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Por atenção à querentena, Prefeitura decide 
cancelar eventos culturais até julho de Ubatuba

Ubatuba começa sua baixa 
temporada com todos os 
eventos turísticos, culturais e 
esportivos cancelados como 
forma de prevenção à pande-
mia do novo coronavírus. A 
cidade que já registrou 14 
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casos de Covid-19 e investiga 
uma morte.

A medida visa conter qual-
quer tipo de aglomeração 
entre pessoas, minimizando 
situações de contágio. O 
Município, que elabora um 
calendário anual, teve a sus-
pensão até o mês de julho.

Eventos que também re-

cebem apoio da Prefeitura 
quanto à estrutura se encai-
xam na resolução. Os secre-
tários de Turismo, Esportes 
e Lazer e FundArt (Fundação 
de Arte e Cultura) já en-
traram em contato com os 
organizadores para informar 
sobre a decisão.

Entre as atrações cancela-

das, o Festival da Mata Atlân-
tica (Blues na Mata), Festival 
do Camarão da Almada e 
Festa de São Pedro Pescador. 

Em nota, a Prefeitura soli-
citou “compreensão e apoio 
neste momento difícil e espe-
ra que, em breve, possamos 
retomar todos os eventos 
planejados e tão aguardados 

em nosso município”.
Entre os 14 casos con-

firmados para Covid-19 
em Ubatuba, quatro estão 
internados, nove sob inves-
tigação e a morte de um 
paciente aguarda resultados 
dos exames. Outras nove 
pessoas foram recuperadas 
da doença.

Comemoração de 2019 pela Festa de São Pedro Pescador, em Ubatuba; Prefeitura decide suspender eventos culturais neste ano em meio à pandemia do novo coronavírus
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Pinda registra segunda 
morte por coronavírus
Paciente estava internado há mais de dez dias; cidade confirma 15º caso

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba confir-
mou, no último domingo, 
a segunda morte causada 
pelo novo coronavírus na 
cidade. O homem recebeu 
todos os procedimentos 
médicos necessários, mas 
não resistiu à gravidade da 
doença. O idoso deu entrada 
no dia 13 de abril, na Santa 
Casa, e devido ao seu quadro 
de saúde, após permanecer 
na enfermaria, ele foi en-
caminhado para a Unidade 
de Terapia Intensiva. “O 
paciente tinha histórico de 
hipertensão, era ex-tabagis-
ta, e havia sofrido infarto 
há 15 anos”, informou a 
Prefeitura.
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UPA do Araretama, que passa a atender como hospital campanha, durante combate ao novo coronavírus

UPA's do Cidade Nova e 
Araretama atendem como 
Hospitais de Campanha

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba anunciou, 
nesta segunda-feira (27), 
que as UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) dos 
bairros Araretama e Cidade 
Nova serão Hospitais de 
Campanha no combate à Co-
vid-19. O prazo de entrega, 
informado pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), é a primeira 
semana de maio. De acordo 

a Prefeitura, a unidade do 
Araretama está aberta para 
que a população possa utili-
zar em casos de urgência e 
emergência. A UPA contará 
ainda com dez leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) para servir de retaguarda 
de alta complexidade para 
pacientes infectados pelo 
novo coronavírus.

Em meio à pandemia, região 
tem aumento de assassinatos

Apesar da redução do fluxo 
de pessoas circulando pelas 
ruas devido à pandemia de 
Covid-19, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) registrou 
um aumento de pouco mais 
de 3% no número de vítimas 

de assassinatos no primeiro 
trimestre deste ano, em com-
paração ao mesmo período 
de 2019.  Além de São José, 
Cachoeira Paulista e Ubatuba 
tiveram um crescimento preo-
cupante de casos.
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A Prefeitura de Aparecida 
entregou noventa kits de 
proteção individual para 
os profissionais de saúde 
da rede municipal. Entre os 
materiais entregues, óculos 
de proteção incolor, máscara 
facial de polímero transpa-
rente, avental descartável, 
luva de procedimentos e 
máscara tipo PFF 2 (que 
contém um filtro).

Aparecida libera
90 kits de EPI's 
para agentes de 
saúde municipal

O sistema Ceap (Centro de 
Estudos Avançados de Pinda-
monhangaba) recebeu um in-
vestimento para a ampliação 
das unidades. A proposta é 
garantir maior atendimento 
às famílias do município, 
com estrutura renovada. A 
unidade do Bem de Viver, 
na região Araretama, terá 
ampliação com verba de R$ 
1,5 milhões da infraestrutu-
ra, na escola municipal João 
Kolenda Lemos.

Pinda recebe
R$ 3,5 milhões 
para estrutura 
de Ceap’s

Caraguá amplia 
prazo do IPTU

Caraguatatuba ampliou o 
prazo de vencimento do IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) decido à Covid-19. 
O contribuinte passa a ter 
mais noventa dias para novo 
parcelamento.

Pág. 4



28 DE ABRIL DE 20202

Caraguá amplia prazo de vencimento 
do IPTU 2020 para mais noventa dias

UPA's do Cidade Nova e 
Araretama atendem como 
Hospitais de Campanha
Unidades estão responsáveis por 
receber pacientes da Covid-19 
com alta ou média complexidade

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba anunciou, 
nesta segunda-feira (27), 
que as UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) dos 
bairros Araretama e Cidade 
Nova serão Hospitais de 
Campanha no combate à Co-
vid-19. O prazo de entrega, 
informado pelo prefeito Isael 
Domingues (PL), é a primeira 
semana de maio.

De acordo a Prefeitura, a 
unidade do Araretama está 
aberta para que a popula-
ção possa utilizar em casos 
de urgência e emergência. 
A UPA contará ainda com 
dez leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para 
servir de retaguarda de alta 
complexidade para pacientes 
infectados pelo novo coro-
navírus.

O bairro do Cidade Nova 
terá trinta leitos de trata-
mento intermediário para 
pacientes testados positi-
vamente para a Covid-19 
e que precisarão de ob-
servação hospitalar, sem 
a necessidade de UTI. Os 
profissionais de saúde como 
médicos e enfermeiros, 
além de equipamentos ne-
cessários em leitos estão 
sendo preparados para 
colaborar no enfretamento 
da pandemia. Mais 11 novos 
leitos de UTI na Santa Casa 
estão em funcionamento 
para reforçar o combate ao 
vírus na cidade que já casou 
duas mortes.

O prefeito afirmou, em 
vídeo divulgado em rede 
social, que as unidades aju-
darão a desafogar o Pronto 
Socorro Municipal e evitar 
que a população precise fa-
zer grandes deslocamentos 
para receber auxílio médico.

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Fotos: Bruna Silva

Pinda registra segunda morte por Covid-19
Paciente de 65 anos estava internado há mais de dez dias; cidade chega a 15 casos confirmados

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba confir-
mou, no último domingo 
(26), a segunda morte cau-
sada pelo novo coronavírus 
na cidade. De acordo com o 
Município, o homem recebeu 
todos os procedimentos 
médicos necessários, mas 
não resistiu à gravidade da 
doença.

O idoso deu entrada no dia 
13 de abril, na Santa Casa, 
e devido ao seu quadro de 
saúde, após permanecer na 
enfermaria, ele foi encami-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

nhado para a Unidade de 
Terapia Intensiva. “O pa-
ciente tinha histórico de hi-
pertensão, era ex-tabagista, 
e havia sofrido infarto há 15 
anos”, informou a Prefeitura, 
que afirmou que a família foi 
comunicada do falecimento 
e receberá o apoio psico-
lógico dos profissionais de 
saúde mental da cidade para 
enfrentar o momento.

A Santa Casa ficou res-
ponsabilizada de conduzir 
o processo seguindo o pro-
tocolo recomendado pelas 
entidades sanitárias e de 
saúde.

Pindamonhangaba tem 
15 casos confirmados de 

Covid-19. Os últimos dois 
confirmados são de um pro-
fissional da área da saúde, de 
54 anos, que tem sintomas 
leves e faz o isolamento 
domiciliar; o outro caso de 
infecção é uma mulher, de 
61 anos, com histórico de 
viagem para a capital do 
estado. Ela está internada na 
enfermaria de uma unidade 
pública de saúde.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
Prefeitura, 11 pessoas estão 
internadas em hospitais 
públicos e privados. Ao me-
nos, 22 exames seguem em 
análise para confirmação ou 
descarte da contaminação.UPA do Araretama, que passa a atender como hospital campanha, durante combate ao novo coronavírus

Caraguatatuba ampliou 
o prazo de vencimento do 
IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano) em função 
dos problemas resultantes 
da Covid-19. De acordo com 
decreto do prefeito Aguilar 
Junior (MDB), no último dia 
16, o contribuinte passa a 
ter mais noventa dias para 
novo parcelamento.

A solicitação do novo 
parcelamento do tributo 
pode ser realizada por meio 
do cadastro ou através do 
e-mail cadastro.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br, ou 
pelos telefones (12) 3897-
8170, 3897-8100 (PABX) 
e WhatsApp (12) 99792-
3446.

Para novos parcelamen-
tos, a Área de Dívida Ati-
va remete instruções de 
acordos até maio de 2020, 
com vencimento para até 
noventa dias (três meses). 

Da Redação
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O atendimento é realizado 
de segunda-feira a sexta-
-feira, das 9h às 16h30, 
pelos telefones (12) 3897-
8182/8166/8222, WhatsA-
pp (12) 99755-2601 ou pelo 
e-mail dividaativa.fazenda@
caraguatatuba.sp.gov.br.

O CGSN (Comitê Gestor do 
Simples Nacional) validou 
a resolução elaborada no 
dia 18 de março, que adia 
o prazo de pagamentos de 
tributos federais, incluin-

do microempreendedores 
individuais, que também 
influenciam nos resultados 
econômicos consequentes 
da atual pandemia.

A resolução do CGSN está 
disponível no receita.eco-
nomia.gov.br. Já o decreto 
municipal para a prorro-
gação de pagamentos dos 
tributos pode ser acessado 
no Diário Oficial Eletrônico, 
ou pelo site da Prefeitura, 
o caraguatatuba.sp.gov.br.

Medidas auxiliam contra crise econômica após chegada do novo coronavírus
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TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 600,00 Telefone: 
99709-8800 ou 3125-
7424
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso. Telefone; 
3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 
Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
1.000.00. Telefone: 
99160-9218
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem. 
Ótima localização. 
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobi-
liada, valor R$ 650.00 
no Village Santana, 
interessados, ligar: 
3125-7464
Aluga-se kitnet na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, ótimo preço. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento 
no Beira Rio 1 com 

Banca de Jornal em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, tratar 
com o proprietário. 
Telefone: 99707-6207
Vendo uma Pitbike 
60,00, 1 capacete 
amarelo 20.00 e 1 
porta de vidro 60,00. 
Telefone: 3013-8784 
ou 99141- 7904
Frete, mudanças e 
carreto em geral é 
com o expressinho 
mineiro em toda a 
região e capital. Te-
lefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Vendo em Aparecida, 
mesa com 4 cadei-
ras, torneada. 1 arca 
grande que acompa-
nha guarda roupa de 
solteiro e cadeiras 
avulsas. Telefone: 
3105-3674
Preciso de um gabi-
nete antigo de máqui-
na de costura singer 
que cabe na máqui-
na. Falar com Cida. 
Telefone: 3125-7072
Vende-se um Totem 
Luminoso, para fa-
chada em aço, super 
resistente, completo, 
fechamento e  lâmpa-
das. Telefone: 99785-
6236
Vendo um Acordeon 
Longhini 80, baixos e 
violão gianinni. Tele-
fone: 98877-8501
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Anderson pintor, or-
çamento sem com-
promisso. Telefo-

ne: 99676-3124 ou 
98898-7360
Carlos Pirão. Faço 
calhas, rufos, pinga-
deiras, telhados. Pin-
tura interna e externa. 
Telefone: 98230-2793 
ou 98145-3533
Estágio de Direito a 
partir do 4º ano ou já 
formado. Enviar cur-
riculo para franquia-
vale@yahoo.com.br
Trabalho como cuida-
dora, acompanhante 
hospitalar, diurno, 
noturno, contato Gil-
mara. 
Telefone: 99168-3136
Vendo padaria mais 
charmosa da cidade, 
área nobre, freguesia 
formada. Negócio de 
ocasião. 
telefone: 98145-3109
Vende-se impresso-
ra HP, deskjet 3050, 
sem fio, impressora 
e scanner R$ 150.00. 
Telefone:
99676-2177
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. 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
quen o  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-

mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
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

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11) 
98351-1966
PINDA – vendo We-
ekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – 
Tr.F: 99140-3069
PINDA – vendo Fox 
Trend 1.0 8v ano 
2011 – 4pts – cinza 
- abaixo da tabela. 
Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 
1.8 8v – 4pts – G 
– d i r /ar / t r v.  Tr.F: 
99145-4820 
Vendo um gol G7, 
ano 2017, comple-
to, econõmico, pre-
ço justo. Somente 
vendas. Telefone: 
99662-1964
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
PINDA – vendo Cor-
sa Wind 1.0 ano 98 
IPVA ok – G – 2 pts 
– prata. Tr.F: 99798-
8701
PINDA – vendo C4 
Pallas 2.0 automático 
– prata. Tr.F: 98156-
4404
PINDA – vendo Sa-
veira G3 1.6 ano 
2003 – preta – G – 
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Mon-
tana Conquest 1.4 
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF: 
99103-3527
TAUBATÉ – vendo 
Yamaha Fase 250 
ano 2017 – único 
dono, 10.000 Km ro-
dados IPV 2020 ok, 
Tr.F: 98227-9186
Vende-se um Ecos-
port, em Lorena, fsl, 
1.6, flex, ano 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756 ou 3152-3071
Vendo Pál io, 1.0, 
ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 
15 . 8 0 0 .0 0 ,  IPVA 
p a g o .  Te l e f o n e : 
98823-7761 
Vende-se Onix, ltz,, 
ano 2014, flex, dire-
ção, vidro elétrico, 
trava elétr ica, to -
talmente revisado. 
IPVA pago. Telefone: 
99665-2324
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta 1.0 8v ano 
2006/07  – dir/trv/vd 
elétrico – Flex – pra-
ta. Tr.F: 99101-4072
TAUBATÉ – vendo 
XRE 300 ABS ano 
2013 – Flex. Tr.F: 
99685-9549
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta Class 1.0 8v 
ano 2008 – Flex – 
preto – 4pts IPVA ok. 
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo 
Cross Fox 1.6 ano 
2014 – 30.000km 
-  IPVA ok – ótimo 
estado. Tr.F: (11) 
94479-2232
TAUBATÉ – vendo 
Mer iva Max x 1.4 
MPFI 8v ano 2011 
- Flex – 5 pts. Tr.F: 
98707-6587
TREMEMBÉ – vendo 
XRE 300 ano 2014 – 
branca – ótimo esta-

do. Tr.F: 99236-7953
TREMEMBÉ – vendo 
Prisma Sedan Joy 
2.5 8v ano 2012 – 
4pts Flex Power. Tr.F: 
98274-1562
TREMEMBÉ – vendo 
Fusion 2.3 16v 162 
cv automático ano 
2006 – G – preto. 
Tr.F: 99650-0044
TREMEMBÉ – vendo 
Fusca 1600 ano 1981 
1.6 motor/cambio/
lataria/doc. Ok. Tr.F: 
99200-7869    
TREMEMBÉ – vendo 
Ka 1.0 8v ano 2013 – 
Flex – vd/trv elétrica 
– branco – IPVA ok. 
Tr.F: 99206-7683
TREMEMBÉ – ven-
do Honda Civic Se-
dan1.8 16v ano 2008 
– prata- Flex. Tr.F: 
97404-5192

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

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, 
documento ok, 87mil 
km rodado, pneus 
novos. Abaixo da 
FIPE. Telefone: 11 
97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, 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 

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

1 vaga coberta, 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área 
de serviço excelente. 
Telefone: 99676-2177
Aluga-se chácara 
para festas, bairro 
Bom Jardim. Tele-
fone: 3125-7437 ou 
99114-5073
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
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. 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
Vendo terreno no 
Campo do Galvão, 
medindo 900m², lotes 
juntos no valor de 
1 milhão e 300mil. 
Telefone 3132-8151 
ou 99709-0300
Vende-se casa Coo-
pemi, com 3 quartos 
(sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem. Total de 300m². 
Valor 420mil. Aceito 
financamento. Tele-
fone: 3132-8151 ou 
99709-0300
Vendo uma casa para 
reforma, preço ava-
liado como terreno. 
em Guaratinguetá no 
bairro da 
Pedreira. Escritura e 
IPTU, tudo certinho. 
Valor R$: 85.000.00. 
Mais informações no 
telefone: 12 99108-
2244
Vende-se apartamen-
to no centro de Gua-
ratinguetá, próximo 
ao Colégio do Carmo, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, vaga 

Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
A mangtube de Uba-
tuba trabalha com 
diversos t ipos de 
mangueiras e cone-
xões. Atendemos os 
mais variados seto-
res industriais forne-
cendo mangueiras 
montadas, confirme a 
necessidade de cada 
cliente. Telefone: 12 
99700-7559

TAUBATÉ – vendo 
máquina de café ex-
presso, pouco uso. 
Tr.F: 98118-5367
TAUBATÉ – vendo 
pia de lavabo már-
more italiano. 1,30 
–cuba 45cm. Tr.F: 
99168-9576
TAUBATÉ – vendo 
cadeirinha p/carro 
– preta/vermelha – 
ótimo estado. Tr.F: 
99128-9851
TREMEMBÉ – ven-
do fogão industrial 
Alfa – higienizado 0 
66 bocas, chapa e 
banho maria. Tr.F: 
98138-6484
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-

para garagem. Valor: 
165mil. Aceita 
apartamento em Lo-
rena como parte de 
pagamento. Telefo-
ne: 99220-2035 ou 
99759-5353
Vendo chacara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos fun-
dos, piscinas natu-
rais. Local lindo.
telefone: 99614-2077
Vendo casa no São 
Manoel, reformada e 
quitada, com piscina. 
Valor de ocasião. R$ 
115mil.
Telefone: 3013-6471 
ou 98811-1252
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 
metros da cachoeira 
do ipiranguinha
em término de cons-
trução, faltando ape-
nas acabamentos 
de pisos na cozinha, 
banheiro e sala.
Parte de cima com 
uma suíte. Terreno 
mede 7.5 metros de 
frente por 18 de fun-
do. Telefone: 
86 98180-3171
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vendo chácara no 
Bom Jardim, com 
área de 2000m², pla-
na, com escritura, 
bom local. R$
165.000.00. Telefone: 
99614-2077
Vendo casa no Portal 
das Colinas, 3 quar-
tos, sala, cozinha, 
2 banheiros, quin-
tal grande, espaço 
bom para lazer. R$ 
560.000.00. Telefone: 
99614-2077
Vende-se casa no 
bairro São Benedito, 
com 2 quartos, 2 ba-
nheiros, sala, cozinha 
grande e quintal. R$ 
198.000.00. Telefone: 
3132-4901
Vendo um aparta-
mento MRV em Apa-
recida, 2 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. R$ 
130.000.000. Telefo-
ne: 98811-1252 ou 
99740-7121
Vende-se uma casa 
no pedregulho, com 
1 quarto, sala, cozi-
nha banheiro, quintal. 
Valor R$
145.000.00. Contato; 
3132-8151 ou 99709-
0300
Vendo casa no bairro 
Santa Rita, próximo 
ao Hospital Frei Gal-
vão, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal, garagem. Va-
lor R$ 175.000.00. 

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 174/2020; 1307/2020GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de materiais para atender o programa estadual de controle de qualidade 
da água e pactuação do programa de ações da Vigilância Sanitária.
CONTRATADA: AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP
CNPJ Nº: 05.545.381/0001-08
CONTRATADA: HEXIS CIENTÍFICA LTDA CNPJ Nº:53.276.010/0001-10

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 175/2020; 2180/2020GPRO, 
com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste 
na aquisição de testes psicológicos e jogos para atender as necessidades das 
Unidades de Saúde.
CONTRATADA: CONCEITO PSI LTDA ME CNPJ Nº: 17.653.470/0001-57

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 70/2020 do PROC nº 172/2020-SUP – 2669/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de óculos de segurança com lentes de policarbonato e armação
anatômica, destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública 
decorrente do COVID-19 que serão fornecidos nas condições estabelecidas 
neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, independente 
de transcrição.
CONTRATADA: BORRACHAS BEM TE VI COMPANY LTDA
CNPJ Nº: 01.353.276/0001-16
VALOR TOTAL: R$ 1.050,00(um mil e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 22/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 116/20 SUP, 2053/2020GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO
DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima
referido, onde lê-se “Contrato nº 62/2020SUP”, leia-se “Contrato nº 63/2020SUP”. O
restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão: PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 27/2020 - PROC. Nº146/2020
O Município de Lorena-SP torna pública a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em locação de sistema de radiografia 
computadorizada (monocassete), com serviço de pacs e impressora de mesa pelo 
período de 12 meses. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h 
às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 32/2020 PROC. Nº 178/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva de aparelhos de academia 
de musculação, para atender as necessidades da academia da Secretaria de 
Esportes e Lazer de Lorena/SP, pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se 
às 09h30min do dia 12 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 Licitação

Pregão Presencial Nº 30/2020 PROC. Nº 173/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação de prédio e mobiliário nas localidades 
das Secretarias de Saúde e de Educação, com a disponibilização de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, a realizar-se às 09h30min do 
dia 11 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.

Eleições Sindicais
AVISO

Faço saber, aos que o presente virem 
ou dele tiverem conhecimento, que, 
nos dias 05 e 06 de agosto de 2020, 
das 08h00 às 23h00, serão realizadas, 
no Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Lorena, Guaratinguetá 
e Região, Eleições para composição da 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes e seus respectivos 
Suplentes, devendo o Registro de Chapas 
ser apresentado à Secretaria da Entidade, 
no horário das 08h00 às 12h00 horas e 
das 13h00 às 16h00, no período de 5 
(cinco) dias a contar da publicação deste 
Aviso. O Edital de Convocação da eleição 
encontra-se afixado na sede social do 
Sindicato. 
Lorena (SP), 23 de abril de 2020. 

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente
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Em meio à pandemia, região 
tem aumento de assassinatos
RMVale tem 88 vítimas da violência no primeiro trimestre; Cachoeira 
Paulista, Cruzeiro e Ubatuba são destaques negativos segundo Estado

Apesar da redução do fluxo 
de pessoas circulando pelas 
ruas devido à pandemia de 
Covid-19, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) re-
gistrou um aumento de pouco 
mais de 3% no número de 
vítimas de assassinatos no 
primeiro trimestre deste ano, 
em comparação ao mesmo 
período de 2019.  Além de 
São José dos Campos, Ca-
choeira Paulista e Ubatuba 
tiveram um crescimento 
preocupante de casos.

De acordo com dados divul-
gados pela SSP (secretaria de 
Segurança Pública do Estado) 
na última sexta-feira (24), 
a região teve ente janeiro e 
março 88 moradores mortos 
de forma violenta, sendo 87 
vítimas de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) e uma de latrocínio 
(roubo seguido de morte). O 
montante é 3,52% superior 
ao do primeiro trimestre do 
ano passado, que foi de 85 re-
gistros, sendo 80 homicídios 

Lucas Barbosa
RMVale

dolosos e 5 latrocínios.
Com 14 assassinatos, São 

José dos Campos está no topo 
da lista na região. O número 
é o dobro do contabilizado 
no mesmo período de 2019, 
que foi de 7.

Na vice-liderança, Ubatuba 
aparece com oito homicídios 
dolosos em 2020, represen-
tando um aumento de 60% 
em relação aos primeiros 
três meses do ano passado, 
quando cinco moradores 
foram mortos.

O crime de maior repercus-
são na cidade litorânea foi o 
assassinato do sargento da 
Polícia Militar, Fábio França, 
que tinha 36 anos, ocorrido 
na madrugada do dia 13 de 
janeiro no bairro Marafunda. 

Morto durante uma troca 
de tiros em frente à própria 
casa, o sargento foi alvejado 
com diversos disparos efetu-
ados por dois criminosos que 
tentaram roubar sua moto-
cicleta. A dupla segue presa 
aguardando o julgamento por 
latrocínio.

Empatada com Ubatuba em 
número de mortes violentas 
em 2020, Cruzeiro teve o 
mesmo montante de casos 

registrados nos primeiros três 
meses de 2019.

O crime que mais chocou a 
população de Cruzeiro neste 
ano, foi registrado em 9 de 
janeiro, quando dois jovens, 
de 19 e 22 anos, foram mor-
tos a tiros em um condomínio 
no bairro Parque Primavera. 
O principal suspeito do du-
plo homicídio, que teria sido 
motivado por um desentendi-
mento entre o trio, foi preso 
após operação das polícias 
Civil e Militar.

Já Cachoeira Paulista, que 
não teve assassinatos entre ja-
neiro e março do ano passado, 
contabiliza quatro homicídios 
dolosos em 2020. O crime 
que gerou mais comoção 
na cidade ocorreu em 20 de 
janeiro no Centro e vitimou 
o morador Jair Ferreira, que 
tinha 56 anos, morto na 
frente do próprio filho, de 
28 anos. A dupla estava no 
interior do carro da família 
na rua Deocleciano Azevedo, 
quando um jovem de 25 anos 
se aproximou e efetuou diver-
sos disparos contra o veículo, 
atingindo fatalmente Ferreira. 
Preso poucas horas depois no 
bairro Embauzinho, o atirador 

Viaturas da POlícia Militar de Cruzeiro, cidade que repetiu o número de casos nos dois levantamentos; índice preocupa Estado em meio à pandemia

Fotos: Arquivo Atos

confessou que o objetivo da 
ação era assassinar o filho 
da vítima.

Dividindo a terceira coloca-
ção do ‘Ranking da Violência’ 
em 2020, com seis assassi-
natos cada, aparecem: Cara-
guatatuba, Caçapava, Jacareí, 
Lorena e Pindamonhangaba.

Os demais municípios da 
RMVale que registraram 
mortes violentas neste ano fo-
ram: Aparecida (1), Areias (1), 
Campos do Jordão (2), Cunha 
(2), Guaratinguetá (4), Igaratá 
(1), Ilhabela (1), Lagoinha (2), 
Potim (1), Roseira (1), São 
Bento do Sapucaí (1), São Luíz 
do Paraitinga (1), Silveiras (1), 
Taubaté (4) e Tremembé (1).

Patrimônio – As estatísticas 
do Estado revelaram ainda 
que em contrapartida ao 
aumento de assassinatos, a 
RMVale teve no primeiro tri-
mestre quedas nos números 
de furtos e roubos no compa-
rativo com 2019. 

Enquanto o primeiro indi-
cador teve uma redução de 
20%, caindo de 7.082 para 
5.630 casos, o outro teve 
uma diminuição de 5%, pas-
sando de 3860 para 3.664 
ocorrências.

O sistema Ceap (Centro de 
Estudos Avançados de Pinda-
monhangaba) recebeu um in-
vestimento para a ampliação 
das unidades. A proposta é 
garantir maior atendimento 
às famílias do município, com 
estrutura renovada.

A unidade do Bem de Viver, 
na região Araretama, terá 
ampliação com verba de R$ 
1,5 milhões da infraestrutura, 
na escola municipal João 
Kolenda Lemos. A medida 
deve ampliar o espaço em 
852m² de área construída, 
disponibilizando mais nove 
salas de aula, sanitários, pátio 
coberto com palco e quadra 
poliesportiva coberta, bus-
cando beneficiar bairros de 
maior vulnerabilidade.

De acordo com a secretária 
de Obras e Planejamentos, 
Marcela Franco, o trabalho 
reforça o espaço pensando 
nos altos níveis de chuvas, 

Da Redação
Pindamonhangaba

melhorando as condições do 
prédio, além de proporcionar 
um ambiente educacional e 
motivador aos alunos.

O Ceap Castolira, situado 
ao lado da escola municipal 
Professora Julieta Reale Vieira, 
recebeu investimento de quase 
R$ 2 milhões, sendo ampliada 
em mais 880m². Serão mais 
seis novas salas, sendo duas 
multiuso, uma brinquedoteca, 
sala de leitura, sala de vídeo 
e uma sala multimídia. No-
vos sanitários também serão 
instalados, além de, área de 
serviço de apoio com cozinha, 
DML, refeitório e cobertura da 
quadra poliesportiva.

O prefeito Isael Domingues 
(PL) destacou que os novos 
espaços serão destinados ao 
ensino integral e realização 
de atividades variadas para as 
crianças, valorizando o desen-
volvimento motor, intelectual 
e oferecer maior proteção e 
conforto para os alunos. A 
expectativa na cidade é para 
entrega das novas estruturas 
ainda no primeiro semestre.

Pinda recebeverba de 
R$ 3,5 milhões para 
ampliar estrutura de 
unidades do Ceap’s
Unidades do Araretama e Castolira 
garantem ampliação com promessa 
de entrega das obras até mês de junho

A Prefeitura de Aparecida 
entregou noventa kits de 
proteção individual para 
os profissionais de saúde 
da rede municipal. Entre os 
materiais entregues, óculos 
de proteção incolor, máscara 
facial de polímero transpa-
rente, avental descartável, 
luva de procedimentos e 
máscara tipo PFF 2 (que 
contém um filtro).

Segundo a secretaria de 
Saúde, o Município já for-
neceu mais de setecentas 
máscaras de proteção tipo 
PFF2 para as equipes de saú-
de e para Guarda Municipal, 
equipe do cemitério, fiscali-
zação, e demais profissionais 
que têm dado fundamental 
apoio no combate à dissemi-
nação do novo coronavírus.

“Temos mantido o abas-
tecimento regular de álcool 
em gel, sabonete líquido, 
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papel toalha, máscaras des-
cartáveis e demais produtos 
de limpeza, higienização e 
desinfecção dos serviços de 
saúde”, afirmou a secretária 
de Saúde de Aparecida, Ana 
Caroline Sbrana.

Aparecida entrega 90 
kits de proteção para 
agentes de saúde


