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Com série de críticas na região, 
Correios tem nova greve marcada
Funcionários determinam paralisação nacional para dia 18; associação prevê interrupção de 36 sindicatos

Bruna Castro
RMVale

Após uma reunião realiza-
da pela Fentect (Federação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Empresas de Correios, 
Telégrafos e Similares) foi 
determinada a nova data para 
a paralisação nacional dos 
Correios. A greve, que está 
marcada para o próximo dia 
18, foi justificada pela insa-
tisfação dos funcionários em 
relação ao aumento da men-
salidade no plano de saúde, 
além da recente convocação 
do presidente Jair Bolsonaro 
contra o Congresso Nacional 
e o STF (Supremo Tribunal 
Federal), que foi interpretado 
com repúdio pela direção.

A medida deve gerar novas 
reclamações ao serviço, alvo 
de críticas na região. Em se-
tembro a categoria também 
entrou em greve, dessa vez 
contra a privatização da em-
presa. Os servidores também 
foram contra o corte de direi-
tos e reivindicaram o reajuste 
que cobrisse a inflação do 
período. 

Desde 2016, a estatal faz 

parte do PPI (Programa de 
Parcerias de Investimentos) 
que busca ampliar os proces-
sos de desestatização e firmar 
contratos de parcerias por 
meio da iniciativa privada. De 
acordo com o Governo Federal, 
as empresas que fazem parte 
do programa podem passar 
pela privatização, venda, aber-
tura de capital ou extinção.

“Diante de todos os acon-
tecimentos e depois de um 
amplo debate, a direção da 
Fentect entendeu que neste 
momento devemos readequar 
o calendário do dia 3 para 
acumularmos força e fazermos 
uma grande greve no próximo 
dia 18”, declarou a direção do 
sindicato, em nota na última 
segunda-feira.

Reclamações - Na RMVale, 
os serviços prestados pelos 
Correios se tornaram o núcleo 
da insatisfação popular. Em 
Lorena, os moradores fazem 
coro ao grupo de insatisfeitos 
com os serviços prestados 
pelos Correios na região. Entre 
as reclamações estão a falta de 
carteiros para a quantidade de 
correspondências e atrasos 
na entrega de contas e outros 
documentos com prazos de Serviços dos Correios, que serão paralisados no próximo dia 18; reclamações acumulam na região
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vencimento.

Moradora da Cecap, a dona 
de casa Roseli Moraes, 57 
anos, afirmou que os atrasos 
são a principal fonte de pro-
blemas. “Ultimamente eles 
não estão entregando a cor-
respondência na data devida. 
As faturas chegam em atraso 
e a gente com dificuldade para 
pagar as contas ainda tem que 
pagar a multa”.

Quem também passou pela 
mesma situação foi o apo-
sentado Wilson Marques, 
67 anos, morador do bairro 
Vila Simão, que recebeu uma 
fatura quinze dias após o 
vencimento. “Não fui recla-
mar porque sempre alegam 
que não têm funcionários 
suficientes. Então não tem a 
quem reclamar”.

Para a redação do Jornal 
Atos, a empresa esclareceu 
que medidas já foram tomadas 
em relação às reclamações 
levantadas. “Foram detectados 
atrasos pontuais nas entregas 
de correspondências devido a 
sobrecarga de objetos postais. 
Os Correios já tomaram as 
providências necessárias e as 
entregas na localidade serão 
regularizadas”.

Aparecida assina TAC e feirantes 
têm até abril para novo cadastro
Ambulante sem recadastramento pode perder permissão para montagem na feira

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
assinou um TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) com a 
Promotoria de Justiça para 
adequações em cadastros 
de ambulantes da feira li-
vre. Com a assinatura, todos 
os feirantes devem fazer 
um recadastramento junto 
ao Executivo até abril, para 
não perderem os direitos e 
a permissão para monta-
gem das bancas na avenida 
Monumental.

O prazo para o recadas-
tramento dos ambulantes 
será aberto no próximo dia 
16 e encerrado no dia 23 
de abril. É necessário que 
os comerciantes da feira 
livre municipal apresentem 
documentação em dia junto 
ao Executivo para não ter a 
permissão para montagem 
das bancas cassada. Quem 
descumprir a medida, per-
derá o direito.

“O TAC vai recadastrar 
todos os ambulantes, e 
anualmente a secretaria 
responsável pelo cadas-
tramento dos feirantes vai 

Movimento na feira livre de Aparecida, que realiza recadastramento de feirantes até o mês de abril
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encaminhar ao Ministério 
Público todas as ações que 
são tomadas de fiscalização. 
Após esse período, quem 

não estiver de acordo terá 
cassada sua licença. Em 
todo mês de dezembro será 
encaminhada toda a fiscali-

zação feita no ano corrente 
para o MP ter ciência de 
como a secretaria de Comér-
cio Ambulante está agindo”, 

detalhou o secretário de 
Justiça e Cidadania de Apa-
recida, Jeferson Monteiro.

Segundo o secretário, os 
ambulantes já estão sendo 
notificados sobre os docu-
mentos necessários. Em 
caso de não cumprimento 
e se houver necessidade 
de cassação da permissão 
para montagem da banca, 
o feirante terá um prazo de 
10 dias para apresentar as 
justificativas e se adequar 
à legislação.

Persistindo sem altera-
ções, a Prefeitura cassará 
a permissão.

Sobre os ambulantes que 
têm débitos abertos com o 
município, Monteiro expli-
cou que será necessária a 
apresentação de um recibo 
de pagamento. “Deve ser 
apresentado o termo de qui-
tação no recadastramento, 
sob pena de indeferimento 
do pedido. O ambulante não 
pode ter dívida com o mu-
nicípio se quiser continuar 
exercendo a atividade, se-
não vai ocorrer a cassação 
e não há como a Prefeitura 
fornecer uma nova licença”, 
concluiu o secretário.

Não haverá abertura de 
novos prazos para o re-
cadastramento. Para ter 
acesso às informações de 
documentos, os ambulantes 
devem acessar o site da Pre-
feitura, aparecida.sp.gov.
br, ou ir até a secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio, na avenida Mo-
numental.

Cruzeiro abre 
inscrições para 
capacitação do 
empreendedor

A secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
e Turismo de Cruzeiro 
abriu inscrições para o 4º 
Curso Rápido de Empreen-
dedorismo. As matrículas 
são gratuitas e podem ser 
realizadas no CID (Centro 
Integrado de Desenvolvi-
mento). 

As aulas estão marcadas 
para os dias 16 e 20 de 
março, das 14h às 18h e 
ministradas pelo professor 
mestre Fernando de Souza 
Macedo. O curso terá car-
ga horária de oito horas.

Os interessados podem 
se inscrever presencial-
mente no CID, que fica à 
rua Doutor Celestino, nº 
1.620, na Vila Canevari, 
ou pelo e-mail cidadede-
cruzeiro@gmail.com. Os 
candidatos devem apresen-
tar documento de identifi-
cação original para efetuar 
a inscrição. As vagas do 
curso são limitadas.

Outras informações so-
bre o curso podem ser 
consultadas pelo site da 
Prefeitura, cruzeiro.sp.gov.
br ou pelo telefone (12) 
3500-5690.

Da Redação
Cruzeiro
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Pinda descarta 
caso suspeito 
de coronavírus
País tem aumento de registros da doença, 
enquanto RMVale segue sem confirmações

Da Redação
Pindamonhangaba

O caso suspeito de coronavírus 
(Covid-19) em Pindamonhangaba 
foi descartado pela secretaria de 
Saúde do Estado, na noite da últi-
ma segunda-feira, após resultado 
de exame realizado no Instituto 
Adolfo Lutz.

A mulher de 35 anos que viajou 
para o Japão passou pelo Pronto 
Socorro no último 19 com sinto-
ma de gripe, mas sem apresentar 
febre, o que contraria o protocolo 
da doença. Segundo a nota da 
administração municipal, mesmo 
sem todos sintomas do vírus foi 
armazenado numa amostra bio-
lógica no Laboratório Municipal. 
Como a paciente continuou pas-
sando mal e teve quadro febril, 
ela retornou ao PS.

Este é o segundo caso descarta-
do na RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Lorena também teve um 
caso descartado na última sexta-
-feira. De acordo com a gerente 
da Vigilância Epidemiológica da 
cidade, Helen Colino, a mulher 

Atendimento em posto de saúde em Pinda; Estado descartou caso suspeito
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e o marido visitaram no início de 
fevereiro as cidades italianas de 
Florença e Veneza, retornando a 
Lorena no dia 14 de fevereiro.

Brasil – O Ministério da Saúde 
confirmou o segundo caso de 
coronavírus no país no final de 
janeiro. O primeiro, na última 
semana de fevereiro, é de um 
idoso de 61 anos, morador de São 
Paulo, contaminado durante uma 
viagem na última semana à região 
da Lombardia, na Itália.

Também vindo da Itália, desta 
vez Milão, o segundo caso confir-
mado, no último dia 27, é de um 
homem de 32 anos. Com proble-
mas respiratórios, o homem deu 
entrada na última terça-feira no 
Hospital Israelita Albert Einstein, 
na capital paulista.

O idoso permanece em quaren-
tena domiciliar e trinta familiares 
estão sob observação, já que parti-
ciparam de uma confraternização 
com ele um dia após seu desem-
barque.

Segundo os dados divulgados 
pelo Ministério da Saúde, na tar-
de desta terça-feira, o número de 
casos suspeitos é de 488. Os casos 
descartados chegaram a 240.

Bastidores da Política

Guilherme Carvalho

Roupa nova
Parece que a novela do endereço 

partidário do prefeito Marcus Soliva 
teve um ponto final nesta semana. 
Em alguns dias, ele deverá ‘tornar 

público’ o que 
já aconteceu nos 
bast idores do 
PSC de Márcio 
Almeida – sua 
filiação. Na opi-
nião de muitos, 
um ‘balde de 
água fria’ em al-
guns integrantes 

do PSDB de Guará que tentavam 
negociar (no bom sentido) sua 
transição; para outros, ou seja, meia 
dúzia de tucanos veteranos que re-
sistiam sua filiação no Partido, um 
alívio com ‘ares de anonimato’ no 
cenário político da Terra do Frei.

Quatro opções
Se confirmar a ‘saúde eleito-

ral’ do ex-prefeito Vito Ardito, os 
eleitores de Pinda terão a opção de 
quatro candidaturas para votar em 4 
de outubro. Isael Domingues (PL), 
que trabalha sua reeleição; Rafael 
Goffi (PSDB), que pretende mudar 
seu gabinete para Prefeitura; Vito 
Ardito (PP), ansioso por voltar ao 
comando da cidade, e Luiz Rosas, 
que mais uma vez entra em campo 
a espera de um milagre...

Esquenta a chapa
É voz corrente pelas bancas do 

Mercadão de Pinda que a candida-
tura de Vito Ardito, se confirmada 
pela Justiça Eleitoral, poderá ganhar 
uma ressonância na periferia da ci-
dade. Gustavo Tótaro, do PNN, que 
articula sua candidatura a prefeito, já 
montou um grupo de postulantes à 
Câmara para levantar sua bandeira. 
Segundo a boca pequena, ele deverá 
ser uma das vozes contra o prefeito 
Isael nos debates eleitorais que vêm 
pela frente. Quem viver, verá...

Tapetão
Pelo andar da carruagem, o 

prefeito Isael Domingues não terá 
apenas a concorrência eleitoral para 
enfrentar neste período de eleições. 
Observaram que se depender dos ve-
readores Ronaldo 
Pipas e Roberto 
Cebola, Isael vai 
ter que investir 

muita paciên-
cia, argumentos 
e sustentação de 
provas para se 

defender da Comissão Processan-
te que a dupla busca instaurar na 
Câmara. A iniciativa de Pipas é cri-
minalizá-lo na locação de veículos 
utilizados pela Atividade Delegada, 
que através de convênio, dá suporte 
de segurança à Pindamonhangaba...

Força extra
Buscando abrigar sua prole de 

candidatos a vereador em Guará, o 
prefeiturável Argus Ranieri (MDB) 

Ronaldo Pipas

agregou em seu portfólio de partidos 
o PSL – que já foi disputado pelo 
pessoal da farda. Pelo menos isso é 
o que rolou nas redes sociais, com a 
informação que seu próprio pai teria 
assumido o comando da sigla. 

Clima quente
Comenta-se entre frequentadores 

do Ponto Chique que o suplente 
de vereador, Dr. Wernek, tem con-
quistado apoio na Associação dos 
Militares Inativos de Guaratinguetá 
e Adjacências (Amiga) através do 
atendimento e amizade dos asso-
ciados. Disseram que estes rumores 
têm incomodado alguns políticos 
acostumados a sugarem os votos da 
entidade em eleições passadas. Por 
precaução tem gente que já botou 
‘a barba de molho’. Perguntem ao 
Sapiente da Câmara!!!

Mercado de apostas
Ganhou quem apostou que 

‘aquele ex-suplente’, que chegou 
estilo cordeirinho para trabalhar no 
gabinete do vereador na Câmara de 
Guará e logo recebeu ascensão para 
chegar ao status de primeiro escalão 
no governo de Marcus Soliva, se tor-
naria um concorrente do parlamen-
tar na eleição. Simples assim, se as 
urnas abençoarem, poderá assumir 
inclusive a cadeira do ex-padrinho 
na futura legislatura.

É cor de rosa choque...
Ao que tudo indica, a Câmara 

de Guará deverá manter a presença 
feminina na próxima legislatura. 
Mesmo se a atual vereadora não 
conseguir sua reeleição, o elenco 
feminino vem com força total 
nestas eleições e com apelo forte 
pela participação das mulheres na 
política local. Pensando nisto e com 
propostas convincentes às várias 
classes sociais da cidade, Rosa Fili-
ppo (PSD) se articula com apoio de 
muitos eleitores para estar entre as 
eleitas em 4 de outubro.

Trem das onze
É voz corrente entre os bem 

informados de Lorena que o empre-
sário Renato Marton possivelmente 
deixou escapar a oportunidade polí-
tica que tinha em suas mãos; deixou 
de ser candidato a prefeito – ainda 
que para perder, mas marcar posi-
ção – para ser mais um no palanque 
da Bartelega. Lamentaram que seu 
nome poderia ser o paradeiro de 
muitos eleitores que optariam quem 
sabe por uma via diferente em 4 de 
outubro. Resumo: perdeu o trem...

Diga-me com quem tu andas
Corre na boca pequena de 

Lorena que não bastou o prefei-
turável Sylvio Ballerini perder 
duas eleições pelo peso de suas 
alianças, que está caçando meios 
de se afogar na mesma lagoa. Se 
de um lado ele conseguiu apoios 
importantes de empresários e es-
trategistas que sabem ‘onde devem 
colocar os pés’, no extremo disso o 
professor não resiste uma roda de 
picaretas pra entrar no meio. E ai, 
acaba se lambuzando com a rejei-
ção alheia. Perguntem ao homem 
dos pa$$arinhos!!!

Nem oito, nem oitenta
A menos que as pesquisas elei-

torais de Lorena indiquem outro 
cenário nos próximos meses, o que 
se percebe no momento é uma boa 
parcela dos eleitores desmotivados 
ao mesmo tempo com os candidatos 
A e B e ainda, avesso ao C, sem 
saber do D.

Tiro no pé
Quem persistiu em acompanhar 

a sessão de Câmara neste pós Car-
naval em Lorena percebeu que a 
disputa eleitoral foi antecipada 
por alguns vereadores. Pior, com 
pré-candidatos errando o alvo e 
se contradizendo com o que re-
centemente aprovou ou se serviu. 
Talvez por temer a necessidade 
de mudar de lado, quer dizer, de 
prefeiturável, o mais fácil é pegar 
coro com o ‘Eucalipto’ e ‘sentar 
a pua’ no prefeito. Esqueceram 
apenas que Fábio Marcondes não 
será candidato e próximo a 70% 
dos eleitores aprovam o que ele 
fez e está concluindo no governo 
da cidade.

Efeito contrário
A periferia política de Lorena 

já sabe: se o irmão do foragido 
dos oficiais de Justiça falar ‘A’, 
é porque é ‘B”; se disser que está 
ruim, é sinal que está bom; caso 
se pronuncie contrário, entende-se 
que o coerente deve ser favorável. 
Qualquer semelhança à postura do 
‘Barba Azul’ na tribuna da Casa 
de Leis, não se trata de mera coin-
cidência...

Conectados
Em ritmo de mídias sociais, 

o prefeito Guilherme Carvalho 
investiu em tecnologia digital 
para manter os alunos da rede 
municipal de Silveiras conectados 
com seus pais. A Secretaria de 

Educação pas-
sou a oferecer 
um novo servi-
ço às famílias 
do município; 
trata-se de um 
aplicativo que 
p e r m i t e  a o s 
pais acompa-
nharem os fi-

lhos no trajeto para a escola, 
verem seus desempenhos e notas. 
Segundo Guilherme, a motivação 
além de aprimorar o ensino pro-
move mais segurança e integração 
entre professores, alunos e res-
ponsáveis!!!

A prova dos onze
O mercado político de Guará 

aguarda o desfecho do Plano de 
Carreira dos Servidores Munici-
pais chegar à Câmara para medir 
a temperatura do Legislativo com 
relação ao Executivo neste ano elei-
toral. Nesta quarta-feira, o prefeito 
Marcus Soliva organizou até uma 
cerimônia especial em seu gabinete 
para oficializar a entrega do projeto 
aos vereadores. Disseram que o 
nível dos debates na tribuna servirá 
de termômetro para saber quantos 
se manterão governistas até o final, 
digo, até a eleição...

Marcus Soliva

Renato Cebola
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Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 

Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 

com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
quen o  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 

Vende-se uma área 
na Vila Brito de 44 
metros de frente por 
30 metros de fun-
do; sendo 7 terrenos 
medindo 6x30m e 
1 terreno medindo 
8x30m. Endereço: 
Avenida Juscelino 
Kubitschek. Conta-
to: Eloiza (12)99113-
1430
Vende-se terreno na 
Vila Passos no an-
tigo ferro velho de 
514m², no valor de 
R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta 
mil reais). Contato/; 
Eloiza (12)99113 -
1430

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, 

documento ok, 87mil 
km rodado, pneus 
novos. Abaixo da 
FIPE. Telefone: 11 
97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 

2004, mui to eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro do 
Pedregulho em Gua-
ratinguetá, um kitnet, 
próximo a aeronáuti-
ca, bom para morar 
ou alugar. Valor: R$ 

nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e  poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Rerratificação II: Pregão Presencial Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
O Município de Lorena-SP torna público o Edital Rerratificado, cujo objeto é o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares para as unidades de 
saúde do município de Lorena, pelo período de 12 meses. A alteração no edital 
consta na exclusão dos itens 107 e 108, no Anexo I - Termo de Referência e IV – 
Modelo de Proposta Comercial.
A nova data de abertura será dia 18 de março de 2020, às 09h30min.
O restante permanecerá inalterado.
Informações (12) 3185 - 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 PROC. Nº530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades 
das unidades de saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
neste contrato e no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: M.H.M. DO COUTO COMERCIAL ME CNPJ Nº: 97.533.241/0001-38
VENCEDORA DOS ITENS:46.
VALOR TOTAL: R$ 6.077,37 (seis mil setenta e sete reais e trinta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 PROC. Nº 662/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material permanente para a Central de Abastecimento 
Farmacêutico e para as Farmácias da atenção básica através de recurso do Eixo 
Estrutura do Programa Qualifar-SUS., conforme descrição no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: M.M.SÁ COMERCIAL LTDA - CNPJ Nº: 00.831.787/0001-33
VENCEDORA DOS ITENS:18,19.
VALOR TOTAL: R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020 PROC. Nº 734/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de uso nos cursos de corte e costura, artesanato 
e pintura em tecido, oferecidos gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade 
às pessoas de situação de vulnerabilidade social. conforme descrição no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME
CNPJ Nº: 19.750.321/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,07,09,12,13,14,18,21,24,26,30,33,34, 
35,40,41,43,44,47,52,60,
61,62,63,71,73,76,77,78,80.
VALOR TOTAL: R$ 15.460,68 (quinze mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta 
e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 36/2020 do PROC nº 84/2020-SUP – 1134/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de capacitação dos funcionários da Secretaria de
Assistência Social, notadamente, treinamento nível III CM 06 – direcionado ao 
CadÚnico/Programa Bolsa Família.
CONTRATADA: LIDIA APARECIDA TAMAGUSUKU
CNPJ Nº: 34.136.186/0001-22
VALOR TOTAL: R$ 9.420,00 (nove mil quatrocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 39/2020 do PROC nº 85/2020-SUP – 1218/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de recuperação de turbo compressor, máquina
JCB 422ZX, com troca do conjunto rotativo.
CONTRATADA: SO TURBO COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE TURBINAS LTDA
CNPJ Nº: 61.097.473/0001-43
VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/03/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

TERMO ADITIVO Nº 05 – Contrato nº 39/16 – PP nº111/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA:DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. CNPJ Nº: 61.486.650/0843-44
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 39/16, decorrente do Processo Licitatório 
nº 978/15, Pregão Presencial nº 111/15, firmado em 18 de fevereiro de 2016.
Cláusula Segunda: Altera-se a cláusula 2.3 do contrato nº 39/16, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes 
requisitos:”.
Cláusula Terceira: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses, a partir de 18 de fevereiro de 2020.
Cláusula Quarta: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual previsto na cláusula 2.4.
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 18/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por 
meio deste HOMOLOGAR as desistências dos candidatos relacionados, 
são eles: GISELI TATIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES FERNANDES 
RG: 334022083; DIULIANO ANDRE DUARTE COELHO RG: 117707315; 
MARCOS FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO RG: 442619285, em razão 
do não cumprimento do prazo estipulado para a posse.
Lorena, 05 de MARÇO de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por 
meio deste HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, são 
eles: TIAGO WANDERLEY SILVA RG: 421794495; NILCE APARECIDA 
DE CARVALHO BARRETO RG: 6827371X; CLEBER HENRIQUE 
CLAUDINO RG: 343736299; ADAUTO NUNES DA ROSA RG: 130641510; 
JEFFERSON DOUGLAS LOURENÇO RG: 336345537; JUSSARA 
LIMONGI FERREIRA COTTA RG: 232312086; ELIENAI
ESLEI ARANTES RG: 451313653; CARLOS MOREIRA DE SOUZA RG: 
234511989; WALDIREZ AURÉLIO QUIRINO RG: 323110885; FRANCINE 
DA CUNHA SOUZA DE LIMA RG: 30587102X; ADILSON BORGES DA 
ROCHA RG: 496245168; PATRICIA HELENA SANTOS RICCIULLI RG: 
43571210X; CAMILA DOS SANTOS DASSA ARANHA RG: 416641751; 
CAMILA GABRIELA VIEIRA MONTEIRO RG: 462066186, em razão do 
não cumprimento do prazo estipulado para a posse 
Lorena, 05 de MARÇO de 2020.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Ubatuba tenta barrar raiva
após morte de capivaras
Parque adota medidas na cidade, que registrou óbito em 2018

Lucas Barbosa
Ubatuba

Causadas pelo vírus da rai-
va, a morte de três capivaras 
no Parque Estadual da Ilha 
Anchieta no início de feve-
reiro levou o departamento 
de Vigilância de Saúde de 
Ubatuba a emitir um alerta 
no último dia 19 para que 
os turistas evitem contato 
com animais silvestres no 

Foto: Reprodução PMU

Agente da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba com o morcego, um dos principais transmissores da raiva; cidade aumenta cuidados 

local. Temendo que a doen-
ça faça vítimas humanas, o 
Estado adotou um plano de 
ações preventivas no espaço 
público.   

Fundado em 1977 e com 
uma área de quase 8,26 km², 
o Parque da Ilha Anchieta, 
além de capivaras, conta com 
diversas espécies de animais 
como gaivotas, lagartos, ma-
cacos, morcegos, gambás, 
quatis, tatus, beija-flores 
e tartarugas marinhas. De 
1908 a 1953, a Ilha Anchieta 
abrigou um presídio estadu-
al. As ruinas da prisão são 
um dos principais atrativos 
turísticos do local, que tam-
bém é muito procurado por 
biólogos que estudam a flora 
da região.

De acordo com a direção 
da Vigilância de Saúde de 
Ubatuba, no fim da primeira 
semana de fevereiro parte 
da equipe técnica do Parque 
Estadual se deslocava por um 
trecho da área de proteção 
ambiental quando se deparou 
com as capivaras mortas em 
uma região de mata aberta. 
Como os mamíferos não 
apresentavam ferimentos, 

os profissionais coletaram 
amostras de sangues e as 
encaminharam ao Instituto 
Pasteur, órgão estadual es-
pecializado em pesquisas e 
diagnósticos de raiva animal. 
A unidade confirmou que 
elas foram vítimas da doença, 
que causa inflamação e infec-
ção no cérebro de animais e 
seres humanos. 

Para evitar o contágio 
em moradores de Ubatuba 
e turistas, a Vigilância de 
Saúde revelou que após tra-
tativas com os gestores do 
espaço público foi definida 
a intensificação de ações de 
conscientização no local a 
partir da próxima semana. 
Ao entrarem no parque, os 
visitantes serão informados 
sobre as principais maneiras 
de evitarem a contaminação, 
como não se aproximarem de 
animais silvestres, principal-
mente morcegos e capivaras. 
Caso ocorra o contato, como 
uma mordida ou lambida, 
o turista deverá se dirigir 
ao setor administrativo do 
parque, que o encaminhará 
ao atendimento médico. Os 
funcionários que atuam no 

ponto turístico foram vacina-
dos na última semana.

Essas medidas tentam evi-
tar que a cidade litorânea 
registre novamente mortes 
causadas pela raiva em hu-
manos, como a de um turis-
ta paranaense de 24 anos 
que faleceu em 9 de março 
de 2018 após ser mordido 
por um morcego no bairro 
Casanga.

Raiva – Divulgado em 
2017, um estudo integrado 
entre o Ministério da Saúde 
e a UnB (Universidade de 
Brasília) apontou que a rai-
va causa uma média de 59 
mil mortes de pessoas no 
mundo por ano. No Brasil, 
entre 1990 e 2017, 594 ha-
bitantes perderam as vidas 
em decorrência da doença, 
transmitida principalmente 
por morcegos. 

A raiva é transmitida ao 
homem pela saliva e arra-
nhões de animais infectados 
como capivaras, cães, gatos e 
morcegos. Segundo o estudo, 
a raiva é uma doença quase 
sempre fatal, para a qual a 
melhor medida de prevenção 
é a vacinação.

O Senar (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural) e 
o Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba iniciaram o 
cadastro para os cursos de 
qualificação e capacitação 
dos produtores rurais da 
região.

Entre os cursos oferecidos 
pelo órgão estão apicultura 
(criação de abelhas com fer-
rão), equideocultura (criação 

Da Redação 
Pindamonhangaba

Senar Pinda inicia cursos
a produtores rurais da região

de cavalos, especialmente de 
raça), olericultura orgânica 
(exploração de hortaliças 
que englobam as partes 
comestíveis de plantas), ope-
ração de tratores agrícolas, 
turismo rural e outros. 

As aulas são gratuitas e 
acontecem nos meses de 
março e abril. Segundo a 
coordenadora do Senar de 
Pindamonhangaba, Gisleyne 
Alvarenga, no ano passado 
a organização realizou 23 
cursos pontuais, 19 progra-
mas, 3 eventos e 10 cursos 

extras, todos voltados para a 
qualificação agrícola e rural.

Em nota, o diretor do Sin-
dicato Rural do município, 
João Bosco Andrade Pereira, 
enfatizou que a atual gestão 
pretende aumentar a valori-
zação dos produtores rurais 
do município e da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

As datas para realização 
dos cursos estão disponíveis 
no site da Prefeitura, pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

Os casos de dengue na Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte já 
atingiram a marca de quatro 
mil infectados e cidades já de-
cretaram estado epidemia. Mas 
na contramão, Ubatuba vem 
registrando um baixo número 
se comparado em 2019. 

O município tem 270 noti-
ficações, sendo 21 de casos 
confirmados. Em 2019, a cida-
de teve uma epidemia e mais 
1.400 casos foram registrados, 
com uma morte (um senhor 
de 91 anos que morava no 
bairro Estufa 1) causada pelo 
mosquito transmissor.

Cem agentes comunitários 
de saúde, em conjunto com 
agentes de endemias, visitam 
os domicílios para orientar 
em relação aos sintomas da 
dengue e à eliminação de cria-
douros do mosquito.

De acordo com o resultado 
do relatório de ADL (Avaliação 
de Densidade Larvária) feito 

em janeiro, o índice geral de 
Ubatuba está em 0,8, portanto, 
dentro da faixa recomendável 
(abaixo de 1,0). A área da praia 
das Toninhas até Domingas 
Dias está com índice em 1,52. 
Na região, Cruzeiro tem 1.486 
casos confirmados e duas 
mortes em fevereiro. A cidade 
lidera com o maior número de 
infectos pelo Aedes aegypti.

Guaratinguetá já registou 
739 casos e outros 549 aguar-
dam o resultados. A vizinha 
Aparecida, que recebe milhões 
de romeiros ao longo do ano, 
tem número baixo, com 317, 
além disso apenas 45 estão 
sendo investigados.  A Prefei-
tura realiza bloqueio e nebuli-
zação no bairro Santa Rita, que 
concentra hotéis e pousadas. A 
partir da próxima segunda-fei-
ra o bairro Itaguaçu também 
terá o serviço.

Potim tem 1.300 ocorrên-
cias e outros 400 esperam o 
resultados de exame. Lorena 
também tem mais de mil ca-
sos comprovados, e um deles 
segue como suspeita de coro-
navírus.

Marcelo Augusto dos Santos
Ubatuba

Cidade que passou por epidemia em 
2019, tem 21 confirmações neste ano

Na contramão de 
cidades epidêmicas, 
Ubatuba tem queda 
nos casos de dengue


