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Funcionários da Prefeitura descarregam caminhão com cestas básicas, doadas para famílias de maior vulnerabilidade social em Lorena
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Região inicia entregas de 
cestas básicas do Estado

O pacote de cestas básicas 
anunciadas pelo govenador 
João Doria (PSDB), no último 
dia 15, começou a ser distri-
buído por cidades da região. 
A entrega de vinte mil cestas 
básicas à famílias em extrema 

pobreza de todo o estado tenta 
reduzir os impactos da pande-
mia do novo coronavírus.

Estão sendo distribuídas 
quatro milhões de cestas de 
alimentos, um milhão por mês 
até julho. Na RMVale (Região 

Ação com nove mil unidades é uma medida para ajudar pessoas em 
situação de extrema pobreza durante a pandemia do novo coronavírus

Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte), as 
cidades que receberão os 
benéficos na primeira etapa 
são Areias, Cachoeira Paulista, 
Canas, Cruzeiro, Cunha, Lagoi-
nha, Lorena, Pindamonhan-

gaba e Potim. A ajuda será 
destinada à pessoas que tem 
o CadÚnico (Cadastro Único) 
junto à assistência social, com 
renda de até R$ 89 per capita 
mensal.
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Pindamonhangaba tota-
lizou 18 casos de Covid-19 
(novo coronavírus), nesta 
quarta-feira. De acordo com 
informações divulgadas pela 
Prefeitura, um homem de 
37 anos, que esteve em São 
Paulo recentemente, é o 
mais novo paciente com caso 
confirmado na cidade. Na 
terça-feira, a administração 
havia notificado mais duas 
contaminações. O paciente 

Novo caso eleva para 18 
contaminações em Pinda

desta quarta-feira apresen-
tou sintomas da covid-19 no 
último dia 18, e foi atendido 
pela rede particular de 
saúde. Ele segue em trata-
mento fazendo o isolamento 
domiciliar e passa bem. No 
dia anterior, a secretaria 
de Saúde havia confirmado 
mais dois casos de Covid-19, 
ambos de funcionárias da 
área da saúde.
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Santa Casa de Pinda, que tem novos casos de Covid-19 confirmados

Soliva antecipa recarga 
de vale transporte de 
servidores como forma 
de socorro à Oceano

O socorro financeiro, pedi-
do pela empresa Rodoviário 
Oceano, será feito por meio 
da antecipação da recarga de 
cartões do transporte coletivo 
em Guaratinguetá. O prefeito 
Marcus Soliva (PSC) confirmou 
que antecipará três meses 
de recarga dos cartões para 
os servidores municipais. O 
valor gerado com a recarga 
antecipada vai para os cofres 
da Oceano e assegura trinta 
dias de pagamentos de folhas 
salariais e combustível.

A Prefeitura paga R$ 130 
mil por mês com os cartões 
do transporte coletivo para 
seus servidores. Antecipando 
os meses de junho, julho e 
agosto, o Executivo vai pagar 
entre R$ 330 e R$ 390 mil de 
uma só vez. A Oceano tem uma 
despesa média mensal de R$ 
330 mil com folha salarial e 
combustível e viu sua arreca-
dação sucumbir mais de 85% 
desde o início da pandemia do 
novo coronavírus. O pedido de 
socorro foi feito para manter os 
serviços ativos.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Prefeito descarta abertura de crédito 
de R$ 1 milhão; Prefeitura vai antecipar 
compra de três meses paga garantir 
caixa de trinta dias para empresa

Em coletiva de imprensa na 
última terça-feira, o prefeito 
confirmou que apresentou a 
proposta para a empresa e 
recebeu um retorno positivo 
da Oceano. A antecipação da 
recarga dos cartões será feita. 
“A gente faz o carregamento 
mensal dos cartões. Fizemos 
a proposta de fazer o car-
regamento trimestral. Com 
isso, ela teria esse incremento 
financeiro, antecipando, esses 
três meses, que já é previs-
to na lei orçamentária, para 

que ela possa honrar seus 
compromissos trabalhistas, 
insumos, de forma que ela 
não interrompa o transporte 
coletivo”, explicou Soliva.

Para prestar os serviços 
ao município, a Oceano de-
positou R$ 2 milhões de 
outorga, que serão investidos 
em melhorias no transporte 
público municipal e na aqui-
sição de pontos de ônibus. 
Aproximadamente R$ 1,05 
milhão será investido. O pre-
feito foi indagado se parte da 
outorga poderá ser destinada 
à Oceano, futuramente, caso o 
período de isolamento social 
devido a pandemia do novo 
coronavírus se estenda.

“Esse é um caminho que 
nós cogitamos esses dias, a 
utilização da outorga, que a 
empresa depositou na conta 
da Prefeitura. Está lá, aplica-
do”, afirmou. “Esse dinheiro 
nós estamos objetivando in-
vestir na melhoria da infraes-
trutura do transporte coletivo 
e na segurança do transporte 
público”, justificou o prefeito, 
que citou, além dos pontos de 
ônibus, a colocação de lombo-
faixas nas portas das escolas 
da cidade. As duas medidas 

terão como fonte de recursos 
os valores da outorga.

Antes de tomar a decisão, a 
Prefeitura havia encaminha-
do à Câmara uma solicitação 
de abertura de crédito espe-
cial para a empresa Oceano. 
Nessa abertura, poderia ser 
liberado R$ 1 milhão para 
pagamentos das despesas da 
concessionária por três me-
ses, mas o Executivo retirou 
o projeto na última segunda, 
após reunião com o departa-
mento jurídico da Casa.

Fotos: Francisco Assis

Linha da Rocinha do TUG; debate sobre aporte tem medida de Soliva
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Após aprovar projetos, Câmara de Guará tem divergência 
sobre criação de auxílio emergencial para famílias carentes

Fotos: Reprodução PMU

Famílias de Ubatuba cobram criação 
de leitos de UTI em meio à pandemia
Cidade não possuí local para atender pacientes graves da Covid-19; demanda é absorvida por Caraguá

Preocupados com o avan-
ço do coronavírus (Covid-19) 
em Ubatuba, moradores 
cobram a implantação de 
leitos de UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) na 
Santa Casa para o atendi-
mento de infectados pela 
doença. Sem opções para 
internações de casos gra-
ves, a cidade litorânea tem 
encaminhado sua demanda 
de pacientes aos hospitais 
de Caraguatatuba.

Temendo enfrentarem 
dificuldades para consegui-
rem vagas de internação em 
UTI´s da região durante 

Lucas Barbosa
Ubatuba

a pandemia, internautas 
de Ubatuba desde a última 
semana utilizam as redes so-
ciais para criticarem a falta 
de alternativas apresentadas 
pela atual gestão municipal, 
comandada pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD), para a 
criação de leitos na cidade.

Devido à ausência de uni-
dades em Ubatuba, três 
moradores infectados pela 
doença foram transferidos 
na última semana para Cara-
guá, sendo dois para a Casa 
de Saúde Stela Maris e outro 
para o Hospital Regional. As 
idades e sexos dos pacientes 
da cidade vizinha não foram 
revelados pela Prefeitura de 
Caraguá.

Durante entrevista no 

último dia 24 ao portal de 
notícias do Litoral Norte, 
‘Tamoios News’, Sato reve-
lou que estuda contratar 
leitos móveis de UTI para 
abrigar os pacientes em 
situações mais graves. Po-
rém, o chefe do Executivo 
não confirmou se ação será 
efetivamente realizada.

Por diversas vezes, a re-
portagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamen-
to da Prefeitura de Ubatuba 
sobre a ausência de leitos de 
UTI no município em meio 
à pandemia, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta 
edição.

De acordo com o boletim 
divulgado pela Vigilância Material da Santa Casa de Ubatuba; população cobra melhor estrutura

Dois projetos de lei autoriza-
tivos aprovados de forma unâ-
nime na Câmara de Guaratin-
guetá estão sob avaliação no 
gabinete do prefeito Marcus 
Soliva (PSC). A implantação do 
AME (Auxílio Municipal Emer-
gencial) o Fundo Emergencial 
de Crédito (destinado ao setor 
de comércio e serviços), focam 
ações para inibir os impactos 
financeiros da pandemia de 
Covid-19, mas a dúvida sobre 
a constitucionalidade das 
propostas podem imperrar 
os processos.

Os projetos, de autoria do 
vereador Nei Carteiro (MDB) 
propõe que o Município utilize 
40% dos recursos da reserva 
de contingência municipal 
para o AME. O vereador citou 
que, de acordo com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, o 
montante é de R$ 2,3 milhões. 
Parte do valor pode ser des-
tinado ao auxílio, que deve 
chegar às famílias carentes 
com o pagamento de R$ 250 
por família, por no mínimo 
dois meses. “Nós bem sabe-
mos que não podemos criar 
projeto que dê despesa ao 
Executivo. Criamos um projeto 
de lei aprovado por todos, que 
autoriza o prefeito a usar pelo 
menos 40% da reserva de con-
tingência da lei orçamentária”, 
explicou Nei Carteiro. “Cabe 
ao Executivo sancioná-lo, se 
ele desejar fazer. Houve uma 
certa discussão aqui, mas 
fica claro que o projeto de 
lei faculta o prefeito a fazer 
ou não. Ele está autorizado. 
Se não entender que não há 
necessidade, não irá fazer. 
Mas nós entendemos que é 
salutar”, avaliou.

A discussão citada por Nei 
aconteceu no plenário. João 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Pita (PSC) entendeu que não 
compete à Câmara a criação 
do projeto de lei e apresentou 
uma emenda, para aumentar 
de R$ 250 para R$ 1 mil o 
valor destinado para cada fa-
mília carente do município. A 
emenda foi rejeitada por 7 a 3.

No projeto para criação 
do Fundo Emergencial, Pita 
apresentou nova emenda, 
para ampliar de 40% para 
60%, o montante que pode ser 
destinado para auxílio aos mi-
croempresários e autônomos. 
Dessa vez, foi derrotado por 9 
a 1. “Eu achei por bem R$ 1 
mil, por que R$ 250 não dá 
para nada. Mas infelizmente 
os vereadores acharam por 
bem não aprovar a emenda, 
mas aprovaram a coisa errada. 
E o outro, que seria destinado 
para o Covid-19 em Guaratin-
guetá, o vereador pedia que 
fosse reservado 40% para pes-

soa física e jurídica. Eu sugeri 
que aumentasse de 40% para 
60%. Para o prefeito, já que é 
para fazer a coisa errada, faz 
e pode ajudar mais pessoas 
de Guaratinguetá”, enfatizou.

Para Pita, os dois projetos 
não poderiam ser apresenta-
dos e aprovados. Ainda assim, 
acompanhou os votos dos 
demais vereadores e aprovou 
as propostas. “Fica o meu 
respeito à Casa de Leis e ao 
presidente, pois ele não tem 
poder para barrar um projeto. 
Mas aí fica a gente passando 
vergonha.  É como estou me 
sentindo agora, envergonhado 
diante da população que passa 
necessidade. Envergonhado 
de pessoas fazer um projeto 
populista”, finalizou.

As duas propostas foram 
aprovadas e encaminhadas 
ao Executivo para avaliação 
sobre sanção do prefeito.

Pita questiona legalidade de proposta de Carteiro para autorizar bolsa de R$ 250; medida depende de sanção de Soliva

Epidemiológica de Ubatuba 
na tarde da última terça-
-feira, a cidade registra 15 
casos confirmados de coro-
navírus, sendo que 11mora-
dores já estão curados. 

Além de seis idosos, foram 
infectados pela doença na 
cidade praiana: seis mora-
dores com idades entre 40 e 
59 anos e outros três com a 
faixa etária de 20 a 39 anos.

A Prefeitura aguarda ain-
da a liberação dos resulta-
dos dos exames do instituto 
estadual Adolfo Lutz, que 
investiga uma morte e ou-
tros dez casos suspeitos na 
cidade litorânea. Em con-
trapartida, 120 registros 
suspeitos de Covid-19 já 
foram descartados.

Nei Carteiro e João Pita: vereadores divergem sobre auxílio emergencial

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
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Processo de desinfecção do efluente tratado é 
eficaz na remoção de vírus presentes no esgoto

Da Redação
Guaratinguetá mento de Esgoto) localizada 

no bairro do Pedregulho, 
o efluente passa por um 
processo de tratamento 
secundário, seguido de 
um sistema de desinfecção 
por meio da aplicação de 
hipoclorito de sódio, um 
produto amplamente ado-
tado devido a sua eficiência 
na remoção de patógenos 
e pela segurança na utili-
zação. 

Segundo a gerente opera-
cional Indiara Jogas, na ETE 
Pedregulho o tratamento 
biológico ocorre através 
de um sistema de aeração 
por ar difuso, que garante a 
mistura completa do efluen-
te e os níveis de oxigênio 
necessários para a atividade 
microbiana. “Esse processo, 

além de promover efetiva-
mente a remoção de carga 
orgânica e microrganismos, 
contribui para o baixo con-
sumo energético da estação, 

o que representa um ganho 
para o meio ambiente. Após 
essa etapa, o esgoto tratado 
passa pelo processo de “po-
limento”, a desinfecção, em 

O uso da tecnologia auxilia 
no combate à proliferação de 
doenças

No Brasil, com o cresci-
mento da população urba-
na e consequentemente o 
aumento da produção do 
esgoto doméstico, torna-se 
necessária a adoção de uma 
medida segura para a dis-
posição final desse efluente, 
o tratamento adequado do 
esgoto sanitário é impres-
cindível para eliminar agen-
tes causadores de doenças 
e garantir a saúde de todos.

Em Guaratinguetá, a em-
presa responsável pelo 
esgotamento sanitário, a 
Guaratinguetá Saneamento, 
realiza o tratamento dos 
esgotos gerados na cidade. 
Na ETE (Estação de Trata-

que ocorre a dosagem de 
hipoclorito de sódio (cloro) 
com posterior detenção em 
câmara de contato para 
realizar a remoção do rema-

nescente de bactérias, vírus 
e protozoários do efluente” 
explica Jogas.

A Guaratinguetá Sanea-
mento ainda reforça que 
esse processo de tratamen-
to e desinfecção do esgoto 
auxilia diretamente no 
combate à proliferação de 
doenças. “Estudos apontam 
que o tratamento secundá-
rio tem condição de remo-
ver de 0 a 99% dos vírus 
presentes no esgoto, por 
causa dessa variabilidade 
o processo indicado para a 
inativação de vírus no tra-
tamento de águas residuais 
é a desinfecção. Geralmente 
os vírus são menos resis-
tentes que as bactérias, os 
vírus envelopados, como 
os causadores da Covid-19 
também são suscetíveis a 
essa desinfecção química 
com cloro quando aplica-
da em níveis adequados” 
acrescenta Jogas. 

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

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 

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 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: 

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

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

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 
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 

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
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-

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$: 85.000.00. 
Mais informações no 
telefone: 12 99108-
2244
Vende-se apartamen-
to no centro de Gua-
ratinguetá, próximo 
ao Colégio do Carmo, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, vaga 
para garagem. Valor: 
165mil. Aceita 
apartamento em Lo-
rena como parte de 
pagamento. Telefo-
ne: 99220-2035 ou 
99759-5353
Vendo chacara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos fun-
dos, piscinas natu-
rais. Local lindo.
telefone: 99614-2077
Vendo casa no São 
Manoel, reformada e 
quitada, com piscina. 
Valor de ocasião. R$ 
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, 
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Prefeituras da região iniciam entregas de 
cestas repassadas pelo Governo do Estado

O pacote de cestas básicas 
anunciadas pelo govenador 
João Doria (PSDB), no último 
dia 15, começou a ser distri-
buído por cidades da região. 
A entrega de vinte mil cestas 
básicas à famílias em extrema 
pobreza de todo o estado tenta 
reduzir os impactos da pande-
mia do novo coronavírus.

Estão sendo distribuídas 
quatro milhões de cestas de 
alimentos, um milhão por mês 
até julho. Na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte), as cidades 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

que receberão os benéficos 
na primeira etapa são Areias, 
Cachoeira Paulista, Canas, Cru-
zeiro, Cunha, Lagoinha, Lorena, 
Pindamonhangaba e Potim.

A ajuda será destinada à 
pessoas que tem o CadÚnico 
(Cadastro Único) junto à assis-
tência social, com renda de até 
R$ 89 per capita mensal.

Em Cruzeiro, o programa 
recebeu 2.172 cestas, que 
estão sendo distribuída des-
de a última terça-feira, na 
escola Arnolfo Azevedo. Para 
retirar as cestas básicas, os 
contemplados selecionados 
pelo Estado devem levar RG, 
CPF, o número do NIS (Núme-
ro de Identificação Social) e 

Ação com nove mil unidades é uma medida para ajudar pessoas em situação de extrema pobreza

comparecerem com máscara 
de proteção.

Já Lorena recebeu seis mil 
cestas na última sexta-feira e 
começou a entrega dos alimen-
tos na última segunda-feira. De 
acordo com a Prefeitura, serão 
quinhentas cestas distribuídas 
por dia até 4 de maio. A ação 
conta com ajuda dez equipes, 
colaboradores da Sads (secre-
taria de Assistência e Desenvol-
vimento Social), voluntários e 
o 5º BIL (Batalhão Infantaria 
Leve).

Com dados crescentes da 
doença nos últimos dias, Pin-
damonhangaba recebeu 7.285 
cestas básicas, entregues no Gi-
násio de Esportes Juca Morei-
ra, onde foi montada a central 
da campanha de doação “Uma 
Mão Lava a Outra”.

Para a cidade de Cachoeira 
Paulista foram repassadas 
2.270 cestas básicas. A Prefei-
tura pediu às pessoas registra-
das no Cadúnico que entrem 
em contato pelo telefone (12) 
3103-1112, das 9h às 13h, 
de segunda a sexta-feira, para 
fazer seu agendamento, assim 
evitar aglomerações.

O cronograma e locais da 
entrega estão no site cachoei-
rapaulsita.sp.gov.br e nas redes 
sociais da Prefeitura.

Já em Potim foram mil ces-
tas entregues durante essa 
semana. Outras cidades como 
Areias, Canas, Cunha e La-
goinha ainda não haviam 
informado sobre a entrega dos 
alimentos até o fechamento 
desta edição.

De acordo com o Governo 
do Estado, as cestas que foram 
elaboradas em parceria com 
a equipe de nutricionistas 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein, contêm fontes de pro-
teínas diferentes (feijão, leite 
em pó, sardinha, linguiça e er-
vilha), além de outros produtos 
como arroz, farinha, macarrão 
e biscoitos, suficientes para a 
alimentação de uma família de 
quatro pessoas por um mês.

“Este plano de ação está 
segmentado em quatro frentes: 
segurança alimentar, sanitária, 
segurança social e socioeconô-
mica. Aqui estamos aplacando 
a primeira da nossa grande, 
a maior de nossas preocupa-
ções, que é a fome, que já está 
batendo na porta das famílias 
aqui do Estado”, completou a 
secretária de Desenvolvimen-
to Social de São Paulo, Célia 
Parnes.

Fotos: Divulgação PMP
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Pindamonhangaba tota-
lizou 18 casos de Covid-19 
(novo coronavírus), nesta 
quarta-feira (29). De acordo 
com informações divulgadas 
pela Prefeitura, um homem 
de 37 anos, que esteve em 
São Paulo recentemente, é o 
mais novo paciente na cidade. 
Na terça-feira, a administra-
ção havia notificado mais 
duas contaminações.

O paciente desta quarta-
-feira apresentou sintomas 
da covid-19 no último dia 
18, e foi atendido pela rede 
particular de saúde. Ele se-
gue em tratamento fazendo 
o isolamento domiciliar e 
passa bem.

No dia anterior, a secretaria 
de Saúde havia confirmado 
mais dois casos de Covid-19, 
ambos de funcionárias da 
área da saúde. A primeira, 
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uma mulher de cinquenta 
anos, que está internada na 
enfermaria de um hospital par-
ticular. A segunda, de 29 anos, 
segue em isolamento domici-
liar, conforme recomendação 
da Vigilância Epidemiológica.

Ao menos, 26 bairros da 
cidade têm pacientes suspeitos 
ou confirmados, entre eles: 
Araretama, Lessa, Santana, 
Crispim, Centro e Vila Rica. 
De acordo com o boletim 
epidemiológico, oito pessoas 
permanecem internadas em 
hospitais públicos e privado, 
sendo três na Unidade de Tera-
pia Intensiva. Até o momento, 
o Município teve dez pacientes 
curados, descartou 107 exa-
mes e aguarda a análise de 27 
amostras enviadas ao Instituto 
Adolfo Lutz.

A Prefeitura voltou a re-
comendar que os munícipes 
façam o distanciamento social 
e quando for necessário sair 
de casa, que façam o uso de 
máscaras de proteção.

Com 1.180 casos de dengue, 
Pinda entrega PEV do Crispim
Posto de Entrega Voluntária é um dos meios para evitar descarte 
irregular de materiais que podem ser criadouros do Aedes aegypt

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba colocou em fun-
cionamento, na última se-
gunda-feira, o PEV (Posto de 
Entrega Voluntária), no bairro 
Crispim. A ação busca mini-
mizar o descarte inadequado 
de podas de árvore, entulho 
e materiais inservíveis que 
podem se tornar criadouros 
para o mosquito da dengue, 
doença que segue preocupan-
do os municípios em meio à 
pandemia de Covid-19. Até o 
momento, a cidade soma mais 
de 1180 casos.

De acordo com a adminis-
tração municipal, a ação da 
secretaria de Meio Ambiente 
tem como objetivo combater 
o descarte em áreas públicas 
e particulares. O PEV é um es-
paço em que o morador pode 
levar o material e colocá-lo em 
caçambas que posteriormente 
serão descartadas de maneira 
correta pela Prefeitura.

O posto, localizado na rua 
Argemiro Cipriano de Oliveira, 
recebe materiais como tábuas, 
tijolos, tubulações, materiais 
de acabamento, sofás, cadei-
ras, armários, pilhas, baterias, 
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óleo de cozinha, lâmpadas 
fluorescentes e pneus. 

O prefeito, Isael Domingues 
(PL), afirmou que a colabo-
ração da população é muito 
importante para que o entulho 
e lixo tenham a destinação 
correta. Ele disse ainda que 
dois novos PEV’s estão em 
fase de conclusão e serão 
entregues, em breve.

Novo caso eleva para 18 
contaminações em Pinda

Além da área que atende 
os moradores da região do 
Crispim, Pinda conta ainda 
com postos no Araretama e 
no distrito de Moreira César, 
no Liberdade.

Dengue – Em uma palestra 
destinada para os profissio-
nais de saúde da cidade, ainda 
no último mês, um levanta-
mento feito pela Vigilância 

Epidemiológica apontou que 
as regiões mais críticas quan-
to à incidência da doença 
eram: Centro, Moreira César, 
Araretama, Cidade Nova, 
Feital, Triângulo, Campinas, 
Crispim, Castolira, Morumbi 
e Maricá. O carro do fumacê 
(que realiza a nebulização) 
foi empregado em alguns 
bairros.

PEV em Pindamonhangaba é um dos pontos da estratégia para conter os criadouros de dengue na RMVale

Santa Casa de Pinda, que tem novos casos de Covid-19 confirmados

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


