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Caraguá torna obrigatório 
uso de máscaras de proteção

Lorena investiga morte 
suspeita de Covid-19

A Prefeitura de Lorena 
divulgou nesta quinta-fei-
ra (30) que está investi-
gando uma morte suspeita 
por novo coronavírus. 
Segundo a secretaria de 
Saúde do município, a 
paciente de 72 anos tinha 
doença cardiovascular. 
O exame que pode com-
provar a doença segue 
em análise pelo Instituto 
Adolfo Lutz. De acordo 

com a nota do Município, 
a mulher foi atendida na 
Santa Casa de Misericór-
dia, no último dia 24, com 
sintomas característicos 
da Covid-19, como falta 
de ar, febre e tosse. A 
coleta para análise do 
laboratório foi feita no dia 
da internação, mas ainda 
não houve a devolução do 
resultado do exame.
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Santa Casa de Lorena anuncia 
suspensão de visitas a pacientes

A Santa Casa de Lorena 
divulgou uma nota sobre 
a suspensão de visitas a 
partir desta segunda-feira 
(4). A medida tenta evitar 
aglomerações, com o deslo-
camento de familiares dos 
pacientes para evitar os 
riscos de novos contágios 
pelo novo coronavírus. 
O município investiga a 
morte de uma mulher de 
72 anos e tem dez casos 

confirmados. As visitas 
de pacientes internados 
em todos os setores estão 
suspensas. “... É permitida 
a presença de um acom-
panhante, conforme prer-
rogativas legais existentes, 
desde que este não seja 
gestante, maior de 65 anos 
e que não tenha problemas 
respiratórios (gripe ou 
resfriado)..."

A preparação para atendimento na saúde é feito com os cuidados contra o coronavírus

Cruzeiro tem segunda 
morte por coronavírus

A Vigilância Epidemioló-
gica de Cruzeiro confirmou 
na última quarta-feira a 
segunda morte causada 
por Covid-19 na cidade. Te-
mendo o avanço da doença 
no município, a Prefeitura 
cobra que a população 
respeite o isolamento so-
cial e demais medidas de 
prevenção ao contágio. De 
acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, a segunda 
vítima fatal do novo coro-

navírus foi um homem de 
47 anos, que não possuía 
doenças crônicas. Com 
dificuldades em respirar, 
ele deu entrada na Santa 
Casa no último dia 21, mas 
morreu quatro dias depois. 
O Município aguarda ainda 
a liberação dos resultados 
dos exames do instituto 
estadual Adolfo Lutz, que 
investiga outros 26 casos 
suspeitos.
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O uso de máscaras de 
proteção se tornou obri-
gatório, em Caraguatatuba, 
com um decreto municipal, 
na última quarta-feira (29). 
A obrigatoriedade entra-
rá em vigor na próxima 
segunda-feira (4). A ação 
municipal faz com que 
seja imprescindível o uso 
de máscaras (mesmo que 
artesanais) para funcioná-

rios de estabelecimentos 
comerciais e prestadores 
de serviços essenciais, e é 
fundamental para quem 
trabalha diretamente com 
atendimento. O decreto é 
válido para clientes que 
permanecerem nestes es-
paços, além de transporte 
público, motoristas de táxi 
e aplicativos.
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Hospitais buscam apoio para 
evitar colapso no atendimento

Diante do aumento de nú-
mero de casos confirmados da 
Covid-19, hospitais referências 
do Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
podem enfrentar a superlota-
ção e a falta de equipamentos 

Aumento significativo de notificações da Covid-19 pode ampliar crise no sistema de saúde; cidades buscam apoio
de proteção individuais. Para 
inibir o impacto da pandemia 
e evitar o colápso, um grupo 
de empresas tem reforçado 
a estrutura hospitalar com 
materiais doados. Com 503 
casos confirmados até esta 

quarta-feira (29), a região tenta 
se estruturar para atender à 
demanda de pacientes. Para 
sanar as dificuldades com os 
equipamento de proteção indi-
vidual, os hospitais têm aposta-
do no apoio do setor privado, 

com anuncio de doações de 
empresas e ampliado o número 
de leitos. Em Guaratinguetá, 
para garantir a segurança dos 
pacientes e colaboradores, 
o Hospital Maternidade Frei 
Galvão realizou uma série de 

mudanças no seu funciona-
mento. No Pronto Atendimento 
Adulto e Infantil e Unidades 
de emergência, o serviço é 
realizado separando pacientes 
sintomáticos respiratórios dos 
demais. Tratamentos oncológi-

cos e hemodiálise estão sendo 
avaliados individualmente. 
Foi disponibilizada a UTI e 
enfermaria para uso exclusivo 
de atendimento aos casos sus-
peitos e confirmados. 
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Terceira fase de vacinação contra 
Influenza tem início neste sábado

O Ministério de Saúde alterou o público-alvo dos grupos 
de vacinação para a nova etapa da campanha contra o 
influenza. A ação será retomada neste sábado (9) e inclui 
gestantes em qualquer período gestacional, puérperas (até 
45 dias após o parto), professores, adultos de 55 a 59 anos 
e crianças de 6 meses a 6 anos de idade.

Atendimento da campanha de vacinação contra o vírus influenza, que tem nova fase a partir de hoje
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RMVale reforça 
atendimento 
contra dengue

O trabalho para combater 
a dengue continua mesmo 
em meio a campanha con-
tra o coronavírus.

Passageiros de 
ônibus agora 
são obrigados a 
usar máscaras

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), decre-
tou a obrigatoriedade do uso 
de máscaras para passagei-
ros que utilizam linhas de 
ônibus intermunicipais nas 
regiões metropolitanas do 
estado. A determinação tem 
início na próxima segunda-
-feira (4) e limita as viagens 
a pessoas que estejam uti-
lizando o equipamento de 
proteção. Se o passageiro 
não tiver máscara, não po-
derá viajar.
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Mais duas CEI’s
e uma comissão 
processante em 
Lorena Combate ao Aedes aegypti em Potim; RMVale também focada na dengue
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Bastidores da Política

Isael Domingues

A oposição de Lorena que em 
fato inusitado busca cassar o man-
dato de Fábio Marcondes por estar 
realizando obras, ou seja, o mega 
Centro de Eventos e a revitaliza-
ção da Avenida Peixoto de Castro, 
principal via de acesso à cidade. A 
perplexidade da população é que, 
se fosse o contrário, se não fizesse 
obras, talvez justificasse, mas por 
isso, a coisa é politicagem...

Seguindo o calendário eleitoral, 
falta apenas 154 dias para as elei-
ções, 21 semanas. Isso se o pleito 
de 4 de outubro não for adiado. 
De qualquer forma para encerrar 
a atual legislatura com seus res-

Délcio Sato

Dina Moraes

Dólar em alta
Disseram que o vereador Paulo 

Vieira poderá ser o próximo prota-
gonista da alta do dólar em Cruzeiro. 
Em retaliação e protesto a indicação 
de Rodolfo Scamilla para provedo-
ria da Santa Casa local, Vieira teria 
prometido lançar sua candidatura a 
prefeito com total apoio do deputado 
federal Márcio Alvino, em respota 
ao fato de Thales Gabriel o ignorá-lo 
para o gargo. 

Pingos nos ‘Is’
Rola pelas esquinas de Cruzeiro, 

que a indignação do vereador Paulo 
Vieira com a indicação de Rodolfo 
Scamilla, para provedoria da uni-
dade hospitalar, já tem diagnóstico. 

Pelo que se ou-
viu por ‘trás das 
portas’, a direção 
da Santa Casa 
sob o comando 
de Vieira, po-
deria fortalecer 
seu plano de uma 
futura faculdade 
de medicina na 

cidade. Outra questão considerada 
pela especulação política, seriam 
suas promessas na campanha pas-
sada, de que buscaria 'mecanismos' 
de melhorias na saúde municipal. 
Perguntem ao vereador Charles 
Fernandes!!!

Boa notícia
A iniciativa do ex-prefeito de 

Guará, Junior Filippo, em buscar 
recursos juntos as suas fontes polí-
ticas para fortalecer o enfrentamento 
do coronavírus na cidade, repercutiu 
bem nas redes sociais. De acordo 

com seus apoiadores, a resposta do 
deputado Marco Bertaiolli com R$ 
300 mil a pedido de Filippo, chega 
em boa hora e demonstra que o ex-
-prefeito está ativo com os governos 
federal e estadual. Enquanto isso, 
a154 dias das eleições, os eleitores 
seguem observando...

Polêmica do ‘1 milhão’
Pelo grito da periferia, as viúvas 

políticas de Guará se uniram ‘todas’ 
mais uma vez para apedrejarem 
o prefeito Marcus Soliva, na dis-
cussão do pedido da empresa que 

opera o TUG, 
para um aporte 
financeiro em 
função da redu-
ção dos itinerá-
rios dos ônibus e 
a diminuição dos 
horários neste 
período de iso-
lamento social. 

Mesmo sendo previsto em contrato, 
Soliva buscava o apoio da Câmara 
para liberação de R$ 1 milhão em 
caráter emergencial, para não parali-
sar o transporte público pela falta de 
recursos. Por fim, sob protesto dos 
opostos - é claro, a Prefeitura optou 

Atos e Fatos
"Verdade acima de tudo, 
fazer a coisa certa acima 
de todos" 

Márcio Meirelles Ex-Ministro Sergio Moro

 E, DAÍ?
A sociedade brasileira assistiu 

a um dos mais tristes espetáculos 
da política nacional patrocinada 
por um ex-ministro e o presidente 
da República.

Concordar com o ex-presi-
dente, José Sarney, politicamente 
somos subdesenvolvidos.

Pela atitude do presidente, 
está claro que os nossos políticos, 
talvez, pela falta de conhecimento 
e vivência da boa política, confun-
dem órgãos de Estado com órgãos 
do governo e quando encontra 
resistência legal para tal interfe-
rência demite o seu subordinado.

E, daí!
A atitude do ex-ministro Moro 

convocando a imprensa antes de 
declarar o seu afastamento mostra 
o seu despreparo político.

 Politicamente, seria muito 

mais producente pedir a sua de-
missão em caráter reservado e ir 
para casa. Ele não é político. É um 
magistrado!

Como cidadão, então caberia 
divulgar as denúncias caso fosse 
contestado ou depreciado moral-
mente como está sendo tratado.

De herói a traidor?
Herói porque no país quando 

se consegue fazer Justiça e traidor 
quando não usa a Justiça para uso 
político ou pessoal.

Sergio Moro continuará sendo 
herói porque não surgirá o seu 
sucessor.

A Polícia Federal é um órgão 
da Justiça e, portanto, responde ao 
seu juízo e não ao ministro.

A atitude do presidente remete 
aos tristes episódios que vivemos 
no governo do ex-presidente 
Lula e ressalvadas as diferenças 
ideológicas o presidente assume 
a mesma postura política.

O ex-presidente não via dife-
rença entre os poderes do governo 
e do Estado, situação que o presi-
dente também não distingue pois 
acha que a Polícia Federal deveria 
proteger a sua família.

Outro aspecto da semelhança: 
não permite o crescimento de 
outras forças políticas, de novos 
políticos, como o susto que le-
vou ao constatar que o Mandetta 
crescia popularmente e agora, 

o incomodo de ter o Moro como 
uma personalidade política forte e 
possível adversário.

Ao presidente e a sua família 
um fato a considerar: será que o 
presidente não está criando uma 
oposição com nomes eleitoralmen-
te fortes desenvolvidos por suas 
atitudes?

Os desdobramentos políticos 
sobre a saída de Moro e como saiu 
do ministério deverão ocupar os co-
mentários nos próximos dias como 
esta bobagem da transmutação de 
herói a traidor.

A grande verdade é que a classe 
política, agora a direita, comanda o 
funeral da Lava Jato.

A destruição da Lava Jato sem-
pre foi a preocupação de Moro 
e entendo que a sua presença no 
governo era uma forma de manter 
a chama acesa da Lava Jato, com o 

respaldo de um presidente que foi 
eleito para combater a corrupção.

A operação Mãos Limpas, na 
qual Moro se inspirou, teve um fim 
trágico quando os políticos italia-
nos conseguiram destrui-la.

No Brasil, além dos políticos na 
destruição da Lava Jato o Poder judi-
ciário colaborou de forma exemplar 
como gratidão as forças políticas 
que os indicaram a Suprema Corte.

Na Itália os juízes da “Mãos 
Limpas” foram assassinados!

No Brasil a esquerda, com o 
apoio do judiciário, fez de tudo 
para destruir a ação investigativa 
e, agora, a direita joga a pá de cal 
na sepultura da mais eficiente força 
tarefa que o país conheceu de com-
bate a corrupção.

A oposição ao presidente no 
Congresso Nacional é forte, res-
tando o centrão, leia-se “baixo 
clero” de onde veio o presidente, 
para apoiá-lo e, diga-se, 40% dos 
componentes estão na Lava Jato.

Com ministros confiáveis o 
presidente pretende governar o 
país com uma enorme crise fiscal 
e uma pandemia sem perspectivas, 
cujo término apresenta-se incerto e 
como será pós crise do vírus. 

Uma ressalva: é evidente que as 
semelhanças do ex-presidente e do 
atual presidente são bem nítidas: 
um tinha a mão leve e outro a mão 
pesada!

“De herói a traidor?”

A Câmara de Lorena - que incen-
sível ao momento crítico de pandemia, 
transformou suas tribunas em atilharia 
política contra o governo municipal. 
Na última sessão, o sexteto que ali-
menta a desordem da harmonia entre 
os proderes, manipularam assuntos da 
administração pública e de obras que 
acontencem como planos de trabalho 
do Executivo com o pretexto de abertu-
ras de CEI's e processo de cassação do 
prefeito Fábio Marcondes 

Guaratinguetá – O Executivo 
Municipal que neste período de 
pandemia está em destaque na 
Região Metropolitana por ações, 
investimentos e logística no com-
bate à Covid-19. Nós próximos dias 
a administração estará entregando 
uma área específica e antecipada 
do novo Pronto Socorro - que segue 
em obras - com 30 leitos equipados 
para atendimento aos pacientes do 
coronavírus. Ao soberbo vereador de Lorena 

Elcio Vieira Junior, que num ato 
insano na última quarta-feira, postou 
uma live enquadrando algumas va-
cas que por acidente estavam soltas 
na Praça da Matriz e atribuiu os 
animais à família do prefeito Fábio 
Marcondes. O fato gerou indignação 
da população e demonstrou a falta 
de princípios e escrúpulo do cidadão 
que se coloca acima de todos.

pela compra antecipada de vales 
transportes para aminizar a saúde 
financeira do sistema de Transporte 
Urbano de Guaratinguetá – TUG. 

Não convidem para...
...a mesma picanha – o vereador 

Marcelo da Santa Causa e o secretá-
rio de Assistência de Guará, Arilson 
Pereira, principalmente se o assunto 
for distribuição de cestas básicas e 
campanha eleitoral na terra de Frei 
Galvão...

Polícia federal
Quem visitou a Polícia Federal 

de Cruzeiro na última quarta-fei-
ra, foi o vereador de Lorena, Beto 
Pereira. Motivo: denunciar um dos 
fake News que tem atuado neste 
período eleitoral com insinuações de 
escrachos, distorcendo informações 
para prejudicar políticos de várias 
tendências e cargos.

Crime de concussão
Tem gente em Lorena querendo 

saber o porquê da permanência do 
ainda vereador Adevaldir Ramos, 
já que, se fosse pelo Ministério 
Público, ele não faria mais parte 

do Legislativo, 
após ter sido in-
diciado pela prá-
tica criminosa de 
confiscar parte 

dos salários dos 
assessores de 
seu gabinete – 
segundo código 
criminal crime 
de concussão. Indignação maior 
com a atual Câmara, é que a mesma 
complacência não houve com o 
ex-vereador Luizão, que teve seu 
mandato cassado sem direito a de-
fesa na comissão de ética, por obra e 
graça do ‘enTão’ ex-presidente – que 
também está sob investigação na 
Promotoria de Lorena...

Roupa nova
Correu como rastilho de pólvora 

no mercado político de Apareci-
da, a mudança 
de partido da 
prefeita Dina 
Moraes, agora 
muito bem re-
cebida no DEM. 
A inesperada 
mudança soou 
como recado 
aos postulantes 
ao Executivo, de que ela pretende 
batalhar sua reeleição. Comenta-se 

ainda, que no entorno da Prefeitura, 
um grupo de pré-candidatos ao Le-
gislativo está se fortalecendo para 
levantar sua bandeira nesta eleição. 
Perguntem ao Dimas Moreira!!!

Plano B ou C?
Corre na boca pequena de Lore-

na, que devido à queda do ‘mercado 
financeiro’ da cidade, atrelada ao 
sobrenome do candidato a vice-pre-
feito de Sylvio Balerini, o prefeitu-
rável já estaria sendo aconselhado 
pela sua equipe a pensar no plano 
‘B’, para definição de um outro 
nome. Há quem diga que seria o 
plano ‘C’, porque o ‘A’ foi quando 
inicialmente teria convidado o Dr. 
Marcos Sá – ex-vereador, advogado, 
caráter ilibado e ficha limpa, mas 
posteriormente desconvidou, optan-
do por Fradique. Se confirmado a 
provável mudança, Sylvio daria sua 
terceira cartada ou retornaria com 
a proposta de Vaguinho de colocar 
seu irmão o ‘enTão’ para compor a 
majoritária. Credo, que confusão...

Superação
Se o desafio de Délcio Sato era 

estender o tapete preto para popu-
lação de Ubatuba, a maratona que 
levou as equipes de trabalho a pa-
vimentar cerca de 100 ruas em pou-

co mais de três 
meses, muitos 
eleitores já res-
piram aliviados 
com a certeza 
que  as  obras 
vão em frente, 
para tristeza da 
oposição. Pelo 
que se comenta 

na orla, é que nem o coronavírus 
que esvaziou a cidade, conseguiu 
impedir o prefeito de avançar. Ah! 
Falam ainda, que para quem fez cem 
ruas, embalar para duzentas não tem 
segredo...

Torcida organizada
Pelo visto a repercussão das 

obras de pavimentação das ruas de 
Ubatuba, 'vitaminou' a Câmara, quer 
dizer, os vereadores da base gover-
nista de Délcio Sato, que ganharam 
consistência juntos aos moradores 
que cobravam as melhorias. Para os 
parlamentares que já trabalham suas 
reeleições, a força tarefa do asfalto 
de Sato chegou bem na hora... 

Contra fatos, não há...
...argumentos Comenta-se no 

entorno do Mercadão de Pinda, que 
o prefeito Isael Domingues marcou 
‘um gol de placa’ com a população, 
entregando o PEV do Crispim e 
as duas UPA’s – servindo agora 

de hospital de 
campanha ao 
combate daCo-
vid-19. Disse-
ram que até a 
oposição, que 
reclama e con-
testa tudo o que 
a Prefeitura faz, 
perdeu força na 

argumentação. Enquanto a con-
corrência busca no passado fatos 
para convencer os eleitores, Isael 
apresenta no presente o que fez, 
está fazendo e o que ainda fará até 
o final de seu governo. Perguntem 
ao Luiz Rosas!!! 

Marcus Soliva

Paulo Vieira

Pé na Cova

Tanga Frouxa

Marco Bertaiolli e Junior Filippo

pectivos mandatos, 242 dias. Situ-
ação que tem criado expectativas 
e pânico em alguns vereadores 
que tem a consciência de que não 
conseguiram reconhecimento para 
continuar.
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O uso de máscaras de pro-
teção se tornou obrigatório, 
em Caraguatatuba, com a 
publicação do decreto muni-
cipal, na última quarta-feira 
(29). A obrigatoriedade en-
trará em vigor na próxima 
segunda-feira (4). A ação 
municipal faz com que seja 
imprescindível o uso de 
máscaras (mesmo que arte-
sanais) para funcionários de 
estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços 
essenciais, e é fundamental 

Da Redação
Caraguatatuba

para quem trabalha direta-
mente com atendimento ao 
público.

O decreto é válido para 
clientes que permanecerem 
nestes espaços, além de trans-
porte público, motoristas de 
táxi e aplicativos. As pesso-
as que não cumprirem as 
normas estabelecidas pelo 
município estarão sujeitas 
à aplicação de penalidades. 
Caraguatatuba tem 33 casos 
confirmados de covid-19 e 
quatro óbitos, outras 47 ocor-
rências suspeitas aguardam 
resultados dos exames e são 
acompanhados pela secreta-
ria de Saúde.

Câmara instaura mais duas CEI’s e uma 
processante contra Fábio Marcondes
Vereadores divergem em votação e acatam denúncia popular para novos processos na Casa; 
prefeito não se pronuncia, mas frisa falta de notificação sobre abertura de comissões anteriores

O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) iniciou a sema-
na com mais investigações so-
bre o seu mandato. A Câmara 
instaurou duas CEI’s (Comis-
são Especial de Inquérito) e 
uma Comissão Processante, 
na última sessão. Contratos e 
obras estão entre os motivos 
para abertura das comissões.

A última segunda-feira foi 
marcada pela realização de 
duas sessões, que contou com 
uma denúncia solicitando 
a cassação do mandato de 
Marcondes. Para o autor 
do requerimento, o técnico 
de manutenção, Fernando 
Henrique Gomes da Silva, 
morador do bairro Cecap 
Alta, o chefe do Executivo 
teria cometido infrações 
políticas e administrativas. O 
documento cita cinco motivos 
para determinar a cassação: 
o descumprimento da lei 
aprovada pelos vereadores 
que alteraram o tempo útil 
dos veículos dos taxistas de 
cinco para dez anos, já que a 
Prefeitura suspendeu alvarás 
vencidos; a LOA (Lei Orça-
mentária Anual) sancionada 
não consta a emenda apro-
vada em plenário em 2019; 
o andamento das obras do 
Centro de Eventos ao invés 

Da Redação
Lorena

de destinar o investimento 
para a Santa Casa; a forma 
como foi atualizado o valor 
dos impostos na cidade e a 
falta do comparecimento 
do secretário municipal de 
Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal na Câmara, após ter 

Caraguá torna obrigatório 
uso de máscaras de proteção

sido convocado.
A votação para aceitar a 

denúncia foi desempatada 
pelo presidente Maurinho 
Fradique (MDB), que acatou 
o pedido do morador. Vota-
ram contrariamente os par-
lamentares Bruno Camargo 

(DEM), Beto Pereira (DEM), 
Marquinhos da Colchoaria 
Ramos (DEM), Washington da 
Saúde (Cidadania) e Samuel 
de Melo (PSD).

Foram definidos como 
presidente Pedro da Vila 
Brito (PSDB), relator Fábio 

Sessão na Câmara de Lorena; vereadores criaram mais três processos de investigação contra o prefeito; processante atende ação popular

Avenida de Caraguá, que passa a ter uso obrigatório de máscaras

Longuinho (PSD) e membro 
Beto Pereira. O prazo de 
cinco dias para o início dos 
trabalhos.

Já as CEI’s devem apurar 
denúncias de irregularidades 
em contratos. O requerimen-
to de autoria do vereador 

Fábio Longuinho investigará 
um suposto superfatura-
mento na merenda escolar. 
A comissão foi composta 
por presidente Longuinho, 
relator Pedro da Vila Brito 
e membro Bruno Camargo.

O outro requerimento, 
de autoria do presidente 
Fradique solicita a abertura 
de uma CEI para investigar 
supostas irregularidades e 
malbaratamento no contrato 
com a Milclean Comercio e 
Serviços LTDA, responsável 
por serviços de limpeza na 
cidade. Conduzirão os traba-
lhos os parlamentares Pedro 
da Vila Brito como presiden-
te, Samuel de Melo como re-
lator e membro, Marquinhos 
da Colchoaria.

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
o prefeito Fábio Marcondes 
que preferiu não se mani-
festar sobre as acusações 
até que fosse notificado ofi-
cialmente. Segundo o chefe 
do Executivo, ele ainda não 
havia sido comunicado for-
malmente nem mesmo sobre 
as duas CEI’s instauradas no 
início do mês.

As duas comissões abertas 
nesta semana terão o prazo 
de até 180 dias para emitir a 
conclusão das investigações, 
podendo ser prorrogado pelo 
o mesmo período mediante 
justificativa.

Máscaras passam a ser obrigatórias para 
passageiros de ônibus intermunicipais

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), decretou 
a obrigatoriedade do uso de 
máscaras para passageiros 
que utilizam linhas de ônibus 
intermunicipais nas regiões 
metropolitanas do estado. A 
determinação tem início na 
próxima segunda-feira (4) e 
limita as viagens a pessoas 
que estejam utilizando o equi-
pamento de proteção. Se o 
passageiro não tiver máscara, 
não poderá viajar.

Na RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) o transporte 
entre cidades é feito pela EMTU 
(Empresa Metropolitana de 
Transporte Urbano). Em co-
letiva de imprensa na última 
quarta-feira (29), Doria citou 
a empresa, responsável pelas 
viagens nas regiões metropo-
litanas do estado, e confirmou 
que será obrigatório o uso de 
máscara para passageiros da 
CPTM (Companhia Paulista 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Decreto de Doria determina obrigatoriedade para viagens entre cidades 
a partir de segunda-feira; medida visa frear novos casos de coronavírus

de Trens Metropolitanos) e do 
Metrô, na capital, Grande São 
Paulo e ABC Paulista.

Durante coletiva de impren-
sa, o secretário de Transportes 
Metropolitanos do Estado, 
Alexandre Baldy, explicou o de-
creto e a nova determinação. “A 
medida vem sendo observada 
como assertiva, como recomen-
dação da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) para que 
seja efetiva. É claro que com 
uma redução de demanda de 
75% do transporte coletivo, 
sejam do estado ou das prefei-
turas, é essencial que ela venha 
a ser implementada”.

Doria afirmou que quem for 
flagrado sem máscaras, em 
locais onde haverá a obriga-
toriedade a partir da próxima 
segunda-feira, será advertido. 
Empresas privadas e públicas 
que descumprirem a nova 
determinação podem ser mul-
tadas.

“Tenho certeza que todas as 
pessoas atenderão. Nem será 
necessário advertir, porque eu 
acho difícil alguém não portar 

máscara, pois pode usar más-
cara caseira para sua própria 
proteção. Não vejo porque 
alguém gostaria de não usar 
máscara e se expor para sua 
própria saúde e também outras 
pessoas. Mas se isso ocorrer, 
serão advertidas verbalmente. 
As empresas terão advertência 

escrita e se não obedecerem, 
serão multadas, sejam elas pú-
blicas ou privadas”, concluiu.

As empresas e prestadoras 
de serviço deverão fiscali-
zar e não permitir a entrada 
e permanência de pessoas 
sem máscara no interior dos 
ônibus.

Ônibus da linha Guará-Potim; passageiros terão de usar máscaras

Fotos: Marcelo A dos Santos

Piquete recebe reforço da saúde com aparelho de raio X digital
Emenda parlamentar de R$ 380 mil garante nova aparelhagem para ampliar estrutura de atendimento na rede municipal

A saúde de Piquete deve ser 
reforçada com pacote de mate-
riais que a cidade recebeu após 
autuação junto a parlamenta-
res. O hospital do município 
vai receber uma nova sala 
adaptada para um raio X digital, 
adquirido através de emenda 
parlamentar do deputado fede-
ral Orlando Silva (PCdoB).

Com a emenda no valor de 
R$ 380 mil, além da compra do 

Jéssica Dias
Piquete

raio X, a Prefeitura adquiriu 
outros equipamentos como 
uma lanterna clínica; quatro 
otoscópios; quatro poltronas 
hospitalares; três estetoscópio 
adulto; dois esfignomano-
metros adulto; um carro de 
emergência; dois aspiradores 
de secreção móvel; um eletro-
cardiógrafo; um foco cirúrgico 
de solo; um monitor multipa-
râmetro; um desfibrilador; 11 
computadores; um servidor 
para alimentar todo sistema 
do hospital; três impressoras 
laser multifuncional e dois 

projetores multimídia.
Foi recebido também uma 

emenda no valor de R$ 100 
mil para a compra de remédio 
conquistado através do depu-
tado estadual Caruso (MDB). 
E um veículo modelo Spin de 
R$ 70 mil para atender a de-
manda da saúde conquistado 
através do deputado Vaz de 
Lima (PSDB).

Segundo o ex-vereador Ro-
minho (PCdoB), responsável 
pelo pedido junto ao gabinete 
parlamentar, a emenda foi 
uma conquista em 2018, mas 

só agora que as obras da sala 
estão sendo finalizadas. “Com 
essas estruturas, a Prefeitura 
conseguiu montar mais uma 
sala emergencial. Hoje, nós 
podemos atender dois morado-
res ao mesmo tempo em fase 
de emergência. Fora a área da 
saúde, também teve resultados 
em outras áreas como educa-
ção, com cursos de qualificação 
para os jovens da cidade. Mais 
de trezentos jovens podem se 
qualificar. Além do curso remu-
nerado, eles tinham uma ajuda 
de custo de R$ 660”, contou.

Fotos: Francisco Assis

Hospital de Piquete; cidade será estruturada com novos aparelhos
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Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS RIOS JUNQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil divorciado, de 78 anos de idade, nascido em Jacareí-SP, no dia 29 de
maio de 1941, residente e domiciliado Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº
1149, Vila Rica, Pindamonhangaba SP, filho de ADRIANO RIOS JUNQUEIRA e
ROSA TAVARES JUNQUEIRA.
MARIA ROSA DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 71 anos de idade, nascida em Itororó-BA, no dia 19 de setembro de
1948, residente e domiciliada Rua Manoel Ignacio Marcondes Romeiro, nº 1149, Vila
Rica, Pindamonhangaba SP, filha de LAURINDO NASCIMENTO e AUREA FERREIRA
ROSA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLAUDEMIR HONORIO, de nacionalidade brasileira, profissão metalurgico, estado
civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Sabará-MG, no dia 11 de junho de 1967,
residente e domiciliado Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São Benedito,
Pindamonhangaba SP, filho de OLISTER HONORIO e MARIA BENEDITA DOS SANTOS.
JAQUELINE MARIA ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de produção,
estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em Aparecida-SP, no dia 02 de
junho de 1968, residente e domiciliada Rua Eduardo Prates da Fonseca, nº 1445, São
Benedito, Pindamonhangaba SP, filha de MAURICIO DE CARVALHO ALVES e MARIA
APPARECIDA RAMOS ALVES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Maracás-BA, no dia 21 de junho de 1969,
residente e domiciliado Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em Pindamonhangaba SP,
filho de EURIPEDES ANTÔNIO DE SOUZA e ANA EUFLOSINA DE SOUZA.
BERENICE PADUA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil divorciada, de 51 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de
janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Caçapava nº 220, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ FRANCISCO PÁDUA e ROSA DE ARAUJO
PÁDUA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
PAULO SERGIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado
civil solteiro, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 21 de
setembro de 1969, residente e domiciliado na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filho de BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA
MADALENA DE MORAIS SANTOS.
ROSIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica,
estado civil solteira, de 48 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 07
de abril de 1971, residente e domiciliada na Rua Caraguatatuba nº 300, Alto do
Cardoso, nesta cidade, filha de FRANCISCO DE OLIVEIRA e PAULINA DE PAULA
OLIVEIRA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LEONEL PORFIRIO DA SILVA NETO, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado,
estado civil divorciado, de 62 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de setembro de 1957, residente e domiciliado Rua Armando Ferreira Fernandes
nº 61, Castolira, em Pindamonhangaba SP, filho de JOÃO PORFIRIO DA SILVA e
ANTONIETA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA.
ELIANE RAMOS MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza,
estado civil divorciada, de 54 anos de idade, nascida em Roseira-SP, no dia 23 de
agosto de 1965, residente e domiciliada Rua Armando Ferreira Fernandes nº 61,
Castolira, em Pindamonhangaba SP, filha de IVONE RAMOS MACHADO. Apresentaram
os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GESTER WILLIANS SALINOS VICENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
camareiro, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Guaratinguetá-SP,
no dia 14 de outubro de 1992, residente e domiciliado Rua José Rodrigues da Rocha,
nº 117, Jardim França II, Guaratinguetá SP, filho de ROBERTO VICENTE e APARECIDA
MARIA TERESA DE OLIVEIRA SALINOS.
STÉFANE TAINÁ GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operadora
de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 15 de julho de 1995, residente e domiciliada Rua Yolanda de Lacerda Lima,
nº 57, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filha de CARLOS HONORATO
DOS SANTOS e CLEUZA APARECIDA GOMES DOS SANTOS. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVI GALVÃO NICACIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
dia 28 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Expedicionário Marcelino Machado
Moreira nº 367, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filho de PAULO
NICACIO DA SILVA e ANGELA MARIA DA CRUZ GALVÃO SILVA.
ANDREZA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão professora,
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 20
de abril de 1984, residente e domiciliada na Travessa Domingos Cesario Quirino nº
503, bairro das Campinas, em Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO CRUZ
FERREIRA DOS SANTOS e MARIA CELIA DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS.
Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2020.

Quarentena pode contribuir  para 
adoção de boas práticas de higiene
Em tempos de pandemia reforço ao uso consciente 
da água é essencial para preservação do recurso

Da Redação
Piquete

A pandemia do coronaví-
rus no país trouxe muitas 
mudanças na rotina da 
população, entre elas a 
suspensão de aulas e o iso-
lamento social. No entanto, 
essa alteração na rotina 
pode trazer benefícios para 

a educação de todos, prin-
cipalmente das crianças no 
que diz respeito a fortalecer 
a conscientização das práti-
cas e hábitos sustentáveis, 
como o uso racional da 
água.

Em Piquete, a Águas Pi-
quete, empresa responsável 
pelo abastecimento de água 
no município, realiza du-
rante o ano, diversas ações 

educacionais nas escolas 
do município e nessa época 
de pandemia ressalta a im-
portância de continuar com 
essas boas práticas em casa.

“Nesse momento, é funda-
mental que a família refor-
ce e pratique as orientações 
do Ministério da Saúde e da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) na prevenção do 
Covid-19, com a constan-
te higienização das mãos 
com água e sabão. Porém, 
é importante destacar que 
a água é um bem finito e 
o desperdício pode preju-
dicar a manutenção desse 
recurso para o futuro de 
todos” explica a gerente 
operacional Indiara Jogas.

A Águas Piquete entende 
que atuar no saneamento 
vai muito além de tratar 

e fornecer a água para o 
município. Neste período 
delicado em que o país 
está vivendo, é preciso 
incentivar ainda mais a 
educação e a promoção 
das práticas sustentáveis 
para auxiliar na preser-
vação do meio ambiente 
e na qualidade de vida e 
bem-estar da população.

” Ao demonstrar a im-
portância do uso racional 
dos recursos naturais, 
transmitimos às crianças 
as noções de preservação, 
responsabilidade individu-
al, de equilíbrio entre a na-
tureza e o homem. Quanto 
mais cedo for trabalhada 
a educação ambiental, 
maiores são as chances de 
aumentar boas práticas no 
dia a dia”, concluiu Jogas.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

EDITAL RERRATIFICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020 PROC. Nº 117/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Reabertura da Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública, do tipo maior oferta por item, cujo objeto é o alienação de bens 
imóveis de propriedade do município de Lorena-SP, a realizarse às 09h30min do dia 01 
de Junho 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - CP Nº 03/2020– PROC. Nº 117/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Alienação de imóveis de propriedade
do município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: BEATRIZ ALMEIDA MOURA EIRELI CNPJ Nº: 35.880.348/0001-03
Valor Total: R$ 211.000,00(duzentos e onze mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do município de
Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Nº: 05.847.630/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 31,57,61,65,87,97,103,145,147,149,151,153,157,159,161,163,
165,195,341
VALOR TOTAL: R$ 26.993,25(vinte e seis mil novecentos noventa e três reais vinte e cinco
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 PROC. Nº 733/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais para uso nos cursos de beleza, oferecidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Lorena aos munícipes em situação de vulnerabilidade social, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 33.130.762/0001-61
VENCEDORA DOS ITENS: 15,16,17,34
VALOR TOTAL: R$ 1.980,00(um mil novecentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 PROC. Nº 738/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde do município de
Lorena, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CNPJ Nº: 55.309.074/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 05,07,09,19,21,59,71,85,89,91,93,127,129,131,135,139, 155,
183,185,187,207,233,271,283,293,311,313,315,317,319,321,325,327,329,331, 333
VALOR TOTAL: R$ 148.887,45(cento quarenta e oito mil oitocentos oitenta e oito reais 
quarenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso e Data de Abertura do envelope de Habilitação

CP n° 02/2020 - Proc. nº 113/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento dos recursos e a abertura dos 
envelopes de propostas de preços da Concorrência Púbica 02/2020 cujo objeto é 
a Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para 
revitalização da Avenida Dr. Peixoto de Castro, Vila Zélia - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
/ PAVIMENTAÇÃO e IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA em vias urbanas do Município, para 
atender as necessidades do Município de Lorena/SP.
O presidente e Equipe de Apoio comunicam que o recurso apresentado pela empresa J. 
B. do Nascimento Guaratinguetá EPP e da empresa Luquip Terraplenagem Ltda EPP foi 
conhecido, mas não provido, conforme Pareceres Jurídicos nº 315/2020 e nº 316/2020 e 
Memorando 330/2020 da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano.
Fica marcado para o dia 04 de maio de 2020, as 14:00 hrs a Sessão Pública para abertura 
dos envelopes de Proposta. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 669/2019 – Ata nº 29/2020 – PP Nº 107/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ENEK CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ Nº: 07.860.040/0001-52
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a substituição 
da marca “CLASURT” pela marca “MAX I-COR”, referente aos itens nºs 94 e 95 (TINTA 
LATEX 18L AZUL MAR), oriundos da Ata de Registro de Preços nº 29/2020, decorrente 
do Pregão Presencial nº 107/2019, que versa sobre o registro de preços para aquisição 
de material de pintura para consertos e manutenção dos próprios públicos do Município, 
firmado entre os Contratantes em 31/01/2020, em razão da impossibilidade de fornecimento 
pela fabricante do material.
CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo não importa em alteração do valor
global do Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro
de Preços original.
CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 179/2020; 2814/2020GPRO, com 
fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na aquisição 
de inalador compressor a ar comprimido bivolt com protetor térmico, destinados ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS II LTDA
CNPJ Nº: 03.238.758/0001-37

PREFEITURA DE LORENA
Em virtude da necessidade de maior transparência da atuação estatal, a Lei de PPPs 
impõe a submissão das minutas do edital e do contrato de PPP à consulta pública prévia 
(art. 10, inc. VI, da Lei nº 11.079/2004):
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 
LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE LORENA (SP).
Duração do Contrato: 20 (vinte) anos.
Valor estimado do Contrato: R$ 300.951.666,00 (trezentos milhões, novecentos e cinquenta 
e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais).
Para informações, duvidas e Sugestões (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou adminsitracao@lorena.sp.gov.br ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições 
que lhe confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os 
trabalhadores das empresas Liebherr Brasil Guind. e Máquinas 
Operatrizes Ltda e Liebherr Aerospace Brasil Indústria e Comércio 
de Equipamentos Aeronáuticos Ltda a participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 06 de maio de 
2020, dàs 07h00 às 17h00, em convocação única online, respeitando 
quorum legal, para tratar de assuntos referentes a MP936 e Banco 
de Horas.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente
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Lorena investiga morte suspeita de Covid-19
Paciente deu entrada há seis dias na Santa Casa; família e secretaria esperam por resultado de exame

A Prefeitura de Lorena 
divulgou nesta quinta-feira 
(30) que está investigando 
uma morte suspeita por 
novo coronavírus. Segundo 
a secretaria de Saúde do 
município, a paciente de 72 
anos tinha doença cardio-
vascular. O exame que pode 
comprovar a doença segue 
em análise pelo Instituto 
Adolfo Lutz.

De acordo com a nota 
do Município, a mulher foi 
atendida na Santa Casa de 
Misericórdia, no último dia 

Bruna Silva
Lorena

24, com sintomas caracte-
rísticos da Covid-19, como 
falta de ar, febre e tosse. O 
estado de saúde da idosa 
era estável e permanecia em 
isolamento social, na enfer-
maria da unidade de saúde, 
mas na última quarta-feira 
(29), houve uma complica-
ção e agravamento no caso 
e ela foi transferida para a 
Unidade Terapia Intensiva, 
onde não resistiu e faleceu 
nesta madrugada.

A coleta para análise do 
laboratório credenciado 
pelo Estado foi feita no dia 
da internação, mas ainda 
não houve a devolução do 
resultado do exame. A se-

cretaria de Saúde enfatizou 
ainda que “a paciente é 
comunicante domiciliar 
direto de um paciente que 
se encontra internado na 
UTI da Santa Casa de Lorena 
com resultado positivo para 
Covid-19”.

A cidade tem dez contami-
nações confirmadas, sendo 
duas pessoas internadas e 
uma fazendo o isolamento 
domiciliar, conforme orien-
tação de órgãos de saúde. Há 
ainda 26 exames aguardan-
do resultados e cinco desses 
pacientes estão internados 
recebendo assistência médi-
ca. Até o momento, 94 casos 
foram descartados.

Pronto Atendimento de Lorena; secretaria de Saúde investiga morte de idosa, com suspeita de coronavírus

Hospitais buscam saídas para evitar colapso na região

Diante do aumento de nú-
mero de casos confirmados da 
Covid-19, hospitais referências 
do RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) podem enfrentar 
a superlotação e a falta de 
equipamentos de proteção in-
dividuais. Para inibir o impacto 
da pandemia e evitar o colápso, 
um grupo de empresas tem re-
forçado a estrutura hospitalar 
com materiais doados

Com 503 casos confirmados 
até esta quarta-feira (29), a 
região tenta se estruturar para 
atender à demanda de pacien-
tes. Para sanar as dificuldades 
com os EPI’s (equipamento de 
proteção individual), os hospi-
tais têm apostado no apoio do 
setor privado, com anuncio de 
doações de empresas e amplia-
do o número de leitos.

Em Guaratinguetá, para ga-
rantir a segurança dos pacien-
tes e colaboradores, o Hospital 
Maternidade Frei Galvão reali-
zou uma série de mudanças no 
seu funcionamento. No Pronto 
Atendimento Adulto e Infantil 
e Unidades de emergência, o 
serviço é realizado separando 
pacientes sintomáticos respira-
tórios dos demais. Tratamentos 

Wanessa Telles
RMVale

Aumento significativo de notificações da Covid-19 pode ampliar crise no sistema de saúde; cidades buscam apoio
oncológicos e hemodiálise 
estão sendo avaliados indivi-
dualmente.

Foi disponibilizada a UTI e 
enfermaria para uso exclusi-
vo de atendimento aos casos 
suspeitos e confirmados da 
Covid-19. O hospital disponi-
bilizou outra UTI para casos 
de doenças não respiratórias.

O espaço da maternidade 
continua destinada às ges-
tantes, assim como o Pronto 
Atendimento, serviço de apoio 
diagnóstico terapêutico e in-
ternação, mantém as portas 
abertas para auxiliar pacientes 
em geral.

No início de abril, as três 
maiores multinacionais (AGC 
Vidros e as alemãs Basf e Lie-
bherr) instaladas no município, 
que chegou a oito casos confir-
mados, encaminharam EPI’s 
para o Frei Galvão, a rede de 
saúde municipal e a Santa Casa.

A Basf recebeu um pedido 
da Câmara para a compra de 
um túnel de desinfecção, que 
pode ser instalado nos hospi-
tais Frei Galvão e Santa Casa. 
A iniciativa tem como espelho 
a medida colocada em prática 
pelo Hospital Espanhol, de 
Salvador-BA no último dia 22. 
O aparelho é uma estrutura 
de alumínio, com tubulação de 
PVC e bicos aspersores, que fa-
zem o processo de nebulização 

e higienização. A empresa en-
trou em contato com o governo 
baiano. A cidade deve entregar 
novos leitos nesta semana.

Lorena – Com uma morte 
investigada e dez contami-
nações confirmadas (sendo 
duas pessoas internadas e uma 
fazendo o isolamento domici-
liar), a cidade também busca 
condições para evitar quebra 
do atendimento.

A Santa Casa recebeu doa-
ção de máscaras de proteção, 
álcool em gel, roupas de cama 
e produtos de higienização de 
empresas da região. A cidade 
também ampliou sua estrutura 
para a criação de leitos, ao lado 
do Pronto Atendimento.

Cruzeiro – Sob intervenção 
municipal desde 2014, a Santa 
Casa de Cruzeiro contou com 
apoio da população para ar-
recadação de alimentos como 
macarrão, biscoito, leite e mas-
sa de tomate, para pacientes e 
colaboradores.

Segundo a executiva de aten-
dimento do hospital, Vanessa 
de Oliveira Silva, foi criada uma 
entrada exclusiva para pacien-
tes com sintomas gripais na 
cidade, que noticiou a confir-
mação da segunda morte por 
Covid-19, além de outros dez 
casos em tratamento. Cirurgias 
não urgentes foram suspensas 
para disponibilização dos leitos 

de Unidade de Tratamento 
Intensivo e uma nova UTI está 
sendo implantada, com mais 
dez leitos que estarão disponí-
veis em breve.

Prefeituras da região perma-

necem reforçando o isolamen-
to social, com campanhas para 
o uso de máscaras ao sair de 
casa e procedimentos de pre-
venção à Covid-19. Atividades 
que envolvem aglomeração, 

seguem restritas. Como al-
ternativa para suspensão das 
visitas nos hospitais, ações de 
acolhimento e suporte emocio-
nal são disponibilizados para 
pacientes e familiares.

Hospital Frei Galvão, uma das unidades que recebem apoio para atendimento de pacientes na crise da Covid

Fotos: Rafaela Lourenço

Fotos: Marcelo A dos Santos

Saúde de Cruzeiro registra segunda morte por coronavírus

A Vigilância Epidemiológica 
de Cruzeiro confirmou na 
última quarta-feira a segunda 
morte causada por Covid-19 
na cidade. Temendo o avanço 
da doença no município, a Pre-
feitura cobra que a população 
respeite o isolamento social e 
demais medidas de prevenção 
ao contágio. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, a segunda ví-
tima fatal do novo coronavírus 
foi um homem de 47 anos, que 
não possuía doenças crônicas. 
Com dificuldades em respirar, 
ele deu entrada na Santa Casa 
no último dia 21, mas morreu 
quatro dias depois.

Já o primeiro óbito no mu-
nicípio ocorreu no último dia 
14. A vítima, um idoso de 65 
anos, procurou atendimento 
na Santa Casa no último dia 7, 
se queixando de tosse e falta 
de ar. O paciente, que sofria 
de hipertensão e problemas 
cardíacos, havia retornado 
recentemente de uma viagem 
à São Paulo.

Lucas Barbosa
Cruzeiro

Vítima de 47 anos não possuía histórico de doenças crônicas; município tem 12 casos da doença confirmados

Mesmo internado às pressas 
na UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) do hospital, o idoso 
morreu no último dia 9. 

De acordo com o boletim 
informativo divulgado pela 
Prefeitura no fim da tarde da 
última quarta-feira, além das 
duas mortes, Cruzeiro registra 
outros dez casos confirmados 
de coronavírus, sendo que oito 
pacientes já se curaram.

O Município aguarda ainda 
a liberação dos resultados dos 
exames do instituto estadual 
Adolfo Lutz, que investiga 
outros 26 casos suspeitos. Do 
montante, 7 moradores se-
guem internados na Santa Casa 
e 18 em isolamento domiciliar.

Por meio de uma nota pu-
blicada em seu site oficial, a 
Prefeitura de Cruzeiro solicita 
que os moradores evitem des-
cumprirem o isolamento social 
recomendado pelo Governo 
do Estado. “... Caso necessitem 
saírem de suas casas tomem 
diversas medidas de precaução 
como: utilização de máscaras 
de proteção, higienização fre-
quente das mãos com álcool 
em gel e evitem contato físico 
e aglomerações...”.

Fotos: Rafaela Lourenço

A Santa Casa de Cruzeiro, que atendeu paciente registrado como segunda morte confirmada para Covid-19 na cidade; doença tem novos números
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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 
1 vaga coberta, 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área 
de serviço excelente. 
Telefone: 99676-2177

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-

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: 
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

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-

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

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 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 
para garagem. Valor: 
165mil. Aceita 
apartamento em Lo-
rena como parte de 
pagamento. Telefo-
ne: 99220-2035 ou 
99759-5353
Vendo chacara no 

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
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

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. 
Contato: 3132-8151
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 elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977

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 

MUDE PARA O MELHOR
PLANO DE INTERNET.
SE É FIBRA, É VELLOZ.

download até

200 MB INTERNET COM
WIFI GRÁTIS

A S S I N E  A G O R A  M E S M O !

ag
m

d.
co

m
.b

r

 0800 8877 787



2 DE MAIO DE 2020 7

Saúde regional reforça ações contra a dengue
Doença segue preocupando com epidemias em meio à crise da Covid-19; Prefeituras ampliam estrutura

Os municípios RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) conti-
nuam em alerta diante do au-
mento de ocorrências de den-
gue na região. A situação atual 
da saúde pública se encontra 
delicada devido à pandemia 
do novo coronavírus, mas o 
Aedes aegypti ainda preocupa 
com epidemias decretadas em 
Lorena, Cruzeiro, Guaratin-
guetá, Potim, Caraguatatuba 
e Pindamonhangaba.

Em Guaratinguetá, são 
2.247 casos de dengue, sendo 
2.212 autóctones (residentes 
na cidade) e 35 importados. A 
secretaria da Saúde dá con-
tinuidade à Operação “Cata-
bagulho”. Somente no último 
dia 25, foram realizadas 579 
visitas com 25 caminhões 
de materiais recolhidos nos 
bairros.

A coleta de materiais con-
siderados influentes para 
criação de larvas e abrigo de 
animais peçonhentos, tem 
como objetivo orientar a 
população da importância do 
descarte adequado de rejeitos.

Também com números pre-

Wanessa Telles
RMVale

ocupantes, Lorena enfrenta 
a epidemia da dengue, que 
diminui gradativamente. O 
município continua em estado 
de alerta. De acordo com a 
secretaria da Saúde, as con-
firmações não são de critério 
laboratorial e sim, clínicos, 
sendo 2.680 confirmações. 
A fiscalização realizada por 
agentes de saúde continua, 
através de ações educativas 
e controle químico focal, re-
movendo possíveis focos do 
mosquito da Dengue.

Entre 35 e 50 toneladas de 
resíduos (de 20 a 25 cami-
nhões de lixo) foram coletados 
por dia no mês de março com 
a operação “Cata Treco”, exe-
cutada em bairros com maior 
proliferação do mosquito. 
O carro de fumaça também 
continua com a nebulização 
pelas cidades da região do 
Vale do Paraíba.

Em Potim, as confirmações 
da doença chegaram a 1.235 
casos, sendo de 10 a 20 diag-
nósticos confirmados por 
mês. A Prefeitura segue com 
campanha por meio de redes 
sociais para conscientizar a 
população e informar medi-
das de prevenção.

A secretaria de Saúde de 
Aparecida já contabilizou 644 

casos autóctones e 9 impor-
tados. Segundo a Vigilância 
Epidemiológica, os agentes 
de endemias seguem com o 
monitoramento na cidade e 
pedem a apoio da população 
no combate contra focos de 
mosquitos de dengue nas 
residências e bairros.

Multa – A Prefeitura de 
Pindamonhangaba decretou 
punição severa para quem 
despejar entulhos e lixo em 
locais inadequados. Os casos 
de dengue atualizados na 
última segunda-feira (27), 
chegaram a 1.128 confirma-
ções, sendo 1.122 autóctones 
e 6 importados. Segundo a 
Prefeitura, na última sema-
na, foram 59 caminhões de 
lixo e entulho retirados de 
terrenos durante dois dias, 
descartados irregularmente 
pelos moradores.

Cruzeiro atingiu 2.741 
casos confirmados até o mo-
mento. A Prefeitura revelou 
que será intensificado os mu-
tirões de limpeza e o veículo 
fumacê continua operando 
nos bairros da cidade. Denún-
cias serão analisadas e os pro-
prietários dos terrenos serão 
notificados para que realizem 
limpeza da área dentro de 48 
horas ou serão multados.Busca por atendimento para dengue na região; municípios mantém atenção contra a doença em plena crise

Fotos: Rafaela Lourenço

PEV’s contribuem para coleta seletiva em Guará e Pinda
Ação propõe combate a descarte inadequado de rejeitos para eliminar possíveis focos de criadouros de Dengue

Com mais de oito mil casos 
confirmados de dengue na 
região, as prefeituras apostam 
em PEV’s (Pontos de Entre-
ga Voluntária) para evitar o 
aparecimentos de criadouros 

Wanessa Telles
RMVale

do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da doença.

Na cidade de Guaratinguetá, 
dois PEV’s seguem em funcio-
namento: no Parque São Fran-
cisco (rua Benedito Monteiro 
dos Santos) e Cecap (avenida 
São Dimas).

As unidades funcionam de 

segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h e recebem materiais 
como plástico, papelão, vidro, 
sobras de construção civil, 
móveis e eletrodomésticos 
quebrados. A quantidade má-
xima de resíduos por pessoa é 
de 1m³, correspondente a uma 
carroça ou caçamba utilitário. 
O descarte de lixo residencial 
não é permitido.

Materiais recicláveis como 
papelão, plástico e latas de alu-
mínio, podem ser depositados 
nos Ecopontos. Guará conta 
com unidades no Pedregulho 
(rua Afonso Giannico – esqui-
na com a rua Joaquim Maia) 
e outro no Parque Ecológico 
(avenida Dr. Ariberto Pereira 
da Cunha, nº 2, no Portal das 
Colinas).

Em Pindamonhangaba, a 
secretaria do Meio Ambiente 
colocou em funcionamento 

um novo Ponto de Entrega 
Voluntária. O PEV Crispim, 
localizado no final da rua Ar-
gemiro Cipriano de Oliveira, ao 
lado da quadra esportiva, conta 
com atendimento de segunda 
à sábado das 8h às 17h.

Além do Crispim, o bairro 
da Liberdade em Moreira 

César e a região Araretama 
também possuem ecopontos 
em funcionamento, das 8h às 
17h. Em Araretama, o atendi-
mento é realizado de segunda 
à sábado e no Liberdade, de 
terça à domingo. 

As PEVs também são fiscali-
zadas para que não possuam 

possíveis criadouros do mos-
quito da dengue e abrigo de 
animais peçonhentos. A desti-
nação dos materiais coletados 
é feita por meio de caçambas. 
O entulho é triturado e enviado 
para locais adequados de des-
carte ou para cooperativas de 
reciclagem.
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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

Terceira fase de vacinação contra 
Influenza tem início neste sábado
Calendário da campanha sofre alteração com ampliação de grupos prioritários; Ministério 
da Saúde fdestaca que vacina da campanha não imuniza pessoas contra coronavírus

O Ministério de Saúde e a 
secretaria de Vigilância em 
Saúde alteraram o público-al-
vo dos grupos de vacinação 
para a nova etapa da cam-
panha contra o influenza. 
A ação será retomada neste 
sábado (9) e inclui gestantes 
em qualquer período gesta-
cional, puérperas (até 45 dias 
após o parto), professores, 
adultos de 55 a 59 anos e 
crianças de 6 meses a 6 anos 
de idade. 

Caminhoneiros e motoris-
tas de transporte coletivo co-
meçam a fazer parte do gru-
po prioritário, podendo ser 
imunizados logo na segunda 
fase de vacinação, iniciada no 
último dia 16, que, continua 
em andamento enquanto 
durarem os estoques. 

A atuação deve ser compro-

Da Redação
RMVale

vada por meio de apresen-
tação de crachá funcional, 
carteira de trabalho, contra-
cheque, carteira de habilita-
ção C ou E ou documento de 
identificação.

Professores de escolas 
públicas e privadas serão 
vacinados na terceira fase da 
campanha. Caso sejam porta-
dores de doenças crônicas ou 
condições clínicas especiais, 
eles devem se vacinar ainda 
na segunda etapa.

O Ministério da Saúde 
reforça que a vacina contra 
Influenza não previne as 
pessoas atendidas contra a 
Covid-19 e recomendam a 
utilização de máscaras ao 
comparecer aos postos de 
saúde.

Os locais dos atendimentos 
estão divulgados nos sites e 
redes sociais das prefeituras 
da RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte). Vacinação contra o Influenza em Guaratinguetá; campanha é retomada com programação em toda RMVale

Fotos: Rafaela Lourenço

Com prazo de empréstimo gratuito ampliado, igrejas seguem 
com trâmite para regularização de áreas em Guaratinguetá
Após emenda que garantiu atividades, debate sobre utilização de espaços ganha respaldo jurídico com apoio da Arquidiocese

A Prefeitura de Guaratin-
guetá aguarda o movimento 
de entidades localizadas em 
áreas que estavam irregu-
lares há quase meio século. 
Uma emenda sobre projeto 
aprovado em fevereiro e 
sancionado em março pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSC), 
garante a regularização, o 
que deve atender atividades 
como de igrejas católicas, 
evangélicas e espíritas.

Os espaços estavam pau-
tadas em comodato, ou seja, 
lei de empréstimo para uso. 
Neste tipo de processo, imó-

Da Redação
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veis são repassados em 
concessão gratuita, por um 
período de tempo, com a 
condição de devolução nas 
mesmas condições ao fim 
do prazo.

A regularização era de-
batida desde 2013, quando 
um inquérito civil público 
apontou questionamento so-
bre uma possível retomada 
dos imóveis pertencentes ao 
Município.

O vereador Márcio Al-
meida (PSC) revelou que 
procurou auxílio jurídico 
em Taubaté e se reuniu 
com lideranças religiosas 
para buscar direcionamento 
sobre o caso, após saber do 

receio das igrejas da cidade 
com a situação. “Nesse perí-
odo também me reuni com o 
jurídico da Arquidiocese de 
Aparecida e com advogados 
que representam algumas 
igrejas evangélicas, que são 
as duas organizações mais 
afetadas nesse caso. Contu-
do, há também outras religi-
ões com a mesma situação”, 
desatacou.

Almeida é o autor da emen-
da (na Lei Orgânica do Mu-
nicípio, aprovada em dezem-
bro de 2019) que garantiu 
condições da manutenção 
das igrejas nas áreas da ci-
dade. A proposta teve como 
co-autores Marcelo Couti-

nho, o Celão (PSD), João Pita 
(PSC) e Décio Pereira (MDB).

Com aprovação unanime 
e a sanção de Soliva, em 
março deste ano, o vereador 
espera que as entidades 
devem garantir a regulari-
zação definitiva no futuro. 
“As igrejas são as entidades 

que mais recuperam e res-
socializam pessoas. Sem 
as igrejas, o poder público 
não conseguiria manter sob 
controle a segurança e a paz 
na cidade”, exaltou Almeida. 
“Eu acredito fortemente que 
o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário, o Legislativo e 

o Ministério Público terão 
bom senso e boa vontade 
para construirmos uma solu-
ção para regularização des-
sas áreas públicas ocupadas 
pelas igrejas. Caso contrário, 
corremos um grave risco 
de assistir um enorme caos 
social na nossa cidade”.

Escola do Bem Viver volta a 
ser alvo de atos de vandalismo

A escola municipal Pastor 
João Kolenda Lemos, no com-
plexo habitacional Bem Viver, 
voltou a ser alvo de atos de 
vandalismo no último domin-
go (29). De acordo com os 
moradores do bairro, ações de 
vândalos são recorrentes no lo-
cal. Outra unidade educacional 
destinada para crianças me-
nores foi invadida e assaltada 
mais de dez vezes nos últimos 
dois anos.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Moradores revelam que ações são cada vez amis comuns no 
local; creche do complexo habitacional foi invadida 13 vezes

Segundo a moradora que não 
quis se identificar com medo de 
represálias, o muro baixo, que 
deveria proteger a unidade, 
facilita a entrada de vândalos. 
Ela contou que diversos pe-
didos foram feitos para que 
guardas municipais fiquem na 
escola para inibir os invasores. 
“Disseram (Prefeitura) que iam 
mandar guarda ‘pra lá’ que já 
tinha um. A gente tem guarda 
municipal no postinho de saú-
de (Unidade Básica de Saúde). 
Quando tem ocorrência assim, 
eles mandam ele ver tudo. Mas 
pelo o que a gente sabe, só tem 

guarda municipal no postinho 
de saúde mesmo”, contou.

O complexo habitacional 
Bem Viver foi entregue há um 
pouco mais de dois anos e faz 
parte de programa de moradias 
realizado entre Município, 
Estado e Governo Federal, 
concluído ainda durante a 
gestão de Michel Temer. O es-
paço conta com cerca de 1530 
apartamentos distribuídos em 
seis condomínios.

A secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba informou 
que tem conhecimento sobre 
as invasões e solicitou ao de-
partamento de Tecnologia da 
Informação a elaboração de 
um sistema eficaz de monito-
ramento e alarme. A Prefeitura 
reforçou o pedido à secretaria 
de Segurança Pública para que 
seja destinado um guarda para 
o local e aguarda o chamamen-
to de novos profissionais de 
segurança através do concurso 
público que foi homologado 
recentemente.

A capitã Lucimeire Jerôny-
mo, responsável pela Policia 
Militar em Pinda, afirmou que 
as rondas preventivas são re-
alizadas de maneira contínua 
em todos os horários, mas que 
é necessária a colaboração dos 
moradores para que acionem 
os policiais pelo 190.

A Santa Casa de Lorena 
divulgou uma nota sobre a 
suspensão de visitas a partir 
desta segunda-feira (4). A 
medida tenta evitar aglomera-
ções, com o deslocamento de 
familiares dos pacientes para 
evitar os riscos de novos con-
tágios pelo novo coronavírus. 
O município investiga a morte 
de uma mulher de 72 anos e 
tem dez casos confirmados.

“... É permitida a presença de 
um acompanhante, conforme 
prerrogativas legais existen-
tes, desde que este não seja 
gestante, maior de 65 anos 
e que não tenha problemas 
respiratórios (gripe ou res-
friado)... Um boletim médico 
hospitalar será emitido e o 
enfermeiro do setor no qual o 
paciente está internado aten-
derá as ligações do familiar/ 
responsável, no horário entre 
15h e 18h, e informará sobre 
as condições clínicas dos 
pacientes... (trecho da nota)”.

O nome e contato de uma 
pessoa de referência (pre-
ferencialmente familiar de 
primeiro grau) e telefone para 
contato será solicitado.

Santa Casa de 
Lorena suspende 
visitas a paciente
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