
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, TERÇA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2023 N.º 4.256R$ 1,50ANO 29

Obra na Rodoviária em Guará preocupa 
usuários e trabalhadores devido à demora
Com R$ 475 mil, trabalho tem previsão de encerramento até março; Prefeitura tenta antecipar cronograma

A Estação Rodoviária Quin-
zinho Fernandes está em 
obras desde novembro do 
ano passado, e a situação já 
tem causado preocupação 
para quem trabalha e utiliza 
o espaço. Com previsão de 
quatro meses e orçamento de 
R$ 475 mil, o objetivo do pro-
jeto é solucionar o problema 
de goteiras e infiltrações de 
maneira definitiva.

Entre telhamento e calhas, 
a reforma inclui a substitui-
ção de toda a cobertura do 
terminal. Até o momento, a 
substituição das telhas ultra-
passou os 60%.

Há anos o espaço é alvo de 
críticas por conta da infraes-
trutura. Quem precisa passar 
pela rodoviária reclama das 
condições da estrutura do 
teto, das manchas de mofo, dos 
buracos e, principalmente, das 
infiltrações nas paredes e teto 
do local que abriga os guichês 
das empresas rodoviárias e os 
pontos comerciais instalados. 
No período de fortes chuvas 
foram registrados alagamen-
tos no piso inferior do prédio.

O contrato teve início no dia 
28 de novembro de 2022, e 
pouco mais de dois meses em 
que as obras estão em ativa, 
os problemas não parecem 
diminuir para aqueles que pre-
cisam transitar pelo Terminal 
Rodoviário. Entre as preocu-
pações, é possível encontrar 

Beatriz Bedendo
Guaratinguetá

a insegurança de passar pelo 
local. “Tá muito precário (...) 
Lá fora não tem nem jeito 
de você ficar porque tá (sic) 
goteirando lá.” informou a 
aposentada Maria Alves, de 70 
anos. Ela pega o ônibus toda a 
semana para fazer compras, ir 
à farmácia e ao médico.

De acordo com o secretário 
de segurança e mobilidade 
urbana do município, Major 
Oliveira, não há risco para os 
usuários. Ele afirmou que a 
empresa responsável é fiscali-
zada pela própria secretaria, e 
que todos os serviços de segu-
rança estão sendo cumpridos. 
Mas, “em danos materiais, 
consideramos que houve a ne-
cessidade de retirada de parte 
do telhado, e com isso, com as 
chuvas, houve até alagamento 
de algumas salas, e a gente 
tem acompanhado tudo por 
aqui, pela secretaria” finalizou.

A agitação causada pelas 
obras preocupa também quem 
trabalha nas lojas instaladas 
no térreo do local. O proprietá-
rio de uma loja de moda surfe, 
Everton Henrique, de 24 anos, 
que atua na rodoviária há seis 
anos, contou que sofre com a 
infiltração que atingiu seu es-
tabelecimento. “Antigamente 
não alagava, só goteirava. 
Depois da obra, deu infiltração 
bem no começo”, desabafou o 
microempresário, que desta-
cou ainda a dificuldade com 
o transito de pessoas. “Como 
eles cercaram em volta, não 
tem passagem de tantas pes-
soas como tinha antes, o que 
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Rodoviária em Guaratinguetá, que devido à obra em andamento, sofre com alagamentos em períodos de chuva no começo deste ano

impacta o movimento da loja. 
Quando chove, isso aqui alaga 
tudo e as pessoas nem passam 
por aqui. Algumas preferem 
dar a volta lá por cima”.

A administração municipal 
informou que além das subs-
tituições nos telhamento e 
calhas, estão sendo realizados 

os serviços de desobstrução de 
condutores, reforma do madei-
ramento e a recuperação estru-
tural das vigas de concreto. A 
entrega da obra estava prevista 
para 23 de março.

Oliveira explicou que o que 
está prejudicando um pouco 
o andamento da obra são os 

dias de chuvas, mas que de-
vido à necessidade de trazer 
comodidade para os usuários, 
a Prefeitura tenta antecipar o 
cronograma com a finalização 
ainda em fevereiro. “Posterior-
mente a essa obra, estaremos 
executando uma reforma por 
completo na parte inferior, no 
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Prefeitura marca inauguração da sede do Corpo de 
Bombeiros para o aniversário de Cachoeira Paulista
Município confirma abertura da unidade no dia 9, aniversário da cidade; corporação destina 15 profissionais ao atendimento

A Prefeitura de Cachoei-
ra Paulista revelou nesta 
semana a data oficial de 
inauguração da base do Cor-
po de Bombeiros, que está 
em fase final de construção, 
após quase sete meses de 
obra. Antiga reivindicação 
da população, a implantação 
da unidade deve agilizar na 
cidade os serviços de resga-
te de acidentados, combate 
a incêndios e de fiscalização 
preventiva.

Em nota divulgada na 
quarta-feira (22) no Face-
book, a Prefeitura confir-
mou que a cerimônia de 
entrega da base será reali-
zada no próximo dia 9, data 
em que a cidade completará 
143 anos de fundação. Além 
do prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) e outras 
autoridades municipais, a 
inauguração da unidade 
deve contar com as pre-

Da Redação
Cachoeira Paulista

Base do Corpo de Bombeiros em Cachoeira Paulista, que será inaugurada oficialmente no aniversário da cidade, no próximo dia 9 de março

e responsável pelo atendi-
mento de ocorrências na 
região.

A base funcionará em um 
prédio público que fica à 
rua Matutino Rodrigues 

senças de representantes 
da secretaria de Segurança 
Pública do Estado e de mili-
tares do 3º Subgrupamento 
do Corpo de Bombeiros, 
sediado em Guaratinguetá, 

nosso escritório da Prefeitura. 
Já está finalizando esse proje-
to (...) com várias alterações, 
como o layout da rodoviária, 
a instalação dos guichês para 
o piso térreo e várias outras 
medidas que vamos procurar 
para trazer mais comodidade 
e segurança" finalizou.

do Prado, nº 65, no bairro 
Parque Primavera. Loca-
lizado atrás da rodoviária 
nova, o imóvel até o início 
do ano passado abrigava 
a secretaria municipal de 

Trânsito e Transportes. Para 
garantir a infraestrutura 
adequada para 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 manuten-
ção do espaço.

A implantação da base foi 
viabilizada através da assi-
natura de um convênio en-
tre 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 naturais. Vale 
destacar que a nossa base 
contará com 15 bombeiros, 
que terão à disposição um 
caminhão e uma viatura de 
resgate equipada”, explicou 
Mineiro.
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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 desen-
volvimento do processo inflacionário, 
medido pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística), 
autarquia do Ministério do Planeja-
mento, 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 ministérios.
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 Pla-
nejamento e o presidente do Banco 
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 memó-
ria de cálculo uma Covid, uma guerra 
e problemas climáticos, com suas 
consequências sociais, econômicas 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 par-
lamento brasileiro!
A raiva e a cólera matéria-prima para 
os políticos nas redes sociais.
Até quando?

“Como um político 
nunca acredita no 

que diz, fica surpreso quando 
outros acreditam.”

  General Charles De Gaulle

Depois de quatro meses, 
Cruzeiro aprova Plano 
de Carreira do servidor
Para sindicato da categoria, plano não prevê ganho real ao 
servidor; funcionários da Câmara também tem plano 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 Servi-
dores Municipais. A proposta 
foi encaminhada em outubro 
do ano passado e, desde então, 
era discutida por uma comis-
são formada por vereadores, 
s indicalistas ,  servidores e 
Prefeitura.

Segundo o vice-presidente 
da Câmara, Paulo Filipe Al-
meida (Democratas), desde a 
apresentação do projeto foram 
realizadas três reuniões para 

Andréa Moroni
Cruzeiro
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Servidor, durante trabalhode pavimentação  nas ruas de Cruzeiro; plano de carreira é aprovado na Câmara após quatro meses

a discussão da proposta. “O 
projeto só foi votado agora pois 
tinham discussões em andamen-
to com os funcionários públicos 
e secretaria de Administração. 
Participaram de reuniões o pre-
sidente do Sindicato, Júlio César, 
o advogado do Sindicato, Dr. Pe-
dro de Toledo Gandra Tavares, 
representantes da associação 
dos servidores municipais, da 
Prefeitura e da Câmara”.

Entre os assuntos discutidos 
estavam os aspectos legais, 
formas de projeção, tabela de 
progressão, criação, 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 tex-
to que foram analisadas, e foi 
encaminhado um projeto subs-
titutivo com as alterações para 
ser votado”, explicou Almeida.

O Plano de Carreira oferece 
incentivo de capacitação aos 
servidores com possibilidade de 
reajuste gradativo de seus ven-
cimentos. 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 Carrei-
ra define atribuições de cargos 
e pretende valorizar e moderni-
zar todo o sistema funcional na 
Prefeitura.

Sindicato – O presidente do 
Sindicato dos Servidores, Júlio 
César, afirmou que não é con-
trário ao Plano de Carreira, mas 
que o projeto não atende todas 
as necessidades do funcionalis-
mo. “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 ca-
tegoria. O plano prevê reposição 
apenas da inflação sem reajuste 
real. Isso, daqui 5 ou 10 anos, 
achata o salário. Nós fizemos a 
proposta que o reajuste fosse 
indexado ao percentual de ar-
recadação do município do ano 
anterior, mas a sugestão não foi 
aprovada”.

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

Também foi aprovado o au-
mento 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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

27/02/2023
07:26:45

3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" (Poder Legislativo)

Despesas com Pessoal
Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses Total

(últimos 12 meses)12/202211/202210/202209/202208/202207/202206/202205/202204/202203/202202/202201/2022

DESPESAS
    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 26.602,98 31.962,59 33.033,70 32.278,09 32.200,52 43.827,23 35.535,20 33.775,62 37.828,28 33.832,52 33.946,32 59.636,32 434.459,37

    Contratação Temporária

    Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)

    Remuneração de Agentes Políticos 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 24.832,24 297.986,88

    Encargos Sociais 21.998,20 12.058,02 11.971,75 11.919,72 12.794,77 24.865,56 13.095,91 12.260,80 12.343,36 19.300,56 152.608,65

    Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários

    Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)

    Despesas de Exercícios Anteriores

    Sentenças Judiciais

    Indenizações e Restituições Trabalhistas

SUBTOTAL (I) 51.435,22 78.793,03 69.923,96 69.082,08 57.032,76 80.579,19 73.162,21 83.473,42 75.756,43 70.925,56 71.121,92 103.769,12 885.054,90

DESPESAS NÃO COMPUTADAS
    Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

    Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores

    Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados

SUBTOTAL (II)

TOTAL LÍQUIDO (I-II) 51.435,22 78.793,03 69.923,96 69.082,08 57.032,76 80.579,19 73.162,21 83.473,42 75.756,43 70.925,56 71.121,92 103.769,12 885.054,90
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CÂMARA MUNICIPAL DE CANAS
Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

27/02/2023
07:25:55

3º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48

Quadro Comparativo com os Limites da LRF %Valor
31.700.227,70 100,0000Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 31.700.227,70 100,0000

Despesas Totais com Pessoal 885.054,90 2,7920
1.902.013,66 6,0000
1.806.912,98 5,7000

      Limite Máximo (art. 20 LRF)
      Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)
      Excesso a Regularizar

LAERTE ZANIN
PRESIDENTE

CPF: 541.526.908-87

RAIMUNDA CORTEZ BORGES
Contador

CRC: 1SP110110/SP
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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

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

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 se-
gredos para fazer a 
maquiagem perfeita. 

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de ex-
periência. 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: Manuten-
ção e instalação de 
Câmeras de Segu-
rança. Manutenção 
Elétr ica em geral. 
Instalação e Manu-
tenção de concer-
tina. Instalação de 
telefônica residencial 
e comercial. Instala-
ção e manutenção 
de cerca elétrica. Au-
tomação industrial 
completa. O melhor 
preço da reg ião. 
Conf ira. Telefone: 
(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 in te resse.  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

Vídeo aulas comple-
tas livro digital, bônus 
especiais e certifica-
do. Fazendo o seu 
pedido hoje, você 
também irá receber 
E-book 10 segredos 
da maquiagem/Bá-
sico curso de Unhas 
decoradas. Valor: 
97.00. Telefone: (12) 
99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas fibra de 
vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a 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-
vências pelas praias 
de Ilhabela, ilha dos 
Buzios, ilha da Vi-
tória. Telefone; (11) 
99696-8673

Guaratinguetá: Pas-
so Título do Itagua-
rá. Preço abaixo do 
valor de mercado por 
motivo de mudança 
de cidade. Um baita 
clube! Tem de tudo. 

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 

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

ALTERAÇÃO DE DATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022 PROC. Nº 596/2022
O Município de Lorena-SP torna pública a alteração de data de abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão presencial, do tipo menor preço global cujo objeto 
é Contratação de empresa para prestação de serviços comuns a engenharia para 
ADIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO COI – CENTRO DE OPERAÇÕES 
INTEGRADAS na secretaria de Segurança.
Fica marcado para às 09h30min do dia 20 de março de 2023, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Abertura de Envelope Proposta:

Tomada de Preço n° 29/2022 - Proc. Nº 608/2022
O Município de Lorena-SP torna público a abertura de envelope de proposta da 
TOMADA DE PREÇO 29/2022 cujo objeto é a Contratação de empresa para a 
reforma do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO tipo II, situado à 
Rua Dr. Francisco Azevedo Nunes, 25 – Jardim Margarida, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra.
A data de abertura de envelope proposta das empresas HABILITADAS será dia 02 
de março de 2023 ás 14:00 hrs na Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023 
- AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2023, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, de acordo com especificações constantes 
no Anexo I - Termo de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do 
sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.
br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Informações do Edital poderão ser obtidas 
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 
3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas às 
17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais. Sessão de abertura para 
recebimento das propostas. DATA: 14/03/2023. HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 
853300801002022OC00015 (Ampla Concorrência) e (Cota Reservada). LOCAL: 
Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, localizada no endereço 
sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São 
Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. 
Piquete, 27 de fevereiro de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023 
- AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberto o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2023, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 
ÔNIBUS E VAN, de acordo com especificações constantes no Anexo I - Termo 
de Referência do edital, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de 
contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado 
de São Paulo – Sistema BEC/SP”: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.
br. Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Piquete e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.
sp.gov.br, no horário das 08 horas às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.
br/portal/editais. Sessão de abertura para recebimento das propostas. DATA: 
13/03/2023. HORÁRIO: 09:00 horas. OC: 853300801002022OC00016 (Ampla 
Concorrência). LOCAL: Sala de Reunião da Comissão Julgadora de Licitações, 
localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade 
de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura. 
Piquete, 27 de fevereiro de 2023. 

RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI-PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 007/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em 
Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional.
Considerando o que dos autos consta, HOMOLOGO o julgamento e a adjudicação 
do objeto efetuado pelo Pregoeiro, considerando-se vencedora deste certame 
licitatório, a empresa WORK SAFETY VALE SEGURANCA DO TRABALHO E 
MEIO AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.248.790/0001-40, no 
valor total de R$ 70.905,00 (setenta mil, novecentos e cinco reais), observadas 
as exigências editalícias e as condições de sua proposta final. Fica a empresa 
vencedora convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 
cinco (05) dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.2 do Edital.
Silveiras, 24 de fevereiro de 2023.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 009/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2023
TIPO: Menor preço por Item.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás de cozinha e 
cestas básicas destinadas a doação para famílias carentes do município, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 10/03/2023, às 09:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 24 de fevereiro de 2023.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 010/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2023

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de insumos médico-hospitalares 
para a Unidade Mista de Saúde do município, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) 
PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA 
e DOCUMENTAÇÃO: 13/03/2023, às 09:00 horas. Optando o licitante em não 
credenciar representante para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre 
os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados ou avulsos e, 
os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser entregues na Diretoria de 
Licitações, no mesmo endereço em que será realizada a Sessão Pública até o dia 
e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 24 de fevereiro de 2022.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 008/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023
OBJETO: Contratação de empresa para Obra de Reforma no Prédio da Antiga 
Cadeia, situada à Praça Tenente Anacleto Ferreira Pinto, Centro, em Silveiras/SP, 
com o fornecimento de material e mão de obra, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser protocolada até 
às 8h30 do dia 16/03/2023 no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça 
Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro, Silveiras. A abertura dos envelopes 
dar-se-á na mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
no endereço supra. O EDITAL na íntegra está à disposição dos interessados no 
sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br, menu Portal 
da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 24 de fevereiro de 2023.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
AV. Coronel Domiciano, Nº 92 – Centro – Cachoeira Paulista – SP. 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 007/2023 - Edital nº 014/2023 – Proc. 
Adm. Mun. n° 050/2023 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 15 de março de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do 
credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 
92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. E-mail: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010 
 
 
 

 
 

UNIODONTO VALE HISTÓRICO COOPERATIVA 
ODONTOLÓGICA 

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES  

 
A presidente da Uniodonto Vale Histórico – Cooperativa Odontológica, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 42, I, do Estatuto Social, convoca os 
cooperados com direito ao voto para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará na sede da Uniodonto Vale Historico , sito a Praça 
Dr Gama Rodrigues365, às 17:00 horas do dia 20 de março de 2023 em 
primeira convocação com a participação  de 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido se reunirão, no mesmo dia, 
em segunda convocação às 18:00 horas com   metade mais um de seus 
cooperados ou em terceira convocação, às 19:00 horas, com, no mínimo, 10 
(dez) cooperados, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:  
I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer 
do conselho fiscal, compreendendo:  

a) relatório da gestão;  
b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;  
c) demonstrativo das sobras ou perdas  

II – Destinação das sobras ou rateio das perdas;  
III – Planos de trabalho e orçamento-programa formulados pelo Conselho de 
Administração;  
IV – Fixação do pró-labore para a Diretoria Executiva e da cédula de presença 
para os membros do Conselho de Administração, Técnico e Fiscal;  
V – Eleição do Conselho fiscal;  
VI – Fixação do valor de contribuição ao Fundo de Marketing;  
VII – Eleição de um delegado e dois suplentes para representar a sociedade 
junto à Uniodonto Paulista – Federação das Cooperativas Odontológicas do 
Estado de São Paulo e à Uniodonto do Brasil – Central Nacional das 
Cooperativas Odontológicas. 
 
Observações: 
 

 Para efeito de quórum de instalação, o número de cooperados com direito 
ao voto é de 95 (noventa e cinco); 

 
Lorena, 27 de fevereiro de 2023 
 

Drª. Wanda Maria Ricota de Mello 
Presidente 
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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 nos-
sa função”.
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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 
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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 


