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Pinda decreta 
calamidade 
pública após 5 
confirmações

Após confirmar o quinto 
caso de coronavírus, Pinda-
monhangaba declarou, na 
última terça-feira, estado de 
calamidade pública devido à 
pandemia. Toda a população 
deve adotar medidas de pre-
venção à Covid-19. O decreto 
leva em consideração “pontos 
de leis, decretos e comuni-
cados federais, estaduais e 
municipais”.

Hospital Frei Galvão confirma mudanças 
para atendimentos a casos de coronavírus
UTI e enfermaria exclusivas foram estruturadas; apoio emocional é oferecido a pacientes e familiares

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A pandemia de novo corona-
vírus alterou os atendimentos 
médicos em hospitais de todo 
o país. Na região, uma das 
principais unidades, o Hospital 
e Maternidade Frei Galvão, 
realizou uma série de mudan-
ças para receber pacientes 
sintomáticos e assintomáticos 
para Covid-19 além de manter 
a atenção para casos que não 
estão ligados ao vírus.

As alterações foram feitas 
para manter as atividades do 
hospital e garantir segurança 
para pacientes, familiares e 
profissionais. Para casos e 
situações emergenciais no 
Pronto Socorro Adulto e In-
fantil, os atendimentos serão 
feitos em dois fluxos em que 
haverá a separação de pacien-
tes sintomáticos respiratórios 
dos demais. A medida mantém 
atendimentos e portas abertas 
para todos os pacientes, inde-
pendentemente de ter ou não 
ligação com Covid-19.

A UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e a enfermaria fo-
ram estruturadas com equipes 
de profissionais, elevador e 
salas para exames de ima-
gem com exclusividade para 
pacientes com suspeita ou 
confirmação da doença. Outra 
UTI foi colocada à disposição, 
de forma separada, para aten-
dimentos dos demais casos não 
respiratórios.

A maternidade continua 
ativa e com a infraestrutura 
completa, destinada para aten-
dimentos de gestantes, com os 
serviços de diagnóstico tera-
pêutico, Pronto Atendimento 
e internação. O Hospital Frei 
Galvão adaptou ainda o Centro 
de Diagnóstico e o serviço de 
Cardiologia. Segundo nota do 
hospital, a mudança foi con-
firmada para que o paciente 
“possa realizar seus exames 
laboratoriais e de imagem de 
forma rápida e segura”.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus e como forma de 
precaução para possíveis trans-
missões do vírus, as visitas à 
pacientes estão suspensas tem-

porariamente no hospital. Uma 
alternativa encontrada pela 
direção do HMFG é oferecer 
suporte a entes dos enfermos. 
“Estamos realizando algumas 
ações de acolhimento e supor-
te emocional para os pacientes 
e familiares”, enfatiza a nota.

O Hospital Frei Galvão in-
forma ainda que tem ava-
liado individualmente todos 
os demais procedimentos e 
os tratamentos oncológicos 
e de hemodiálise, que não 
podem ser interrompidos. Os 
atendimentos de urgência e 

emergência para outros casos, 
de acordo com a unidade, estão 
normalizados. O familiar ou 
paciente que tiver dúvidas 
deve entrar em contato com 
a unidade através do telefone 
(12) 3128 3800 e pelo What-
sApp (12) 99679 5450.
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Hospital e Maternidade Frei Galvão, que ampliou estrutura de atendimento para demanda do coronavírus

Justiça proíbe reservas online 
de hospedagem no Litoral Norte

Tentando evitar a chegada 
de turistas ao Litoral Norte 
em meio à pandemia de coro-
navírus (Covid-19), a Justiça 
determinou na última sema-
na a suspensão do serviço 

de reservas de hospedagem 
pela internet em três cidades 
praianas. Já Ubatuba aguarda 
ainda a decisão do Judiciário 
Sebastião solicitou à Justiça, 
no último dia 6, a proibição, 

por tempo indeterminado, da 
locação de imóveis através 
dos sites AirBnB e Booking 
(serviços online que permite 
que pessoas do mundo intei-
ro ofereçam suas casas para 

Sites são impedidos de oferecerem vagas durante pandemia; Ubatuba deve ser inserida
usuários que buscam acomo-
dações). Poucas horas depois, 
o pedido foi aceito pelo juiz da 
2ª Vara Cível de São Sebastião, 
Guilherme Kirschner, que 
determinou que as empresas 

digitais retirassem o município 
litorâneo imediatamente da lis-
ta de destinos de hospedagem, 
como forma de prevenção ao 
contágio de Covid-19 .

Movimento na região central de Pindamonhangaba, cidade que entrou para o grupo com decreto de calamidade pública após crise da Covid-19
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As prefeituras de Aparecida 
e Guaratinguetá ampliaram 
os atendimentos psicosso-
ciais como medidas de auxílio 
para quem está passando 
pelo processo de quaren-
tena no combate ao novo 
coronavírus. Em Aparecida, 
a secretaria de Promoção 
Social iniciou os trabalhos 
nesta quarta-feira. O serviço 
é voltado para as famílias 
assistidas pelo Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) e Creas (Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social).

Aparecida e 
Guará criam 
psicossocial
à distância

Quinta vítima 
do Covid-19 em 
Pinda é de caso 
comunitário

Da Redação
Pindamonhangaba

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba confir-
mou, na tarde desta quar-
ta-feira (14), o quinto caso 
positivo do novo corona-
vírus. O paciente tem 65 
anos e não possui histórico 
de deslocamento para áreas 
com infecções confirmadas.

A Prefeitura afirmou que 
o caso se trata de contami-
nação comunitária. O idoso, 
que segue em tratamento 
médico na Santa Casa de 
Misericórdia, na ala da enfer-
maria, também tem doença 
cardiovascular crônica.

De acordo com o Municí-
pio, o homem teve a amostra 
do exame coletada na última 
segunda-feira, e a confirma-
ção foi feita nesta terça. A 
recomendação é de que a 
população mantenha o iso-
lamento social para conter 
a proliferação do vírus na 
cidade.

Potim arrecada 
alimentos para 
famílias de 
baixa renda

A crise gerada pela pande-
mia do novo coronavírus tem 
afetado famílias de baixa ren-
da que têm como arrecadação 
o trabalho autônomo e bicos 
para se sustentar. Pesando 
nisso, a Assistência Social 
de Potim está recebendo 
doações para ajudar núcle-
os familiares que estejam 
passando por dificuldades 
financeiras. Segundo o Cras 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) Carina 
Monteiro são mais de seis-
centas famílias cadastrada 
que recebem ajuda do poder 
público.
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Caraguá autua 
Caixa Federal 
por acúmulo 
em agência
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A Prefeitura de Caragua-
tatuba autuou a agência da 
Caixa Econômica Federal 
por descumprimento dos 
decretos estudais.
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As prefeituras de Apare-
cida e Guaratinguetá am-
pliaram os atendimentos 
psicossociais como medidas 
de auxílio para quem está 
passando pelo processo 
de quarentena no combate 
ao novo coronavírus. Em 
Aparecida, a secretaria de 
Promoção Social iniciou os 
trabalhos nesta quarta-feira.

O serviço é voltado para 
as famílias assistidas pelo 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social) e 
Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social). Os atendimentos 
serão realizados sempre as 

Da Redação 
RMVale

Prefeitura de Pinda recorre à internet 
para oferecer aulas complementares
Ação atende até 14 mil alunos da rede municipal; material começa a sere postado na próxima semana

Para impedir que o pro-
cesso de aprendizado de 
quase 14 mil alunos seja 
prejudicado pela suspensão 
das aulas devido á pande-
mia, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou na 
última segunda-feira que 
utilizará a internet para a 
divulgação de atividades 
escolares complementares. 
A expectativa municipal é 
que os conteúdos comessem 
a serem disponibilizados na 
plataforma digital no próxi-
mo dia 22.

De acordo com a secretaria 
de Educação, a partir desta 
quarta-feira (14) os profes-
sores da rede municipal de 
ensino de Pinda receberão 
uma capacitação para com-
preenderem o funciona-
mento do site, onde deverão 
postarem atividades comple-
mentares, como pesquisas e 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

exercícios, para os estudan-
tes acessarem de suas casas. 
A medida é uma alternativa 
para evitar que as crianças 
e adolescentes, que tiveram 
suas aulas suspensas como 
medida de segurança no últi-
mo dia 23, permaneçam sem 
se exercitarem intelectual-
mente durante o período de 
isolamento social, motivado 
pela pandemia de Covid-19.

Através de computadores 
ou aparelhos celulares, os jo-
vens acessarão os conteúdos 
através do site: educapinda.
net.br. 

O portal é usado desde 
2017 pela secretaria de Edu-
cação para o envio de notas 
e comunicados aos pais dos 
alunos da rede municipal 
de ensino, que já possuem 
senhas de acesso. “Hoje, a 
plataforma já possuí algu-
mas atividades abertas, que 
qualquer estudante já pode 
consultar. Mas a partir do 
dia 22, o professor postará 
os conteúdos complemen-

tares, que somente os seus 
alunos de turmas específi-
cas terão acesso”, explicou 
a secretária de Educação, 
Luciana Ferreira.

A diretora pedagógica, 
Elaine Prolungatti, revelou 
que os pais e jovens rece-
berão em breve um tutorial 
(vídeo de orientações) para 
acessarem a plataforma, 
onde serão disponibilizadas 
aulas planejadas e ativida-
des extras educacionais. “A 
expectativa é que 14 mil 
estudantes tenham acesso 
a conteúdos enriquecedores 
e dinâmicos, que comple-
mentarão a aprendizagem. 
Consideramos, também, 
potencializar o uso das fer-
ramentas digitais e favorecer 
uma maior participação das 
famílias nos estudos das 
crianças Vale lembrar que os 
alunos da Educação Especial 
terão atividades específicas 
com as profissionais do 
Atendimento Educacional 
Especializado”.

Antes reunidos em sala de aula, crianças e professores terão contato online durante quarentena em Pinda

Foto: Reprodução

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Justiça proíbe reservas online de hospedagem no Litoral
Sites são impedidos de oferecerem vagas durante pandemia; Ubatuba deve ser inserida em medida judicial

Tentando evitar a che-
gada de turistas ao Litoral 
Norte em meio à pandemia 
de coronavírus (Covid-19), 
a Justiça determinou na 
última semana a suspensão 
do serviço de reservas de 
hospedagem pela internet 
em três cidades praianas. 
Já Ubatuba aguarda ainda a 
decisão do Judiciário. 

Comandada pelo prefeito 
Felipe Augusto (PSDB), São 
Sebastião solicitou à Justiça, 
no último dia 6, a proibição, 
por tempo indetermina-
do, da locação de imóveis 
através dos sites AirBnB e 
Booking (serviços online 
que permite que pessoas 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

do mundo inteiro ofereçam 
suas casas para usuários que 
buscam acomodações).

Poucas horas depois, o pe-
dido foi aceito pelo juiz da 2ª 
Vara Cível de São Sebastião, 
Guilherme Kirschner, que 

determinou que as empre-
sas digitais retirassem o 
município litorâneo imedia-
tamente da lista de destinos 
de hospedagem, como forma 
de prevenção ao contágio 
de Covid-19 e uma possível 

sobrecarga no sistema de 
saúde do Litoral Norte. A 
região contabiliza 4 mortes 
e 19 moradores infectados 
pela doença.

O magistrado estabeleceu 
ainda que em caso de des-

cumprimento, os sites serão 
multados diariamente em R$ 
3 mil por anúncios de hospe-
dagem em albergues, hotéis, 
hostels, pousadas, pensões 
e outros estabelecimentos 
similares.

Além seis moradores diag-
nosticados com a doença, 
São Sebastião já registra 
duas mortes. A primeira 
vítima fatal foi o morador 
Roberto Alves dos Santos, 60 
anos, que morreu no último 
dia 23 no Hospital das Clíni-
cas de São Sebastião. O idoso 
atuou como secretário de 
Habitação e Planejamento 
em 2017, durante a gestão 
do ex-prefeito Ernane Prima-
zzi (PSC). Já a idade e sexo da 
segunda vítima não foram 
revelados pela Prefeitura.

Após o sucesso da cidade 
vizinha, as Prefeituras de 
Caraguatatuba, Ilhabela 
e Ubatuba solicitaram à 
Justiça que fossem também 
contempladas pela medida.

Atendendo ao pedido da 
Prefeitura de Caraguá, a 
juíza da 2ª Vara Cível, Mar-
ta Andréa Matos, exigiu no 
último dia 9 que os sites 
excluíssem a cidade de seus 

sistemas de pesquisa de hos-
pedagem, sob pena de multa 
diária de R$ 5 mil.

Além de 2 óbitos e 11 mo-
radores infectados, Caraguá 
contabiliza duas mortes e 
oitenta casos suspeitos. 

Também no último dia 9, 
o juiz da 1ª Vara de Ilhabe-
la, Vitor Hugo de Aquino, 
determinou que o AirBnB e 
Booking suspendam as ofer-
tas de imóveis no município, 
que tem três moradores 
diagnosticados com o Co-
vid-19. Caso não respeitem a 
ordem, as plataformas serão 
diariamente multadas em 
R$ 10 mil.

Ao contrário dos municí-
pios vizinhos, Ubatuba, que 
solicitou a medida no último 
final de semana ao Judiciá-
rio, ainda não havia recebido 
um posicionamento até a 
tarde desta terça-feira (14).

A cidade confirmou na 
última segunda-feira seu 
primeiro caso da doença, 
um morador de 42 anos do 
bairro Itaguá, que segue 
em isolamento domiciliar. A 
Prefeitura aguarda ainda os 
resultados dos exames de 62 
casos e 3 óbitos suspeitos.

Aparecida e Guará oferecem 
apoio psicossocial à distância

segundas, quartas e sextas-
-feiras, das 8h às 14h.

Os interessados devem 
entrar em contato com 
uma das unidades do Cras 
por telefone: Vila Maria-
na (3105-0724), Itaguaçu 
(3105-4006), São Francisco 
(3105-1489) e no Creas 
(3105-4025).

Já em Guaratinguetá, a 
secretaria de Saúde está 
oferecendo o serviço onli-
ne apenas para pacientes 
suspeitos ou positivados 
da Covid-19 e aos profissio-
nais de saúde que estão na 
linha de frente do combate 
à doença.

Para ser atendido é neces-
sário um cadastro prévio 
disponibilizado pelo telefo-
ne 3122-3540.
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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-
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-

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-
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-

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, 
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

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, muito 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 
minas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 

be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
Impressora e Scan-
net, Só R$ 150,00. 
Te lefone: 99676 -
2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, poltro-
na. Semi novos. Ma-
deira maciça. Falar 
com Marco. telefone: 
3126-6065 ou 99728-
7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova.  At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490

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

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$ 
118.000,00. Telefone: 
12 99614-2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 

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-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 09 – Proc. Nº 2684/2020GPRO – Proc. nº 307/14
– PP Nº 20/14
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 02.666.114/0001-09
OBJETO:CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação excepcional da vigência do contrato decorrente do Processo Licitatório 
nº 307/14, PP nº 20/14, firmado em 12/08/2014, nos termos previstos no Parecer 
nº 622/19, emitido nos autos dos Processos nº 746/19GPRO e 756/19GPRO.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 11 de abril de 2020. PARAGRAFO 
ÚNICO: O presente ajuste se extinguirá antecipadamente, caso seja concluído um 
novo procedimento licitatório para o mesmo fim.
CLÁUSULA TERCEIRA: Aplica-se o reajuste previsto na Cláusula Terceira do Termo
Aditivo nº 07, ao valor contratual correspondente aos 60 (sessenta) dias, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, no percentual de 3,16% (três virgulas 
dezesseis por cento), equivalente a R$ 26.730,95(vinte e seis mil setecentos e trinta 
reais noventa e cinco centavos), observando o interregno mínimo de 12 (doze) 
meses, contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
CLÁUSULA QUARTA: O valor global reajustado do presente termo aditivo é de R$
872.647,92(oitocentos setenta e dois mil seiscentos quarenta e sete reais noventa 
e dois centavos)
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalterados 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: 08/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 168/2020; 2632/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
prestação de serviço de manutenção da ferramenta “desencarceradora”, para 
atender as necessidades do Corpo de Bombeiros local.
CONTRATADA: SOLLAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS LTDA CNPJ Nº: 03.371.175/0001-01

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 29/2020 PROC. Nº 171/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Pregão Presencial, ata de registro de preços, do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de insumos para pacientes insulino dependentes de Lorena,
pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 04 de maio de 2020, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: TOMADA DE PREÇOS 

Nº 08/2020 - PROC. Nº165/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada no serviço em instalação de parque infantil 
em diversas localidades, a saber: Lagoa do Mondesir, CSU, Parque ao lado do 
fórum, Centro de Eventos, Praça em frente a ABC (Associação do Bairro da Cruz) 
e na Praça Rosendo Pereira Leite, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 020/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020
TIPO: Menor preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras 
de ar e protetores para os veículos da frota municipal de Silveiras, conforme 
descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA 
DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE 
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 30/04/2020, às 09:00 horas. 
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a 
Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação, a Declaração de ME/
EPP (se for o caso), deverão ser apresentados em envelopes a parte, devidamente 
identificados ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será realizada 
a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente edital. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, Centro, em Silveiras/
SP, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O 
EDITAL na íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 14 de abril de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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Com cinco casos de coronavírus 
Pinda decreta calamidade pública
Decisão amplia atenção do Município para ações planejadas contra o novo coronavírus

A Prefeitura de Caragua-
tatuba autuou a agência da 
Caixa Econômica Federal 
por descumprimento dos 
decretos estudais. A medida 
foi baseada na falta de de-
marcação de locais no chão 
e providenciar o distancia-
mento dos clientes. 

O movimento da agencia 
bancaria teve um aumento 
após o Governo Federal 
anunciar um auxílio de R$ 
600 para os trabalhares au-
tônomos afetados pela pan-
demia do novo coronavírus.

Segundo a Vigilância Sani-
tária, as filas e aglomerações 
tem sido uma constante em 
frente à agencia bancária 
que também reduziu o nú-
mero de funcionários. A ge-
rência informou que são sete 
bancários trabalhando, o que 
representa 30% da equipe. 

Marcelo Augusto dos Santos
Caraguatatuba

Após confirmar o quinto 
caso de coronavírus, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
declarou, na última terça-fei-
ra (14), estado de calamidade 
pública devido à pandemia. 
Toda a população deverá 
adotar medidas de prevenção 
à Covid-19.

O decreto prevê que todas 
as autoridades públicas, 
servidores e cidadãos, em 
geral, deverão cumprir todas 
as medidas e providências 
necessárias para a contenção 
e enfretamento da doença, 
além de estabelecer condutas 
de higienização e prevenção 
adequadas ao cenário atual.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o decreto leva em conside-

ração “pontos de leis, decre-
tos e comunicados federais, 
estaduais e municipais”.

A ação reforça ainda as 
medidas de quarentena no 
município, tendo atenção vol-
tada para os procedimentos 
efetuados.

Pindamonhangaba tem 
cinco casos confirmados do 
novo coronavírus, sendo uma 
pessoa internada na Santa 
Casa de Misericórdia, uma 
fazendo o isolamento social 
domiciliar, duas curadas e 
um óbito. A cidade ainda 
aguarda o resultado de cin-
quenta exames enviados para 
análise, ao menos, outros 48 
foram descartados. Oito pes-
soas seguem internadas em 
hospitais públicos e privados 
recebendo auxílio médico 
em UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e na enfermaria.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Prefeitura de Caraguatatuba faz autuação 
contra Caixa por aglomeração em agência

Potim arrecada 
alimentos para 
famílias de 
baixa renda

A crise mundial de saúde 
e econômica gerada pela 
pandemia do novo corona-
vírus tem afetado famílias 
de baixa renda que têm 
como arrecadação o tra-
balho autônomo e bicos 
para se sustentar. Pesando 
nisso, a Assistência Social 
de Potim está recebendo 
doações para ajudar núcle-
os familiares que estejam 
passando por dificuldades 
financeiras.

De acordo com infor-
mações o Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) Carina Monteiro, 
são mais de seiscentas fa-
mílias em condições mais 
precárias cadastradas que 
recebem ajuda financeira 
e/ou material do poder 
público.

A campanha colocada 
em prática pelo governo 
de Erica Soler (PL) está ar-
recadando doações como 
produtos de limpeza itens 
de higiene pessoal e ali-
mentos para composição 
de cestas básicas. O tra-
balho tem ainda recebido 
a ajuda de empresários do 
ramo de alimentação que 
estão doando itens para 
compor a cesta básica 
que será eentregue aos 
beneficiados.

Os interessados em aju-
dar podem encaminhar 
o material doado para a 
sede da Assistência Social 
de Potim, que fica na rua 
Antônio de Oliveira Portes, 
nº 338, no Centro.

Da Redação 
Potim

Foto: Bruna Silva

Centro comercial de Pinda; após cinco casos confirmados de Covid-19 cidade decreta calamidade pública

Sucursal do Litoral Norte tem apenas 30% de funcionários trabalhando durante a pandemia
Foto: Francisco Assis

Uma das ruas centrais de Caraguatatuba; Prefeitura autuou agência da Caixa por descumprir decreto

Com a notificação, o banco 
tem dez dias para se defen-
der, e pode ser autuado em 
até 1.000 VRM (Valor de 
Referência do Município), 
o que equivale hoje a R$ 
3.570.

Região - A Prefeitura de 
Pindamonhangaba segue 
na fiscalização dos serviços 
e estabelecimentos após pu-
blicação de decreto restriti-
vo em ação contra o avanço 
do novo coronavírus e até o 
momento, cerca de sessenta 
empresas foram autuadas 
e três (de médio e grande 
porte) foram denunciadas 
ao Ministério Público, após 
desrespeitarem medidas 
protetivas contra o novo 
coronavírus.

Segundo a Prefeitura, as 
empresas que não seguirem 
as determinações estabele-
cidas ou que não adotem as 
medidas sanitárias serão au-
tuadas e interditadas numa 
ação conjunta pela Polícia 
Militar, Guarda Municipal 
e fiscalizações Sanitária, 
Posturas e Rendas. A multa 
sanitária poderá ser aplica-
da no valor de R$ 276,1 mil, 
além da responsabilização 
por crime contra a saúde 
pública.

Em Guaratinguetá, os fi-
cais vistoriaram 167 notifi-
cações das quais 15 foram 
autos de infração e duas 
interdições. Já Cruzeiro 
foram 98 vistorias, onde 25 
foram autuados.


