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Comércio retoma atividades após flexibilização de Soliva
Decreto libera atendimentos via Drive Thru e autoriza salões e barbearias; uso de máscaras segue obrigatório em Guará

A quarta-feira foi marcada 
por movimentos de comer-
ciantes que pediram a flexi-
bilização do setor em Gua-
ratinguetá. De uma carreata 
pela manhã, que mobilizou 
dezenas de empresários, à 
uma reunião no fim da tarde, 
com o prefeito Marcus Soliva 
(PSC), a manifestação conse-
guiu do Município um novo 
decreto, com regras mais 
brandas contra o avanço do 
novo coronavírus na cidade.

A carreata percorreu as 
principais vias de Guaratin-
guetá entre as 8h30 e 10h. 
O principal pedido do grupo 
era referente a reabertura 
de todo o comércio, de for-
ma gradativa. O impacto 
negativo no comércio local 
foi sentido por boa parte 
dos comerciantes durante o 
feriado de Páscoa e o temor 
de novos prejuízos com as 
comemorações do Dia das 
Mães, em 10 de maio, caso 
as portas estejam fechadas, 
acarretaram na mobilização.

O isolamento domiciliar, 
imposto pelo Governo do 
Estado de São Paulo no fim 
de março com o objetivo de 
evitar a propagação do co-
ronavirus, foi estendido até 
o próximo dia 11. O proprie-
tário das Lojas Teddy, Beto 
Issa, destacou que o grupo 
entende a situação atípica 
causada pela pandemia, mas 
é necessária uma abertura 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

gradativa do comércio e o 
retorno das atividades eco-
nômicas no município.

Issa participou da reunião 
com o prefeito Marcus So-
liva (PSC) e representantes 
da segurança pública e do 
comércio, na última quarta 
a noite. Ele confirmou que o 
Executivo acatou os pedidos. 
“O prefeito flexibilizou para 
nós operarmos o comércio 
todo no sistema Drive Thru. 

Então os clientes podem 
ligar ou mandar mensagens 
via WhatsApp para fazer os 
pedidos e a gente entrega na 
porta da loja para eles, com 
uso de máscaras e respeitan-
do todas as determinações da 
vigilância”.

De acordo com Issa, óticas, 
salões de beleza e barbearias 
também estão permitidas a 
atender e receber clientes, 
de acordo comas medidas re-

comendadas pela Vigilância 
Epidemiológica do Estado. 
Cada setor do comércio terá 
uma especificação e deverá 
respeitar os requisitos pu-
blicados no novo decreto, 
assinado por Soliva na última 
quarta. As novas determina-
ções entram em vigor no ato 
de sua publicação.

O decreto foi publicado no 
Diário Oficial de Guaratingue-
tá informa que os pedidos, 

via serviço drive thru, devem 
ser feitos por telefone ou por 
aplicativo de mensagens ou 
pedidos. É proibida a entrada 
de clientes no interior de 
estabelecimentos comerciais, 
assim como também fica ve-
dada a formação de filas ou 
quaisquer tipos de aglomera-
ções. Os produtos devem ser 
entregues diretamente para 
o cliente, no carro ou moto, 
caso ele esteja em veículo de 

transporte.
Os estabelecimentos não 

poderão funcionar com por-
tas abertas ou levantadas. O 
acesso à parte interna das 
lojas será apenas para fun-
cionários. É recomendado 
que os funcionários com 
idade acima de 60 anos não 
realizem o atendimento pú-
blico do sistema Drive Thru, 
e permaneçam a serviços 
internos.

Para evitar filas de pes-
soas na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, a Prefei-
tura reservou as ruas Co-
mendador Rodrigues Alves, 
Comendador João Galvão 
e Dr. Martiniano como vias 
para estacionamento e aten-
dimentos dos serviços Drive 
Thru. Os clientes do sistema 
Drive Thru que estiverem 
sem máscara não poderão 
ser atendidos.

O decreto autoriza o fun-
cionamento de salões de 
beleza e barbearias, mediante 
solicitação junto à Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica 
do Município, seguindo as 
exigências estabelecidas. 
Todos os passageiros do 
Transporte Urbano de Gua-
ratinguetá terão que usar 
máscara. O usuário que não 
estiver utilizando máscara de 
proteção, não poderá entrar 
no veículo.

Estava programada uma 
live do prefeito Marcus Soliva 
para a noite da última quarta, 
mas o conteúdo não foi ini-
ciado antes do fechamento 
dessa edição.

Lorena aprova 
“bolsa” a 5.851 
famílias em alta 
vulnerabilidade
“Programa de Renda Emergencial Temporária” 
libera auxílio de R$ 122 mensais; investimento 
com auxílio financeiro ultrapassa os R$ 1,4 milhão

A Câmara de Lorena apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto que tenta amenizar os 
impactos da pandemia do 
novo coronavírus na popula-
ção de baixa renda. A  criação 
do “Programa de Renda Emer-
gencial Temporária”, garante 
auxílio de R$ 244,96 para 
famílias carentes, em meio à 
pandemia da Covid-19. A me-
dida foi apresentada na última 
quinta-feira, em reunião que 
contou com 15 vereadores, 

assessores, o prefeito Fábio 
Marcondes (sem partido) e a 
vice-prefeita Marietta Bartele-
ga (DEM). Serão duas parcelas 
de R$ 122,48, com investi-
mento de R$ 1.432.558,84 
para 5.851 famílias em situ-
ação de extrema pobreza e 
vulnerabilidade no município. 
Serão beneficiadas com a 
renda emergencial temporá-
ria as famílias cadastradas 
no CadÚnico da Assistência 
Social até 20 de março deste 

ano, consideradas em vulne-
rabilidade social. A divisão dos 
atendidos será em: 1.177 fa-
mílias em situação de extrema 
pobreza, com renda per capita 
mensal de R$ 0 à R$ 89; mais 
2.484 famílias em situação 
de pobreza, com renda per 
capita mensal de R$ 89,01 à 
R$ 178; e 2.190 famílias de 
baixa renda, com renda per 
capita de R$ 178,01 a meio 
salário mínimo.Crianças no Parque das Rodovias; programa foca famílias carentes

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Leandro Oliveira

Comércio de Guaratinguetá, fechado até quarta-feira, retoma atividades com sistema drive thru, após decreto que flexibilizou atividades

Luz tem isenção
por três meses
a 65 mil famílias 
da RMVale

Uma das medidas reforça-
das para amenizar o impacto 
financeiro na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) é 
o incentivo à adesão a Tarifa 
Social de Energia Elétrica. 
Cerca de 65 mil famílias da 
região podem ter acesso ao 
serviço e ainda não estão 
cadastradas. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, na última 
semana, que somente serviços 
de saúde de urgência e emer-
gência estão autorizados a 
funcionar durante o período 
de quarentena. A intenção é de 
evitar a exposição e diminuir o 
risco de contágio na cidade que 
tem casos de contaminação 
comunitária.

Pinda altera 
atendimentos 
para pacientes 
de coronavírus
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Moradores de área ocupada no Parque das Rodovias; famílias carentes são alvo de programa assistencial

Tarifa Social deve isentar conta de luz por 
três meses para 65 mil famílias na região
Possíveis atendidos ainda não solicitaram sistema; Pinda, Guará e Lorena têm mais de 12 mil residências

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Fotos: Arquivo Atos

Lorena aprova “bolsa” a 5.851 famílias 
carentes para amenizar impactos da crise
“Programa de Renda Emergencial Temporária” libera auxílio de R$ 244; investimento ultrapassa os R$ 1,4 milhão

A Câmara de Lorena apro-
vou por unanimidade o pro-
jeto da Prefeitura que tenta 
amenizar os impactos da 
pandemia do novo coro-
navírus na população de 
baixa renda. Após criar nova 
polêmica na cidade, a pro-
posta conseguiu apoio dos 
vereadores para a criação do 
“Programa de Renda Emer-
gencial Temporária”, um 
auxílio de R$ 244,96 para 
famílias carentes, em meio à 
pandemia da Covid-19.

A medida, apelidada de 
“bolsa família municipal”, 
foi apresentada na última 
quinta-feira, em reunião 
que contou com 15 verea-
dores, assessores, o prefei-
to Fábio Marcondes (sem 
partido) e a vice-prefeita 
Marietta Bartelega (DEM). 
Serão duas parcelas de R$ 
122,48, com investimento 
de R$ 1.432.558,84 para 
5.851 famílias em situação 
de extrema pobreza e vul-
nerabilidade no município.

Serão beneficiadas com a 
renda emergencial temporá-
ria as famílias cadastradas 

Da Redação
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no CadÚnico da Assistência 
Social até 20 de março deste 
ano, consideradas em vulne-
rabilidade social. A divisão 
dos atendidos será em: 1.177 
famílias em situação de ex-
trema pobreza, com renda 
per capita mensal de R$ 0 à 
R$ 89; mais 2.484 famílias 
em situação de pobreza, com 
renda per capita mensal de 
R$ 89,01 à R$ 178; e 2.190 
famílias de baixa renda, com 
renda per capita mensal de 
R$ 178,01 a meio salário 
mínimo. O valor foi decidido 
com referência no valor mé-
dio dos repasses Programa 
Bolsa Família, na forma de 
cartão multirede.

O projeto foi assinado no 
último dia 15, quase um 
mês após a cidade decretar 
emergência em saúde pú-
blica e adoção de medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio 
pela Covid-19. A expectativa 
inicial era para votação na 
última sexta-feira (17), mas 
um imbroglio entre Pre-
feitura e Câmara atrasou a 
definição para a noite desta 
segunda-feira (20).

Sobre os impactos econô-
micos da emergência sani-
tária, o projeto destaca que 

“…A população mais afetada 
pela crise será aquela que 
já estava em condições de 
vulnerabilidade social e eco-
nômica. Essa população, em 
Lorena, pode ser identificada 
pelo Cadastro Único, que é 
à base de dados do Governo 
Federal sendo ali registradas 
as informações socioeconô-
micas das famílias de baixa 
renda domiciliadas no ter-
ritório brasileiro, que são 
aquelas que possuem uma 
renda mensal de até meio 
salário mínimo por pessoa”.

A Prefeitura frisou que o 
benefício poderá ser cance-
lado antes de seu prazo final 
caso seja constatada alguma 
irregularidade na obtenção. 
A proposta revela ainda um 
levantamento para mapear 
áreas de maior necessida-
de. Segundo a Prefeitura, 
os bairros com maior con-
centração de famílias em 
vulnerabilidade são: Parque 
das Rodovias, Cecap, Cidade 
Industrial, Bairro da Cruz, 
Vila Passos e Santo Antônio.

Após a aprovação, o texto 
segue agora para sanção de 
Marcondes. A expectativa é 
que o recurso seja liberado 
ainda nesta semana.

Uma das medidas reforça-
das para amenizar o impacto 
financeiro na RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) é 
o incentivo à adesão a Tarifa 
Social de Energia Elétrica. 
Cerca de 65 mil famílias da 
região podem ter acesso ao 
serviço e ainda não estão 

Da Redação
RMVale

cadastradas. A cobrança pelo 
fornecimento de energia 
deve ser suspensa por três 
meses.

De acordo com um levanta-
mento da EDP, essas famílias 
de maior vulnerabilidade 
têm direito ao benefício 
que isentará a cobrança 
do consumo de energia de 
até 220kW/h pelos meses 
de abril, maio e junho, mas 
não estão inscritas ou estão 
desatualizadas junto à dis-

tribuidora.
O estudo destaca a quan-

tidade de famílias poten-
ciais ao serviço na região, 
como Pindamonhangaba que 
possui 6.342 famílias, Gua-
ratinguetá (3.497), Lorena 
(2.795), Cruzeiro (2.442), 
Cachoeira Paulista (1.755), 
Potim (1.138), Aparecida 
(904), Roseira (625) e Canas 
(345).

Para ter direito a Tarifa So-
cial, o interessado deve aten-

der alguns critérios como ter 
a família inscrita no CadÚni-
co para Programas Sociais 
do governo Federal, com ren-
da familiar mensal per capita 
comprovadamente menor ou 
igual a meio salário mínimo 
nacional; os idosos com 65 
anos ou mais e pessoas com 
deficiência que recebam o 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência 
Social) também podem ser 
beneficiados; famílias inscri-

tas no CadÚnico com renda 
mensal de até três salários 
mínimos, que tenha portador 
de doença ou patologia em 
que o tratamento médico 
requeira uso continuado de 
aparelhos, equipamentos ou 
instrumentos que dependam 
do consumo de energia elé-
trica e famílias indígenas 
ou quilombolas inscritas no 
CadÚnico.

Os interessados devem 
solicitar a isenção pelo link 
edp.com.br/tarifasocial ou 
pela Central de Atendimen-

to no 0800 721 0123. As 
residências que já possuem 
o serviço tiveram o benefício 
aplicado automaticamente. 

A EDP destacou que em 
caso de consumo acima de 
220kWh, a diferença será 
cobrada normalmente. A 
recomendação é de que a 
energia seja utilizada de 
forma racional e sem des-
perdícios. “No cenário que 
estamos vivendo, a Tarifa 
Social de Energia se torna 
ainda mais relevante para 
as famílias atendidas. É de 
extrema importância que os 
clientes cadastrados usem a 
energia de forma eficiente 
para não ultrapassar o limite 
dos 220 kW/h estipulado 
pelo Governo Federal, já que 
o valor excedente será cobra-
do”, salientou o diretor geral 
da EDP, Marney Antunes.

• Número de Identificação Social (NIS) atualizado 
• Conta de energia;

• CPF, RG ou Rani (Registro Administrativo de 
Nascimento Indígena);

• Contrato de aluguel, se for inquilino do imóvel;

• Se receber o BPC é preciso apresentar o número 
do benefício;

• A família inscrita no Cadastro Único com renda 
mensal de até três salários mínimos, que tenha por-
tador de doença ou deficiência em que o tratamento 
requeira o uso continuado de equipamentos que 
demandem consumo de energia elétrica, é neces-
sário apresentar o relatório e atestado subscrito 
por profissional médico;

Documentos necessários para o cadastro
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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-
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 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: 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 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pere-
queaçu. Edícula com 
um quarto com sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. 
Entrada independen-

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-
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
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-

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
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

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 
m inas .  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, 

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

te. Garagem para 
moto. Permitido um 
cachorro. Ótima lo-
calização, direto com 
proprietário. Telefone: 
12 99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Guará - Casa na 
Coronel Tamarindo, 
com 2 quartos + 1 
fora, sala, varanda, 
garagem para 2 car-
ros. Preço abaixo do 
mercado. Telefone: 
3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Caraguá - Vendo Kit-
net em condomínio 
fechado, 800 metros 
da praia Martins de 
Sá, condomínio no 
valor de 550,00 (já in-
cluso agua, luz, wifi, 
ampla area de lazer, 
com piscina, quadra 
de areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862

Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-

8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 
carreta rodoviária, ca-
pacidade 5 pessoas. 
Tr.F: 98180-3336
Caraguá – Vendo 
impressora térmi-
ca USB e ethernet 
48 colunas. 80 mm. 
Tr.F:97401-7570
Caraguá – Vendo sax 
Baritono Galasso – 
ótimo estado. Parcelo 
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Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, na úl-
tima semana, que somente 
serviços de saúde de urgência 
e emergência estão autori-
zados a funcionar durante o 
período de quarentena. A in-
tenção é de evitar a exposição 
de pessoas e diminuir o risco 
de contágio na cidade que 
tem casos de contaminação 
comunitária.

Segundo informações da 
administração, atendimentos 
como psicólogos e clínicas 
médicas só poderão ser rea-
lizados em casos de extrema 
necessidade ou de tratamento 
contínuo, como de pacientes 
diabéticos ou psiquiátricos. “O 
propósito de todas as nossas 
ações e decretos é salvar 
vidas”, afirmou a secretária 
de Saúde, Valéria dos Santos.

Estão autorizados a fun-
cionar na área saúde em 
casos necessários: médicos, 
dentistas, fisioterapeutas, psi-
cólogos, podólogos e óticas. 
Farmácias, laboratórios de 
análise e diagnósticos per-
manecem abertos, mas com 
restrições sanitárias.

Ainda no último mês, o 
Município suspendeu os aten-
dimentos nas unidades de 
saúde dos bairros, incluindo 
aqueles que estavam previa-
mente agendados. Os locais 
estão abertos somente para 

Pinda altera atendimentos na rede de 
saúde para pacientes de coronavírus
Com foco na Covid-19nidades recebem somente casos de urgência e emergências; 
consultas de rotina e análise de exames laboratoriais estão suspensas no município

receber pessoas em livre 
demanda com suspeitas de 
coronavírus ou dengue. O 
Laboratório Central também 
suspendeu as coletas de exa-

mes rotineiras. Ele passou 
a atender somente casos 
de urgência como dengue, 
hemodiálise, quimioterapia, 
controle de coagulação e 

gestantes com encaminha-
mento médico. De acordo 
com a pasta responsável, os 
exames de BHCG – que iden-
tifica gravidez – são coletados 

das 13 às 15h, e a análise de 
curva glicêmica, realizada no 
último trimestre de gestação, 
também será colhida em me-
nor escala.

Prefeituras monitoram possíveis infectados em velório em Cruzeiro

Após participarem na última 
semana do velório de um idoso 
diagnosticado posteriormente 
com Covid-19, mais de cem 
moradores de Lavrinhas são 
monitorados pela Vigilância 
Epidemiológica por suspeita 
de terem contraído a doença. 
Com a informação de que 
o homem de 85 não tinha 
infecção por meio do novo 
coronavírus, o sepultamento 
não respeitou as medidas de 
segurança recomendadas pela 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde).

O grupo, que não havia sido 
informado que o finado pode-
ria estar infectado, deverá per-
manecer em isolamento social 
por no mínimo duas semanas.  

A Prefeitura de Lavrinhas 
publicou na manhã do último 
domingo um comunicado em 
sua página oficial na rede so-
cial Facebook, revelando que 
monitora 23 familiares que 
participaram da despedida de 
José João da Silva, que tinha 85 
anos, realizado no último dia 
16 no velório da funerária San-
ta Clara em Cruzeiro. O idoso 
era proprietário do tradicional 
espaço de lazer “Rancho do Zé 
João”, em Lavrinhas.

Além de ressaltar que os 
parentes do empresário per-
manecerão em isolamento 
domiciliar por no mínimo 14 
dias, a nota oficial solicita que 
os demais moradores de La-
vrinhas que acompanharam o 
velório também permaneçam 
em suas casas e que entrem 
em contato com a secretaria 
de Saúde caso sintam algum 
sintoma da Covid-19, como 
febre e dificuldades em res-
pirar, através do telefone (12) 
3146-1202. Já os moradores 
de Cruzeiro, que participaram 
da despedida, devem contatar a 

Lucas Barbosa
RMVale

Vigilância Epidemiológica pelo 
0800 878 9628.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Cruzeiro revelou que até 
a tarde desta segunda-feira 
(20) 78 moradores entraram 
em contato pelo call center, 
sendo orientados também a 
permanecerem em isolamento   
domiciliar.

Comandado pelo prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (SD), 
o Executivo informou que 
determinou a abertura de uma 
sindicância para averiguar o 
que levou a Santa Casa, que 
está sob intervenção municipal, 
emitir o atestado de óbito do 
idoso sem a descrição de caso 
suspeito de Covid-19.  

A ausência da informação 
levou a funerária Santa Clara a 
não destinar um caixão lacra-
do ao finado e promover seu 
velório em cerimônia aberta 
ao público no último dia 16. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
não são recomendadas as reali-
zações de funerais de pacientes 
confirmados ou suspeitos de 
Covid-19 devido à aglomera-
ção de pessoas, propiciando o 
contágio da doença. 

Pouco mais de três horas 
após o início do velório, a fu-
nerária e a família de Zé João 
receberam a informação de 
que ele poderia ter sido vítima 
do coronavírus.  Na manhã do 
dia seguinte, após o enterro 
do idoso, a direção da Santa 
Rita registrou um boletim de 
ocorrência na Polícia Civil para 
que a Santa Casa apresentasse 
a real causa da morte de Zé 
João. Já no início da tarde, 
a funerária foi oficialmente 
notificada sobre o resultado 
positivo para Covid-19. 

De acordo com a Prefeitura, 
o paciente deu entrada na 
Santa Casa no último dia 9, 
com sintomas suspeitos de 
Covid-19. Na sequência, ele 
foi submetido a um exame 
tipo teste rápido (IGG/IGM), 
em laboratório particular 
externo, que teve resultado 
negativo para a doença, e 
que ainda assim, o paciente 
foi mantido dentro do proto-
colo do Ministério da Saúde 
para casos suspeitos. Porém, 
durante o sepultamento do 
idoso, o hospital teria recebido 
o laudo oficial do laboratório 
credenciado pelo Ministério 
da Saúde, com o resultado 
positivo para a doença. 

Em um vídeo publicado na 
página oficial do “Rancho do 
Zé João”, o genro do idoso, 
Paulo Santos, demonstrou sua 
indignação diante o ocorrido. 
“Além de sermos obrigados a 
lidar com a dor do luto, temos 
que ficar confinados em casa 
por causa dessa situação. Que-
remos deixar claro que reali-
zamos o velório aberto porque 
até então não havíamos sido 
informados sobre esta suspei-
ta de coronavírus. Queremos 
que a verdade apareça e o res-
ponsáveis respondam por esta 
falha, já que infelizmente não 
foram seguidos os protocolos 
adequados de segurança”. 

Enquanto a morte de Zé 
João é o único caso confir-
mado de coronavírus em 
Lavrinhas, Cruzeiro registra 
dois óbitos e três moradores 
infectados pelo Covid-19.

Além de uma morte, a ci-
dade tem outros 24 casos 
suspeitos, aguardando resul-
tados de exames do Instituto 
Adolfo Lutz.

Cruzeiro apura falha em atestado de óbito de Zé 
João; população teme contágio de novo coronavírus

Os aprovados no concur-
so público de Potim come-
çaram a ser convocados 
pela Prefeitura no próximo 
mês. O chamamento é feito 
por etapas devido à pande-
mia do novo coronavírus.

No próximo dia 4, o pri-
meiro colocado nos cargos 
de contador, técnico em 
segurança do trabalho e o 
primeiro e o segundo para 
ser procurador jurídico, 
devem comparecer ao paço 
municipal, que fica na praça 
Miguel Correa dos Ouros, 
nº 101, no Centro, às 9h.

Segundo o edital, o can-
didato só tomará posse no 
cargo caso seja aprovado 
após realização de exames 
médicos, realizado no mes-
mo dia. Todos receberão a 
convocação por correspon-
dência nos endereço infor-
mado na ficha de inscrição.

Os editais do concurso 
público de Potim estão 
disponíveis no site potim.
sp.gov.br.

Da Redação
Potim

Potim convoca 
aprovados em 
concurso para 
ampliar equipe

Atendimento na Santa Casa de Pindamonhangaba; cidade altera sistema na rede municipal, com foco em pacientes com novo coronavírus
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Prefeitura de Potim; convocação
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