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UPA Cidade Nova 
inicia atendimento; 
cidade tem 50 
respiradores
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Lorena tem quatro novos casos confirmados de 
Covid-19 e registra segunda morte pela doença
Vídeo publicado nas redes sociais leva esperança ao mostrar a recuperação de um casal infectado

No mesmo dia em que a 
Santa Casa de Misericórdia 
de Lorena divulgou a recu-
peração de um casal infec-
tado pelo novo coronavírus, 
a cidade confirmou mais 
quatro casos e um óbito da 
doença. A atualização dos 
números foi realizada nesta 
quinta-feira (7).

A secretaria de Saúde pu-
blicou uma nota nos canais 
oficiais do Governo sobre 
o segundo falecimento por 
Covid-19 de moradores da ci-
dade. A paciente, de 73 anos 
passava por acompanhamen-
to oncológico no Hospital 
IBCC em São Paulo e estava 
internada no Hospital das 
Clínicas também na capital.

De acordo com a Prefei-
tura, a notificação do óbito 
desta paciente oncológica 
testado positivo para Co-
vid-19 chegou ao município 
nesta quinta-feira. A idosa foi 
internada no Hospital IBCC, 
no dia 2 de março, para tra-
tar do câncer e, segundo os 
familiares, sem apresentar 
sintomas gripais. Mas a nota 
da Prefeitura ressalta que a 
paciente foi transferida com 
urgência para o HC no dia 15 
de março devido à suspeita 
de pacientes infectados pelo 
novo coronavírus. Ela fale-
ceu no último dia 29.

No mesmo dia da divulga-
ção do óbito, a Santa Casa 
utilizou as redes sociais 
para publicar um vídeo que 
mostra um casal recuperado 
da doença.

Antônio Francisco de Lima 
de 66 anos e Francisca Fer-

Rafaela Lourenço
Lorena

reira de 59 tiveram alta e 
deixaram o hospital aplau-
didos por parte da equipe 
de saúde.

Em 24 horas, o boletim 
epidemiológico apresentou 
quatro novas confirmações. 
Lorena tem 16 casos posi-

tivos sendo um importado, 
destes dois em isolamento 
domiciliar, quatro interna-
dos e oito recuperados. São 

dois óbitos confirmados e 23 
casos suspeitos aguardando 
o resultado de exames labo-
ratoriais.

Entrada de estrutura que será utilizada para ampliar atendimento de casos suspeitos de Covid-19; Lorena tem novas contaminações s da doença

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.

Novas polêmicas envol-
vem o concurso público 
de Pindamonhangaba. Um 
mandado de segurança foi 
atendido pela 1ª Vara Cível, 
na última terça-feira (5), 
contra o processo que visa 
admitir mais de 120 novos 
funcionários. A ação denun-
ciou nova irregularidade 
no processo. O mandado foi 
impetrado por uma advogada 
e conta com o apoio de uma 
comissão formada por cerca 
de quarenta professores que 
prestaram a prova. O ponto 
de reclamação do mandado 
de segurança foca em prova 
de títulos que, segundo o docu-
mento do Tribunal de Justiça 
viola cláusula 7.4 do edital 
do concurso. “... eis que não 
houve convocação dos candi-
datos para a prova de títulos 
no Jornal Tribuna do Norte 
(que pertence ao Município), 
sendo que o recebimento dos 
títulos foi realizado apenas 
no site do Iuds (Instituto Uni-
versal de Desenvolvimento 
Social), nos dias 26 e 27 de 
marços de 2020, fato este 
que prejudicou sua partici-
pação no concurso (trecho 
da ação) ...”.

Nova ação atende mandado de segurança impetrado no último mês; processo 
para contratação enfrenta críticas nas redes sociais e mais entraves judiciais

Justiça suspende concurso 
envolto à polêmicas em Pinda

A Prefeitura de Pinda, que enfrenta novo entrave judicial com concurso; processo seletivo é alvo novas reclamações após apontamentos
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Pinda chega 
ao 25º caso de 
coronavírus

A secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba confir-
mou, na última quarta-fei-
ra (6), o 25º caso de con-
taminação pelo novo de 
coronavírus. Os contágios 
aconteceram dentro e fora 
do município. Ao menos seis 
pessoas estão internadas na 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) de hospitais público 
e particular.

O último caso confirmado 
da doença, divulgado na 
quarta-feira, é de uma profis-
sional de saúde de 35 anos. 
De acordo com a Prefeitura, a 
paciente deu entrada na rede 
pública de saúde, mas segue 
em isolamento domiciliar. A 
nota destacou ainda que “ela 
passa bem”.

Outros dois casos foram 
registrados na última terça-
-feira. Um dos pacientes é um 
homem de 51 anos, que está 
na enfermaria. O outro caso 
confirmado é de uma idosa, 
de 61 anos, que recebe o 
atendimento médico neces-
sário na UTI, ambos estão em 
uma rede privada de saúde. 
A Prefeitura afirmou que os 
dois tem parentes diagnosti-
cados com a Covid-19.

De acordo com a secreta-
ria de Saúde, a cidade tem 
utilizado os testes adquiridos 
para identificar a doença de 
maneira precoce e compre-
ender a incidência da conta-
minação, além de nortear os 
investimentos para os locais 
corretos.

Para se preparar para um 
possível cenário crítico, o 
Município conta com cin-
quenta respiradores para 
pacientes que apresentem 
quadro clínico grave na rede 
pública de saúde. Os postos 
de atendimento em referên-
cia para o coronavírus em 
Pinda são: UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Mo-
reira César, Pronto Socorro 
Municipal, Santa Casa de 
Misericórdia, o Hospital 
Unimed 10 de Julho e a UPA 
Cidade Nova que iniciou os 
trabalhos como hospital de 
campanha, na última quar-
ta-feira.

O espaço conta com cinco 
leitos com respiradores e até 
trinta leitos intermediários. 
Já a UPA 24 horas do Arare-
tama está programada para 
ser entregue nos próximos 
dias. A Prefeitura divulgou 
que, além de atender a ur-
gência e emergência dos 
moradores da região oeste 
poderá atender os pacientes 
em estado mais graves da 
doença. 

Devido à elevação do nú-
mero de casos, a Prefeitura 
voltou a reforçar a necessida-
de do isolamento social pe-
dindo para que “os morado-
res fiquem em casa o maior 
tempo possível, e caso seja 
necessário sair, use máscara 
e faça higienização contínua 
das mãos com água e sabão 
ou álcool em gel, além de 
evitar aglomerações”.

Entre os bairros que têm 
pacientes diagnosticados 
ou em investigação estão: 
Bosque, Socorro, Crispim, 
Galega, Parque São Domin-
gos, Maria Áurea, Araretama, 
Pasin e Morumbi.

Bruna Silva
Pindamonhangaba
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Aterro no Novo Horizonte volta a 
ser alvo de incêndios criminosos
Área é invadida duas vezes em menos de 72 horas; Prefeitura promete reforçar segurança

Após registrar dois incên-
dios criminosos em menos de 
três dias no aterro do bairro 
Novo Horizonte, a Prefeitura 
de Lorena anunciou na ma-
nhã desta quarta-feira (6) 
que reforçará o esquema 
de segurança do local. O 
Executivo solicita ainda a co-
laboração dos moradores da 
região para tentar identificar 
os responsáveis pelos atos.

Destinado apenas para 
o despejo de resíduos sóli-
dos inertes, como entulhos 
de construção, o aterro do 
Novo Horizonte foi alvo de 
vândalos nas últimas sexta 
(1) e segunda-feira (4).

De acordo com o secretário 
de Meio Ambiente, Willinil-
ton Portugal, o primeiro caso 
ocorreu por volta das 18h. 
O vigia do local, que mora 
com sua família em uma casa 
construída ao lado do aterro, 
percebeu uma fumaça saindo 
de uma região de vegetação, 
que fica nos fundos do espa-
ço público. 

Enquanto se aproximava 

Lucas Barbosa
Lorena

do ponto, ele flagrou três 
homens fugindo pela cerca.

Acionado pelo profissio-
nal, o Corpo de Bombeiros 
se dirigiu ao aterro, onde 
combateu as chamas. Si-
multaneamente, equipes 
da Guarda Civil Municipal 
realizaram patrulhamentos 
pelo bairro para tentarem 
localizar os criminosos, mas 
não obtiveram sucesso. 

Já na última segunda-feira, 
por volta das 17h30, o vigia 
fazia uma ronda em um tre-
cho do aterro, quando perce-
beu que uma pilha de vigas 
de caibro, tipo de madeira, 
estava pegando fogo. En-
quanto o servidor municipal 
se aproximava do ponto, dois 
homens correram, conse-
guindo novamente fugirem.

Mais uma vez chamado, o 
Corpo de Bombeiros apagou 
as chamas e na sequência, 
contando com o apoio da em-
presa Eppo, fez a limpeza do 
ponto atingido, para dificul-
tar que ele novamente fosse 
incendiado pelos criminosos.  

Para evitar que o aterro 
volte a ser alvo de vândalos, 
a Prefeitura revelou que 
a Guarda Civil Municipal 

intensificará consideravel-
mente a frequência de pa-
trulhamentos nos trechos de 
acesso ao espaço público. O 
Município iniciou também 

um estudo para promover 
melhorias na estrutura de 
segurança do local, para ten-
tar conter novas invasões.

Além destas medidas, Por-

tugal revelou quais outras 
ações serão adotadas. “Con-
seguimos coletar algumas 
informações sobre as carac-
terísticas físicas destes vân-

dalos e as transmitiremos à 
Polícia Civil nesta próxima 
quinta-feira, durante o regis-
tro do boletim de ocorrência. 
Também estamos mantendo 
contato com moradores 
do bairro para tentarmos 
descobrir mais pistas. Fica-
mos indignados com esta 
situação, já que não existe 
motivo algum para atos tão 
lamentáveis quanto estes”, 
desabafou o secretário, que 
ressaltou ainda que graças a 
ação rápida dos Bombeiros 
as famílias que moram pró-
ximas ao aterro não foram 
atingidas pela fumaça. 

Além de pedir para que a 
população denuncia os res-
ponsáveis pelos incêndios, 
o chefe da pasta destacou 
ainda que caso o grupo seja 
identificado, ele deverá res-
ponder por crime ambiental 
e invasão e danos ao patri-
mônio público. 

Moradores ou testemu-
nhas que tiverem informa-
ções sobre o grupo, podem 
denuncia-lo à Guarda Mu-
nicipal através do contato: 
153. 

Não é de hoje que o aterro 
do Novo Horizonte é palco 
de queimadas criminosas. 
Entre 2016 e 2019, o Jornal 
Atos produziu diversas maté-
rias denunciando incêndios 
no espaço público, que é 
licenciado pela Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo). A mais recente 
foi divulgada pelo impresso 
no fim de setembro do ano 
passado.

Flagrante do incêndio no início dessa semana em Lorena; Prefeitura promete reforçar segurança no local
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Aparecida, Guará e Lorena recebem auxílio de empresa 
para desinfecção de vias públicas contra novo coronavírus
Medidas foram adotadas para conter a propagação da Covid-19; higienização atende locais de maior fluxo de pessoas

Ações de desinfecções têm 
sido colocadas em práticas 
em algumas cidades da re-
gião. Em Guaratinguetá a 
medida vem sendo feita perio-
dicamente nas principais vias 
e áreas que recebem o maior 
fluxo de pessoas. Já para 
as ruas de Aparecida, uma 
medida semelhante tem sido 
realizada. Na última semana, 

Leandro Oliveira
RMVale

o Município contou com o 
apoio de uma farmácia, que 
cedeu equipamentos para 
uma varredura completa.

O apoio foi feito para a 
cidade higienizar ruas e 
avenidas. A Farma Conde 
cedeu máquinas e o produto 
utilizado para a desinfecção. 
Secretário de Administração 
de Aparecida, Rafael Bueno, 
explicou que o trabalho foi 
pontual e pode ser que conti-
nue durante a pandemia. “Se 
esse período for extensivo, 

nós vamos entrar em contato 
junto à empresa para fazer 
a aplicação dos produtos 
novamente”.

A ação foi realizada no úl-
timo dia 1. Entre os dias 30 
de abril e 1, Guaratinguetá 
e Lorena também contaram 
com o apoio da farmácia, 
que cedeu equipamentos e 
produtos para higienização 
de vias da cidade. Assim como 
em Aparecida, o trabalho em 
Guará foi pontual e contou 
com a liberação de quatro 

tratores com turbinas para 
desinfecção, além de apare-
lhos manuais.

Em Guaratinguetá a Pre-
feitura implantou, desde o 
início de abril, um trabalho 
de desinfecção de vias feito 
por conta da própria adminis-
tração municipal. O trabalho 
é realizado duas vezes na 
semana, no período notur-
no, e o itinerário de limpeza 
segue as ruas do centro, en-
torno de entradas de agências 
bancárias, rodoviária, praça 

Conselheiro Rodrigues Alves 
e proximidades dos hospitais 
Frei Galvão e Santa Casa.

O trabalho em Lorena foi 
acompanhada pela vice-pre-
feita Marietta Bartelega, que 
também é coordenadora da 
parceria na cidade. Foram 
oitenta quilômetros de de-
sinfecção em áreas públicas 
e avenidas de cerca de trinta 
bairros (Centro, Olaria, Vila 
Zélia, Bairro da Cruz, Vila Pas-
sos, Novo Horizonte, Santa 
Rita, Parque Rodovias, Horto, 
Santa Edwiges, Vila Geny, 
Vila Brito, Jardim Margarida, 
Brisas do Campo, Vila Nunes, 
Nova Lorena, Ponte Nova, 
Cabelinha, São Roque, Vila 
Cida, Santo Antonio, Cecap 
Alta e Baixa, Comerciários 1 
e 2, Campo dos Ipês, Nassif, 
Jardim Primavera, Monde-
sir, Vila Hepacaré e Cidade 
Industrial).

Em Aparecida, o município 
fez duas etapas para higie-

nização de vias. O trabalho 
é feito em conjunto com o 
Saae (Serviço Autônomo de 
Águas e Esgoto). A Prefeitura 
planeja a terceira etapa dos 
serviços, segundo Bueno. 
“Como foi feita a ação na úl-
tima sexta, vamos programar 
uma ação para as próximas 
semanas. Nós aplicamos 
esse produto nas principais 
avenidas da cidade, praças, 
cemitério, pronto socorro, 
postos de saúde. Onde possa 
ter aglomerações de pessoas, 
ele é aplicado. Estamos pro-
gramando para que tão logo 
ele seja aplicado novamente”.

Até o momento, Aparecida 
tem dois casos confirmados 
de coronavírus. Guaratingue-
tá tem dez registros (5 da ci-
dade e outros 5 importados). 
Já Lorena chegou a segunda 
morte nesta quinta-feira. O 
município tem 16 confirma-
ções de contágio pelo novo 
coronavírus.
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TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 600,00 Telefone: 
99709-8800 ou 3125-
7424
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso. Telefone; 
3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 
Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
1.000.00. Telefone: 
99160-9218
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem. 
Ótima localização. 
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobi-
liada, valor R$ 650.00 
no Village Santana, 
interessados, ligar: 
3125-7464
Aluga-se kitnet na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, ótimo preço. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento 
no Beira Rio 1 com 
1 vaga coberta, 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área 
de serviço excelente. 
Telefone: 99676-2177
Aluga-se chácara 
para festas, bairro 
Bom Jardim. Tele-
fone: 3125-7437 ou 
99114-5073
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 

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-

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011

Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11) 
98351-1966
PINDA – vendo We-
ekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – 
Tr.F: 99140-3069
PINDA – vendo Fox 
Trend 1.0 8v ano 
2011 – 4pts – cinza 
- abaixo da tabela. 
Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 
1.8 8v – 4pts – G 
– d i r /ar / t r v.  Tr.F: 
99145-4820 
Vendo um gol G7, 
ano 2017, comple-
to, econõmico, pre-
ço justo. Somente 
vendas. Telefone: 
99662-1964
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
PINDA – vendo Cor-
sa Wind 1.0 ano 98 
IPVA ok – G – 2 pts 
– prata. Tr.F: 99798-
8701
PINDA – vendo C4 
Pallas 2.0 automático 
– prata. Tr.F: 98156-
4404
PINDA – vendo Sa-
veira G3 1.6 ano 
2003 – preta – G – 
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Mon-
tana Conquest 1.4 
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF: 
99103-3527
TAUBATÉ – vendo 
Yamaha Fase 250 
ano 2017 – único 
dono, 10.000 Km ro-
dados IPV 2020 ok, 
Tr.F: 98227-9186
Vende-se um Ecos-
port, em Lorena, fsl, 
1.6, flex, ano 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756 ou 3152-3071
Vendo Pál io, 1.0, 
ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 
15 . 8 0 0 .0 0 ,  IPVA 
p a g o .  Te l e f o n e : 
98823-7761 
Vende-se Onix, ltz,, 
ano 2014, flex, dire-
ção, vidro elétrico, 
trava elétr ica, to -
talmente revisado. 
IPVA pago. Telefone: 
99665-2324
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta 1.0 8v ano 
2006/07  – dir/trv/vd 
elétrico – Flex – pra-
ta. Tr.F: 99101-4072
TAUBATÉ – vendo 
XRE 300 ABS ano 
2013 – Flex. Tr.F: 
99685-9549
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta Class 1.0 8v 
ano 2008 – Flex – 
preto – 4pts IPVA ok. 
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo 
Cross Fox 1.6 ano 
2014 – 30.000km 
-  IPVA ok – ótimo 
estado. Tr.F: (11) 
94479-2232
TAUBATÉ – vendo 
Mer iva Max x 1.4 
MPFI 8v ano 2011 
- Flex – 5 pts. Tr.F: 
98707-6587
TREMEMBÉ – vendo 
XRE 300 ano 2014 – 
branca – ótimo esta-

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

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

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, 
documento ok, 87mil 
km rodado, pneus 
novos. Abaixo da 
FIPE. Telefone: 11 
97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VEN-
DE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada. 
Fone (12)981154247

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 

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-

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 
elétricas. 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 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro 
do Pedregulho em 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: R$ 118.000,00. 
Telefone: 12 99614-
2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 

FIQUE
A SALVO DO

COVID-19.

Ética e transparência, a serviço do po.
GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

O Coronavírus (COVID-19) causa uma doença respiratória semelhante à 
gripe com sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. 
• Proteja-se lavando as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
• Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
• Evite aglomerações se estiver doente.
• Mantenha os ambientes bem ventilados.
• Não compartilhe objetos pessoais.

A CÂMARA CONFIA NA ATITUDE POSITIVA DA NOSSA GENTE PARA 
VENCER A BATALHA CONTRA O CORONAVÍRUS.

www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

O MELHOR REMÉDIO CONTRA O
CORONAVÍRUS É A INFORMAÇÃO.
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Novas polêmicas envolvem 
o concurso público de Pinda-
monhangaba. Um mandado 
de segurança foi atendido 
pela 1ª Vara Cível, na última 
terça-feira (5), contra o pro-
cesso que visa admitir mais 
de 120 novos funcionários. A 
ação denunciou nova irregu-
laridade no processo.

O mandado foi impetrado 
por uma advogada e conta 
com o apoio de uma comis-
são formada por cerca de 
quarenta professores que 
prestaram a prova. O ponto 
de reclamação do mandado 
de segurança foca em prova 
de títulos que, segundo o 
documento do Tribunal de 
Justiça viola cláusula 7.4 
do edital do concurso. “... eis 
que não houve convocação 
dos candidatos para a prova 
de títulos no Jornal Tribu-
na do Norte, sendo que o 
recebimento dos títulos foi 
realizado apenas no site do 
Iuds (Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social), 
nos dias 26 e 27 de marços 
de 2020, fato este que pre-
judicou sua participação no 
concurso (trecho da ação) ...”.

A liminar prevê ainda a 
reabertura do prazo para 
a apresentação dos títulos, 
para que dessa forma ocorra 
a devidamente a compro-
vação dos documentos, e 
também a anulação dos atos 
posteriores.

Outra reclamação dos con-
curseiros foi a prova que, 
segundo os reclamantes, fo-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Ação atende mandado de segurança impetrado no último mês; 
processo enfrenta críticas nas redes sociais e entraves judiciais

ram diversas irregularidades 
como questões que teriam 
sido apontadas como erradas, 
mas que estariam corretas. A 
comissão de professores está 
se articulando para realizar 
uma ação anulatória e vinte 
candidatos estão dispostos a 
assiná-la.

Por meio de nota a Ad-
ministração informou que 
“embora não tenha sido no-
tificada oficialmente, tomou 
conhecimento da decisão 
sobre concessão de liminar 
proferida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo, em 5 de maio de 
2020. (...) Considerando que 

A Prefeitura de Pinda, que volta a ter problemas com concurso público após apontamentos no processo

Fotos: Bruna Silva

Justiça suspende concurso 
envolto à polêmicas em Pinda

não houve intercorrências 
sobre a homologação dos 
empregos de nível médio, a 
Prefeitura entende que esses 
candidatos homologados não 
podem ter sua convocação 
prejudicada e apresentará 
ao Poder Judiciário os dados 
e documentos necessários 
sobre a homologação para 
os empregos de ensino su-
perior, ocasião em que se 
posicionará sobre eventual 
reabertura do prazo para 
reapresentação dos títulos”. 
O Município destacou que 
aguarda a intimação para 
mais esclarecimentos.

Homologação – Ainda em 

março, a Prefeitura passou 
a homologar os cargos para 
iniciar a admissão de funcio-
nários com foco no reforço 
no quadro de colaboradores. 
E no último mês, homologou 
os cargos de nível superior 
como: assistente social, bio-
médico, médico, nutricionista 
e professor.

A gestão destacou que nes-
ta primeira etapa, a priorida-
de está voltada para áreas de 
Educação e Saúde, e estima 
a efetivação de aproximada-
mente 150 pessoas em até 
dois meses, tendo em vista 
o processo burocrático que 
deve ser cumprido.

Em meio à pandemia, 
97 vias de Ubatuba 
tem concluídas obras 
de pavimentação

Atendendo uma antiga 
reivindicação de turistas e 
moradores de Ubatuba, a 
Prefeitura anunciou na últi-
ma semana a conclusão da 
pavimentação de 97 estradas, 
avenidas e ruas, distribuídas 
por 19 bairros. Orçadas em 
aproximadamente R$ 26 
milhões, a ação de melhoria 
contemplará ainda mais de 
cem vias até o fim de julho.

Anunciada pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD) em agosto 
do ano passado, a primeira 
etapa do programa municipal 
“Arrumando Nossas Ruas” foi 
iniciada em outubro na região 
central da cidade litorânea. 
Além dos repasse federal 
de quase R$ 5 milhões e o 
estadual de R$ 700 mil, a 
implantação do projeto foi 
viabilizada pelo Executivo 
através de um empréstimo de 
R$ 20 milhões junto à Caixa 
Econômica Federal, através 
do Finisa (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Sanea-
mento). Proposto por Sato, 
o pedido de financiamento 
havia sido aprovado pela 
Câmara em 13 de novembro 
de 2018.

Na época, o anúncio da 
“mega obra” de calçamento 
e recapeamento asfáltico 
foi considerado um alívio 
pelos visitantes da cidade 
litorânea e moradores dos 
bairros beneficiados, que 

Lucas Barbosa
Ubatuba

há mais de duas décadas con-
vivem diariamente com os 
transtornos causados pela falta 
de pavimentação adequada, 
que geram problemas como: 
buracos, crateras, depressões, 
poças e poeira. 

Divulgada no site oficial da 
Prefeitura, o ubatuba.sp.gov.br, 
no último dia 30, uma relação 
revela que já foram recupera-
das 97 vias, distribuídas pelos 
bairros: Perequê-Açu (22), 
Silop (16), Centro (14), Ipiran-
guinha (13), Parque Vivamar 
(7), Itagúa (6), Jardim Ipiranga 
(4), Estufa (2), Maranduba (2), 
Sesmaria (2), Horto (1), Bela 
Vista (1), Jardim Carolina (1), 
Ressaca (1), Ubatumirim (1), 
Almada (1), Itamambuca (1), 
Sertão da Quina (1) e Lagoi-
nha (1). 

Além de afirmar que as de-
mais etapas do programa 
seguirão em execução nestes 
bairros mesmo em meio à 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), Sato ressaltou que o 
“Arrumando Nossas Ruas” é um 
marco para o município. “Esse 
é o maior pacote de pavimen-
tação da história de Ubatuba. 
Sabemos da situação em que 
assumimos a cidade e estamos, 
literalmente, trabalhando sem 
parar, empreendendo o máxi-
mo de nossos esforços para an-
gariar recursos que permitam 
melhorar a condição das ruas. 
Isto não é só pelo turismo, mas 
principalmente pelos nossos 
moradores, que pagam seus 
impostos e merecem boas 
condições para viverem”.

Mais de cem outros pontos devem 
receber ações de melhorias até julho; 
investimento de quase R$ 26 milhões


