durante um 
encontro de bem informados que se 
preocupam com o futuro da região.

Perguntar não ofende
Quais dos atuais vereadores de 

Pinda, que temendo não passarem 
pelo crivo das urnas do ano que vem, 
estão de olho numa vaga na equipe 

do próximo prefeito? A especulação 
política aposta em três, e um quarto 
nome estaria literalmente cursando 
ensino superior para tentar se en-
quadrar, pelo menos no segundo 
escalão.

Alternativa
Rola pelos balcões de Moreira 

César que se aquele vereador do 
pedaço perder a reeleição para 
continuar na Câmara, já está como 
‘carta marcada’ para ser o futuro 
sub-prefeito do Distrito. Há dúvidas 
se os comentários dizem a respeito 
ao Cal ou até mesmo ao Magrão. 
Disseram que o Nilson está com a 
‘barba de molho’…

Dois dias de atraso
Parece que na foto das autori-

dades que desceram ao Litoral para 
avaliar a catástrofe de São Sebastião, 
entre Lula, governador Tarcísio de 
Freitas, o único com expressão de 
que "vou dançar nesta", era o prefei-
to da cidade, Filipe Augusto. A julgar 
pela ‘cara de xis’ que ele aparenta, a 
coisa está cheirando a indiciamento 
por negligência pelo Ministério Pú-
blico. Segundo a boca pequena, se 
tivesse ‘botado a boca no mundo’ 
dois dias antes da tragédia, quando 
recebeu o alerta que o mundo iria 
desabar em águas em cima do bairro, 
a história seria outra...

Bico seco ou molhado?
É voz corrente entre os politi-

queiros de Lorena que a dificuldade 
de ‘alguns vereadores’ está no sub-
sídio, ou seja, não conseguem se au-
tossustentar com a grana da Câmara. 
Parece que a tentativa de atuarem 
como lobistas junto aos poderes 
é uma solução comum. Qualquer 
semelhança com ‘aqueles dois’ que 
vieram do governo anterior e hoje 
estão com o ‘bico seco’ talvez não 
seja mera coincidência. Ah! Têm 
aqueles ‘outros dois’ que o efeito foi 
contrário: estiveram com o bico seco 
no governo passado e agora querem 
até se afogar neste mandato...

Vendendo pelo mesmo...
...preço que comprei Circulou 

nos cafezinhos mais politizados de 
Guará que a eleição do ano que vem 
deverá ser polarizada na primeira 
fila entre Miguel Sampaio e Junior 
Filippo. Apostam que Regis Yasu-
mura poderá declinar a disputa para 
prefeito e pleitear uma vaga na futu-
ra Câmara, enquanto outros nomes 
para o Executivo deverão disputar 
o terceiro lugar, com exceção de 
Dani Dias, que o bom senso deverá 
posicioná-la como vice de um dos 
polarizados.

Conjecturando
Apostaram quase que no pali-

tinho essa semana, na esquina do 
Kafé Hotel, que o grupo de Marcus 
Soliva poderá entrar rachado na 
disputa eleitoral, caso a vaidade fale 
mais alto que a coerência. Segundo 
aquele ex-tucano com as ‘asas que-
bradas’, se a ruptura de fato ocor-
rer, poderá refletir diretamente na 
configuração partidária da próxima 
Câmara de Guará.

Mandato transitório
Se de fato o atual Legislativo de 

Guaratinguetá não alterar o número 
de cadeiras para a Câmara de amanhã, 
a probabilidade de 80% de renovação 
dos atuais vereadores será líquida e 
certa. Caso não tenham coragem de 
‘mexer na ferida’, digo, mudar a Lei 
Orgânica e o Regimento da Casa para a 
alteração, uma das apostas do mercado 
é a mudança do representante do De-
senvolvimento Social no parlamento 
municipal – porque necessariamente, 
o secretário desta pasta sempre é eleito 
vereador, se for candidato. O Arilson 
que lute para arrumar novos votos... 

Sylvinho Ballerini

Marcus Soliva

Rominho

Marcela Franco

Vereador Fafa
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Depois de quatro meses, Cruzeiro aprova 
Plano de Carreira do servidor municipal
Para sindicato, plano não prevê ganho real ao servidor; funcionários da Câmara também tem plano aprovado

Depois de quatro meses 
do envio da proposta, a Câ-
mara de Cruzeiro aprovou, 
na quarta-feira (22), por 
unanimidade, o projeto do 
Executivo que cria o Plano 
de Carreira dos Servidores 
Municipais. A proposta foi 
encaminhada em outubro do 
ano passado e, desde então, 
era discutida por uma comis-
são formada por vereadores, 
sindicalistas, servidores e 
Prefeitura.

Segundo o vice-presidente 
da Câmara, Paulo Filipe Al-
meida (Democratas), desde 
a apresentação do projeto 
foram realizadas três reu-
niões para a discussão da 
proposta. “O projeto só foi 
votado agora pois tinham 
discussões em andamento 
com os funcionários pú-
blicos e secretaria de Ad-
ministração. Participaram 
de reuniões o presidente 
do Sindicato, Júlio César, o 
advogado do Sindicato, Dr. 
Pedro de Toledo Gandra 
Tavares, representantes da 
associação dos servidores 
municipais, da Prefeitura e 
da Câmara”.

Andréa Moroni
Cruzeiro

Foto: Reprodução PMC

Servidor durante trabalho nas ruas de Cruzeiro; plano de carreira é aprovado na Câmara após quatro meses

Entre os assuntos discu-
tidos estavam os aspectos 
legais, formas de projeção, 
tabela de progressão, cria-
ção, extinção e atribuição 
de cargos, viabilidade de 
implantação e manutenção, 
espaço aberto para dúvidas 
e sugestões. “Depois desses 
encontros foi enviado para 
o Executivo uma proposta 
com sugestões de mudanças 
no texto que foram analisa-
das, e foi encaminhado um 
projeto substitutivo com as 
alterações para ser votado”, 
explicou Almeida.

O Plano de Carreira ofere-
ce incentivo de capacitação 
aos servidores com possibi-
lidade de reajuste gradativo 
de seus vencimentos. Entre 
outras medidas, o projeto vai 
readequar a tabela salarial 
da prefeitura e fará com que 
o novo piso salarial seja de 
R$ 1.450.

Além disso, o Plano de 
Carreira define atribuições 
de cargos e pretende valo-
rizar e modernizar todo o 
sistema funcional na Pre-
feitura.

Sindicato – O presidente 
do Sindicato dos Servidores, 
Júlio César, afirmou que 
não é contrário ao Plano de 
Carreira, mas que o projeto 

não atende todas as neces-
sidades do funcionalismo. 
“Nós participamos de apenas 
uma reunião na Câmara 
para ter conhecimento do 
projeto enviado. A proposta 
não é ruim, mas sugerimos 
uma alteração na questão do 
reajuste anual da categoria. 
O plano prevê reposição 
apenas da inflação sem re-
ajuste real. Isso, daqui 5 ou 
10 anos, achata o salário. 
Nós fizemos a proposta que 
o reajuste fosse indexado ao 
percentual de arrecadação 
do município do ano ante-
rior, mas a sugestão não foi 
aprovada”.

Câmara – Na sessão de 
quarta-feira também foi 
aprovado o reajuste para os 
servidores do Legislativo. 
Aprovado por unanimidade, 
o projeto previa aumento de 
7,32% nos vencimentos, sen-
do 5,74% referente a inflação 
e 1,59% de reajuste salarial.

Também foi aprovado o 
aumento do vale refeição 
para os funcionários da 
Câmara, que passará para 
R$ 650. “A Casa tem esse 
fôlego financeiro para pagar 
esse valor e, por isso, nada 
mais justo que valorizar 
nossos servidores”, afirmou 
o vereador.

Foto: Reprodução PMCP

Prefeitura marca inauguração do Corpo de 
Bombeiros para o aniversário de Cachoeira
Município confirma abertura da unidade no dia 9; corporação destina 15 profissionais ao atendimento

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista revelou nesta sema-
na a data oficial de inaugu-
ração da base do Corpo de 
Bombeiros, que está em fase 
final de construção, após qua-
se sete meses de obra. Antiga 
reivindicação da população, a 
implantação da unidade deve 
agilizar na cidade os serviços 
de resgate de acidentados, 
combate a incêndios e de 
fiscalização preventiva.

Em nota divulgada na quar-
ta-feira (22) no Facebook, a 
Prefeitura confirmou que a 
cerimônia de entrega da base 
será realizada no próximo 
dia 9, data em que a cidade 
completará 143 anos de 
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Base do Corpo de Bombeiros em Cachoeira, que será inaugurada oficialmente no aniversário da cidade

a atuação dos bombeiros, a 
Prefeitura investiu cerca de 
R$ 400 mil na reforma do 
imóvel, processo iniciado no 
fim de junho do ano passado. 
De acordo com o Executivo, 
anualmente será aplicado um 
recurso municipal de RS681 
mil para a manutenção do 
espaço.

A implantação da base foi 
viabilizada através da assi-
natura de um convênio entre 
a atual gestão municipal e 
a secretaria de Segurança 
Pública do Estado, no fim 
de 2021. “O funcionamento 
dessa unidade será muito   
importante pois Cachoeira 
depende do deslocamento 
dos bombeiros instalados 
em outras cidades da região. 
Então, a corporação em breve 
poderá atender com mais 
agilidade em nosso município 
as ocorrências de acidentes, 
incêndios ou desastres na-
turais. Vale destacar que a 
nossa base contará com 15 
bombeiros, que terão à dis-
posição um caminhão e uma 
viatura de resgate equipada”, 
explicou Mineiro.

fundação. Além do prefei-
to Antônio Carlos Mineiro 
(MDB) e outras autoridades 
municipais, a inauguração da 
unidade deve contar com as 
presenças de representantes 
da secretaria de Segurança 
Pública do Estado e de milita-
res do 3º Subgrupamento do 
Corpo de Bombeiros, sediado 
em Guaratinguetá, e respon-
sável pelo atendimento de 
ocorrências na região.

A base funcionará em um 
prédio público que fica à 
rua Matutino Rodrigues do 
Prado, nº 65, no bairro Par-
que Primavera. Localizado 
atrás da rodoviária nova, o 
imóvel até o início do ano 
passado abrigava a secreta-
ria municipal de Trânsito e 
Transportes. Para garantir a 
infraestrutura adequada para 

CDHU abre negociação para mutuários com parcelas em atraso
Acordo liberado para as cidades da região auxilia famílias a retirar pagamento de juros, com entrada parcelada no contrato

A CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano) iniciou uma 
campanha de regularização 
de débitos para famílias 
beneficiadas na região. A 
companhia envia corres-
pondências às residências 
e mensagens de SMS aos 
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gitos) para acessar o site 
cdhu.sp.gov.br. Informando 
o número da conta/contrato 
mais o código fornecido, será 
disponibilizado o melhor 
acordo possível, dividindo 
o débito até o final do con-
trato, respeitado o valor da 
parcela mínima de 5% do sa-
lário mínimo atual, R$65,10, 
que será acrescentada à 
prestação mensal.

Caso o mutuário em atraso 

celulares de mutuários com 
prestações em atraso.

O objetivo é permitir que 
os mutuários possam re-
gularizar os débitos com 
condições especiais, sem 
exigência de entrada, sem 
juros de atraso e sem juros 
no parcelamento. A nego-
ciação pode ser feita até 31 
de março.

O mutuário receberá um 
código de acesso (seis dí-

que não receba a corres-
pondência ou tenha alguma 
dificuldade em acessar o 
site e fazer o acordo, poderá 
ligar no Alô CDHU (0800-
000-2348), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h e 
aos sábados, das 8h às 14h, 
para solicitar o acordo por 
telefone.

Para contratos com acor-
dos judiciais ainda não exe-
cutados, também é possível 

negociar, devendo o mu-
tuário procurar o escritó-
rio regional da CDHU para 
fazer o agendamento no 
Cejusc (Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e 
Cidadania). Os contratos 
já acionados judicialmente 
devem encaminhar e-mail 
para acordojuridico@cdhu.
sp.gov.br para conhecer 
as alternativas de acordo 
possíveis.
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Aceitamos 
diversos convênios 

e particular

EXAME DE IMAGEM É NA 

SANTA CASA DE LORENA

Fale conosco e saiba 

como se preparar 

para os seus exames

99239-280512

Angiotomografia

Endoscopia, Colono e CPRE

Mamografia

Raio-x *

Tomografia *

Ultrassonografia

Raio-x e Tomografia 

não precisam de 

agendamento

*

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DR. JOSÉ REINALDO

ARAUJO VILELA - CRM: 110427 - SP

Educação de Pinda anuncia investimento 
de R$ 4,3 milhões para aulas de inglês
Inovação busca investir no ensino; alunos do terceiro ao quinto ano passam a ter aulas de língua inglesa

Com foco na disseminação 
do conhecimento, a secretaria 
de Educação de Pindamo-
nhangaba anunciou o inves-
timento de R$ 4,3 milhões 
para aulas de língua inglesa. 
A expectativa é que os alunos 
da rede municipal do terceiro 
ao quinto ano tenham acesso 
à aprendizagem em língua 
estrangeira.

A inovação deve ocorrer 
ainda neste ano e contará com 
o apoio de 15 mediadores para 
a efetivação das aulas. O obje-
tivo é que as aulas garantam 
uma série de oportunidades de 
desenvolvimento dos alunos, 
proximidade com o idioma e 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

expansão do repertório cul-
tural. Os encontros de língua 
inglesa acontecerão durante 
o horário regular, a partir da 
próxima segunda-feira (27). 
Eles contarão com auxílio de 
tablets, fones de ouvido, lousa 
interativa portátil, notebooks 
e projetor. Todo o plano de 
trabalho está disponível para 
consulta no site Educapinda.

“Está mais do que provado 
que a língua inglesa está legi-
timada como uma importante 
ferramenta de acesso ao mun-
do globalizado, e quanto antes 
ofertarmos esse estudo, me-
lhor para os nossos estudan-
tes”, destacou a responsável 
pela pasta, Luciana Ferreira.

A atividade está sob a res-
ponsabilidade da organização 
social Odin, que abriu pro-

cesso seletivo para o recruta-
mento de mediadores. A carga 
horária semanal será de 44 
horas, o salário é de R$ 2,5 
mil e entre os benefícios estão 
vale-transporte, cesta básica e 
uniforme. Os currículos devem 
ser encaminhados  para o 
e-mail rh@odineduca.com.br.

Para se candidatar é neces-
sário ser formado em letras 
com licenciatura única em 
inglês, dupla em português-
-inglês, ou letras, com bacharel 
em português-inglês com com-
plementação pedagógica em 
língua inglesa e experiência 
docente com certificação inter-
nacional em língua inglesa, co-
nhecimentos em informática e 
experiência como docente de 
língua inglesa com estudantes 
do ensino fundamental.

Foto: Divulgação PMP

Sala de aula, em escola de Pindamonhangaba; cidade investe para implantar aprendizado em inglês

Foto: Reprodução PMA

Prefeitura de Aparecida inicia regularização fundiária no São Francisco
Trecho do bairro contempla 110 moradias; famílias devem preencher requisitos para receber títulos das propriedades

A secretaria de Obras e Ur-
banismo de Aparecida iniciou 
o Plano de Regularização 
Fundiária do núcleo urbano 
informal no bairro São Fran-
cisco. O trecho contemplado 
é o primeiro aprovado e está 
na classificação de interesse 
social, atendendo ocupações, 
em sua maioria, por popula-
ção de baixa renda.

As 110 famílias que moram 
na rua Benedito Garcia dos 
Reis precisam realizar o ca-
dastro social antes de iniciar 
o processo de regularização, 
como noticiado pela Prefeitu-
ra, ou corre risco de perder o 
direito à titulação, ação que 

Beatriz Bedendo
Aparecida

de 14 anos e comemorou o 
processo de regularização. 
“Podemos dizer que ficare-
mos superfelizes. Se a casa 
fosse regularizada, dormiría-
mos mais felizes e saber que 
tudo que construímos não 
foi em vão. O grande medo é 
que podemos ser despejados 
a qualquer modo", refletiu, 
sobre a insegurança de viver 
em um imóvel irregular.

Os proprietários que ainda 
não foram notificados ou 
encontrados, ou que se sen-
tirem prejudicados, deverão 
comparecer à Prefeitura, por 
meio de um agendamento 
prévio, para conhecimento 
do procedimento adminis-
trativo, plantas, projetos e 
demais documentos. O agen-
damento pode ser realizado 

reconhece os direitos dos ocu-
pantes em permanecer com 
sua edificação no local ocupa-
do. Por isso, a expectativa dos 
notificados para receberem 
o documento é expressiva. O 
investimento no processo é 
de cerca de R$300 mil.

Segundo o secretário de 
Obras e Urbanismo, Ricardo 
Alessandro, os interessados 
precisam fazer o cadastro 
para finalizar o processo de 
regularização fundiária. “A 
ideia é aguardar essas pes-
soas para depois dar entrada 
no cartório”, pontuou. Até o 
fechamento desta edição, 18 
imóveis foram notificados, 
mas não há cadastramento.

Professor e cozinheiro, 
Jean Carlos, 27 anos, é mora-
dor do São Francisco a mais 

de segunda a sexta-feira, das 
9 h às 17 h, pelo telefone (12) 
3104-4000.

A Prefeitura preferiu não 
revelar os valores investidos 
na obra.

Cadastramento de famílias de área que será regularizada em Aparecida
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Centro de Diagnóstico por Imagens inicia 
atendimento para pacientes de Aparecida
Prefeitura revela investimento de R$ 2 milhões por mês na tentativa de reduzir demanda por exames na cidade

O Centro de Diagnóstico 
por Imagens já está funcio-
nando em Aparecida. O ser-
viço, localizado na rua Chico 
Palma, no prédio da antiga 
UPA no bairro de Santa Te-
rezinha, conta com equipa-
mentos de tomografia, raio 
X, ultrassom e mamografia.

O secretário de Saúde de 
Aparecida, Newton Noguei-
ra, frisou que a pasta aguar-
da um aparelho de endoco-
lonoscopia para exames de 
endoscopia e colonoscopia.

A administração do es-
paço é terceirizada e os 
aparelhos alugados pelo 
Município. “O valor chega 
a R$ 2 milhões por mês e 
é custeado pela Prefeitura 

Andréa Moroni
Aparecida

de Aparecida. Os resultados 
podem ser entregues através 
da telemedicina, chegando 
imagens e laudos simulta-
neamente para os médicos”.

O atendimento é destina-
do aos pacientes da cidade, 
com a intenção de reduzir a 
demanda reprimida, priori-
zando pacientes encaminha-
dos pelos postos de saúde. A 
projeção é de realizar cerca 
de duzentas tomografias por 
mês, 1,5 mil exames de raio 
X, duzentas ultrassonogra-
fias e trezentas mamografias.

A Prefeitura pretendia 
inaugurar o Centro de Diag-
nóstico em dezembro, mês 
de aniversário da cidade, 
mas a obra de adequação do 
espaço não foi finalizada. Na 
mesma época, o Comus (Con-
selho Municipal de Saúde de 
Aparecida) aprovou relatório 

questionando a licitação rea-
lizada para a contratação de 
empresa e o funcionamento 
do local.

O presidente do Conselho, 
Boaventura dos Santos, afir-
mou à época que o Comus 
não era contrário ao Centro 
de Imagens. “Nós somos a 
favor, mas gostaríamos de 
receber antecipadamente de 
onde vem a verba, como ele 
vai funcionar. O secretário 
de Saúde nos informa apenas 
depois que as decisões foram 
tomadas”.

Boaventura contou que o 
relatório foi enviado para a 
Câmara, Tribunal de Contas 
da União e Ministério Pú-
blico. “Nós gostaríamos de 
participar mais das decisões 
sobre a área da saúde, dar 
nossa opinião, essa é a nossa 
função”.

Foto: Divulgação PMA

Máquina de ressonância; equipado, Centro de Diagnósticos de Imagem inicia atendimentos em Aparecida

Guaratinguetá abre cadastro para novo mutirão de castração
Secretaria do Meio Ambiente pretende castrar seiscentos animais durante os três dias de atendimento

A secretaria do Meio Am-
biente de Guaratinguetá abriu 
cadastro para o mutirão de 
castração de cães e gatos. As 
cirurgias serão realizadas de 
9 a 11 de março, no Ginásio 
de Esportes do Pedregulho.

A secretária de Meio Am-
biente, Giani Brezolim, des-
tacou que não há limite de 
animais atendidos por família. 
“Nosso objetivo é diminuir o 
número de crias indesejadas 
e os animais de rua”. Famílias 

Andréa Moroni
Guaratinguetá

gato ou cachorro no local sem 
o cadastro, porque ele não 
será atendido”, frisou Giani.

Após o cadastro concluído, 
a secretaria vai enviar um 
e-mail com o agendamento da 
cirurgia, que terá data, horá-
rio e o local. “Nossa intenção 
é castrar seiscentos animais 
entre gatos e cachorros, du-
zentos a cada dia”.

Doação – Nos dias do mu-
tirão, a secretaria receberá 
doações que serão entregues 
as cuidadoras de animais de 
rua. Entre os materiais, po-
dem ser doados ração, roupas 
cirúrgicas e casinhas.

listadas no CadÚnico não 
terão cobrança para a castra-
ção, bastando levar uma cópia 
do documento na secretaria. 
“As cuidadoras também não 
pagam. Para os demais inte-
ressados é cobrada uma taxa 
de R$ 34 por macho e R$ 68 
por fêmea”, contou Giani.

O cadastro deve ser feito 
por telefone, junto à secreta-
ria, no (12) 3133-8006, falar 
com Rui e Alice. “É preciso 
pagar o boleto e levar o com-
provante à secretaria. Sem o 
comprovante o cadastro não 
é finalizado e o animal não é 
incluído. Não adianta levar o 

Foto: Divulgação PMG

Fila de atendimento para cães e gatos no serviço de castração, em Guará; Saúde abriu cadastro para ação

(12) 99148-2196

SAIBA MAIS
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Sobre a Águas Piquete - Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Piquete 
assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Piquete/SP 
em 2010. A empresa atende a cerca de 13 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso 
da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá 
Saneamento, companhia que está presente em 40 municípios brasileiros e que alcança 7,2 milhões de 
pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. 

Sobre a Iguá Saneamento: Companhia controlada pela IG4 Capital, a Iguá atua no gerenciamento e 
na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de concessões 
e parcerias público-privadas. Uma das principais empresas do setor no país, está presente em 39 
municípios de seis estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – com 18 operações que beneficiam cerca de 7,1 milhões de pessoas. A Iguá tem quatro 
pilares essenciais que orientam as ações socioambientais em todas as suas unidades, constituindo 
o planejamento estratégico SERR: Segurança hídrica; Eficiência na produção e distribuição de água; 
Responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto; e Respeito às pessoas. Signatária da Rede Brasil 
do Pacto Global (iniciativa da Organização das Nações Unidas), a companhia assumiu publicamente 
o compromisso de zerar as emissões de carbono até 2030. Em 2021, ganhou reconhecimento pela 
excelência em gestão e serviços com o Prêmio Nacional de Qualidade no Saneamento (PNQS). No 
mesmo ano, foi eleita pelo quinto ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria 
Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega aproximadamente 1,8 mil pessoas. O nome Iguá é 
uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.igua.com.br

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

GALERIA VERAS

Ligação clandestina e seus 
prejuízos para a sociedade
População pode contribuir denunciando ações irregulares no sistema

Todo imóvel é conectado à 
rede de saneamento básico 
para receber estes serviços, 
mas algumas ações irregula-
res podem provocar trans-
tornos no sistema, afetando 
diretamente no dia a dia da 
população. Uma delas é a 
ligação clandestina, também 
conhecida como “gato”, que 
é caracterizada quando uma 
residência tem acesso ao sis-
tema de saneamento e não 
possui um registro oficial, 
não sendo contabilizado o 
valor consumido. 

Em um levantamento re-
alizado pelo Instituto Trata 
Brasil, as ligações clandes-
tinas são um dos principais 
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causadores do desperdício 
do recurso hídrico no país, 
entre vazamentos e fraudes. 

A diretora da Águas Pique-
te, Mirian Guillen, reforça 
que quando um imóvel faz 
uso irregular de água trata-
da está lesando não apenas a 
concessionária que presta o 
serviço de distribuição, mas 
pode comprometer todo o 
sistema de abastecimento de 
sua região. “O furto de água 
é uma prática criminosa, 
mas infelizmente muitos 
ignoram a lei e cometem 
irregularidades no consumo, 
chegando, inclusive, a danifi-
car as tubulações. Em casos 
de identificação desse ato, é 
preciso denunciar, o sigilo é 
garantido e a pessoa ainda 
estará contribuindo para o 
saneamento de seu municí-

pio”, comentou Guillen.
O furto de água é uma 

ação ilícita prevista no ar-
tigo 155 do Código Penal 
Brasileiro, com detenção 
de até quatro anos. A Águas 
Piquete, empresa do grupo 
Iguá, realiza diariamente 

vistorias e fiscalizações 
para combater as ligações 
clandestinas, porém é muito 
importante a colaboração 
da população, que pode de-
nunciar os casos suspeitos 
na Central de Atendimento 
ao cliente 0800-2020-120. 

Abandono de Emprego
A Sra.Luziane Liz do Amaral, residente domiciliada 
na Estrada Vicinal, S/N bairro Boa vista, Piquete/
SP, CEP 12620-000, solicita o comparecimento do 
funcionário João Paulo, CTPS 99743 Serie 519/MG, 
para prestar esclarecimento sobre sua ausência no 
trabalho que ocorre desde 01 de Agosto de 2022, 
seu não comparecimento no período de 72 hs a partir 
desta publicação caracterizará abandono de emprego 
conforme artigo 482, alínea I da CLT

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE Nº 57/2022 - PROC. Nº 558/2022-SUP; Nº 
7714/2022-GPRO.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição de medicamentos da Atenção Básica 
pelo período de 12 (doze) meses.
CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA – CNPJ: 08.778.201/0001-26. Vencedora do lote: 
237. Valor Total: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).
CONTRATADA: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 
– CNPJ: 29.196.670/0001-07. Vencedora dos lotes: 43, 44, 53, 54, 62, 87, 136, 141, 
156, 157, 159, 161, 182 e 215. Valor Total: R$ 152.758,00 (cento e cinquenta e dois mil 
setecentos e cinquenta e oito reais).
CONTRATADA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI – CNPJ: 
39.906.592/0001-40. Vencedora dos lotes: 17, 22, 41, 55, 65, 66, 95, 112, 113, 125, 
164, 216, 235, 245, 257 e 270. Valor Total: R$ 162.714,00 (cento e sessenta e dois mil 
setecentos e quatorze reais).
CONTRATADA: MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA – CNPJ: 
24.325.781/0001-52. Vencedora dos lotes: 15, 19, 28, 29, 34, 42, 46, 49, 197, 203, 248, 
250, 254, 255 e 260. Valor Total: R$ 219.544,00 (duzentos e dezenove mil quinhentos 
e quarenta e quatro reais).
CONTRATADA: UP DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 44.152.616/0001-53. Vencedora 
dos lotes: 36 e 38. Valor Total: R$ 22.150,00 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais).
CONTRATADA: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 31.378.288/0001-66 
Vencedora do lote: 123. Valor Total: R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº 67/2022-R - PROC. Nº 618/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos termos
da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, cujo objeto é a aquisição de equipamentos bomba centrífuga, o Sr. Prefeito
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza a
contratação da empresa vencedora, com a emissão da Ata de Registro de preços, 
conforme abaixo:
Empresa: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP
CNPJ: 03.440.213/0001-22
Valor Total: R$ 26.235,00 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais)
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 PE Nº 83/2022-R - PROC. Nº 668/2022
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos autos, nos 
termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de pó de café para diversas secretarias pelo 
período de 12(doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e autoriza a contratação da empresa vencedora, com a emissão
da Ata de Registro de preços, conforme abaixo:
Empresa: DZ7 TECNOLOGIA MARKETING EIRELI CNPJ: 30.084.6008/0001-46
Valor Total: R$ 67.519,08 (sessenta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e oito 
centavos)
Empresa: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRELI
CNPJ: 32.602.152/0001-50
Valor Total: R$ 23.274,42 (vinte e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e
dois centavos)
DATA DA ASSINATURA: 23/02/2023.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2023.  
PROCESSO DE COMPRA Nº 047/2023 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”. 
 
Abertura: 27/02/2023 – Sessão Pública: 13/03/2023 – 09:30h. 
 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura. 
 
Cruzeiro, 24 de fevereiro de 2023. 
 

Thales Gabriel Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 

IRMANDADE SANTA ISABEL 
CASA DE REPOUSO SANTA ISABEL 

Rua Tamandaré, nº. 451 – Centro – Telefone: (12) 3132-8114 –  
Guaratinguetá – SP - CEP 12503-000. 

Utilidade Pública Municipal 1004/67 – Estadual 172/89 – 
 Federal 7198/92-83 - CEAS 3406-95 

CNPJ. 48.545.594/0001-42 
“RESPEITO E DIGNIDADE”. 

  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

    A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, através de seu  
representante legal Sr. José Paulo Tavares de Oliveira e em cumprimento de 
seu  Estatuto Social convida Vossa Senhoria para a Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se em sua Sede à Rua Tamandaré, nº 451, no dia 29 de 
março de 2023 às 19:30 horas, em primeira convocação e às 20:00 horas em 
segunda convocação, com qualquer número de associados, desde que o 
número de associados não seja inferior a um quinto do total de associados, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

     A.  Aprovar a proposta de programação Anual da Entidade (Plano de 
Trabalho 2023). 

     B. Apresentar, discutir e aprovar as contas e o Balanço Financeiro de 2022, 
apreciado pelo Conselho Fiscal. (Art. 42 – parágrafo III - Estatuto da 
Irmandade). 

    C. Apreciar o relatório anual da Diretoria. 

     D. Eleição e posse da nova Diretoria para o biênio 2023/2025. 

Os sócios que manifestarem intenção em concorrer à eleição deverão 
apresentar suas chapas para os cargos de Diretoria e Conselho Fiscal, até 
cinco dias úteis antes da eleição, conforme estatuto vigente em seu artigo 25, 
do Capítulo IV.   

Contando com a vossa presença, agradecemos. 

       
 

Guaratinguetá, 20 de fevereiro de 2023 
 
 

 
José Paulo Tavares de Oliveira 
Presidente - Gestão 2021/2023 
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José Paulo Tavares de Oliveira 
Presidente - Gestão 2021/2023 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO 02 AO COVÊNIO 02/2022

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a Instituição Comunidade Bethânia, 
CNPJ nº 00.816.354/0002-90, por meio da Secretaria da Saúde, celebram o Termo Aditivo 
02, que tem como objeto a prorrogação da vigência do Convênio 02/2022 para aquisição de 
materiais e insumos, no período de 5 (cinco) meses. Data da assinatura: 16/01/2023

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 

 

 
 

AVISO DE DISPENSA 
 

EDITAL Nº 012/2023  
PROCESSO Nº 038/2023  

DISPENSA DE VALOR Nº 027/2023  
 
 

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 02/03/2022, 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  
 

  
 
1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS (TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS DE 
EMERGENCIA) CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E 
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMNTO. 
 

 
Marcos Vinicius da Costa Carvalho 

Setor de Licitações 
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Número de mortos em tragédia no Litoral 
sobe para 54 e Estado amplia atendimento
Defesa Civil mantém buscas por sobreviventes em São Sebastião; governador Tarcísio de Freitas projeta 
construção de moradias com prioridade para famílias que perderam seus imóveis nas chuvas do dia 19

A Defesa Civil do Estado 
revelou na manhã desta sexta-
-feira (24) que subiu para 54 
o número de mortos no tem-
poral que castigou o Litoral 
Norte, principalmente em São 
Sebastião, no último fim de se-
mana. Enquanto as equipes de 
resgate seguem o trabalho de 
busca por vítimas soterradas, 
o Governo do Estado planeja 
a construção de moradias às 
famílias que perderam suas 
casas no desastre.

Durante entrevista à im-
prensa, na manhã desta sex-
ta-feira, o secretário-chefe da 
Casa Militar e coordenador da 
Defesa Civil Estadual, coronel 
Henguel Ricardo Pereira, 
informou que durante as 
buscas na última madrugada, 
na costa sul de São Sebastião, 
foram localizados mais cinco 
corpos. O membro do primei-

Da Redação
São Sebastião

ro escalão estadual revelou 
que das 54 vítimas fatais do 
temporal, 53 encontradas 
em São Sebastião e uma em 
Ubatuba, já foram identifica-
das 38, que se tratam de 13 
homens, 12 mulheres e 13 
crianças (que não tiveram 
seus sexos divulgados). A 
maioria dos mortos morava 
na costa sul sebastianense, 
principalmente em uma área 
de risco no bairro Vila Sahy.

De acordo com a Defesa Ci-
vil, cerca de trinta moradores 
da cidade seguem desapare-
cidos, quatro mil desalojados 
deixaram seus lares e têm 
para onde ir, e desabrigados, 
que precisam ser levados para 
abrigos municipais por não 
terem para onde ir.

O governador de São Paulo, 
Tarcísio de Freitas (Republi-
canos), anunciou na manhã 
da quinta-feira (23) que sua 
equipe elaborará um plano 
habitacional para atender 
as famílias que tiveram suas 

celulares de cerca de trinta 
mil moradores cadastrados 
em uma plataforma estadu-
al, não atingiu a eficiência 
desejada. “Precisamos ter 

casas destruídas. Apesar de 
não revelar a data de início 
de execução do projeto, Frei-
tas explicou que é prevista 
a construção de dezenas 
de moradias populares em 
São Sebastião, inclusive uma 
espécie de vila de passagem 
onde as famílias seriam abri-
gadas temporariamente até 
a conclusão da edificação 
dos imóveis. As áreas que 
deverão receber as casas po-
pulares, que serão erguidas 
pela CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano), ficam nos bairros 
Barra do Sahy, Maresias e 
Topolândia.

Durante seu pronuncia-
mento, o governador des-
tacou que em breve será 
implantado no Litoral Norte 
um novo sistema de alerta 
de tempestades e desastres 
naturais, tendo em vista que 
foi constatado que o atual 
modelo, que consiste no envio 
de mensagens de SMS para os 

uma maneira mais efetiva de 
alerta, então a ideia é utilizar 
um sistema de broadcast. 
Além disso, instalaremos um 
sistema de sirenes no litoral, 
que já existe em alguns ou-
tros estados. Treinaremos a 
população para que quando 
tocar a sirene ela saiba para 
qual ponto de apoio deverá 
ir. Também incluiremos nas 
escolas estaduais uma disci-
plina que ensinará às crianças 
noções de primeiros socorros 
e como agir em situações de 
desastre, assim elas poderão 
levar esse conhecimento para 
suas famílias”, explicou Frei-
tas. Horas antes, o prefeito 
Felipe Augusto (PSDB) havia 
rechaçado o uso do material, 
em entrevista à Rádio Band-
News.

Para contribuir com as fa-
mílias afetadas pelo temporal, 
o presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
liberou na quarta-feira (22) 
R$ 7 milhões à Prefeitura 
de São Sebastião. Segundo 

o ministério da Integração e 
Desenvolvimento Regional, o 
montante deverá ser aplicado 
nas aquisições de cestas bá-
sicas, água mineral, kits de 
limpeza e de higiene pessoal, 
colchões, combustível e alu-
guel de caminhão-pipa. 

Responsabilidade e preo-
cupação – Questionada pela 
imprensa nacional sobre a 
falta de medidas efetivas que 
pudessem evitar as mortes, o 
prefeito atribuiu a responsa-
bilidade do caso aos governos 
anteriores. Além de informar 
que a ocupação irregular da 
área de risco no Vila Sahy 
ocorreu há cerca de 15 anos, 
o Executivo destacou que as 
antigas gestões não respeita-
ram os 42 TAC’s (Termos de 
Ajustes de Condutas) firmados 
em 2009 com o Ministério 
Público, que previam a re-
gularização de 54 núcleos 
habitacionais. O descumpri-
mento dos TAC’s provocou o 
agravamento do problema, 
resultando no crescimento 
desordenado dos núcleos 
existentes e o surgimento de 
outros 48.

Além de afirmar que desde 
2013 não recebe verbas para 
a prevenção de desastres na-
turais, a Prefeitura ressaltou 
que nos últimos anos vêm 
atuando para evitar a insta-
lação de mais famílias em 
áreas de risco, promovendo 
a regularização de pontos da 
cidade e medidas que minimi-
zem os impactos à população 
causados por tempestades e 
enchentes.

Aumentando a preocupa-
ção das famílias do Litoral 
Norte, a região deverá re-
gistrar novas chuvas neste 
fim de semana. Segundo o 
Cptec-Inpe (Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais), 
Caraguatatuba, Ilhabela, São 
Sebastião e Ubatuba possuem 
90% de chance de terem perí-
odos chuvosos nestes hoje e 
domingo, dia 26.

Foto: Reprodução GESP

Voluntários reforçam equipe de atendimento às famílias desabrigadas, vítimas das chuvas do domingo

Governador Tarcísio de Freitas anuncia crédito para 
municípios do Litoral Norte atingidos pelas chuvas
Ação foca recuperação econômica e estrutural; São Sebastião tem prioridade no planejamento estadual

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio do programa 
Desenvolve SP, vai disponi-
bilizar um total de R$583 
milhões em créditos para 
municípios, empreendedores 
e setor de turismo do Litoral 
Norte. O objetivo é auxiliar o 
processo de reestruturação 
das cidades após as chuvas 
que devastaram a região nos 
últimos dias.

Durante coletiva de im-
prensa em São Sebastião, 

Da Redação
RMVale

na quinta-feira (23), o go-
vernador Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) especificou 
que, do valor liberado, R$283 
milhões serão destinados 
para os municípios, de R$ 100 
milhões a R$ 200 milhões 
para os médios e grandes 
empreendedores, e outros 
R$ 100 milhões para o setor 
de turismo.

“Vamos disponibilizar até 
R$ 283 milhões para as cida-
des que foram atingidas pela 
calamidade, numa operação 
de crédito da Desenvolve SP 
(programa da Agência de 
Desenvolvimento Paulista 

pautado em operações de 
crédito com pagamentos 
a longo prazo para micro, 
pequenas e médias empre-
sas paulistas, que oferece 
condições excepcionais, com 
o objetivo de fomentar a ge-
ração de emprego e renda de 
forma sustentável no estado). 
Tem uma taxa de Selic, mais 
0,25%, com carência de 12 
meses, com até 120 meses 
para pagar”, afirmou Freitas.

Ainda na entrevista, o go-
vernador afirmou que cerca 
de 141 empreendedores de 
Boiçucanga e Juquehy já 
entraram em contato com a 

agência estadual em busca 
de crédito que será fornecido 
pela Desenvolve SP.

“Estamos estudando um 
aporte no Fundovale (Fundo 
de Desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
para que a gente possa, via 
aprovação do conselho, ter 
crédito não reembolsável 
para esses municípios. Então 
teremos uma ajuda financeira 
bastante robusta”, completou 
o governador.

Freitas ressaltou que o re-
curso direcionado ao turismo 
será de R$ 100 milhões, com 

taxa de 0,57% ao mês, mais 
a incidência da Selic (atual-
mente em 13,75%). O prazo 
para o pagamento é de ses-
senta meses, com um perío-
do de 12 meses de carência. 
“Teremos também uma linha 
de crédito via Desenvolve SP 
para o turismo. Obviamente 
que o turismo vai sofrer al-
guma consequência, vai ser 
prejudicado. Faremos uma 
agenda cultural de baixa 
temporada, justamente para 
manter o fluxo de turistas 
e permitir a sobrevivência 
desses negócios”, concluiu 
Tarcísio.

Foto: Reprodução GESP

Área devastada pelas chuvas, em São Sebastião; trabalho de buscas por vítimas e atendimento a sobreviventes continua no Litoral Norte
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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 gara-
gem, 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 ót ima local i -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

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

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

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

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

Lorena:  Chácara 
localizada no perí-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-

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-

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 au-

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, 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, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios Flexíveis. Men-
salidade que cabe no 
seu bolso e primeira 
aula 100% gratuita. 
Ligue e agende seu 
horár io. 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 parti-
cular regulamentada 
pelas leis do país, 
pessoa jurídica, le-
galmente constituída. 
Postura profissional 
posit iva, baseada 
na qualidade, ética, 
discrição, sigilo e ho-
nestidade. Telefone: 
(11) 94117-3310

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40.00. 
Com Backup 50.00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant iv í rus,  goog le 
chrome, sistema ope-
racional a escolha do 
cliente. Telefone: (12) 
99162-4870 

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

Ilhabela: Curso de 
mergulho avança-
do. Material teórico, 

las 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 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

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

APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35.3.0033682-8

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2023

LOCAL E HORA: No escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 3º andar, Rio 
de Janeiro/RJ, às 09:00 horas. PRESENÇA: Presente a acionista Apolo Tubos e Equipamentos S.A., 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pela assinatura do livro 
de presença em anexo. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Cesar Augusto Peixoto de Castro 
Palhares (Diretor da Companhia) e da Sra. Andressa Leandro Siqueira (Advogada da Companhia). 
CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia. MESA: Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares – Presidente; e Andres-
sa Leandro Siqueira – Secretária. ORDEM DO DIA:  A autorização para que, nos termos do Artigo 289 
da Lei nº 6.404/76, todos os atos da Companhia com publicação exigida pela da Lei nº 6.404/76 sejam 
publicados no jornal Gazeta de São Paulo (https://www.gazetasp.com.br/). DELIBERAÇÕES: Após dis-
cutidas as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas: Primeira-
mente, foram declarados abertos os trabalhos da reunião e lida a ordem do dia, ficando definido que a 
ata que se refere esta assembleia será lavrada na forma sumária, nos termos do que permite o § 1º do 
Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Dando seguimento à Assembleia, restou aprovada por unanimidade de 
votos a autorização para que, nos termos do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76, todos os atos da Companhia 
com publicação exigida pela Lei nº 6.404/76, a partir da presente data, sejam publicados no jornal Ga-
zeta de São Paulo (https://www.gazetasp.com.br/). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a presente assembleia, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada 
conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e acionista abaixo. Rio de Janeiro, 03 
de fevereiro de 2023. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Presidente da Assembleia. JUCESP. 
Certifico o registro sob o nº 73.647/23-8 em 14/02/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


