WWW.JORNALATOS.NET

ANO 26

N.º 3.552

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2020

R$ 1,50
Fotos:Rafaela Lourenço

Lorena ultrapassa os
cem casos de Covid-19

Com 63 recuperados e 44 suspeitos, cidade preocupa por isolamento em
baixa; Prefeitura lamenta medidas no comércio após determinação do MP

Ciclistas usam máscaras no centro de Lorena, que chegou a 102 casos

O número de casos confirmados de novo coronavírus voltou
a ter um salto em Lorena. Dos
97 anunciados no boletim
informativo do Município na
segunda-feira, as contaminações chegaram a 102 nesta
terça-feira. De acordo com dados da Prefeitura, divulgados
por volta das 16h, a cidade,
que segue com cinco mortes,
tem ainda 44 casos suspeitos.
Entre os 102 confirmados, 63
conseguiram se recuperar e
sete seguem internados nos
hospitais do município. O
crescimento no número de

confirmações preocupa. Há
uma semana, Lorena contabilizava 71 infectados. Há um
mês, a cidade chegava a 16
confirmações, um crescimento de 540% para os números
atuais. Nas ruas, o cenário de

pessoas sem máscaras ou com
uso errado da proteção, se
mistura com a aglomeração em
filas no centro comercial. Com
um novo decreto publicado
na última sexta-feira, Lorena
mantém parte das atividades
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Em meio à flexibilização, RMVale tem aumento
de mortes e supera três mil casos por Covid-19
Uma semana após a flexibilização da quarentena na
Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral, as

secretarias de saúde de 28
cidades contabilizaram 3.134
infecções, houve um salto de
825 casos se comparado com

Vacinação prorrogada tenta imunizar 90%
dos grupos de risco contra H1N1 no estado
Gestantes, mães, crianças, profissionais da saúde e sistema carcerário são foco de atendimento
Fotos: Marcelo A dos Santos

Da Redação
RMVale

Quem ainda não se vacinou
contra o vírus H1N1 (gripe)
tem nova oportunidade até o
final deste mês. A secretaria
de Estado da Saúde de São
Paulo prorrogou a campanha
de vacinação até o próximo
dia 30, com expectativa de
chegar a 90% de imunização
dos públicos prioritários.
O prazo anterior era para a
última sexta-feira (5). A preocupação é com o ritmo de
procura, já que até a última
semana, menos da metade
das mães e crianças entre 6
meses e menores de 6 anos
se vacinaram.
De acordo com o Estado, a
campanha aplicou 1,3 milhão
de doses em crianças (44%
do grupo), 186,3 mil em gestantes (41%) e 36,2 mil em
puérperas (48%). Outra preocupação é com a baixa procura
pelas pessoas com idade entre
55 e 59 anos (36%), onde o
trabalho imunizou 743,3 mil
pessoas.
“A vacinação é fundamental,
especialmente neste momento
da pandemia de Covid-19,
pois ajuda a evitar doenças
respiratórias causadas por
gripes e resfriados que são
mais frequentes nesta época
do ano”, lembrou a diretora
de Imunização da secretaria
de Saúde, Núbia Araújo.
Entre os grupos que conseguiram atingir os 100% de
imunização estão os idosos
(5,8 milhões); profissionais da
saúde (1,4 milhão) e indígenas
(6,5 mil) e pessoas com doenças crônicas (2,2 milhões).
No cenário prisional, o Estado informou que 89,85%, do
sistema carcerário da RMVale
(Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte)
receberam doses da vacina
contra o H1N1.
Ao todo, 13.071 pessoas,
entre servidores e detentos,
foram imunizados. Os funcionários da secretaria da
Administração Penitenciária
tiveram a opção de receber o
medicamento diretamente em
postos de saúde locais.
A campanha aconteceu em
parceria com órgãos públicos
de saúde das cidades onde
estão localizados os estabeleci-

liberadas, em flexibilização que
gerou polêmicas, após determinação do Ministério Público
para redução do horário de
funcionamento para quatro
horas (13h às 17h).

a semana anterior. Em Pinda,
um óbito foi registrado nesta
segunda-feira.
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Pastoral cobra
pena domiciliar
para preso com
coronavírus
Temendo um surto de novo
coronavírus (Covid-19) na
Penitenciária 1 de Potim,
a P1, a Pastoral Carcerária
solicitou à Justiça na última semana que um preso
diagnosticado com a doença
passe a cumprir pena domiciliar. Condenado por roubo, o
detento segue em isolamento
na enfermaria do presídio.
Mantida pela CBB (Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil), a Pastoral Carcerária protocolou no último
dia 3 um pedido para que a
Justiça permita que o homem,
que não teve a idade revelada,
retorne para sua casa em São
José dos Campos.
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Aplicação de vacina contra a gripe em Guaratinguetá; campanha segue até o próximo dia 30 com expectativa de imunizar 90% do público alvo

mentos penais e foi finalizada
no fim do mês de maio.
A Saúde do Esyado lembra
que vacina não tem efeito contra o novo coronavírus e que
ainda não possui medicamento
com eficiência comprovada,

mas a imunização protege de
enfermidades com sintomas
que poderiam confundir a
população.
“Os sinais e sintomas da
COVID-19 podem ser confundidos com uma série de outras

doenças comuns, principalmente no período do outono
e inverno, que marca a sazonalidade do vírus influenza e do
Vírus Sincicial Respiratório”,
explicou diretora de Saúde
da Corevali (Coordenadorias

Regionais das Unidades Prisionais), Vilma Maria da Cunha
Leite.
A região conta com unidades
prisionais em Caraguatatuba,
Potim, São José dos Campos,
Taubaté e Tremembé.
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Lorena ultrapassa os cem casos de
contaminações por novo coronavírus
Com 63 recuperados e 44 suspeitos, cidade preocupa por queda no isolamento e
Prefeitura lamenta medidas no comércio após determinação do Ministério Público
Fotos: Rafaela Lourenço

Da Redação
Lorena

O número de casos confirmados de novo coronavírus
voltou a ter um salto em
Lorena. Dos 97 anunciados
no boletim informativo do
Município na segunda-feira,
as contaminações chegaram
a 102 nesta terça-feira.
De acordo com dados da
Prefeitura, divulgados por
volta das 16h, a cidade, que
segue com cinco mortes, tem
ainda 44 casos suspeitos.
Entre os 102 confirmados, 63
conseguiram se recuperar e
sete seguem internados nos
hospitais do município.
O crescimento no número
de confirmações preocupa.
Há uma semana, Lorena
contabilizava 71 infectados.
Há um mês, a cidade chegava a 16 confirmações, um
crescimento de 540% para
os números atuais.
Nas ruas, o cenário de pessoas sem máscaras ou com
uso errado da proteção, se

Movimento em frente à praça Arnolfo de Azevedo, que segue interditada; aglomerações preocupam cidade

Após flexibilização, RMVale tem
aumento de mortes por Covid-19
e supera três mil contaminações
Casos fatais subiram de 91 para 127 em apenas uma semana
Bruna Silva
RMVale

Uma semana após a flexibilização da quarentena
na Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral, as
secretarias de saúde de 28

cidades contabilizaram 3.134
infecções, houve um salto de
825 casos se comparado com
a semana anterior.
Em Pindamonhangaba, um
óbito foi registrado nesta segunda-feira. Um homem de
40 anos, morador do bairro

Apoio dos clientes é
indispensável para
manutenção dos serviços
essenciais de saneamento
Compromisso com pagamentos ajuda
manter a cadeia de trabalho gerada pelas
atividades de abastecimento na cidade
Da Redação
Piquete

Atenta à atual situação da
nossa cidade e aos impactos
do novo coronavírus, a Águas
Piquete tem executado uma
série de ações para beneficiar
e apoiar os clientes de Piquete
e suas famílias.
Recentemente, a Águas Piquete doou mais de 3 mil sabonetes para instituições sociais
e órgãos da cidade para incentivar a higiene como principal
método de proteção contra o vírus. Além disso, a empresa tem
apoiado a comunidade através
da doação de hipoclorito de
sódio utilizado na desinfeção
de espaços públicos.
Essas ações se combinam
com o trabalho regular de
abastecimento de água que
continua sendo realizado pelo
time da Águas Piquete. O saneamento é essencial e sua
ligação com saúde das pessoas
tem sido cada vez mais evidenciada durante este momento
delicado. A manutenção desses
serviços indispensáveis, no

entanto, depende diretamente
do apoio dos clientes. Manter
os pagamentos em dia é a
forma de ajudar a garantir a
prestação dos serviços e de
incentivar uma cadeia enorme
de parceiros e fornecedores.
“É muito importante esse
esforço que estamos realizando para levar saneamento
de qualidade para os nossos
clientes e suas famílias. Todos tivemos que nos adaptar
diante desse novo cenário, por
isso fazemos questão de reconhecer o comprometimento
de quem tem mantido seus
pagamentos em dia. Uma vez
que esses recursos mantêm a
empresa em operação, essa
atitude beneficia também as
famílias mais vulneráveis, que
não têm condições de pagar”,
comenta Eduardo Caldeira,
diretor da Águas Piquete.
Em caso de dúvidas ou mais
informações, os clientes podem entrar em contato com
a Águas Piquete, através dos
canais de atendimento 0800
202 0120, Whatsapp 1799641-3259 ou pelo site
www.iguasa.com.br/piquete.

Cícero Prado, faleceu por complicações causadas pelo vírus. A
secretaria de Saúde local informou que ele possuía problemas
crônicos. Com este falecimento
a cidade registra 6 casos fatais
e 54 pessoas contaminadas,
outros 21 pacientes aguardam
o resultado dos testes.
Guaratinguetá tem cerca de
oitenta casos de Covid-19, e
mais de cem pacientes esperam
a confirmação da doença, na
cidade já há três óbitos confirmados. As regiões com mais
infectados são Parque do Sol,
Vila Paraíba, Escola de Especialistas Aeronáutica, Parque
das Colinas e Jardim França 1.
Durante o final de semana,
Aparecida teve um aumento
expressivo de 9 para 16 casos.
A secretaria de Saúde municipal pediu para que todas
pessoas que foram ou serão
testadas para o novo coronavírus em outras cidades entrem
em contato com a Vigilância
Epidemiológica aparecidense.
De acordo com o Município,
a intenção é fazer com que
possa ser criada estrutura mais
eficiente de combate à doença.
Lorena tem 102 contaminações identificadas, seis pessoas
permanecem sob cuidados na
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e uma na está internada
na ala de enfermaria. Segundo
o boletim epidemiológico, 27
pessoas estão fazendo o isolamento social e 36 aguardam
confirmação da testagem.
Litoral – Em Caraguatatuba,
231 pessoas foram contaminadas e 13 óbitos confirmados. A
taxa de ocupação dos leitos de
UTI é de 51%.
Os hospitais de referência
para o enfretamento do novo
coronavírus são: Casa de Saúde
Stella Maris, Hospital Regional
e Unidade de Pronto Atendimento Central. Ubatuba já
verificou 75 infecções e três
mortes. Ao menos 22 pacientes
suspeitos estão sendo acompanhados.

mistura com a aglomeração
em filas no centro comercial. Com um novo decreto
publicado na última sexta-feira, Lorena mantém parte
das atividades liberadas,
em flexibilização que gerou
polêmicas, após determinação do Ministério Público
para redução do horário de
funcionamento para quatro
horas diárias (13h para 17h).
“Acho que eles (moradores)
estão tão desesperados de estarem em casa, que houve um
‘boom’ (sic). Nós cumprimos
o decreto, a recomendação
do MP, mas ao meu ver, isso
foi um tiro no pé”, avaliou a
vice-prefeita Marietta Bartelega (DEM), que teme pelo
sistema a que o Município
foi obrigado a se enquadrar,
com horário reduzido, que
pode incentivar a aglomeração. “Reduzir pela metade
(horário de atendimento), não
acredito que tenha sido uma
boa recomendação, mas nós
seguimos, até porque, senão,
viria uma ação civil pública
e a obrigação (da Prefeitura)

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora,
alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu funcionamento
prejudicado no dia 08/06/2020 das 04h55 às 13h11. Assim que houve a interrupção,
enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

é emitir o decreto. Mas estou
muito preocupada”, revelou.
O índice de isolamento caiu
nas últimas semanas. No boletim do Simi (Sistema de
Monitoramento Inteligente) do
Governo do Estado, a cidade registrou 47% de isolamento na
segunda-feira, os mesmos 47%
do estado. O número lorenense
chegou a bater 64% em maio.
Outras cidades – A terça-feira de pandemia registrou
novas contaminações na
RMVale. A cidade com maior
número é São José dos Campos, com 1271casos positivos,
53 mortes e 974 suspeitos,
seguida de São Sebastião,
que não havia publicado os
números até o fechamento
desta matéria, mas que registrou 263 contaminações até
segunda-feira.
Taubaté com 233 casos e
cinco mortes, Caraguatatuba
com 231 contaminações e 13
óbitos, Guaratinguetá com setenta contágios e três mortes,
Pindamonhangaba com 55
casos de contágio e 6 fatais,
Potim com 17 casos e Aparecida com 16 contaminações
também registraram.
Com o site fora do ar, a
Prefeitura de Ubatuba revelou
nas redes sociais que “devido
aos problemas técnicos com a
internet no município, a divulgação do boletim de casos de
Covid-19 será adiada”.
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Jardim Bela Vista,
Guaratinguetá, com
2 quartos, sala, cozinha, garagem, R$
900,00. Telefone: 12
99614-2077

Vendo Nissan March,
1.6, cinza, ano 2013,
4 por tas, ar, vidro
e travas elétricas.
Valor de tabela. Telefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport,
f sl, 1.6, f lex, ano
2011, modelo 2011,
cor preta, conservada. Falar com Clovis,
no telefone; 997419756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Ren au l t M a s te r a n o
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11)
98351-1966

port, em Lorena, fsl,
1.6, flex, ano 2011,
cor preta, conservada. Falar com Clóvis. Telefone: 997419756 ou 3152-3071
Vendo Páli o, 1.0,
ano 2007, celebration, completo. R$
15 . 8 0 0 . 0 0 , I P VA
p a g o . Te l e f o n e :
98823-7761
Vende-se Onix, ltz,,
ano 2014, flex, direção, vidro elétrico,
trava elétr ic a, to talmente revisado.
IPVA pago. Telefone:
99665-2324

PINDA – vendo Weekend 1.3 8v ano TAUBATÉ – vendo
2004 – 4pts – G – Fiesta 1.0 8v ano
2006/07 – dir/trv/vd
Tr.F: 99140-3069
elétrico – Flex – praPINDA – vendo Fox ta. Tr.F: 99101-4072
Trend 1.0 8 v ano
2011 – 4pts – cinza TAUBATÉ – vendo
- abaixo da tabela. XRE 300 ABS ano
2013 – Flex. Tr.F:
Tr.F: 99170-7078
99685-9549
PINDA – vendo Gol
1.8 8v – 4pts – G TAUBATÉ – vendo
– d i r/a r/ t r v. Tr. F: Fiesta Class 1.0 8v
ano 2008 – Flex –
99145-4820
preto – 4pts IPVA ok.
Vendo um gol G7, Tr.F: 99773-4907
ano 2017, completo, econõmico, pre- TAUBATÉ – vendo
ço justo. Somente Cross Fox 1.6 ano
vendas. Telefone: 2014 – 3 0.0 0 0 k m
- IPVA ok – ótimo
99662-1964
e st ad o. Tr. F: (11)
Vendo um moto em 94479-2232
Guaratinguetá. Honda PCX, ano 2017, TAUBATÉ – vendo
com 58km rodado, M e r i v a M a x x 1. 4
marrom, preço de MPFI 8v ano 2011
tabela. Ligar 99734- - Flex – 5 pts. Tr.F:
4820. Falar com Mar- 98707-6587
cos, após as 18h00
TREMEMBÉ – vendo
PINDA – vendo Cor- XRE 300 ano 2014 –
sa Wind 1.0 ano 98 branca – ótimo estaIPVA ok – G – 2 pts do. Tr.F: 99236-7953
– prata. Tr.F: 99798- TREMEMBÉ – vendo
8701
Prisma Sedan Joy
PINDA – vendo C4 2.5 8v ano 2012 –
Pallas 2.0 automático 4pts Flex Power. Tr.F:
– prata. Tr.F: 98156- 98274-1562
4404
TREMEMBÉ – vendo
PINDA – vendo Sa- Fusion 2.3 16v 162
ve i r a G 3 1. 6 a n o cv automático ano
2003 – preta – G – 2006 – G – preto.
Tr.F: 99650-0044
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Montana Conquest 1.4
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF:
99103-3527
TAUBATÉ – vendo
Yamaha Fase 250
ano 2017 – únic o
dono, 10.000 Km rodados IPV 2020 ok,
Tr.F: 98227-9186

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 – venVende-se um Ecos- do Honda Civic Se-

NEGÓCIO DE OCASIÃO - Village Lorena. VENDE- SE Dois terrenos, 300 mts cada (12x25).
Quadra E, Lotes 9 e 10. No dinheiro 160 mil cada.
Fone (12)981154247
OPORTUNIDADE:
VENDE-SE 2 terrenos de 500m² cada
(10m de frente e
50m de fundo), um
ao lado do outro
com área total de
1000m². Vendo cada
um por R$55.000,00
ou os dois por
R$110.000,00. Rua
22 lotes 7 e 8, Shangri-lá, Pindamonhangaba. Contato: (12)
98156-1142
TREMEMBÉ – vendo casa c/3dorms., 2
banhs., vg p/5 carros,
varanda, ´/serv., AC
385m2. Tr.F: 997570684
Vende-se Hotel em
Aparecida, ótima localização, alto faturamento. Telefone: 12
98800-1600
Alugo ponto comercial em Guaratinguetá, na rua Francisco
Santos Reis. Telefon:
99610-4656
Aluga-se edícula
mobiliada no Village
Santa para 1 pessoa,
com garagem. Valor;
R$ 600,00 Telefone:
99709-8800 ou 31257424
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. Tratar
com dono, Carlos.
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo ponto comercial centro.
Rua Feijó, 127. R$
4.000.00. Telefone:
3132-7106 ou 997488343
Alugo apartamentos
no beira rio com 2
quartos. Valor R$:
900,00 + condomínio.
Telefone: 3132-7106
ou 99748-343

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 Coopemi, com 3 quartos
(sendo 1 suite), sala,
copa, cozinha, banheiro, quintal, garagem. Total de 300m².
Valor 420mil. Aceito
financamento. Telefone: 3132-8151 ou
99709-0300

Alugo casa, Santa
Rita, 3 quartos, sala,
copa, cozinha, área
de serviço, garagem
coberta. Valor R$
1.000.00. Telefone:
Vendo uma casa para
99160-9218
reforma, preço avaAluga-se apartamen- liado como terreno.
to no centro com 1 e em Guaratinguetá no
2 quartos e garagem. bairro da
Ótima localização.
Pedreira. Escritura e
Tratar: 3132-7171
IPTU, tudo certinho.
Alugo edícula mobi- Valor R$: 85.000.00.
liada, valor R$ 650.00 Mais informações no
no Village Santana, telefone: 12 99108interessados, ligar: 2244
3125-7464
Vende-se apartamenAluga-se kitnet na to no centro de GuaAvenida Padroeira do ratinguetá, próximo
Brasil, ótimo preço. ao Colégio do Carmo,
Telefone: 3132-7171 com 2 quartos, sala,
Alugo apartamento cozinha, banheiro,
no Beira Rio 1 com área de serviço, vaga
1 vaga coberta, 3 para garagem. Valor:
quartos, 2 banheiros, 165mil. Aceita
sala, cozinha, área apartamento em Lode serviço excelente. rena como parte de
Telefone: 99676-2177 pagamento. TelefoAluga-se chácara
para festas, bairro
Bom Jardim. Telefone: 3125-7437 ou
99114-5073

ne: 99220-2035 ou
99759-5353

Vendo chacara no
Monte Verde, com
casa boa, rio nos funAlugo apartamento dos, piscinas natuno bairro Vila Ma- rais. Local lindo.
riana, em Apareci- telefone: 99614-2077
da, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, Vendo casa no São
área de serviço, ga- Manoel, reformada e
r a g e m . Va l o r : R $ quitada, com piscina.
600,00 + condomínio Valor de ocasião. R$
de 210.00. Telefone: 115mil.
12 3128-4488
Telefone: 3013-6471
Aluguel definitivo em
Ubatuba, no perequeaçu. Edícula com um
quarto com saleta,
sala, cozinha, banheiro, quintal. Entrada
independente. Garagem para moto. Permitido um cachorro.
Ótima localização,
direto com proprietário. Telefone: 12
99670-4246 ou 12
3836-1027
Alugo uma casa no

ou 98811-1252

Vende-se uma casa
em Ubatuba, na rua
da cascata, à 500
metros da cachoeira
do ipiranguinha
em término de construção, faltando apenas acabamentos
de pisos na cozinha,
banheiro e sala.
Parte de cima com
uma suíte. Terreno
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gistradora. Telefone:
11 7237-0912 ou 12
99778-6988

Banca de Jornal em
ótima localização em
Guaratinguetá, tratar
com o proprietário.
Telefone: 99707-6207

tesianos. Tratar com
Célio, no telefone;
08142-1035

Anderson pintor, orçamento sem comVendo uma Pitbike p r o m i sso . Te l e fo 60,00, 1 capacete ne: 99676-3124 ou
amarelo 20.00 e 1 98898-7360
porta de vidro 60,00.
Carlos Pirão. Faço
Telefone: 3013-8784
calhas, rufos, pingaou 99141- 7904
deiras, telhados. PinFrete, mudanças e tura interna e externa.
carreto em geral é Telefone: 98230-2793
com o expressinho ou 98145-3533
mineiro em toda a
Estágio de Direito a
região e capital. Tepartir do 4º ano ou já
lefone: 3125-1136 ou
formado. Enviar cur99776-6640
riculo para franquiaAuto peças Brasil. vale@yahoo.com.br
Compramos carcaça
Trabalho como cuidade baterias, auto vila
dora, acompanhante
Brasil em Guaratinhospitalar, diurno,
guetá. Contato: 3132noturno, contato Gil4765 ou 3133-9274
mara.
Vendo em Aparecida,
Telefone: 99168-3136
mesa com 4 cadeiras, torneada. 1 arca Vendo padaria mais
grande que acompa- charmosa da cidade,
nha guarda roupa de área nobre, freguesia
solteiro e cadeiras formada. Negócio de
avulsas. Telefone: ocasião.
3105-3674
telefone: 98145-3109
Preciso de um gabiVende-se impressonete antigo de máquira HP, deskjet 3050,
na de costura singer
sem fio, impressora
que cabe na máquie scanner R$ 150.00.
na. Falar com Cida.
Telefone:
Telefone: 3125-7072
99676-2177
Vende-se um Totem
Luminoso, para fa- A Prime Office em
chada em aço, super Caraguatatuba trabaresistente, completo, lha com assistência
fechamento e lâmpa- técnica, manutenção,
das. Telefone: 99785- tapeçaria e vendas de
6236
cadeiras e poltronas
para escritório. Ligue
Vendo um Acordeon
12 3887-1899
Longhini 80, baixos e
violão gianinni. Tele- Vendo quiosque de
fone: 98877-8501
doces, em Ubatuba
contendo 2 balcões
Socorro de elétrica
demonstrador refrie encanador, insgerados, 1 freezer
talações e reparos
vertical pequeno, 1
pronto. Atendimenfreezer/geladeira hoto Junior. Telefone:
rizontal armário, re99651-8725
Colocação de forro
pvc ou de madeira
e porta sanfonada.
Ótimo preço. Falar
com Natal. Telefone:
98836-3309
Faço poços semi ar-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 03/2020 CONTRATO Nº 55/2017
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
LOCADOR: ETELVINA ROSA CAMARGO MOREIRA
OBJETO: Locação do imóvel
Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do
Contrato nº 55/2017, decorrente do Processo nº 4005/2017, referente a locação
do imóvel situado na Rua General Góes Monteiro, nº 856, Bairro da Cruz, CEP
12606-490, onde encontra-se instalado o CRAS I, firmado em 28 de junho de 2017,
nos termos previstos em seu parágrafo primeiro da Cláusula Segunda.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 28 de junho de 2020.
Cláusula Terceira: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste
contratual, previsto no parágrafo primeiro, da cláusula terceira do contrato original.
Cláusula Quarta: O valor global do presente ajuste é de R$ 16.221,60 (dezesseis
mil duzentos vinte e um reais e sessenta centavos), sendo certo que este valor
será pago em 12 (doze) parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de R$
1.351,80 (um mil trezentos cinquenta e um reais e oitenta centavos)
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 88/2020 do PROC nº 247/2020-SUP – 3251/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de aventais descartáveis, destinados ao enfrentamento da
emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL EIRELI
CNPJ Nº: 29.426.310/0001-54
VALOR: R$ 96.000,00(noventa e seis mil reais)
VIGÊNCIA: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2020

Connectrp em Caraguatatuba faz criação
de sites, logos, cartões de visita, folders,
panfletos, brindes
para sua empresa
ou marca. Criam e
gerenciam redes sociais. Telefone: 12
97401-1024
Transporte de pequeno porte em Caraguatatuba e em todo
litoral norte. Ligue 12
98114-7031
Yo u r H o u s e C l e an, sua casa limpa.
Faxineiras e diarista.
Profissionais com experiências e aptas a
realizar faxinas em
residências ou escritórios. Telefone: 12
98203-0615
A mangtube de Ubatuba trabalha com
diversos tipos de
mangueiras e conexões. Atendemos os
mais variados setores industriais fornecendo mangueiras
montadas, confirme a
necessidade de cada
cliente. Telefone: 12
99700-7559

TAUBATÉ – vendo
máquina de café expresso, pouco uso.
Tr.F: 98118-5367
TAUBATÉ – vendo
pia de lavabo mármore italiano. 1,30
–cuba 45cm. Tr.F:
99168-9576
TAUBATÉ – vendo
cadeirinha p/carro
– preta/vermelha –
ótimo estado. Tr.F:
99128-9851
TREMEMBÉ – vendo fogão industrial
Alfa – higienizado 0
66 bocas, chapa e
banho maria. Tr.F:
98138-6484
ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa
– Ouro Verde - Tr.F:
99138-7192/992045626

PREFEITURA DE LORENA
CONTRATO DE LOCAÇÃO
Nº 49/2018-PROC. Nº 3074/2020GPRO- CONTRATO
nº 166/2019 TERMO DE APOSTILAMENTO
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena
LOCADORA: AMANDA MARIANA NUNES PEREIRA
LEITE, CPF N° 370.550.908-06
e ANANDA KARINA NUNES PEREIRA LEITE, CPF
Nº 403.663.888-27
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em conformidade com a
Lei de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65,§8,
a presente apostila tem como objeto a alteração de
enumeração do contrato nº 49/18, cujo objeto é a
locação do imóvel situado na Rua José Gemelli, nº 107,
Vila Normandia, Lorena/SP, CEP 12602-590, onde
encontra-se instalada a Unidade de Atendimento de
Reintegração Social, firmado em 04 de maio de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pela presente apostila, a
referida locação reger-se-á pelo Contrato nº 90/2020,
a partir de 05 de junho de 2020, conforme dados
constantes no Processo nº 3074/2020GPRO.
CLÁUSULA TERCEIRA: Todos os demais dados
constantes no contrato anterior
permanecem inalterados, exequíveis e vigentes.
CLÁUSULA QUARTA: O disposto no presente Termo
de Apostilamento, passa a fazer parte
integrante do Processo nº 3074/2020GPRO e
Processo nº 2962/2020GPRO.
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2020
PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
Pregão Presencial nº 07/2020 – Processo nº 723/2019
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO
do Procedimento Licitatório no Processo de Licitação
que tem por objeto a Aquisição e gêneros alimentícios
para atender as necessidades da Atenção Básica e
dos eventos da Vigilância Epidemiológica. Os autos
do processo permanecem à disposição para vistas dos
interessados, no horário das 09h00min às 17h00min,
na Sala de Licitações,
Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

Montador de móveis,
monto, desmonto e
faço pequenos consertos e também pequenos fretes. Telefone: 3125-9707 ou
99221-0281

niz, etc.Telefone:
98133-3854
Pinda – Aulas particulares de Espanhol. Tr.F: 991313913

C o r te d e c a b e l o,
masculino, máquina 10,00, máquina e
tesoura 15,00. Falar
com Sílvia. Vou na
sua casa. Telefone;
99184-3805

Pinda – Preciso de
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro
e serviços gerais
em chácaras, sítios
e fazendas. Tr.F:
99725-2702

C ar l o s e l et r i c i st a
residencial, predial,
industrial, orçamento
sem compromisso.
Te l e f o n e: 9 916 6 9786

Pinda – Faço serviço de montador de
moveis. Tr.F: 36485934

Faço consertos de
fogão, limpeza, desentupimento de
fornos e bocas de
fogão. Luiz Henrique.
Te l e f o n e: 9 975 4 0928
Tenho disponibilidade para faxina aos
sábados. Falar com
Ilda no telefone: 12
99747-8274
Fogão ative, brastemp, 4 bocas. Vendendo por apenas
R$ 400.00. Telefone:
98280-0011
Carreto Murilo, a partir de 50.00. Caminhão 3/4. Trabalho
qualquer dia. Telefone: 12 3126-4265 ou
98243-2809
Eletricista residencial e pedreiro bom.
Faça seu orçamento
com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993
Conserta-se fogão e
fornos. Faço limpeza
de fornos e desentupimentos de bocas
de fogão. Telefone:
99754- 0928. Falar
com Luiz.
Colocamos forro pvc
ou madeira e porta sanfonada. Falar
com Natal, no telefone: 98836-3309
Preciso de costureira
com experiência em
Overlock e galoneira,
para trabalhar em
Guaratinguetá. Bons
ganhos. Telefone:
99705-1252
Trabalho como faxineira ou diarista. Tenho referência. Entrar em contato com
Silvia 3 013 -7825.
Silvia
Pintura interna e externa, lavagem de
pastilhas, tratamento
de concreto aparente, textura, graffiato,
mas s a projet ada.
Telefone: (12) 21035813
Transpor te de pequeno por 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. Profissional qualificado com
garantia do serviço
prestado. Técnicas
de aplicação de textura, massa corrida,
graffiato, latex, ver-

Pinda – Faço higienização em sofás,
bancos de carro.
Orçamento sem
compromisso. Tr.F:
97411-7786
Ubatuba- Lavagem
e Pintura de telhados. Quer deixar
seu telhado novo?
Temos a Solução!
Lavagem e reparos,
aplicação de resina.
Ligue e faça seu orçamento. Telefone:
98133-3854
Ubatuba- Fretes e
carretos para região
e grande São Paulo.
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos e manutenção
de celulares. Troca
de touch, display,
flex, desoxidação,
desbloqueio de operadora, desbloqueio
de senhas, desbloqueio de android.
Telefone: 996491192
Cuidadora de idoso. Acompanho
em hospital se necessário. Telefo ne: 3013-6594 ou
98805-7253
Eletricista, pedreiro. Reformas
e reparos. Bom
orçamento. Falar
com Jued. Telefone: 98174-1238 ou
98217-7993
Nutricionista. Atendimento personalizado. Mais informações ligue. (12)
99189 - 4173 Nutri
Larissa
Empregos
Preciso de empregada doméstica
que more no jardim do vale, com
referência. Telefone: 3122-3392 ou
99756-6896
Contrata-se balconista para a loja da
fábrica. Curriculo
Avenida João Pessoa, 986
Revendedora de lingirie e roupas, lucre
certo. Receba só o
que vender. Telefone: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Patas amigas. Banho
R$ 30.00. Qualquer
tamanho. Telefone:
3122-0771
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2
janelas de alumínio
c/vidro (1,20 x 1,00),
vitraux de alumínio
c/vidro (0,60 x 0,60),
guarda-roupas e
rack com rodinhas.
Tr.F: 99134-2839
Pinda – Vendo Maça
do amor tradicional e com cobertura
de chocolate, bala
baiana e bombons
sob encomenda.
Tr.F: 99721-4774
Pinda – Vendo 2
bicicletas aro 26 e
aro 24. Tr.F: 99616-
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Caraguá teme aumento de casos de Covid-19
após velório aberto de idoso no fim de semana

Família afirma não ter sido informada que paciente foi vítima da doença; cidade tem 16 mortes e 231 infectados
Da Redação
Caraguatatuba

Terceira cidade da RMVale
(Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral
Norte) com mais mortes causadas pelo novo coronavírus
(Covid-19), Caraguatatuba
ganhou na última semana
mais um motivo para se
preocupar. Após um suposto conflito de informações,
uma vítima fatal da doença
foi velada em caixão aberto,
colocando em risco de contaminação seus familiares.
Diagnosticado com alzheimer e diabetes, o aposentado José Visciano, que
tinha 77 anos, deu entrada
no Hospital Stella Maris,
em Caraguá, no último dia
28 com suspeita de Covid-19, onde recebeu alta
dois dias depois após ter

uma melhora em seu quadro. Mas no último dia 1 o
idoso retornou à unidade
após sentir-se mal, sendo
internado na enfermaria
destinada ao atendimento
de casos suspeitos de novo
coronavírus.
Em entrevista à mídia
regional, familiares do paciente afirmaram que na
sequência o hospital descartou a hipótese de que
ele havia sido contaminado, decidindo transferi-lo
para uma ala comum. Já
na última sexta-feira (5),
o aposentando morreu, de
acordo com o atestado de
óbito, devido a um choque
hipovolêmico, que é a perda
de uma grande quantidade
de sangue.
Já que no documento
não constava que Visciano
havia sido infectado pelo
Covid-19, uma funerária

particular, que não teve o
nome divulgado, liberou a
realização do velório em
caixão aberto, por uma
hora. Ocorrido na mesma
data da morte, o sepultamento foi acompanhado
por diversos familiares do
idoso, inclusive sua esposa
de oitenta anos.
Poucas horas após retornar à sua casa, a família do
aposentado recebeu uma
ligação do Hospital Stella
Maris revelando que sua
morte foi causada pelo novo
coronavírus, comprovada
por um exame realizado
na unidade no último dia
28 e que teve o resultado
liberado recentemente pelo
Instituto Adolfo Lutz.
Temendo estar infectados,
funcionários da funerária
e parentes de Visciano cobram respostas do Hospital
Stella Maris.

Fotos: Divulgação PMC

Equipe de atendimento em Caraguá; cidade se resguarda sobre casos

Em nota oficial, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que notificou na última
segunda-feira a direção do
Stella Maris e solicitou a
abertura de uma sindicância
para apurar o suposto erro.
Já a direção do hospital,
em resposta à mídia regional, informou que respeita o
protocolo estabelecido pelo
Ministério da Saúde sobre o
manejo adequado de corpos
suspeitos ou confirmados
com coronávírus.
Pódio – De acordo com
o boletim epidemiológico
divulgado pela Prefeitura
de Caraguatatuba na tarde
desta terça-feira (9), o Município contabiliza 231 casos
confirmados de Covid-19,
sendo 13 mortes. Na região,
a cidade só fica atrás em número de óbitos de São José
dos Campos, que regista 51,
e Jacareí, com 16 casos.

Pastoral cobra pena domiciliar para preso com Covid-19 em Potim
Órgão religioso alerta sobre risco de contágio na unidade; detento segue isolado na enfermaria da Penitenciária 1
Da Redação
Potim

Temendo um surto de novo
coronavírus (Covid-19) na Penitenciária 1 de Potim, a P1, a
Pastoral Carcerária solicitou à
Justiça na última semana que
um preso diagnosticado com a
doença passe a cumprir pena
domiciliar. Condenado por
roubo, o detento segue em
isolamento na enfermaria do
presídio.
Mantida pela CBB (Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil), a Pastoral Carcerária
protocolou no último dia 3 um
pedido para que a Justiça permita que o homem, que não
teve a idade revelada, retorne

para sua casa em São José dos
Campos, podendo sair apenas
para consultas autorizadas, até
que os médicos atestem que
ele foi curado da Covid-19.
Em seu pedido encaminhado
à Justiça, a Pastoral Carcerária
demonstra preocupação que
a permanência do infectado
no presídio contribua para o
contágio dos demais presos.
“Não há outro meio que não a
sua internação domiciliar, uma
vez que seu retorno pode implicar em um surto nos demais
sentenciado, colocando em
risco, não somente a sua vida,
que não teria meios necessário
para a sua recuperação, como
também, aos demais, que
habitariam o mesmo espaço,
confinado e apertado com ele”

(trecho do documento).
Condenado a cinco anos e
quatro meses de prisão pelo
roubo de uma empresa em
São José dos Campos, no início
do ano, o detento começou a
sentir os sintomas da doença
em 6 de maio, quando foi levado pela direção do P1 à Santa
Casa de Aparecida. Liberado
no mesmo dia, o presidiário
passou a sentir dificuldades
em respirar em 8 de maio, sendo internado na UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo) da
Santa Casa de Aparecida.
Com a melhora em seu quadro de saúde, o homem recebeu alta da unidade no último
dia 2. De acordo com a direção
da P1, o detento permanece
desde então isolado na enfer-

maria da unidade carcerária.
A expectativa da Pastoral
Carcerária é que o pedido seja
analisado pela Justiça até o fim
desta semana.
Preocupação - Na última
semana, a SAP (secretaria de
Administração Penitenciária)
revelou que outros dois detentos, com suspeita de novo
coronavírus, seguem isolados
na enfermaria da Penitenciária 2 de Potim, a P2. A pasta
informou ainda que quatro
funcionários da unidade foram
recentemente diagnosticados
com a doença, sendo que um
deles segue internado no Hospital Regional de Taubaté.
No último dia 4, o Jornal Atos
publicou uma matéria sobre
a decisão do STJ (Supremo

Tribunal de Justiça) que
autorizou 174 detentos da
Penitenciária 2 de Potim, a
P2, que tinham direito ao
regime semiaberto, a cumprirem prisão domiciliar até
o fim da pandemia.
Os presos receberam em
fevereiro o aval judicial para
ingressarem no regime semiaberto, que os concede o
direito de trabalharem ou
estudarem fora da prisão
durante o dia e retornarem
ao cárcere à noite. Apesar da
decisão, o grupo aguardava
há cerca de quatro meses
pela transferência para outra
penitenciária estadual, já que
a P2 abriga apenas detentos
em regime fechado (sem possibilidade de saída durante o

dia). Na época, a SAP relatou dificuldades na transferência do
grupo devido à falta de vagas
nas demais cadeias estaduais.
Além de amenizar a superlotação da P2, que tem
capacidade para 844 presos
e abriga mais de 1,8 mil, o
direito a prisão domiciliar ao
grupo contribuiria para reduzir as chances de um surto de
casos de Covid-19 no sistema
prisional, já que os detentos
durante o dia poderiam serem
infectados pelas ruas e na sequência transmitirem a doença
aos demais companheiros de
cela.
Procurada pela reportagem
do Jornal Atos, a SAP não revelou se a decisão do STJ já foi
cumprida.

