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Estado define envio de desabrigados
de São Sebastião a casas em Bertioga
De acordo com governo, vítimas do temporal no Litoral Norte devem permanecer oito meses em 
cidade da Baixada Santista; Caixa libera saque emergencial do FGTS para moradores afetados

O Governo do Estado con-
firmou no domingo (5) que as 
famílias de São Sebastião que 
perderam suas casas no tem-
poral do mês passado serão 
abrigadas temporariamente 
em moradias populares em 
Bertioga, na Baixada Santista. 
A medida deve contemplar 
cerca de 1,2 mil vítimas da 
tragédia, que deixou um saldo 
de 65 mortos no Litoral Norte.

Segundo o governo do Es-
tado de São Paulo, as famílias 
que tiveram seus lares destru-
ídos nos últimos dias 18 e 19 
serão levadas para trezentos 
imóveis do Condomínio Qua-
resmeira, no Conjunto Habi-
tacional Caminho das Árvores 
de Bertioga, localizado a cerca 
de cinquenta quilômetros da 
Vila Sahy, bairro sebastianense 
mais afetado pelo temporal. As 
moradias foram recentemente 
construídas pelo Governo 
Federal por meio do progra-
ma habitacional Minha Casa, 
Minha Vida.

Apesar de não divulgar 
quando iniciará o processo de 
encaminhamento das famílias 
a Bertioga, o Estado revelou 
que elas serão abrigadas por 
oito meses nas moradias, que 
possuem área útil de 43,23 
m² e contam com dois quar-
tos, cozinha, sala, banheiro e 
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quintal. Atualmente, as vítimas 
do temporal seguem alojadas 
em pousadas e hotéis de São 
Sebastião.

A decisão em levar as víti-
mas do temporal para Bertio-
ga é uma medida emergencial 
e temporária do governo 
paulista, tendo em vista que 
deverá ser iniciada nos pró-
ximos dias a construção de 
casas em São Sebastião para 
os afetados. Durante entrevis-
ta coletiva no último dia 1, o 
governador Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) revelou que 
as moradias, que serão entre 
quatrocentas a seiscentas 
unidades, devem ser entregues 
em até 180 dias. Além de uma 
área segura no Vila Sahy, as 
casas serão erguidas também 
nos bairros Barequeçaba, Ma-
resias e Topolândia.

Apoio – Após solicitação 
do Ministério da Integração 
e Desenvolvimento Regional, 
a Caixa Econômica Federal 
liberou na sexta-feira (3) aos 
moradores de São Sebastião 
o direito ao ‘saque por ca-
lamidade’ do FGTS (Fundo 
de Garantia de Tempo de 
Serviço). Disponível apenas 
para os trabalhadores que 
possuem saldo na conta do 
FGTS, o resgate, que tem 
o valor máximo permitido 
em R$ 6.220, poderá ser 
solicitado até 21 de maio na 
agência da Caixa ou através 
do aplicativo FGTS.

Moradias em Bertioga que podem receber famílias de São Sebastião afetadas pelas chuvas do última dia 19

Foto: Divulgação GESP

Região Turística da Fé anuncia calendário unificado 
para divulgar ações do setor na divulgação da região
Entidade cria escritório de projetos para propor obras de infraestrutura com foco na ampliação do setor para 2023

Os municípios que compõem 
a RT da Fé (Região Turística da 
Fé) se reuniram para traçar 
metas para o ano, com foco na 
aceleração do setor. O encontro 
foi realizado no Sítio Flor do 
Campo, em Potim.

Na reunião ficou definida 
a unificação das agendas de 
eventos das cidades. “Esse 
calendário de eventos uni-
ficados é muito importante 
para fomentar o turismo e o 
fluxo de turistas na região. As 
prefeituras têm 15 dias para 
apresentar os calendários para 
que a gente possa produzir o 
unificado”, explicou o interlocu-
tor da RT da Fé, Alex Cardoso.

Outra ação será o desenvol-
vimento de projetos para a 
captação de recursos. “Nossa 
intenção é captar os recursos 
para propor projetos de infra-
estrutura local voltada para o 
Turismo”, contou Cardoso, que 
informou que no final do ano 

Andréa Moroni
RMVale

Participam das atividades 
11 cidades, que oferecem 
produtos e serviços, Apare-
cida, Guaratinguetá, Cunha, 
Tremembé, Cachoeira Paulista, 
Potim, Piquete, Lorena, Canas, 
Roseira e Lagoinha. 

A associação é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, 
criada para atender as reco-
mendações da secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Paulo e 
o Programa de Regionalização 
do Turismo do Ministério do 
Turismo.

passado, a associação elaborou 
o projeto Turismo São Paulo 
em Ação, em conjunto com o 
Governo do Estado. “Foi um 
grande ganho para as cidades 
a criação de um escritório de 
projetos, porque foram levan-
tados todos os projetos neces-
sários de infraestrutura para o 
desenvolvimento da RT da Fé. 
O investimento inicial gira em 
torno dos R$ 70 milhões, que 
pode vir da iniciativa privada 
ou do governo do Estado”.

O responsável pelo órgão 
destacou que a associação ficou 
preocupada no início com a 
troca do governo e a sequência 
do planejamento regional. “Não 
sabíamos se o governo atual 
ia manter nossos projetos e 
as iniciativas que já estavam 
caminhando, mas a secretaria 
de Turismo já garantiu que os 
projetos serão mantidos”.

ART da Fé – A Associação 
da Região Turística da Fé é 
uma Instância de Governança 
Regional, referente à Região 
do Vale da Fé, com sede em 
Aparecida. 

Movimentação no Santuário Nacional de Aparecida; projetos com peso no turismo são pautas de reuniões

Foto: Arquivo Atos
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CONVÊNIOS
MÉDICOS
A Santa Casa de Lorena possui a maior rede 

de Convênios Médicos da região, com ampla 

assistência e infraestrutura completa:

99631-681512

AGENDE SUA CONSULTA

Pronto Atendimento 24h;

Ambulatório de 

Especialidades;

Centro de Diagnóstico 

por Imagem;

Clínica Emília.

Prefeitura e Eco Valle solicitam melhorias 
em trecho de estrada na entrada de Lorena
Ballerini e superintendente do shopping participam de reunião com CCR RioSP; concessionária estuda passarela 

Buscando garantir melho-
rias no trecho de entrada de 
Lorena pela rodovia Presi-
dente Dutra, representantes 
da Prefeitura e do Eco Valle 
Shopping reuniram-se no 
último fim de semana com 
a direção da concessionária 
CCR RioSP. Além da moder-
nização no ponto de acesso 
ao município, a terceirizada 
estuda implantar na estrada 
uma passarela na altura do 
bairro Parque Mondesir. 

Realizada na tarde da 
sexta-feira (03) na sede ad-
ministrativa da CCR RioSP, 
em Santa Isabel, a reunião 
contou com as presenças do 
prefeito de Lorena, Sylvio 
Ballerini (PSDB), da secretá-
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ria de Obras e Planejamento 
Urbano de Lorena, Rosana 
Reis, da presidente da CCR 
RioSP, Carla Fonseca, do co-
ordenador de Operações da 
concessionária, Diego Dutra, 
e da superintendente do Eco 
Valle Shopping, Renata Cruz.   

Em nota oficial, o Muni-
cípio informou que durante 
o encontro, os membros 
do Executivo solicitaram 
à administradora da Via 
Dutra melhorias no trecho 
de entrada da cidade, que 
fica na altura do Km-23, 
que dá acesso ao Eco Valle 
Shopping e à tradicional 
avenida Peixoto de Castro. 
Na sequência, a secretária 
de Obras e Planejamento 
Urbano explicou que a atual 
configuração do local está 
afetando a mobilidade de pe-
destres, carros e caminhões. 

Após se compromete-
rem a analisar o pedido da 
Prefeitura e do Eco Valle 
Shopping, os representantes 
da CCR RioSP revelaram 
que está sendo estudada a 
possibilidade de realização 
de outras obras de moderni-
zação no trecho da rodovia 
que corta Lorena. Além da 
readequação da passarela 
do Km-54, a concessionária 
não descarta a possibilidade 
de construir mais um ponto 
de travessia de pedestres no 
Km-51. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Lorena diversas outras 
informações sobre a reunião 
e as tratativas junto à CCR 
RioSP, porém nenhuma res-
posta foi encaminhada até 
o fechamento desta edição.

Trecho de acesso à rodovia Presidente Dutra, em Lorena; Prefeitura e concessionária debatem novas obras

Foto: Arquivo Atos

Funcionários da Gerdau paralisam suas atividades em Pinda
Colaboradores cobram alteração no funcionamento da jornada de trabalho; categoria relata escala exaustiva

Guaratinguetá sedia até ama-
nhã o 26º Festival Dilermando 
Reis. As apresentações serão 
realizadas no auditório do 
Museu Frei Galvão, que fica na 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, e no Parque Ecológico 
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Anthero dos Santos. Todos os 
eventos terão entrada franca.

Dilermando dos Santos nas-
ceu em Guaratinguetá no dia 
22 de setembro de 1916. Foi 
um violonista e compositor do 
Brasil, considerado por muitos 
o violonista mais influente do 
país, além de professor de 
música da filha do presidente 
Juscelino Kubitschek. 

Assembleia de funcionários da Gerdau, em Pinda; semana de protestos

Foto: Divulgação

Dilermando gravou diversos 
discos com gêneros variados 
como choro, valsa e repertório 
de violão clássico. O artista 
trabalhou na Rádio Clube do 
Brasil e na Rádio Nacional do 
Rio de Janeiro, cidade onde 
faleceu no dia 2 de janeiro de 
1977.

O festival teve início na 
quinta-feira, dia 22, com o Duo 

Rodrigo Tavares e na sexta-fei-
ra (23) com apresentação de 
Gu 7 Cordas. Segue hoje com 
a Camerata de Violão Projeto 
Guri, no Parque Ecológico 
Anthero dos Santos, que fica 
na avnida Dr. Ariberto Pereira 
da Cunha, nº 2, no Portal das 
Colinas, e às 20h, no auditório 
do Museu Frei Galvão, com 
João Camarero.

Para amanhã, o último dia 
do Festival Dilermando Reis 
a programação terá às 11h os 
Seresteiros de Guaratinguetá, 
no Cemitério Municipal do Pe-
dregulho, na rua Caramurus, 
nº 654, no Jardim Coelho 
Neto.
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-
ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 

terreno na Vila Rica, 
com 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-
mado,  pa lme i ras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quar tos, sala com 
lareira, copa, cozi-
nha, amplo banheiro, 
varanda e garagem. 
Sobrado: 5 cômodos, 
sendo que 1 suíte, 
falta pintura e piso. 
Salão: ampla sala 
com dois ambientes, 
banheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 10 
carros. Água de poço 
artesiano de ótima 
qualidade (sem cloro) 
Valor: 650.000,00. 
Telefone: (12) 98116-
7648

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Village 
Santana, 300m², pró-
ximo empo manah. 
Valor: 205.000,00 
Telefone: (12) 99709-
0300

Rose i r a :  Vende -
-se casa no centro, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro 
e garagem. Valor 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Ilhabela: Vendo lindo 
terreno, localizado 
na barra velha, área 
total de 3.050m² com 
escritura e pitu. Va-
lor: 350.000,00. Te-
lefone: 12991961570

Cunha: Vende-se 
área em Cunha, loca-
lizada na Serra do In-
daiá, atrás das Águas 
de Santa Rosa. Com 
18.1 alqueires, rio na 
divisa, 2 nascentes, 
10 pés de araucária e 
40 mil pés de eucalip-
tos sem casca para 
corte 8 anos. Valor: 
250.000,00. Aceito 
proposta. Telefone: 
(12) 98890-0661

Caraguatatuba: Ven-
do casa individual, 
com 2 dormitórios 
e suíte. Bem venti-
lada e com acaba-
mento de primeira 
qual idade. Valor : 
260.000,00. Telefo-

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-

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os 
segredos para fazer 
a maquiagem perfei-
ta. Vídeo aulas com-
pletas livro digital, 
bônus especiais e 
certificado. Fazendo 
o seu pedido hoje, 
você também i rá 
receber E-book 10 
segredos da maquia-
gem/Básico curso de 
Unhas decoradas. 
Valor: 97.00. Telefo-
ne: (12) 99151-4838

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

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a par tir de 60.00. 
Telefone: (12) 99601-
3408

nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural, 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, 
todo equipamento 
de mergulho incluso 
no curso, e a certifi-
cação com a cartei-
rinha PADI. Valor: 
1.600,00. Telefone: 
(12) 98830-7958

Guaratinguetá: Ven-
do mesa de centro 
us ada ,  va l o r  R$ 
70,00. Telefone: 12 
996762177

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. 
A melhor academia 
e piscinas. Ótimo am-
biente, principalmen-
te para esportes e no 
nível dos associados. 
Telefone: (12) 99118-
0142

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

Caraguatatuba: Mar-
cia modas. Consul-
tora de modas femi-
nina. Atendemos em 
domicílio dependen-
do da região. Parce-
lamos sua compra. 
Qualidade e elegân-
cia. Facilidade no pa-
gamento. Telefone: 
(12) 99700-2908

São Sebastião: Su-

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

GALERIA VERAS

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 

com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 
na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 
condomínio com pis-
cina. Tudo para você 
e sua família aprovei-
tarem. Valor: 550,00. 
Telefone: (12) 99915-
6566

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento com 
2 quartos, sendo 1 
suíte, 2 banheiros, 
varanda f rontal e 
anexa a sala, sala e 
cozinha arejadas e 
amplas. Área de ser-
viço. Sem despesa 
de condomínio. Área 
construída de 90m². 
Próximo a comér-
cio, shopping. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(12) 99728-0923

São Sebastião: Casa 
em condomínio, com 
3 dormitórios, sen-
do 1 suíte. 2 vagas 
na garagem. Con-
domínio no valor 
de 180.00, possui 
p lacas so lares e 
reutilização da agua 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL 

 

 
 
 

 

Pelo presente Edital, ficam os senhores proprietários da Associação 
Melhoramentos Jardim Pérola convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 27 de Março de 2023, segunda-feira, por meio virtual através da 
plataforma Google Meet, às 18:30 hs em primeira convocação e às 18:45 hs em 
segunda convocação. 

I – Ordem do dia 

1. Prestação e aprovação de contas – último exercício. 
2. Plano Orçamentário 2023. 
3. Discussão e deliberação sobre obras de drenagem da Alameda Por do 

Sol. 
 

 
II – Tribuna livre 

 
1. O proprietário poderá fazer-se representar por terceiros, desde que, por regular 

procuração (P.S – Por exigência cartorial, o instrumento de procuração deve ser      
original, não há necessidade de firma reconhecida), encaminhando os 
documentos com antecedência de 01 (um) dia útil da realização da assembleia. 
Caberá a administração do condomínio validar a participação, conforme critérios 
legais. 

2. Durante a semana da assembleia, a Administradora Strutura enviará o link de 
acesso à plataforma Google Meet para a assembleia. 

3. Por fim, informamos que as deliberações efetuadas na Assembleia Geral 
Ordinária na modalidade “videoconferência” da Associação Melhoramentos 
Jardim Pérola têm aplicação legal ainda que para condôminos ausentes ou 
discordantes (Art. 24 § 1º – Lei 4591/64). 

4. Fica ciente o condômino, que em caso de atraso para participar, os assuntos já 
deliberados não serão novamente discutidos.  
 

 

Guaratinguetá, 24 de fevereiro de 2023 
 

 
       Luciano J. F. de Andrade 

Presidente da Assoc.Melhoramentos Jardim Pérola. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA
RESOLUÇÃO N° 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO, CRIAÇÃO E RENOMEAÇÃO DE CARGOS NA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE PESSOAL, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LORENA, ALTERANDO OS ANEXOS I,  IV E VI,  DA RESOLUÇÃO N° 05/2021 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO DE CONVÊNIO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2022 – PROCESSO 01/2022
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a viabilização de estágio curricular 
obrigatório não remunerado, conforme quantitativo de vagas disponibilizadas 
pelas unidades públicas municipais, aos (as) alunos (as) regularmente 
matriculados (as) na Instituição de Ensino, para o desenvolvimento de atividades 
profissionais conjuntas, relacionadas à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do (a) educando (a) para a vida cidadã e para o trabalho, na 
forma do Plano de Trabalho em Anexo.
CONVENIADA: UNIVESP - UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - CNPJ: 17.455.396/0001-64. DATA DE ASSINATURA: 17/02/2023.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 01/2023; PROCESSO Nº 59/2023, 
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, ITEM 4.1.
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do TERMO 
DE REFERÊNCIA - ANEXO I, ITEM 4.1, do processo acima referido, onde lê-se: 
“R$ 12.051,59 (doze mil e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) ” 
leia-se “ R$ 11.783,62 (onze mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e 
dois centavos) ”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 - PROCESSO /2023
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é Aquisição de 
veículo novo (zero km) para atendimento às necessidades do Setor de Compras, 
Transporte e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, que do dia 09 
de março de 2023 a 04 de abril de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no 
Endereço Eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. A Abertura 
das Propostas acontecerá no dia 04 de abril de 2023 às 08:05h (Horário de 
Brasília) e o Início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h 
no mesmo dia (Horário de Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 
3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2023 PROCESSO 107/2023
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para realização de exames de Ecocardiografia 
comDoppler Colorido Adulto, Ecocardiografia com Doppler Colorido Infantil, 
Ecocardiografia Sob Estresse Farmacológico, Holter, Teste Ergométrico, MAPA
– Monitor ização Ambulator ial  da Pressão Arter ial ,  Espirometr ia, 
Eletroencefalograma, pelo período de 12 meses, que do dia 09 de março de 
2023 a 23 de Março de 2023 até às 08:00h (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços referentes a esta Licitação, no Endereço Eletrônico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. A Abertura das Propostas acontecerá no 
dia 23 de março de 2023 às 08:05h (Horário de Brasília) e o Início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:00h no mesmo dia (Horário de 
Brasília). Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 04/2023 – PROC. Nº 106/2023.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços, do tipo empreitada por menor preço unitário, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para 
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DA PONTE POÇO FUNDO 
E IMPLANTAÇÃO DE MURO DE GABIÃO, localizada na Estrada Vicinal Poço 
Fundo– Poço Fundo- Zona Rural - LORENA/SP, com fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 27 de março de 
2023, na Prefeitura Municipal de Lorena, 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.



10 DE MARÇO DE 20234

Câmara freia denúncia contra Piriquito e repassa 
análise à comissão de Justiça e Redação de Aparecida
Documento questiona licitações e uso de estrutura pelo governo; envolvimento de vereadora e contratado é denunciado

Uma denúncia apresen-
tada pelo vereador André 
Luiz Monteiro, o Padrinho 
(Patriota), contra o prefeito 
Luiz Carlos de Siqueira, o 
Piriquito (Podemos), gerou 
novo confronto na Câmara 
de Aparecida. O chefe do Exe-
cutivo é acusado de cometer 
crimes de responsabilidade 
e superfaturamento em lici-
tação na contratação de rede 
hoteleira.

De acordo com o documen-
to de acusação, em janeiro 
deste ano, o Poder Executivo 
realizou um pregão eletrôni-
co em que firmou um contra-
to com a empresa Ecomapp 
Hotel e Restaurante Ltda no 
valor de R$ 196.360 para a 
contratação de 552 quartos 
(vinte apartamentos indivi-

Marcelo Augusto dos Santos 
Aparecida

um projeto de legislativo, não 
foi um ‘projeto de nada’, foi 
uma denúncia. E no nosso 
Regimento Interno não tem 
nada com relação a isso”, 
criticou Monteiro. “O presi-
dente, infelizmente, usou de 
um artifício que ele conse-
guiu no meio jurídico para 
protelar o prosseguimento 
da denúncia”.

Denúncia – Além do pregão 
eletrônico para contratação 
da Ecomapp Hotel e do Res-
taurante Ltda, no valor de 
R$ 196.360, o parlamentar 
apontou o superfaturamento.  

Além disso, os alunos da Fa-
culdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, 
que realizaram o mutirão por 
meio do Peca, foram alojados 
na escola municipal Profes-
sora Virgulina Marcondes de 
Moura Fázzeri, localizada na 
praça Padre Victor Coelho de 
Almeida, onde os estudantes 
tiveram que tomar banho 
em água gelada por canos 
da parede, como aponta a 
denúncia.

Outro fator apontado por 
Monteiro é sobre grau de 
parentesco entre o sócio-
-administrador do Ecomapp 
Hotel e a vereadora Ana Alice 
Braga Vieira (Podemos). A 
denúncia aponta que a par-
lamentar é tia do adminis-
trador do hotel. Além disso, 
Monteiro também questiona 
o contrato de locação que 
abriga o Poupatempo, que 
é de propriedade da mãe 
da vereadora, que reside no 
mesmo prédio localizado na 
rua Dr. Benedito Meirelles, n° 
79, no Centro. “O prefeito, o 
vice-prefeito, os vereadores 
e os servidores municipais, 
bem como as pessoas liga-
das a qualquer deles por 
matrimônio ou parentesco, 
afim ou consanguíneo, até o 
segundo grau, ou por adoção, 
não poderão contratar com 
o Município, subsistindo a 
proibição até seis meses após 
findas as respectivas funções 

O prefeito Piriquito (esq.), alvo de denúncias apresentadas por André Monteiro (dir.); condições de contratações e serviços são questionados

(artigo122 da Lei Orgânica 
do Município)”.

O documento finaliza de-
nunciando o chefe do Poder 
Executivo pelo possível crime 
de peculato e responsabilida-
de. De acordo com Monteiro, 
as máquinas patrol e retroes-
cavadeira que pertencem ao 
município teriam sido utiliza-
das dentro de um imóvel da 
suposta namorada do prefei-
to e procuradora municipal 
Ariadne Diniz Pinto, que fica 
localizado na estrada munici-
pal dos Bicudos, no bairro dos 
Mottas, em Guaratinguetá.

Outro lado – A redação do 
Jornal Atos procurou a ve-
readora Ana Alice para falar 
sobre o caso, mas ela preferiu 
não comentar as denúncias. 
O prefeito Piriquito afirmou 
que não agiu, em nenhum 
momento, de forma irregular 
na administração. Ele negou 
todas as acusações.

Sobre o aluguel do Prédio 
do Poupatempo, ele informou 
que ofereceu três lugares 
para o funcionamento do 
espaço, e que foi o Poupa-
tempo que escolheu o lugar. 
O Poupatempo paga 60% do 
aluguel e a prefeitura 40%.

Ele também negou que a 
máquina da Prefeitura de 
Aparecida tenha realizado 
obras em sítio particular. 
Segundo o prefeito, a má-
quina estava fazendo obra 
para auxiliar a Prefeitura de 
Guaratinguetá. Piriquito dis-
se que esteve no local e que 
verificou pessoalmente que 
nenhum trabalho irregular 
foi feito.

E em relação ao hotel alu-
gado para os médicos de 
São Paulo, informou que os 
médicos residentes ficaram 
hospedados na Escola Co-
teca, e que os professores 
e médicos, que eram mais 
de cem, não tinham onde se 
hospedar. Então, ele fez um 
pregão para a contratação 
de um hotel para receber 
essa equipe.

duais com cama de solteiro; 
quatrocentos apartamentos 
duplos com duas camas de 
solteiro; 120 apartamentos 
triplos com três camas de 
solteiro e 12 apartamentos 
individuais com cama de ca-
sal), que, segundo a denúncia, 
acomodariam aproximada-
mente 1.204 pessoas.

O parlamentar apontou 
um superfaturamento de 
R$72.096. Em consulta feita 
em sites de reservas pela 
internet, os valores apresen-
tavam-se menores, como dos 
quatrocentos apartamentos 
duplos com duas camas de 
solteiro, que foram contra-
tados no valor R$ 330, mas, 
segundo o denunciante, cota-
do por R$207, um aumento 
de quase 60%.

Além do mais, a contrata-
ção não obedeceu ao prazo de 
oito dias úteis entre a publi-
cação do aviso (03/01/2023) 

e a apresentação das propos-
tas (11/01/2023) do pregão, 
nos termos do que prevê o 
artigo 4°, inciso V, da lei n° 
10.520/2002.

A denúncia foi lida em 
plenário, mas o presidente 
da Casa, Luiz Carlos Ferreira 
Junior, o Juninho Corpo Seco 
(Podemos), decidiu encami-
nhar o texto para avaliação 
da comissão permanente de 
Justiça e Redação.

“A denúncia foi acatada e 
dada a publicidade, mas o 
pedido do vereador denun-
ciante era para seguir o arti-
go 78 (processo de cassação 
do prefeito), e consultando o 
jurídico, percebemos que é 
um conflito entre o Regimen-
to Interno e a Lei Orgânica do 
Município. O artigo 200 é en-
tendimento do presidente e, 
nesse caso, prefiro lidar com 
a cautela até mesmo para a 
gente não tenha uma decisão 

judicializada invalidada pela 
Justiça”, explicou o presiden-
te. “O procedimento correto 
é a analise da denúncia para 
voltar ao plenário”.

Apesar do apontamento, 
o inciso terceiro do artigo 
38 diz que “... à Comissão de 
Justiça e Redação compete 
manifestar-se sobre o mérito 
das seguintes proposições: 
organização administrativa 
da Câmara e da Prefeitura; 
contratos, ajustes, convênios 
e consórcios; licença ao pre-
feito, vice-prefeito e vereado-
res (trecho do artigo)”.

A decisão da comissão 
poderá ser apresentada na 
próxima sessão, marcada 
para o dia 23 de março, ou no 
dia 3 de abril. Para Monteiro, 
a decisão do presidente do 
Legislativo é vista como uma 
‘manobra programatória’. 
“O que foi protocolado não 
foi um projeto de lei, não foi 

Foto: Marcelo A. dos Santos


