
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2020 N.º 3.528R$ 1,50ANO 26

Estado adianta segunda parcela do Merenda 
em Casa e beneficia 38,4 mil alunos da região
Programa repassa R$ 55 mensais a estudantes da rede estadual de ensino; Etecs e Apaes são incluídas

Da Redação
RMVale

Estudantes beneficiados com o Merenda em Casa; Governo beneficiará cerca de 38,4 mil alunos 

Fotos: Reprodução GESP

Os alunos da rede estadu-
al de ensino devem receber 
a segunda parcela do pro-
grama Merenda em Casa 
nesta semana. O governo 
do Estado adiantou o paga-
mento e beneficiará cerca 
de 38,4 mil estudantes da 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte).

Segundo o Governo, o 
programa que oferece o 
subsídio de R$ 55 mensais 
para a compra de alimentos 
atende aproximadamen-
te 740 mil estudantes no 
estado entre famílias que 
recebem o Bolsa Família ou 
que estejam em situação de 
extrema pobreza e não são 
contempladas pelo benefí-
cio federal. Todas através 
do Cadúnico.

A segunda parcela co-
meçou a ser paga nesta 
segunda-feira (4) e cerca 
de 39 mil pessoas da re-
gião serão beneficiadas. A 
partir desta mensalidade 
mais oito mil entraram na 
lista de contemplados entre 

eles, os alunos das Etecs 
(Escola Técnica Estadual 
do Centro Paula Souza) e 
Apaes (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
que atendam os mesmos 
critérios socioeconômicos.

De acordo com as infor-
mações divulgadas pelo 
governo paulista, na úl-
tima sexta-feira (1), dos 
740 mil estudantes, 113 
mil são classificados como 
mais carentes e receberão o 
subsídio dobrado. “A verba 
extra será garantida por 
meio de uma iniciativa da 
Comunitas, organização 
social especializada em 
parcerias público-privadas 
(trecho da nota)”.

O repasse de R$ 55, subsi-
diado pelo Governo de João 
Doria (PSDB) será oferecido 
à essas famílias durante 
o período de quarentena 
em que as aulas estejam 
suspensas.

Para receber, o beneficiá-
rio deve utilizar o aplicativo 
PicPay com o cadastro no 
nome de um dos responsá-
veis. O secretário da Edu-
cação do Estado, Rossieli 
Soares garantiu que não 
haverá cobranças de taxas 
adicionais como a de trans-
ferências ou saque no banco 
24 horas.

Os repasses serão realiza-
dos até o último dia do mês.

Parcelamento exclusivo em 21 vezes no Cartão de Crédito Santander. A oferta de 
21 vezes sem juros de R$ 18,95, ou valor à vista de R$ 398,00, para o Moto G8 Play no 
Plano Pós 15GB considera, exclusivamente, habilitação no plano indicado. Bônus de 5GB 
promocional e válido por 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelado atendendo a 
critério exclusivo da Claro. Oferta válida de 17/4 a 31/5/2020, ou enquanto durarem os 
estoques. Imagem meramente ilustrativa.

Cruzeiro entrega 
pavimentação 
de rua da Lagoa 
Dourada

A Prefeitura de Cruzeiro 
concluiu a pavimentação da 
rua Hélio Olivas no bairro 
Lagoa Dourada. A obra faz 
parte do programa “Pavi-
menta Cruzeiro” e teve um 
investimento estimado de 
R$ 200 mil.

Na próxima semana, o Mu-
nicípio começa pavimentar 
ruas Carlos Pinto e João Bos-
co Varajão também na Lagoa 
Dourada. A cidade conta com 
uma fábrica própria de blo-
quetes. Em janeiro, Cruzeiro 
recebeu R$ 1 milhão por 
meio de emenda do deputado 
Marco Bertaiolli (PSD) para 
a pavimentação de bairros 
da cidade.

Da Redação 
Cruzeiro

O decreto do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB) 
determinou o uso de máscaras 
em todo estado, mas algumas 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) já haviam 
publicado a obrigatoriedade. 
Na última quinta-feira (30) foi 
a vez de Piquete seguida de 
Ubatuba. Guaratinguetá, Cru-
zeiro, Potim, Aparecida, Pinda-
monhangaba e Caraguatatuba 
já haviam anunciado o uso do 
material para proteção contra 

Teca implanta multa de até R$ 5 mil e Sato amplia 
área de feiras para evitar aglomerações no Litoral

o novo coronavírus.
A prefeita de Piquete, Teca 

Gouvêa (MDB), utilizou as 
redes sociais para divulgar a 
atualização do decreto mu-
nicipal. O documento datado 
em 29 de abril, com validade 
após cinco dias da publicação 
determina “o uso de máscara 
de proteção facial nos estabe-
lecimentos públicos tais como 
ruas, avenidas e praças bem 
como todos os estabelecimen-
tos comerciais confecciona-
das conforme orientações do 

Antes de Doria, 
Piquete e Ubatuba 
tornam obrigatório 
uso de máscaras

Ministério da Saúde, além da 
adoção de outras medidas 
sanitárias previstas, na legisla-
ção atual (trecho do decreto)”. 
O documento especifica que 
todos os funcionários deverão 
utilizar o material de proteção 
fornecido pelo empregador e 
que os estabelecimentos não 
poderão receber clientes sem 
máscara desde a última segun-
da-feira. As máscaras poderão 
ser ofertadas ao cliente que 
não possuir. O Hospital Municipal de Piquete; cidade decretou o uso obrigatório de máscaras na última semana
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Cadastro
Pesquise por "PicPay" 

nas lojas virtuais Apple 
Store ou Google Play;

Crie uma conta no Pi-
cPay com o nome, CPF e 
data de nascimento;

Ao validar a identidade, 
o usuário receberá no-
tificações no aplicativo 
pedindo o envio de uma 
selfie e uma foto do RG 
ou carteira de habilitação;

Após a confirmação da 
selfie e do documento, o 
benefício é creditado na 
conta PicPay do usuário.

Codivap e 
MP entregam 
materiais para 
saúde regional

O Codivap recebeu no úl-
timo dia 22, um repasse de 
R$ 1 milhão para o combate 
do novo coronavírus em 27 
municípios da região.

Pág. 4



6 DE MAIO DE 20202

Prefeituras apostam em novas 
unidades de saúde na região
Pinda, Guará e Cruzeiro ampliam atendimento à população e 
investem em novos Hospitais durante período de pandemia

Com 587 casos confir-
mados da Covid-19, muni-
cípios do RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
investem em novas unida-
des de saúde com objetivo 
de instaurar novos leitos 
e ampliar atendimento à 
população.

Em Pindamonhangaba, 
já são 24 casos confirma-
dos do novo Coronavirus e 
19 suspeitos. Outras duas 
confirmações foram infor-
madas nesta terça-feira (um 
homem de 51 anos, que 
está internado no setor de 
enfermaria de um hospital 

Wanessa Telles
RMVale

particular, e uma mulher, 
de 61 anos, que está inter-
nada na UTI de um hospital 
particular). Serão entregues 
duas UPA's (Unidades de 
Pronto Atendimento) na 
cidade, favorecendo mo-
radores da região leste e 
oeste.

 A Unidade do bairro Cida-
de Nova, será restruturada 
para Hospital de Campanha 
de Covid-19, com trinta 
leitos disponíveis para tra-
tamento intermediário de 
pacientes com diagnóstico 
positivos e leitos de re-
taguarda equipados com 
aparelhos respiratórios.

No Araretama, a UPA 
atenderá 24 horas, com 
foco em situações de ur-
gência e emergência. O 

município ainda conta com 
apoio da UPA Moreira César 
e mais dez novos leitos em 
funcionamento na UTI da 
Santa Casa.

Três novas ambulâncias já 
estão atuando 24 horas no 
PS Municipal e nas novas 
unidades de atendimento, 
Cidade Nova e UPA Ara-
retama. Os veículos serão 
higienizadas constantemen-
te e serão utilizados para 
acolher pacientes testados 
positivos.

A Prefeitura anunciou 
ainda que testes adquiridos 
pela secretaria de Saúde 
devem diminui o tempo de 
detecção das pessoas infec-
tadas, na busca do quadro 
real da incidência do vírus.

Cruzeiro – No município, 

Fotos: Bruna Silva

UPA do Araretama; que passa a atender como hospital campanha; região investe em novas unidades de saúde com novos leitos

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Arapei tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 02/05/2020 das 20h23 às 22h18. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes 

especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

são 17 suspeitos e 13 con-
firmações da doença, com 
duas mortes. Para ampliar 
o socorro, a USF (Unida-
de de Saúde da Família) 
foi reformada e adequada 
para um atendimento mais 
humanizado e próximo da 
população da região do 
bairro Nova Cruzeiro.

Já em Guaratinguetá, a 
Prefeitura destacou que se-
gue com 10 casos confirma-
dos e 17 suspeitos. Durante 
esse período de pandemia 
da Covid-19, o novo Pron-
to Socorro – UPA 3, será 
adaptado para Hospital de 
Campanha com trinta novos 
leitos. Foram R$ 3 milhões 
de investimento do Governo 
Federal na unidade que será 
inaugurada nesta semana.

Codivap e Ministério 
Público entregam 
materiais de saúde 
para RMVale

O Codivap (Consórcio de 
Desenvolvimento Integrado 
do Vale do Paraíba Litoral 
Norte e Mantiqueira) recebeu 
no último dia 22, um repasse 
de R$ 1 milhão para o com-
bate do novo coronavírus. 
A verba veio de uma ação 
Gaema (Grupo de Atuação 
Especial de Defesa do Meio 
Ambiente - Núcleo Paraíba do 
Sul), que serão enviados a 27 
municípios da região.

O dinheiro vem de um acor-
do do MP junto à uma empre-
sa mineradora que causou 
degradação decorrente de 
atividade irregular na região. 
Com o valor foram adquiridos 
máscaras de proteção PFF2, 
luvas, aventais e lençóis des-
cartáveis, além de frascos de 
álcool gel e álcool líquido 70º.

Apenas 27 das 39 cidades 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

da RMVale receberão os in-
sumos. Os municípios foram 
escolhidos através do IDHM 
(Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) e que 
abrangem até 25 mil habi-
tantes.

Potim foi uma das seleciona-
das e já recebeu os insumos, 
distribuídos nas seis unidades 
de saúde do município. Segun-
do a secretária de Administra-
ção Raphaela Abrantes, a doa-
ção “chegou em boa hora”. “O 
município precisava e precisa 
muito desse insumos, porque 
são equipamentos de proteção 
na área de enfermagem, médi-
ca e são produtos de extrema 
necessidade”.

As cidades de Piquete, Sil-
veiras e Cunha também estão 
na lista de contempladas. A 
reportagem do Jornal Atos 
tentou contato com as pre-
feituras, mas não obteve res-
posta até o fechamento desta 
matéria.

Vinte sete cidades foram 
beneficiadas, fruto do repasse 
de R$ 1 milhão após acordo

Fotos: Arquivo Atos

Entrada do hospital de Silveiras; cidade receberá aporte financeiro
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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. 

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 

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. 

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-

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

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
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$ 

Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
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 

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$: 85.000.00. 
Mais informações no 
telefone: 12 99108-
2244
Vende-se apartamen-
to no centro de Gua-
ratinguetá, próximo 
ao Colégio do Carmo, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, vaga 
para garagem. Valor: 
165mil. Aceita 
apartamento em Lo-
rena como parte de 
pagamento. Telefo-
ne: 99220-2035 ou 
99759-5353
Vendo chacara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos fun-
dos, piscinas natu-
rais. Local lindo.
telefone: 99614-2077
Vendo casa no São 
Manoel, reformada e 
quitada, com piscina. 
Valor de ocasião. R$ 
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 
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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: PONTUAL COMERCIAL EIRELLI CNPJ Nº: 01.854.654/0001-45
VENCEDORA DOS ITENS: 13,41,45,337
VALOR TOTAL: R$ 16.260,00(dezesseis mil duzentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020 PROC. Nº 
95/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de uniformes para os agentes 
de trânsito e funcionários da Secretaria Municipal 
de Trânsito e Transportes do município de Lorena, 
conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo 
I que integrou o Edital.
CONTRATADA: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.970.705/0001-20
VENCEDORA DOS ITENS: 04, 05, 11, 12, 13, 14, 
15, 17
VALOR TOTAL: R$ 25.325,75(vinte e cinco mil 
trezentos vinte e cinco reais setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE 

LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 73/2020 do PROC nº 179/2020-SUP 
– 2814/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de inalador compressor 
a ar comprimido bivolt térmico destinados ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública 
decorrente do COVID-19 que serão fornecidos 
nas condições estabelecidas neste contrato e na 
proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: DROGARIA UCHOAS LTDA 
CNPJ Nº: 03.238.758/0001-37
VALOR TOTAL: R$ 13.990,00(treze mil novecentos 
e noventa reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 29/2020– PROC. Nº 171/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de insumos 
para pacientes insulino dependentes de Lorena, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto a empresa:
EMPRESA: MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. 
HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº: 05.343.029/0001-90
Vencedora dos Itens: 01,03,05
Valor Total: R$ 9.590,40 (nove mil quinhentos noventa reais e quarenta centavos)
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
Vencedora dos Itens: 02,04,06,08,10
Valor Total: R$ 78.175,00(setenta e oito mil cento setenta e cinco reais)
EMPRESA: INJEX IND. CIRURGICAS LTDA CNPJ Nº: 59.309.302/0001-99
Vencedora dos Itens: 07,09
Valor Total: R$ 60.900,00(sessenta mil e novecentos reais)
EMPRESA: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
Vencedora dos Itens: 11
Valor Total: R$ 1.950,00(um mil novecentos e cinquenta reais)
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME CNPJ Nº: 45.651.775/0002-46
Vencedora dos Itens: 12,14
Valor Total: R$ 49.725,00(quarenta e nove mil setecentos e vinte reais)
EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA CNPJ Nº: 04.063.331/0001-21
Vencedora do Item: 13
Valor Total: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO 

Nº 01 – Contrato nº 57/19 – PP nº 12/19
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA 
BEIRA RIO GUARATINGUETÁ LTDA ME
CNPJ Nº: 74.550.476/0001-32
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente Termo 
Aditivo tem como objeto a prorrogação de vigência do 
Contrato nº 57/19, decorrente do Processo Licitatório 
nº 50/19, PP nº 12/19, firmado em 12 de abril de 2019, 
nos termos previstos em sua cláusula 2.1.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica 
prorrogada a vigência contratual por mais 01 (um) 
mês, a partir de 12 de abril de 2020.
Cláusula Terceira: O presente termo aditivo não 
importa em alteração do valor global do Contrato.
Cláusula Quarta: A despesa permanece vinculada a 
Dotação Orçamentária referente ao contrato original.
Cláusula Quinta: Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original.
Cláusula Sexta: O presente Termo Aditivo será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 29/2020– PROC. Nº 171/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de insumos 
para pacientes insulino dependentes de Lorena, definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados 
e do objeto a empresa:
EMPRESA: MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. 
HOSPITALARES LTDA CNPJ Nº: 05.343.029/0001-90
Vencedora dos Itens: 01,03,05
Valor Total: R$ 9.590,40 (nove mil quinhentos noventa reais e quarenta centavos)
EMPRESA: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI EPP
CNPJ Nº: 53.611.125/0001-14
Vencedora dos Itens: 02,04,06,08,10
Valor Total: R$ 78.175,00(setenta e oito mil cento setenta e cinco reais)
EMPRESA: INJEX IND. CIRURGICAS LTDA CNPJ Nº: 59.309.302/0001-99
Vencedora dos Itens: 07,09
Valor Total: R$ 60.900,00(sessenta mil e novecentos reais)
EMPRESA: MED CENTER COMERCILA LTDA CNPJ Nº: 00.874.929/0001-40
Vencedora dos Itens: 11
Valor Total: R$ 1.950,00(um mil novecentos e cinquenta reais)
EMPRESA: DROGACENTRO CRUZEIRO LTDA ME CNPJ Nº: 45.651.775/0002-46
Vencedora dos Itens: 12,14
Valor Total: R$ 49.725,00(quarenta e nove mil setecentos e vinte reais)
EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA CNPJ Nº: 04.063.331/0001-21
Vencedora dos Itens: 13
Valor Total: R$ 7.500,00(sete mil e quinhentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
A Prefeitura Municipal de Lorena, nos termos do Decreto n.º 7173/2018 e em 
cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os
partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, 
com sede neste Município, sobre os recursos recebidos a título de transferência 
voluntária do Orçamento Geral da União, no valor de 92.952,38 (noventa e dois 
mil, novecentos e cinquenta dois reais e trinta e oito centavos), para execução do 
objeto consignado no Contrato de Repasse nº 1053461-67/866129/2018, firmado 
em 30/05/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do 
Ministério da Cidades, que tem por objeto: Implantação de pavimentação de ruas 
do loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado – Trecho 4 no Município de 
Lorena/SP.

PREFEITURA DE LORENA
A Prefeitura Municipal de Lorena, nos termos do Decreto n.º 7173/2018 e em 
cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de Março de 1997, NOTIFICA os
partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, 
com sede neste Município, sobre os recursos recebidos a título de transferência 
voluntária do Orçamento Geral da União, no valor de R$ 89.142,85 (oitenta 
e nove mil e cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para a 
conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 1053463-06/866135/2018, firmado 
em 30/05/2018, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob gestão do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto: Pavimentação de 
ruas do Loteamento Jardim Primavera, Bairro do Aterrado – Trecho 5.
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O decreto do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB) 
determinou o uso de máscaras 
em todo estado, mas algumas 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) já haviam 
publicado a obrigatoriedade. 
Na última quinta-feira (30) foi 
a vez de Piquete seguida de 
Ubatuba. Guaratinguetá, Cru-
zeiro, Potim, Aparecida, Pinda-
monhangaba e Caraguatatuba 
já haviam anunciado o uso do 
material para proteção contra 
o novo coronavírus.

A prefeita de Piquete, Teca 
Gouvêa (MDB), utilizou as redes 
sociais para divulgar a atuali-
zação do decreto municipal. O 
documento datado em 29 de 
abril, com validade após cinco 
dias da publicação determina 
“o uso de máscara de proteção 
facial nos estabelecimentos 
públicos tais como ruas, aveni-
das e praças bem como todos 
os estabelecimentos comer-
ciais confeccionadas conforme 

Rafaela Lourenço
Piquete

Teca implanta multa de até R$ 5 mil e Delcio Sato amplia área de feiras para evitar aglomerações no Litoral
orientações do Ministério da 
Saúde, além da adoção de 
outras medidas sanitárias 
previstas, na legislação atual 
(trecho do decreto)”.

O documento especifica que 
todos os funcionários deverão 
utilizar o material de proteção 
fornecido pelo empregador e 
que os estabelecimentos não 
poderão receber clientes sem 
máscara desde a última segun-
da-feira. As máscaras poderão 
ser ofertadas ao cliente que não 
possuir. A medida é a mesma 
para a utilização de serviços 
como transporte público, táxi 
e ou transporte por aplicativos.

Teca decretou ainda o limite 
para o atendimento presencial 
de no máximo uma pessoa 
por cada 7 m² da área interna 
comercial e em caso de fila 
interna ou externa a obrigato-
riedade da demarcação no solo 
de 1,5 m de distância entre os 
clientes.

Em caso de descumprimento, 
será aplicada a notificação ao 
proprietário que terá dois dias 
para a regularização. Persistin-
do o erro, a multa será de R$ 
5 mil podendo, chegar a inter-

Hospital de Piquete; cidade decretou uso obrigatório de máscaras antes de obrigatoriedade do Governador

Fotos: Francisco Asis

Emendas somam mais de R$ 500 mil para saúde de Guará

Antes de Doria, Piquete e Ubatuba entram para 
grupo de cidades com máscaras obrigatórias

dição do estabelecimento du-
rante o período de quarentena.

O decreto completo pode ser 
conferido no site da Prefeitura, 
o piquete.sp.gov.br

De acordo com o boletim 
epidemiológico, Piquete tem 
sete casos suspeitos, 26 descar-
tados e nenhuma confirmação 
de Covid-19 até o momento.

Ubatuba – Também no 
último dia 30, a Prefeitura 
divulgou um  decreto que im-
plementa medidas de combate 
ao Coronavírus sobre o uso 
de máscaras, além de novas 
normas para a estrutura da 
feira livre. As empresas da 
cidade litorânea devem dis-
ponibilizar itens necessários à 

higienização de trabalhadores, 
clientes ou consumidores que 
ingressarem na área de aten-
dimento. Os estabelecimentos 
devem controlar o número de 
clientes ou consumidores com 
distanciamento mínimo de 1,5 
metros de cada cliente.

O não cumprimento implica 
na autuação do estabelecimen-

to por infração à legislação 
sanitária. Outra alteração foi 
encaminhada à concessionária 
de transporte público munici-
pal, empresas de transportes 
particulares, taxistas e moto-
ristas vinculados a aplicativos, 
que estão obrigados ao uso de 
máscaras. As janelas dos veícu-
los devem permanecer abertas, 
permitindo a circulação de ar, 
além de ser fornecido álcool 
gel 70º para todos que ingres-
sarem no veículo.

Não será permitido o trans-
porte de pessoas em pé, no caso 
de transportes coletivos.

A Prefeitura determinou que 
todos os servidores municipais 
também devem fazer uso de 
máscaras.

A feira livre da Praça Bene-
dito Inácio Pereira teve sua es-
trutura estendida para permitir 
um maior espaçamento entre 
as bancas de vendas e menor 
aglomeração de pessoas, com 
interdição das ruas Batista de 
Oliveira (trecho entre a rua 
Maria Vitória Jean e a avenida 
Dona Maria Alves) e rua Alpheu 
Guedes Nogueira (interdição 
integral), das 0h às 13h.

Recursos são destinados para combate à Covid-19, Santa Casa e entidades filantrópicas da cidade

Emendas impositivas foram 
encaminhadas à saúde e a 
filantropia de Guaratinguetá. 
Em nível federal, o deputado 
Marco Bertaiolli (PSD) desti-
nou ao todo R$ 420 mil para 
auxílio. Da Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de São 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Paulo), a deputada Professora 
Bebel (PT) repassou R$ 100 
mil para a Santa Casa da ci-
dade. Os recursos foram con-
firmados na última semana.

Vereador pelo mesmo par-
tido de Bertaiolli, Marcelo 
Augusto da Santa Casa (PSD) 
confirmou que o primeiro re-
passe do deputado, de R$ 300 
mil, foi feito após pedido do 

parlamentar e integrantes 
da sigla em Guaratinguetá. 
A verba chega direcionada 
para o combate ao corona-
vírus, mas pode ser utilizada 
para outro destino dentro da 
secretaria de Saúde.

Foram destinados ain-
da outros R$ 60 mil para 
a Casa Dom Bosco, para 
aquisição de um veículo 

para atendimentos. Mais 
R$ 60 mil foram destinados 
à Comunidade Anuncia-me, 
para a mesma finalidade. As 
verbas também fazem parte 
de emendas solicitadas por 
Bertaiolli e atende as ne-
cessidades dos dois centros 
filantrópicos.

Para a Santa Casa, a de-
putada Professora Bebel 

conseguiu aprovação da 
liberação de R$ 100 mil. O 
recurso chega ao hospital em 
um momento de mudanças 
internas, diante da pandemia 
do novo coronavírus. 

Foram feitas alterações em 
leitos hospitalares da Santa 
Casa para atender casos 
suspeitos e confirmados de 
Covid-19. “Ainda que não 

sejam da região, muitos deles 
(deputados) tiveram votos na 
cidade. Evidentemente que 
fica mais fácil, por estarmos 
em uma entidade que tem 
documentos negativos de 
débitos e proporciona o 
encaminhando de verbas. 
A filantropia da Santa Casa 
está em dia, torna mais fácil”, 
concluiu.


