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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.

Investigando um possível es-
quema de desvio de verbas do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
em Cruzeiro, a PF (Polícia Fe-
deral) deflagrou uma operação 
na manhã desta quinta-feira 
(21) na Prefeitura e nas casas 
de investigados em outras seis 
cidades. As supostas irregula-
ridades causaram um prejuízo 
de cerca de R$ 3,650 milhões 
aos cofres públicos.

Além de Cruzeiro, a operação 
“MedCruz” cumpriu mandados 
de busca e apreensão em Pi-
quete, Taubaté, Poá, Mogi das 
Cruze, Suzano e Resende (RJ).

De acordo com a delegada 
da PF de Cruzeiro, Luciana 
Gebrim, a investigação foi 
iniciada há quase um ano 
após uma fiscalização da CGU 
(Controladoria Geral da União) 
apontar indícios de fraude por 
parte da Prefeitura de Cruzeiro 
na contratação em 2017 de 
uma OS (Organização Social), 
sediada em Poá-SP e que não 
teve o nome divulgado pela 

Lucas Barbosa
Cruzeiro
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Polícia Federal rastreia denúncia de desvio de 
R$ 3,6 milhões em contrato do SUS em Cruzeiro
Investigada, Organização Social pode ter manipulado esquema que teria causado prejuízo 
para rede pública de saúde; computadores e documentos são apreendidos na Prefeitura

PF, para o gerenciamento dos 
serviços de saúde relaciona-
dos às redes municipais de 
Assistência Farmacêutica e de 
Atenção Básica e Especializada.

No decorrer da apuração, a 
PF encontrou indicativos de 
que alguns membros da atual 
gestão municipal, comandada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PSD), receberam 
vantagens econômicas para 
favorecem a OS no processo 
licitatório de contratação e 
em outras ações fraudulentas 
futuras. Os servidores muni-
cipais envolvidos no supostos 
esquema não tiveram suas 
identidades divulgadas pela 
PF.

A corporação também des-
cobriu indícios de repasses 
financeiros com valores acima 
dos devidos à terceirizada, 
emissões de documentos fal-
sos, pagamentos por serviços 
não prestados, apropriação in-
devida de recursos e movimen-
tações bancárias consideradas 
suspeitas pelo Coaf (Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras).

Além de dar mais detalhes 
sobre a operação, a delegada 
da PF de Cruzeiro revelou 
quais serão os próximos pas-
sos do trabalho investigativo. 
“Na Prefeitura de Cruzeiro, 
apreendemos documentos 
e computadores no setor de 
Compra e Licitações e nas 
secretarias de Administração e 
Finanças. Agora, analisaremos 
estes materiais e os que foram 
obtidos nas casas dos suspei-
tos em busca de outros indícios 
e provas sobre este esquema. 
Por cautela, também foram 
ordenados os afastamentos 
de três agentes públicos, mas 
neste momento não podemos 
revelar seus nomes e funções”, 
explicou Luciana Gebrim.

Caso o esquema de desvio 
de verbas seja comprova-
do, os envolvidos deverão 
responder pelos crimes de: 
fraude a licitações, falsidade 
documental, peculato (desvio 
de bem pública), corrupção 
passiva, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Cruzeiro informou que 
entregou todos os documen-
tos solicitados, afastou os 
funcionários e se colocou à 
disposição da Polícia Federal 
“mantendo a transparência 
do governo perante à Justiça e 
população cruzeirense (trecho 
do documento)”.

Movimento na praça central de Pindamonhangaba, com flagrantes de uso incorreto de máscaras; números da Covid-19 crescem na RMVale

A Prefeitura de Cruzeiro, alvo de investigação da Polícia Federal e CGU; supostas irregularidades em contrato com Organização Social da Saúde

Aceleração da Covid-19 na região 
é maior que na Grande São Paulo
Levantamento do Estado aponta avanço do novo coronavírus e queda no isolamento

Um levantamento feito pela 
secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo mostra que a 
RMVale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) teve um aumento de 
166% em casos confirmado 
do novo coranavírus. De 30 
de abril a 8 de maio, o índice 
foi maior do que da Região 
Metropolitana de São Paulo, 
que teve 108%. Ao todo fo-
ram 50.445 confirmados. Na 
RMVale, o número passou de 
572 casos confirmados para 
1.522. Segundo o Estado, o 
aumento foi superior à da 
capital em todas as 15 regiões 
administrativas, o que mostra 
um crescimento exponencial 
da doença no interior. O iso-
lamento em todo o estado 
vem ficando abaixo da média 
estipulado pelo governo, que é 
de 50%. Nos últimos 14 dias, o 
índice ficaram em 48%.

Indignado com 
"megaferiado", 
Litoral tem
novas barreiras

Temendo receberem um 
alto fluxo de turistas durante 
o “megaferiado” desta sema-
na na capital paulista, três 
prefeituras do Litoral Norte 
implantaram nesta quarta-
-feira (20) barreiras sanitárias 
nas entradas das cidades para 
tentarem conscientizarem os 
visitantes sobre a importância 
de retornarem aos seus lares 
devido á pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).
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Prefeituras 
entregam kit 
didático aos 
alunos da região

Em consequência da pan-
demia do novo coronavírus, 
secretarias de Educação de 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Noret) dis-
tribuíram kits merenda aos 
alunos da região. 
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Prefeituras entregam kit 
didático aos alunos da região
Além do kit merenda, estudantes recebem novo material 
escolar para reforçar ensino a domicílio durante pandemia

Em consequência da pan-
demia do novo coronavírus, 
secretarias de Educação de 
cidades da RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Noret) distribuíram, na 
última semana, kits merenda 
aos alunos da região. Além dos 
alimentos, foram entregues 
materiais didáticos de reforço 
escolar aos estudantes de 
pouco acesso à internet com o 
objetivo de facilitar o aprendi-
zado em casa.

Devido à paralisação causada 
pelo Covid-19, professores não 
podem estar presentes para 
acompanhar os alunos durante 
os estudos. A escola municipal 
Pires do Rio, em Aparecida, 
distribuiu além do kit merenda 
escolar, livros de português e 
matemática do São Paulo Faz 
Escola para os alunos do 6º 
ao 9º ano. Os livros didáticos 
Emai (Educação Matemática 

Wanessa Telles
RMVale

nos Anos Iniciais) e Ler e Es-
crever foram entregues aos 
estudantes do 1º ao 5º, todos 
fornecidos pelo Governo do 
Estado de São Paulo. Ativida-
des feitas à mão em formato 
de jogos e dinâmicas também 
foram distribuídas.

Em Lavrinhas, a professo-
ra Aline Giuponi reforçou a 
importância do auxílio aos 
alunos durante a pandemia. 
Com apoio da secretaria da 
Educação, foram entregues 
aos estudantes, materiais pe-
dagógicos elaborados pelos 
professores da região. Em 15 
dias será feita uma nova distri-
buição e durante o recebimen-
to, as atividades já realizadas 
são recolhidas para a correção 
para que sejam retomadas no 
retorno das aulas presenciais. 
Os alunos residentes da zona 
rural receberão os materiais 
em casa por meio dos motoris-
tas do transporte escolar.

Cachoeira Paulista – As apos-
tilas serão utilizadas junto de 
conteúdos postados semanal-

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!

RMVale tem aumento de 166% de casos de 
Covid-19 e ultrapassa Grande São Paulo
Levantamento da Saúde do Estado aponta avanço do novo coronavírus e queda no isolamento social

Um levantamento feito 
pela secretaria de Saúde do 
estado de São Paulo mos-
tra que a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) teve 
um aumento de 166% em 
casos confirmado do novo 
Coranavírus.

Durante o período de 30 
de abril a 8 de maio, o índice 
foi maior do que da RMSP 
(Região Metropolitana de 
São Paulo), que teve 108%. 
Ao todo foram 50.445 con-
firmados.

Na RMVale, o número pas-
sou de 572 casos confirma-
dos para 1.522. Segundo o 
Estado, o aumento foi supe-
rior à da capital em todas as 
15 regiões administrativas 

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

paulistas, o que mostra um 
crescimento exponencial da 
doença no interior paulista.

“É hora de compreender-
mos a gravidade das cir-
cunstâncias que o Brasil e 
São Paulo estão enfrentando 
na pior fase do coronavírus 
desde a sua chegada”, frisou 
o governador João Doria 
(PSDB). 

As cidades com maior nú-
meros são: São José dos 
Campos (578), São Sebastião 
(320) Jacareí (123) Cara-
guatatuba (120) e Taubaté 
(81) seguem a ordem. Na 
região, 31 das 39 cidades já 
possuem casos confirmados, 
entre elas, Lorena com 39 
confirmações e três mor-
tes, Pinda (38 registros e 3 
óbitos), Ubatuba (45 casos 
e 1 morte), Guaratinguetá 
(36 confirmações e 1 óbito) 
e Cruzeiro (16 casos e 2 

mortes).
Isolamento: O isolamento 

em todo o estado vem ficando 
abaixo da média estipulado 
pelo governo, que é de 50%. 
Nos últimos 14 dias o índice 
ficaram na casa dos 48%. 

As duas maiores cidades 
São José dos Campos (48%) e 
Taubaté (47%) ficaram abai-
xo do nível abaixo estipulado 
pelo governo de João Doria 
(PSDB). Guaratinguetá tam-
bém amarga esse resultado 
negativo com 49%.

Os melhores municípios 
segue sendo São Sebastião 
(64,5%) e Ubatuba (65,5%). Já 
Cruzeiro (51%), Caraguatatu-
ba (50%), Pindamonhangaba 
(52%) e Lorena (55%) atin-
giram a meta, mas também 
vem mostrando queda no 
levantamento, apresentando 
52%, 51%, 49% e 47% respec-
tivamente.

mente pelos professores atra-
vés de áudios, registros escritos 
e indicações de vídeos. Os estu-
dantes do ensino fundamental 
1 receberão o volume 1 (Emai 
e Ler e Escrever), já os alunos 
do ensino fundamental 2 rece-
berão volume 1 (São Paulo faz 
Escola). Os professores estarão 
disponíveis para esclarecer 
dúvidas por meio de e-mail, 
classes virtuais, WhatsApp 
e Facebook. Alunos que não 
tiverem acesso a atividades 
virtuais, assim como morado-
res da zona rural, receberão 
atividades impressas pela 
equipe gestora das escolas. O 
cronograma de atendimento 
das escolas está disponível 
na página do Facebook da 
Prefeitura.

Cidades como Pinda, Lorena, 
Guará, Piquete, Caraguatatuba, 
Potim e Silveiras também con-
tinuam com a entrega de kits 
com itens alimentícios e de 
higiene para a população de 
vulnerabilidade afetada pela 
pandemia da Covid-19.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Movimentação em frente à Santa Casa de Cruzeiro; números da Covid-19 crescem na RMVale e assutam

Fotos: Marcelo A.dos Santos
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O P O R T U N I D A -
DE: VENDE-SE 2 
terrenos de 500m² 
cada (10m de fren-
te e 50m de fundo), 
um ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
TREMEMBÉ – vendo 
casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 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, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. Tra-
tar 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 

Banca de Jornal em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, tratar 
com o proprietário. 
Telefone: 99707-6207
Vendo uma Pitbike 
60,00, 1 capacete 
amarelo 20.00 e 1 
porta de vidro 60,00. 
Telefone: 3013-8784 
ou 99141- 7904
Frete, mudanças e 
carreto em geral é 
com o expressinho 
mineiro em toda a 
região e capital. Te-
lefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Vendo em Aparecida, 
mesa com 4 cadei-
ras, torneada. 1 arca 
grande que acompa-
nha guarda roupa de 
solteiro e cadeiras 
avulsas. Telefone: 
3105-3674
Preciso de um gabi-
nete antigo de máqui-
na de costura singer 
que cabe na máqui-
na. Falar com Cida. 
Telefone: 3125-7072
Vende-se um Totem 
Luminoso, para fa-
chada em aço, super 
resistente, completo, 
fechamento e  lâmpa-
das. Telefone: 99785-
6236
Vendo um Acordeon 
Longhini 80, baixos e 
violão gianinni. Tele-
fone: 98877-8501
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Anderson pintor, or-
çamento sem com-
promisso. Telefo-
ne: 99676-3124 ou 
98898-7360
Carlos Pirão. Faço 
calhas, rufos, pinga-
deiras, telhados. Pin-
tura interna e externa. 
Telefone: 98230-2793 
ou 98145-3533
Estágio de Direito a 
partir do 4º ano ou já 
formado. Enviar cur-
riculo para franquia-
vale@yahoo.com.br
Trabalho como cuida-
dora, acompanhante 
hospitalar, diurno, 
noturno, contato Gil-

mara. 
Telefone: 99168-3136
Vendo padaria mais 
charmosa da cidade, 
área nobre, freguesia 
formada. Negócio de 
ocasião. 
telefone: 98145-3109
Vende-se impresso-
ra HP, deskjet 3050, 
sem fio, impressora 
e scanner R$ 150.00. 
Telefone:
99676-2177
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-
rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
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: 

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. 
Telefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Telefone: 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 
Silvia 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 

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, 
fsl, 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 

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

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 

99128-9851
TREMEMBÉ – ven-
do fogão industrial 
Alfa – higienizado 0 
66 bocas, chapa e 
banho maria. Tr.F: 
98138-6484
ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 

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

Temendo receberem um 
alto fluxo de turistas durante 
o “megaferiado” desta sema-
na na capital paulista, três 
prefeituras do Litoral Norte 
implantaram nesta quarta-
-feira (20) barreiras sanitárias 
nas entradas das cidades para 
tentarem conscientizarem os 
visitantes sobre a importân-
cia de retornarem aos seus 
lares devido á pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Preocupados que a folga pro-
longada resulte no avanço da 
doença na região, moradores 
de São Sebastião realizaram 
protestos na rodovia Rio-San-
tos e na praia do Juquehy.

Medidas propostas pelo go-
vernador João Doria (PSDB) 

Lucas Barbosa
RMVale

Prefeitos e moradores críticam proposta de Doria; manifestantes espalham cruzes em São Sebastião
para aumentar a taxa de 
isolamento social na capital, 
as antecipações para estas 
quarta e quinta-feira dos fe-
riados de Corpus Christi e da 
Consciência Negra, celebrados 
tradicionalmente em 11 de 
junho e 20 de novembro, e a 
declaração de ponto facultati-
vo para esta sexta-feira, foram 
sancionadas pelo prefeito 
de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), na última terça-feira 
após aprovação da Câmara.

Além dos cinco dias de folga 
na capital, levando em conta 
sábado e domingo, Doria 
conseguiu antecipar para a 
próxima segunda-feira o fe-
riado de 9 de julho (Revolução 
Constitucionalista) em todo o 
estado. O projeto foi aprvado 
pela Alesp (Assembleia Legis-
lativa de São Paulo) na tarde 
desta quinta-feira (21). 

O anúncio do ‘megaferiado’ 
gerou indignação entre os 
gestores municipais do Lito-
ral Norte.

Após participarem de uma 

reunião na última terça-feira 
com os secretários de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, e de Transportes e 
Logística, João Otaviano, os 
prefeitos de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), e de 
Ubatuba, Délcio Sato (PSD), 
obterem autorização estadual 
para as implantações de bar-
reiras sanitárias nos trechos 
de acesso às cidades praianas 
a partir desta quarta-feira. 
Contando com o apoio da 
Polícia Rodoviária Estadual, 
os fiscais de Saúde Pública 
e da Vigilância Sanitária 
utilizam equipamentos para 
medirem as temperaturas dos 
motoristas passageiros, para 
verificarem se eles apresen-
tam febre, e formulários para 
documentarem informações 
dos turistas como: cidade de 
origem, eventuais sintomas 

de coronavírus, motivo da 
viagem e bairros onde ficarão 
instalados.

Além das barreiras, as pre-
feituras realizam campanhas 
de conscientização pelas 
praias, recomendando os ba-
nhistas e atletas retornarem 
às suas casas. 

Mesmo não participando da 
reunião com os representan-
tes do Estado, o prefeito de 
São Sebastião, Felipe Augusto 
(PSDB), também ordenou 
as montagens de barreiras 
sanitárias nas entradas da 
cidade e a proibição do acesso 
às praias. 

Na manhã desta quarta-fei-
ra, um grupo de manifestan-
tes espalhou diversas cruzes, 
de madeira, pela areia da 
praia do Juquehy, em pro-
testo a postura de turistas 
e veranistas que pretendem 

chegar ao município durante 
o ‘megaferiado’. 

Na tarde do dia anterior, 
moradores de São Sebastião 
bloquearam por quase três 
horas a rodovia Rio-Santos, 
também no trecho próximo 
à praia do Juquehy. Os ma-
nifestantes atearam fogo em 
objetos de madeira por volta 
das 18h, obrigando a interdi-
ção da via.

O local só teve o tráfego 
liberado após negociação 
entre os líderes do movimento 
e representantes das polícias 
Militar e Rodoviária Estadual.

Já a Prefeitura de Ilhabela 
revelou que manterá autoriza-
ção para que apenas veículos 
essenciais, como ambulâncias 
e de abastecimento de mer-
cadorias, entrem na cidade 
através do serviço de trans-
porte de balsa.

Flagrante de protestos em praia de São Sebastião; cidades do Litoral Norte se preocupam com feriados Ubatuba identifica ocupações 
irregulares para regularização
Ação visa impedir a instalação de famílias em locais não 
apropriados; Prefeitura desenvolve planejamento fundiário

Com objetivo de conter o 
contingente populacional na 
região, a Prefeitura de Uba-
tuba promove ação que iden-
tifica instalações e ocupações 
irregulares. O plano revisa 
estruturas temporárias, como 
barracas e suspende constru-
ções em locais desautorizados, 
descritos como invasões de 
áreas públicas.

A Prefeitura tem desenvolvi-
do planos para a regularização 
fundiária, entre eles, o progra-
ma “Ubatuba Legal” que busca 
“tirar da clandestinidade áreas 

Wanessa Telles
Ubatuba

da cidade que ainda constam 
como irregulares” e garante 
serviços públicos essenciais, 
como saneamento, infraestru-
tura de água, recebimento de 
correspondências, asfalto e 
energia elétrica à população.

A comunidade da região 
Oeste foi beneficiada com a en-
trega de 376 apartamentos do 
empreendimento habitacional 
Ubatuba G, em setembro de 
2019. O programa teve como 
objetivo, acolher famílias que 
habitavam em locais de risco 
e de preservação ambiental. 
A cidade também contou com 
a revisão do Plano Diretor, 
que estabeleceu de normas 
urbanísticas, nova estrutura 

urbana e investimentos de 
verbas federais e estaduais no 
período de dez anos.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a revisão do documento 
envolverá temáticas como 
universalização do saneamen-
to básico e abastecimento de 
água potável, coleta e destino 
do lixo, áreas congeladas, 
crescimento ordenado, urba-
nismo, inserção das comuni-
dades caiçaras, quilombolas 
e indígenas e preservação 
ambiental.

Denúncia – Na identificação 
de novas ocupações irregula-
res, a população poderá noti-
ficar à Fiscalização de Obras, 
pelo telefone (12) 3834-1058.

Testes em um dos acessos de Caraguatatuba; ações com barreiras sanitárias tentam inibir entrada de contaminados durante feriado prolongado
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