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Pinda prepara UPA do Cidade Nova para 
atender pacientes com novo coronavírus
Posto tem últimos detalhes para atender ppacientes; cidade investiga 83 suspeitos e três mortes

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do bairro Cida-
de Nova está bem próxima de 
ser entregue à população. O 
foco para a abertura dessa 
unidade de saúde está voltado 
totalmente para o atendimen-
to de pacientes infectados 
pela Covid-19.

De acordo com a Prefeitura, 
apesar das mudanças como 
saída da construtora, objetos 
furtados e vandalismo nas 
construções, as obras foram 
retomadas no final de 2019. 
Atualmente, o ritmo acelerado 
está focado em combater o 
avanço do novo coronavírus. 
A UPA recebe a finalização das 
instalações elétricas e pintura 
por empresa terceirizada. Os 
servidores da Prefeitura estão 
responsáveis pelo suporte na 
área externa realizando vias 
de acesso e infraestrutura 
adequada para a instalação 
do gerador.

O Município estima que 

a UPA será entregue para 
atendimentos médicos até a 
segunda quinzena de abril. A 
secretaria de Saúde está pre-
parando cerca de trinta leitos 
intermediários, no Cidade 
Nova, para pacientes testados 
positivos para a Covid-19.

A secretária de saúde Valé-
ria dos Santos lembrou que as 
instalações de atendimento 
médico que Pinda dispõe 
não são numericamente su-
ficientes para enfrentar a 
pandemia, por isso o convênio 
com a Santa Casa foi ampliado 
para 21 leitos.

Sobre a UPA do Araretama, 
a Prefeitura informou que “... 
o prédio está recebendo exe-
cução da tubulação de gases, 
bem como os serviços de forro 
de gesso e pintura, e ainda a 
finalização dos detalhes das 
partes elétrica e hidráulica”.

O prazo para entrega da 
nova UPA é o primeiro semes-
tre de 2020. A cidade tem atu-
almente 87 casos suspeitos, 
três óbitos sob investigação 
e um positivo importado de 
outro município.

Construção de UPA do Cidade Nova, que ampliará estrutura para atendimento emergencial em Pinda
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RMVale amplia albergues para atender 
quem mora nas ruas contra a Covid-19

Prefeituras intensificam abordagens 
sociais para grupo de vulnerabilidade

Enquanto as secretarias de 
Saúde se desdobram na re-
gião para viabilizar recursos 
e ampliar o números de leitos 
devido à crescente do novo 
coronavírus no estado, outro 
serviço tem sido intensificado: 
o social. As abordagens e abri-
gos à pessoas em situação de 
rua estão sendo ampliados na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte). Com a maior parte do 
comércio fechada e um menor 
fluxo de pessoas na ruas, a 

O estádio Dario Rodrigues Leite, que deve ser utilizado pelo governo de Marcus Soliva para ampliar leitos; Santuário nega que cederá espaços

Pessoas em situação de rua entram no foco de planejamento das prefeituras da RMVale contra avanço do novo coronavírus; saúde social

vulnerabilidade de quem vive 
nas ruas aumenta diante da 
Covid-19. Sem abrigo, alimen-
tação e formas de arrecadação, 
os moradores em situação de 
rua têm como alternativa os 
abrigos e casas de passagem.

Com aproximadamente 
cinquenta pessoas nesta si-
tuação, Pindamonhangaba 
está montando um Centro de 
Acolhimento no ginásio de 
esportes Manoel César Ribeiro, 
a “Quadra Coberta”.
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Dario pode virar hospital contra 
Covid-19, Santuário descartado

Com o avanço do número de 
casos suspeitos de coronavírus 
na região, os municípios proje-
tam alternativas para conter 
o Covid-19 ou para evitar que 
mortes sejam registradas. 
Entre as medidas estão insta-
lações de possíveis hospitais 
de campanha em cidades es-
tratégicas, para atendimentos 
de pacientes clinicamente 
diagnosticados com o vírus. A 
Prefeitura de Guaratinguetá 
confirmou que solicitou à DRS 
(Diretoria Regional de Saúde) 
a abertura de um hospital de 

campanha no estádio muni-
cipal Dario Rodrigues Leite. A 
ideia, se colocada em prática, 
funcionará como a que foi 
adotada por São Paulo, que 
utiliza o estádio Pacaembú 
para montagem das alas do 
hospital provisório. Ainda que 
a medida possa surtir agilidade 
nos atendimentos em caso de 
agravamento da pandemia na 
região, o município depende 
da aprovação da União ou do 
Estado para montagem da 
estrutura.
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Pinda apura 
terceira morte 
suspeita por 
coronavírus

De acordo com infor-
mações divulgadas pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, nesta terça-fei-
ra (31), a cidade está inves-
tigando a terceira morte 
da Covid-19. A secretaria 
de Saúde afirmou que a 
paciente tinha 64 anos 
e estava em tratamento 
de um câncer no pulmão 
e apresentava enfisema 
pulmonar.

A paciente procurou au-
xílio médico, no Pronto So-
corro, na última sexta-feira 
(27), e tinha os sintomas 
de febre, dificuldades para 
respirar e desconforto res-
piratório, por apresentar 
comorbidade o médico res-
ponsável pelo caso optou 
em fazer a coleta SWAB 
– exame que identifica a 
presença da covid-19 – e 
encaminhar o teste para 
análise no Instituto Adolfo 
Lutz. A paciente faleceu na 
noite do último dia 30.

Da Redação
Pindamonhangaba

Foto: Arquivo Atos
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Dario Rodrigues Leite pode virar hospital de campanha contra Covid-19
Em Aparecida, prefeita e Igreja desmentem montagem de estrutura emergencial para atender pacientes no Santuário Nacional

Em segundo plano, dengue 
segue sob atenção na região
Com foco no coronavírus, notificações seguem preocupando setor 
de saúde que rastreia Aedes aegypti; Lorena, Cruzeiro, Potim e Guará

Trabalho de nebulização em Potim, a terceira em números de contaminação por dengue na região; Saúde mantém atenção sobre doença

Leandro Oliveira
RMVale

O ano de 2020 começou 
com um alerta sobre a epi-
demia de dengue em cidades 
do Vale do Paraíba. Mas em 
dois meses, o cenário so-
bre a saúde pública mudou 
drasticamente e o avanço da 
doença deu lugar à pandemia 
de Covid, o novo coronavírus, 
que chegou rapidamente ao 
Brasil e se espalhou pelo 
estado de São Paulo, que con-
tinua sofrendo com o Aedes 
aegypti.

Após apresentar alta de 
pacientes diagnosticados, a 
saúde de Aparecida pediu 
conscientização dos mora-
dores. No início de fevereiro, 

a cidade contava 160 casos 
de dengue, decretando epi-
demia da doença. No fim de 
março, o saldo é ainda mais 
preocupante e o município 
já conta 576 pacientes diag-
nosticados.

Ainda que o cenário seja de 
epidemia, o setor de Vigilân-
cia Epidemiológica do muni-
cípio afirmou que mantém 
as ações preventivas. “Nós 
continuamos realizando as 
visitas e orientações a domicí-
lio dos agentes de combate a 
endemias, para fazer as orien-
tações em relação a dengue. É 
importante que a população 
receba os agentes, que fazem 
as orientações aos morado-
res”, contou a coordenadora 
da Vigilância, Lidiane Costa.

De acordo com a coordena-

dora, alguns moradores ainda 
resistem às visitas feitas pelo 
setor. Os agentes fazem as 
vitorias caracterizados com 
crachá e identificação da Vi-
gilância Epidemiológica. Mes-
mo assim, os trabalhadores 
muitas vezes são impedidos 
de ter acesso às residências. 
“Eu faço um apelo que os mo-
radores tenham consciência 
e nos ajudem. Que permitam 
que os agentes entrem nos 
seus domicílios, se isso for 
preciso. Ou que recebam 
eles para eles reforçarem 
os cuidados com a dengue”, 
concluiu a coordenadora.

Santa Rita, Centro, Itaguaçu 
e Ponte Alta são quatro regi-
ões que preocupam o setor.

Região – Em situação mais 
delicada que Aparecida está 

Potim. A cidade vizinha tem 
1850 casos confirmados de 
dengue neste ano. A Prefei-
tura emitiu uma nota como 
forma de alertar os morado-
res para que aproveitem o 
período de quarentena para 
remover possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti.

Em Guaratinguetá, que faz 
divisa com as duas cidades, 
são mais de 1200 casos con-
firmados. O município realiza 
semanalmente a operação 
Cata Bagulho Contra Dengue.

Com mais de 2.720 casos 
confirmados, Cruzeiro teve 
duas mortes em decorrência 
da doença e um terceiro óbito 
suspeito. Outra cidade que 
mantém atenção para a do-
ença é Lorena, que tem 2356 
casos confirmados de dengue.

Ubatuba tenta maior 
fatia de royalties de 
petróleo na Justiça

Atendendo uma antiga 
reivindicação da Prefeitura 
de Ubatuba, o TRF (Tribunal 
Regional Federal) concedeu 
uma liminar na última se-
mana que poderá garantir 
que a cidade litorânea au-
mente em 208% o valor de 
sua arrecadação anual com 
royalties de petróleo. Caso 
a decisão não seja reverti-
da em terceira instância, 
a parti de abril o Municí-
pio receberá mensalmente 
cerca de R$ 1 milhão para 
“engordar” seu orçamento. 

Utilizando sua página 
na rede social Facebook, o 
prefeito Délcio Sato (PSD), 
postou um vídeo no último 
sábado em que comemora o 
parecer do TRF do dia ante-
rior, que alterou a categoria 
que a cidade praiana estava 
inserida na divisão dos 
royalties, uma compensa-
ção financeira destinada ao 
Governo Federal por empre-
sas que exploram recursos 
não renováveis, como o gás 
natural e o petróleo.

Além de Ubatuba, as vizi-
nhas Caraguatatuba, Ilhabe-
la e São Sebastião recebem 
royalties pela exploração 
de petróleo da Bacia de 
Santos, localizada a quase 
duzentos quilômetros da 
costa e na mesma direção 
destas cidades.

Com a decisão liminar 
(provisória), Ubatuba deixa 
de ser classificada como 
“município limítrofe com 
Zona de Produção Principal 
(Caraguatatuba)”, tornando-
-se “instalação de embarque 
e desembarque de Petróleo 
e/ou Gás Natural”.  

Caso o Governo Fede-
ral não recorra à terceira 
instância, através do STF 

Lucas Barbosa
Ubatuba

(Supremo Tribunal Federal), 
ou a corte acate a decisão 
do TRF (segunda instância), 
Ubatuba deixará de receber 
mensalmente cerca de R$ 
291 mil, saltando para quase 
R$ 1 milhão de arrecadação 
dos royalties distribuídos 
pelo Governo Federal. Desta 
maneira, o valor anual subirá 
de R$ 3,498 milhões para 
cerca de R$ 12 milhões.

De acordo com Sato, há três 
anos a atual gestão munici-
pal mantém tratativas com 
a ANP (Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis) e realiza um 
trabalho jurídico para tentar 
alterar sua classificação de 
recebimento de royalties no 
Litoral Norte. “Foi uma luta 
incansável e já a vencemos 
em parte. Somos o município 
com os menores repasses da 
região. Com uma previsão de 
dez anos, a projeção é que 
Ubatuba arrecade neste perí-
odo cerca de R$ 108 milhões. 
Ou seja, deixaremos uma 
conquista de saldo positivo 
para o município”, ressaltou 
Sato.

De acordo com dados fede-
rais sobre a distribuição dos 
royalties no Litoral Norte 
no ano passado, enquanto 
Ubatuba recebeu pouco mais 
de R$ 3 milhões, as demais 
cidades foram contempla-
das com: Ilhabela (R$ 850 
milhões), Caraguá (R$ 138,3 
milhões) e São Sebastião (R$ 
122,2 milhões). 

Até o fechamento desta 
edição, o Governo Federal e 
a ANP não haviam recorrido 
da decisão do TRF.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba informações sobre 
quais áreas e projetos pre-
tendem aplicar os recursos, 
mas nenhuma resposta foi 
enviada até o fechamento 
desta edição.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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TRF é favorável ao aumento; que pode 
chegar a R$ 12 milhões para município

Leandro Oliveira
RMVale

Com o avanço do número 
de casos suspeitos de corona-
vírus na região, os municípios 
projetam alternativas para 
conter o Covid-19 ou para 
evitar que mortes sejam re-
gistradas. Entre as medidas 
estão instalações de possíveis 
hospitais de campanha em 
cidades estratégicas, para 
atendimentos de pacientes 
clinicamente diagnosticados 
com o vírus.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá confirmou que solici-
tou à DRS (Diretoria Regional 
de Saúde) a abertura de 
um hospital de campanha 

no estádio municipal Dario 
Rodrigues Leite. A ideia, se 
colocada em prática, funcio-
nará como a que foi adotada 
pela Prefeitura de São Paulo, 
que utiliza as estruturas do 
estádio Pacaembú para mon-
tagem das alas do hospital 
provisório.

Ainda que a medida possa 
surtir agilidade nos aten-
dimentos em caso de agra-
vamento da pandemia na 
região, o município depende 
da aprovação da União ou do 
Estado para montagem da 
estrutura.

Segundo a secretária de 
Saúde, Maristela Macedo, 
a ideia inicial, de contar 
com auxílio da Aeronáutica 
segue sem definição. “Não 

há previsão do Governo do 
Estado ou Federal, nem da Ae-
ronáutica, pois consultamos 
a Aeronáutica hoje e ela nos 
passou uma ampliação da sua 
capacidade (de atendimentos) 
mas não a formação de um 
hospital de campanha no mu-
nicípio. Já disponibilizamos o 
estádio municipal, mandamos 
essa proposta para a DRS 
de Taubaté, mas estamos 
aguardando esse posiciona-
mento”, afirmou a secretária 
de Saúde, Maristela Macedo.

Em Aparecida, uma infor-
mação extraoficial sobre a 
montagem de um hospital de 
campanha dentro do períme-
tro do Santuário Nacional foi 
rechaçada. A informação foi 
veiculada nesta semana em 

emissoras de rádio da região.
Por nota, o Santuário des-

cartou a notícia. “Desconhe-
cemos a informação”.

Também por meio de nota, 
a Prefeitura de Aparecida 
negou que a prefeita Dina 
Moraes (PDT) tivesse manti-
do contato com o governador 
João Dória (PSDB) e que o 
tucano teria pedido a mon-
tagem de um hospital tem-
porário na cidade. “Os boatos 
relacionados a um contato do 
governador João Doria com 
representantes da Prefeitura 
Municipal de Aparecida não 
são sólidos. A prefeita Dina 
Moraes Moreira informa que 
não houve um pedido oficial 
para o Paço Municipal até o 
momento”.

O comunicado informa 
ainda que a Prefeitura tem se-
guido todas as orientações do 
Ministério da Saúde e segue 
os mesmos passos decretados 
pelo Governo Estadual. O 
município conta tom todos 
os equipamentos de higiene, 
conforme recomendações da 
OMS (Organização Mundial 
de Saúde) e todos estão sendo 
disponibilizados para a rede 
de saúde pública.

Mortes – Em Guaratingue-
tá, foram registradas quatro 
mortes suspeitas por corona-
vírus na última semana. Uma 

das vítimas era de Cachoeira 
Paulista. Em Cachoeira, há 
um óbito suspeito. Em Pin-
damonhangaba são duas 

mortes suspeitas. Em Taubaté 
há uma morte investigada e 
em São José dos Campos três 
óbitos suspeitos de Covid-19.

Foto: Marcelo A. dos Santos
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Em meio a pandemia da Covid 19 Águas Piquete 
segue com abastecimento normal em toda cidade
Empresa completa 10 anos de atuação no município 
e destaca a importância do uso consciente da água

Da Redação
Piquete

 Frente a todos os de-
safios que são impostos 
ao nosso país e a nossa 
sociedade nesse momento, 
a Águas Piquete reafirma 
o seu compromisso com 
o município na constante 
busca pelo bem-estar de 
seus moradores com a 
entrega de água tratada 
e de qualidade até às resi-

dências.
De acordo com o diretor 

da Águas Piquete, ao longo 
dos últimos 10 anos, a em-
presa melhorou muito todo 
o sistema de produção e 
distribuição de água, para 
garantir o fornecimento de 
água em toda cidade.

“Reduzimos perdas nas 
redes, evoluímos na relação 
comercial com a população,  
aumentamos o número de 
ligações e realizamos diver-

sas obras de melhorias nas 
instalações de abastecimen-
to”, explicou o diretor.

A empresa realiza um 
importante projeto de edu-
cação ambiental junto as 
escolas do município, seja 
por meio visitas técnicas a 
ETA (Estação de Tratamento 
de Água) ou com aulas e 
palestras reforçando a im-
portância da água na vida 
do ser humano.

 “Todos os nossos esfor-

ços demonstram o com-
prometimento da Águas 
Piquete em contribuir de 
forma efetiva para o desen-
volvimento sustentável do 
município e para promover 
a qualidade de vida da po-
pulação” ressaltou Caldeira.

E com intuito de promo-
ver o bem-estar ao cliente, 
a empresa implementou 
melhorias no setor de clien-
tes, com adaptações na loja 
física e comodidades nas 

linhas de atendimentos e 
serviços, por meio dos ca-
nais online. Hoje o cliente 
pode pagar sua conta, obter 
informações e tirar

dúvidas por meio de plata-
formas digitais como: o Digi 
Iguá, Whatsapp e Webchat. 
As crianças também ganha-
ram um cantinho especial, 
com a inauguração do espa-
ço Kids anexo a loja. 

Nesse momento de aten-
ção e prevenção contra a 
Covid 19, popularmente 
conhecida como Corona 
Vírus, muitas empresas 
estão com atendimentos e 
procedimentos parados por 
conta da quarentena, mas 

nossas equipes operacio-
nais continuam nas ruas de 
Piquete trabalhando para 
garantir o abastecimento.

“Estamos tomando uma 
série de medidas internas 
preventivas para resguar-
dar a segurança dos nossos 
colaboradores. Mas, enten-
demos que o nosso papel 
como agentes do sanea-
mento é essencial durante 
essa pandemia da Covid 
19. Trabalhamos para levar 
água potável a população, 
já que a higiene pessoal e 
coletiva é imprescindível 
para combater esse mal que

assola o mundo todo”, 
finalizou Eduardo.          

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

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 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-

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 Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 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-
queno  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, 

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, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 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 

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

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-
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-

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
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Tomada de Preços Nº 06/2020 PROC. Nº 141/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, cujo objeto é contratação de empresa 
para prestação de serviços comuns de engenharia para obra de pavimentação e 
drenagem da rua Mário Ferreira Reis e substituição de pavimentação em parte 
da Avenida Caetano Cartolano, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Físico Financeiro, a realizar-se às 09h30min do dia 23 de abril de 2020, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 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.

PREFEITURA DE LORENA
Alteração de data: 

Tomada de Preços Nº 05/2020 PROC. Nº 111/2020.
O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública,
cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia elétrica especializada na
execução de serviços de revitalização e melhorias com eficientização energética
no sistema de iluminação pública da melhoria e ampliação da iluminação pública
da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Av. Minoru Shirota e trevo da BR 116, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. A nova data da sessão
será dia 17 de Abril de 2020 ás 09h30min, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 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.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 PROC. Nº 74/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para utilização da Secretaria de Serviços 
Municipais para conservação de próprios e pontes rurais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: I.S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 02.838.114/0001-30
VALOR TOTAL: R$ 726.895,60(setecentos vinte e seis mil oitocentos noventa e 
cinco reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 019/2020
CONVITE Nº 06/2020
O Prefeito Municipal de Silveiras, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere, analisando o processo licitatório realizado 
na modalidade Convite nº 06/2020, cujo objeto é a "Aquisição de peças 
originais de primeira linha para a frota municipal - veículos pesados", 
considerando a Ata de julgamento da proposta emitida pela Comissão 
Permanente de Licitações, HOMOLOGA a licitação, adjudicando o objeto 
à empresa BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 
08.902.708/0001-40 pelo valor de R$ 144.684,00 (cento e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Fica a empresa vencedora 
convocada para a assinatura do Termo Contratual no prazo de 03 (três) 
dias úteis, a contar desta data, conforme dispõe o subitem 21.5 do Edital.
Silveiras, 31 de janeiro de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva 
Prefeito Municipal
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Aplicativo tenta facilitar serviços de delivery 
em Cruzeiro para enfrentar crise da Covid-19

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Aviso aos Acionistas

A Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.419.150/0001-
84, comunica que os documentos e informações referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2019, encontram-se à disposição de seus Acionistas, a partir da presente data, 
na sede da Companhia, localizada na Av. Dr. Leo de Affonseca Netto, 750 - Lorena, 
Cidade de São Paulo, SP. Lorena, 27 de março de 2020. Apolo Tubulars S/A - Rafael 
Alcides Raphael - Diretor Presidente.

Para atender moradores de rua, RMVale 
amplia albergues na luta contra a Covid-19
Prefeituras intensificam abordagens sociais para grupo de vulnerabilidade; escolas tem uso emergencial

Rafaela Lourenço
RMVale

Enquanto as secretarias 
de Saúde se desdobram na 
região para viabilizar recursos 
e ampliar o números de leitos 
devido à crescente do novo 
coronavírus no estado, outro 
serviço tem sido intensificado: 
o social. As abordagens e abri-
gos à pessoas em situação de 
rua estão sendo ampliados na 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

Com a maior parte do co-
mércio fechada e um menor 
fluxo de pessoas na ruas, a 
vulnerabilidade de quem vive 
nas ruas aumenta diante da 
Covid-19. Sem abrigo, alimen-
tação e formas de arrecadação, 
os moradores em situação de 
rua têm como alternativa os 
abrigos e casas de passagem.

Na região, Pindamonhanga-
ba ampliou os serviços. Com 
aproximadamente cinquenta 
pessoas nesta situação, o 
município está montando 
um Centro de Acolhimento 
no ginásio de esportes Ma-
noel César Ribeiro, a “Qua-
dra Coberta”, no período de 
quarentena. De acordo com 
a secretária de Assistência 
Social, Ana Paula Miranda, a 
ação terá a capacidade inicial 
de atender cerca de vinte 
pessoas seguindo os padrões 
estabelecidos pela OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
como de evitar aglomerações 
com os acolhidos. “Estamos 
correndo para que as ações 
‘iniciem no início’ (sic) de abril 
quando é o momento mais 
complicado dessa pandemia. 
A gente sabe que existe uma 
grande dificuldade de conven-
cimento a essas pessoas para 
que venham pra qualquer 
unidade de acolhimento, mas 

será feito um trabalho intenso 
de abordagem social para esse 
fim”, frisou.

A secretária destacou ainda 
que será uma fase de análise 
da aceitação dos moradores 
e que, de acordo com a neces-
sidade, a Prefeitura estudará 
a um outro espaço para os 
trabalhos.

Os empresários e população 
podem contribuir para o ser-
viço. A Assistência Social está 
recebendo doações de mate-
riais como toalhas de banho, 
lençóis, fronhas, sabonetes, 
creme e escova dental. Os 
interessados devem entrar em 
contato pelos telefones (12) 
3643-1607 ou 3643-1609. 
Uma equipe recolherá o ma-
terial na residência do doador.

O prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), em entre-
vista ao Jornal Atos, destacou 
que parte dos R$ 100 mil 
devolvida emergencialmente 
pela Câmara, na última se-
mana, poderá ser utilizada 
para atender esta demanda. 
Em 2019, o Creas (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social) realizou 
mais de 8.453 atendimentos. 
Neste ano, a equipe está mais 
empenhada para cumprir a 
função de resgatar a cidadania 
prestando o serviço huma-
nizado.

Além do acolhimento reali-
zado na sede que contempla 
banho, refeição, vestimen-
tas e kit higiene, todos são 
orientados sobre as formas 
de prevenção e os sintomas 
da Covid-19. Em parceria 
com a Fazenda Esperança, a 
Prefeitura iniciou uma força 
tarefa para oferecer abrigo 
seguro a esses moradores. 
De acordo com a divulgação, 
11 desabrigados aceitaram ir 
de maneira voluntária e após 
exames médicos, todos serão 
encaminhados para a Fazenda. 

Dos acolhidos, quatro pos-
suem problemas psiquiátricos 
e serão encaminhados para 
uma clínica em Mogi das 
Cruzes-SP.

A Assistência Social e a Casa 
Dom Bosco entraram com 
processo de termo aditivo 
para disponibilizar mais15 
vagas.

Aparecida possui um alber-
gue que atende diariamente 
18 moradores cadastrados do 
município e cerca de trezentos 
mensais da chamada “popula-
ção flutuante” que vem de ou-
tros municípios atraída pelo 
turismo religioso. O secretário 
de Promoção Social, Alexan-
dre Dias ressaltou que como 
forma de prevenção ao novo 
coronavírus e em busca de 
melhor atendê-los, o albergue 
será transferido para a escola 
municipal MAE (Maria Apare-
cida da Encarnação), na Ponte 
Alta. A unidade foi totalmente 
higienizada e selecionada uma 
ala para esses atendimentos. 
Serão três salas de aproxima-
damente 70 m² cada, sendo 
uma feminina, uma masculina 
e outra de apoio, com camas 
espaçadas de acordo com 
as orientações da Saúde. Há 
também banheiros femini-
nos e masculinos e cozinha 
para preparar as refeições. 
“Se aumentar a demanda de 
morador de rua e precisar, 
vamos estar preparados com 
psicóloga, assistente social e 
toda a estrutura para acolher 
todas essas pessoas carentes. 
Estamos formatando com a 
Saúde palestras para eles para 
evitar contágio”, frisou Dias.

Lorena e Cruzeiro não am-
pliaram os espaços físicos, 
mas intensificaram as abor-
dagens e orientações nas 
ruas. Segundo a secretária de 
Assistência Social de Cruzeiro, 
Hevelyn Sígolo, a cidade conta 
com uma casa de passagem 

que oferece atendimento diário 
como refeição, higienização, 
leitos e banheiros feminino e 
masculino com capacidade de 
atender até vinte pessoas sem 
aglomerações.

A secretária contou ainda 
que o número de pessoas em 
situação vulnerável não che-
ga a 15 na cidade e que, por 
enquanto, a Prefeitura não vê 
a necessidade de recorrer a 
outro espaço. Ela frisou que a 
sede é segura e completa, ao 
contrário de um alojamento 
emergencial montado em áre-
as abertas como uma quadra 
escolar.

Já em Lorena, a secretaria 
de Comunicação destacou o 
serviço da Casa da Acolhida, 
realizado há mais de três anos 
na cidade e que atualmente 
conta com 13 acolhidos. Sem 
estimar um número total de 
pessoas em situação de rua, a 
Prefeitura alegou estar estu-

dando uma forma de melhor 
atender essa demanda.

O Creas, em parceria com 
as secretaria de Saúde e Se-
gurança e a equipe da Casa 
da Acolhida, tem feito ações 
conjuntas de abordagem e 
orientação em pontos estraté-
gicos como rodoviária e Praça 
do Conde.

Outra cidade que explora o 
turismo religioso na região é 
Cachoeira Paulista. Segundo 
a pasta Social do município, 
a equipe técnica tem ido às 
ruas para orientação e pro-
teção individual, mas como 
os comércios estão fechados 
e por não ter programação 
religiosa “não estamos tendo 
registro de pessoas nas ruas 
(trecho da nota)”.

Potim é um dos municípios 
da RMVale que não tem regis-
tro de morador em situação 
de rua. Segundo a secretaria 
de Comunicação, há pessoas 

em vulnerabilidade social, mas 
todas possuem residência.

No Litoral Norte, Ubatuba 
vem intensificando as ações, 
já que o município estima 
possuir setenta pessoas em 
situação de rua, entre po-
pulação fixa e viajantes. De 
acordo com a Prefeitura, todos 
são atendimentos na Casa de 
Passagem, administrada pela 
ONG Ubatuba em Foco, que 
funciona 24 horas, em conjun-
to com a equipe do Creas e de 
voluntários.

A cidade também disponibi-
lizou a escola municipal Padre 
Anchieta, no Silop, com oito 
salas para acolhimento de até 
quarenta pessoas. A secretaria 
de Assistência Social iniciou 
ainda uma campanha de ar-
recadação de alimentos não 
perecíveis e de produtos de 
higiene. Caixas para a coleta 
foram distribuídas em super-
mercados do município.

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A crise enfrentada diante 
da pandemia de Covid-19 
(novo coronavírus) tem feito 
com que os pequenos em-
presários busquem outras 
alternativas para manter a 
vendas e prestações de servi-
ços. Setor que mais sentiu os 

efeitos econômicos da pande-
mia, o pequeno empresariado 
ampliou o foco nas saídas 
para amenizar os impactos 
da crise econômica.

Com esse objetivo, um 
empresário cruzeirense, que 
reside atualmente em Santo 
André, Junior Pinheiro, de-
senvolveu uma plataforma 
gratuita de auxílio aos comer-
ciantes de Cruzeiro, de olho 

na entrega de produtos de 
consumo a domicílio.

O aplicativo iCon Morador 
é gratuito para as pessoas 
e também não terá custo 
algum para os pequenos e 
médios empresários da ci-
dade ao logo deste período 
de dificuldades.

Pinheiro explicou que 
ao baixar o aplicativo, os 
empresários terão todas 

orientações necessárias para 
o cadastro do serviço que 
prestam. A intenção, segundo 
ele, é auxiliar na captação 
de novos clientes, facilitar a 
criação de anúncios, simplifi-
car e agilizar a divulgação do 
negócio, reduzir o custo com 
panfletagem, mão de obra e 
criação de artes. “O iCon foi 
construído para privilegiar os 
anunciantes de cada bairro, 

evitando a disputa de atenção 
dos compradores com empre-
sas de outras localidades. A 
gente pretende minimizar a 
logística das entregas e criar 
um fluxo e uma espiral posi-
tiva em cada bairro”.

A plataforma terá apoio 
da Prefeitura de Cruzeiro, 
através da secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
que auxiliará na divulgação 

do projeto. O empresário 
cruzeirense disse que para 
que essa ação funcione é ne-
cessário que todas as pessoas 
que tiverem conhecimento 
dessa plataforma, compar-
tilhem com o máximo vias 
redes sociais. “Cadastra-se e 
compartilhe com máximo de 
pessoas que puder, quanto 
mais pessoas alcançar, sig-
nifica mais clientes para o 
seu negócio. O acesso será 
gratuito”, reforçou.

O aplicativo está funcio-
nando desde a última se-
gunda-feira. Para baixa-lo é 
necessário acessar o plays-
tore, enquanto os usuários 
de iPhone podem acessar 
através do link app.meuicon.
com.

Moradores de rua entram em foco de planejamento das prefeituras contra avanço do novo coronavírus

Foto: Arquivo Atos

Águas Piquete
10 anos

FALE COM A GENTE

Levar água de qualidade para 

você é nosso maior compromisso. 

Neste momento de luta contra 

a COVID-19, nossas equipes 

continuam nas ruas para garantir 

o abastecimento da sua casa. 

Águas Piquete,  há 10 anos 

p r o p o r c i o n a n d o  s a ú d e  e 

bem-estar para você!

iguasa.com.br/piquete

0800 20 20 120

17-99641-3259

Pequenas e micro empresas podem usar plataforma para divulgar serviços e fazer propaganda na cidade


