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Operação conjunta inibe futebol e 
aglomerações irregulares em Lorena
PM e a Guarda Civil reforçam fiscalização contra desobediência aos decretos

A Policia Militar e a GCM 
(Guarda Civil Municipal) de 
Lorena colocou nas ruas 
uma operação conjunta com 
objetivo de controlar ativida-
des coletivas que promovem 
aglomeração na cidade. A 
ação avalia o funcionamento 
irregular de estabelecimen-
tos e atividades coletivas ao 
ar livre no município, que já 
registrou 211 confirmações 
e 11 mortes causadas pela 
doença.

Cercado por um simples 
alambrado, o campo do Vera 
Cruz, entre os bairros da Vila 
Passos e Bairro da Cruz e re-
cebe jogos do futebol amador 
da cidade, e é conhecido por 
reunir jogadores e quem 
gosta de acompanhar as 
partidas, o que deveria ser 
impedido de ser realizado 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus. Mas não é isso 
que vem ocorrendo.

No espaço estava progra-
mado uma partida amistoso 
na tarde do último sábado 
(11) e uma rodada de um 
torneio que estaria sendo 
realizado aos domingos. A 
situação foi notificada às 
equipes da GCM e a Polícia 
Militar, que foram até o local 
e impediram a realização dos 
jogos.

De acordo com a secretaria 
de Segurança, pessoas foram 
até o Vera Cruz foram embo-
ra ao se depararem com os 
guardas.

Segundo o comandante da 
GCM de Lorena, Celso Dinar-
te, a ação tenta inibir a aglo-
meração e atividades fora do 
que foi liberado por decretos 
do Município e do Estado. 
“Neste momento, estamos 
recebendo muita denúncia 
das pessoas estarem fazendo 
o uso do campo de futebol e 

Wanessa Telles
Lorena

gerando aglomeração. Estão 
fazendo até campeonato de 
jogos de futebol nos finais 
de semana, não são só dez 
jogando bola, as vezes são 
três times. Se a gente for co-
locar no papel são 33 pessoas 
só de jogadores”, destacou o 
comandante, que lembrou da 
presença de quem vai apenas 
para acompanhar as partidas 
e acaba contribuindo com a 
aglomeração.

Além dos campos, outros 
espaços públicos também 
são alvos da ação conjunta, 
como praças e comércios. 
Ao receber uma denúncia, 
a GCM vai até o local e os 
agentes fazem o boletim de 
ocorrência, que é encaminha-
do ao setor de Fiscalização, 
para que sejam tomadas pro-
vidências cabíveis. “Alguns 
estabelecimentos de vendas 
de bebidas, que insistem em 
funcionar fora do sistema 
delivery, consumindo be-
bida no local que também 
é proibido. Muitas pessoas 

ainda insistem em transitar e 
atender no seu comércio sem 
o uso devido das máscaras 
da forma correta”, afirmou o 
comandante.

Multa – De acordo com o 
comandante, a ação é aplica-
da pela Fiscalização ou pela 
Vigilância Sanitária. As pena-
lidades vão de multas até a 
cassação do alvará mediante 
a gravidade da situação.

A secretaria de Segurança 
de Lorena também inten-
sificou a supervisão para 
inibir o uso de cerol e li-
nha chilena. A operação, 
realizada diariamente, tem 
como objetivo conscientizar 
crianças, adolescentes e pais 
para que fiquem em casa e 
evitem movimento nas vias 
públicas e uso dos materiais 
responsáveis por acidentes 
ao empinar pipas.

Por outro lado, a cidade 
também apresenta descum-
primento por parte da popu-
lação em quarentena sobre 
as medidas restritivas de-

terminadas pelo Governo do 
Estado. “Temos tido também 
muita reclamação de residên-
cias fazendo festa com som al-
terado causando perturbação 
de outras pessoas. Além disso, 
entra o crime de perturbação 
de sossego”, explicou Dinarte.

Para a realização de de-
núncias de estabelecimento 
e ações que vão contra as 
normas de prevenção, a popu-
lação deve entrar em contato 
com a GCM pelo telefone de 
emergência 153 ou pelo (12) 
3157-3862. O atendimento é 
24 horas e a denúncia pode 
ser feita de forma anônima. O 
atendente colhe as informa-
ções e uma equipe é encami-
nhada ao local. Se necessário, 
com acompanhamento da 
Polícia Militar.

Flexibilização – Até o mo-
mento, Lorena segue na fase 
2 (laranja) do Plano São Pau-
lo, sendo proibida a liberação 
de atividades coletivas, festas, 
eventos, abertura de casas de 
shows e salões.

Local que deve receber unidade de tratamento oncológico em Caraguá
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Com 452 casos, 
Pinda participa
de estudo da 
USP sobre Covid
Medida mapeia desenvolvimento do novo coronavírus 
pelo país; município é o único selecionado na Região

Pindamonhangaba anunciou 
que está participando do expe-
rimento elaborado pela USP 
(Universidade de São Paulo). 
A atividade é realizada com o 
auxílio de uma central de dados 
de raio-X de diferentes muni-
cípios do país com o intuito 
de facilitar o diagnóstico para 
novo coronavírus. Escolhida, 

a cidade já atingiu o número 
de 452 casos confirmados 
de Covid-19. De acordo com 
informações da administração 
municipal, o aplicativo desen-
volvido funciona como meio de 
colaborar com médicos, através 
de apoio e “facilitando a implan-
tação de medidas cautelares 
de prevenção epidemiológica 

e riscos à saúde do paciente”. 
O experimento é feito em 
parceria com diversos pesqui-
sadores da FEA-USP (Faculdade 
de Economia, Administração 
e Atuária) e da FIA (Fundação 
Instituto de Administração) 
que buscam formas de enfre-
tamento à Covid-19. 

Com 14 mortos, Ubatuba amplia testagem
Para tentar conter o avanço 

do novo coronavírus (Covid-19) 
em Ubatuba, a Prefeitura anun-
ciou que a partir desta sema-

na ampliará a realização de 
exames para o diagnóstico da 
doença. Com 253 moradores 
infectados, a cidade litorânea 

registrou na última segunda-
-feira (13) mais uma morte 
causada pela pandemia.
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Aparecida inicia 
cadastramento 
de atividades 
artísticas

Para facilitar a aplicação de 
políticas públicas na cultura e 
valorizar produções artísticas 
da região, Aparecida, por meio 
do departamento de Cultura, da 
secretaria de Educação, Cultura 
e Esporte, está realizando o 
cadastro de artistas, grupos 
artísticos e profissionais da 
área que contribuam para o 
setor. As inscrições devem 
ser realizadas somente por 
residentes de Aparecida que 
atuem nas áreas como arquite-
tura e urbanismo, arte digital, 
artes visuais, artesanato, circo, 
cultura dos povos indígenas, 
dança, design, literatura, moda, 
museus, música, patrimônio 
material.

Abandonado, 
imóvel de Pinda 
deve virar centro 
de medicamento

Uma casa abandonada na 
Rede Ferroviária Federal de 
Pinda, deve ser restaurada e 
transformada numa Farmácia 
Solidária.
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Pág. 2 Corredor de UPA em Pinda; cidade entra para grupo analisado pela USP
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Com 14 mortos, Ubatuba amplia 
testagem do novo coronavírus
Exame pode ser solicitado por pacientes com sintomas leves de gripe; medida 
atende recomendação do Governo do Estado em ação contra avanço da Covid-19

Testes para casos de Covid-19; Ubatuba amplia testagens contra vírus

Fotos: Reprodução EBC

Estado confirma Unidade de Tratamento 
de Câncer do Litoral Norte para 2021
Obra conta com investimento de R$ 13 milhões; prédio é construído 
ao lado do Hospital Regional de Caraguá e busca facilitar transferência

Para tentar conter o avan-
ço do novo coronavírus (Co-
vid-19) em Ubatuba, a Pre-
feitura anunciou que a par-
tir desta semana ampliará a 
realização de exames para o 
diagnóstico da doença. Com 
253 moradores infectados, 
a cidade litorânea registrou 
na última segunda-feira (13) 
mais uma morte causada 
pela pandemia. 

De acordo com a Vigi-
lância em Saúde de Ubatu-
ba, os testes rápidos estão 
disponíveis desde a última 
segunda-feira para todos os 
moradores que apresentem 

Lucas Barbosa
Ubatuba

sintomas de gripe, mesmo 
que leves. Anteriormente, 
somente pacientes em esta-
do grave ou pertencentes ao 
grupo de risco, como idosos 
e diabéticos, tinham acesso 
aos exames.

Segundo a Prefeitura, 
a política de ampliação 
dos testes atende as novas 
diretrizes publicadas pela 
secretaria estadual de Saú-
de, que buscam agilizar os 
processos de identificação e 
de isolamento de infectados, 
consequentemente reduzin-
do os riscos de contágio da 
doença. 

O morador do município 
que apresente sintomas de 
gripe deve buscar atendi-
mento na unidade de Saúde 

de seu bairro, onde será 
avaliado por um médico. 
Caso o profissional constate 
a necessidade do exame, 
será agendada a data para 
que o paciente seja subme-
tido ao procedimento, que 
poderá ser de dois tipos. O 
primeiro é o exame RT-PCR, 
que serve para detectar a 
presença da Covid-19 no 
organismo através da aná-
lise do material coletado 
do nariz e da garganta do 
paciente. Já o outro, deno-
minado Teste Rápido Soro-
lógico, é realizado através 
da coleta de sangue, sendo 
detectados e quantificados 
os anticorpos produzidos 
pelo organismo, revelando 
se ele teve contato com o 

novo coronavírus. 
A reportagem do Jornal 

Atos solicitou à Prefeitura 
de Ubatuba informações 
sobre o investimento muni-
cipal na aquisição dos testes 
e o tempo médio de demora 
para o agendamento do pro-
cedimento, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada 
até o fechamento desta 
edição.

Preocupação – De acordo 
com a Vigilância Epidemio-
lógica de Ubatuba, uma 
mulher de mais de 60 anos 
foi a nova vítima fatal da 
Covid-19 na cidade. Apesar 
de não confirmar a idade da 
idosa, o Executivo informou 
que ela era moradora da re-
gião sul do município e que 
morreu em decorrência da 
doença na manhã da última 
segunda-feira (13). 

Até a manhã desta terça-
-feira (14), a cidade litorânea 
contabiliza 253 morado-
res infectados, sendo 14 
mortos, 167 recuperados e 
nove pacientes internados. 
Em contrapartida, Ubatuba 
tem 75 casos e dois óbitos 
suspeitos, aguardando os 
resultados de exames.

Construção | Reforma
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Entre em contato!

O Governo do Estado re-
velou na última semana que 
as obras de construção da 
Unidade de Tratamento de 
Câncer do Litoral Norte, que 
funcionará de forma ane-
xa ao Hospital Regional de 
Caraguatatuba, serão con-
cluídas até o início de 2021. 
Orçado em R$ 13 milhões, 
o aparelho público evitará 
que os pacientes das cidades 
litorâneas sejam obrigados a 
se deslocarem até seiscentos 
quilômetros para tratarem a 
doença. 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

De acordo com a secre-
taria de Saúde do Estado, a 
unidade contará com uma 
equipe médica especializada 
em oncologia e todos equi-
pamentos necessários para 
a realização de sessões de 
radioterapia (radiação contra 
as células cancerígenas) e de 
quimioterapia (componentes 
químicos contra as células 
cancerígenas).

Além da Caraguatatuba, o 
funcionamento do aparelho 
público atende uma antiga 
reivindicação das prefeituras 
de Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba, que historicamente 
são obrigadas a encaminha-

rem os moradores diagnosti-
cados com câncer para unida-
des estaduais especializadas, 
localizadas em Barretos, Cam-
pinas, Guaratinguetá, Jacareí, 
Taubaté e São Paulo.

De acordo com a Prefeitu-
ra, apesar da referência do 
município para tratamentos 
oncológicos ser o Hospital São 
Francisco de Assis, em Jacareí, 
alguns pacientes necessitam 
ser submetidos a exames e 
procedimentos mais especí-
ficos no Hospital de Câncer 
de Barretos, que fica a quase 
seiscentos quilômetros da 
cidade litorânea.

Segundo a secretaria de Saú-

de de Caraguá, atualmente, 62 
moradores são transportados 
para outros municípios para 
realizarem as sessões de 
quimioterapia e radioterapia, 
sendo que 52 necessitam dia-
riamente do serviço.

Com a construção iniciada 
no fim de 2018, a Unidade 
de Tratamento de Câncer 
do Litoral Norte funcionará 
de forma anexa ao Hospital 
Regional de Caraguatatuba, 
aberto pelo governador João 
Doria (PSDB) em 30 de março 
para o atendimento exclusivo 
de pacientes diagnosticados 
com o novo coronavírus (Co-
vid-19).

Local que deve receber unidade de tratamento oncológico em Caraguá

Fotos: Reprodução PMC

Com 452 casos de Covid-19, Pinda participa
de estudo da USP que avalia avanço da doença
Medida tem como objetivo mapear o desenvolvimento do novo coronavírus 
em diferentes cidades do país; município é o único selecionado na Região

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou que está 
participando do experimento 
elaborado pela USP (Universi-
dade de São Paulo). A ativida-
de é realizada com o auxílio 
de uma central de dados de 
raio-X de diferentes municí-
pios do país com o intuito de 
facilitar o diagnóstico para 
novo coronavírus. Escolhida, 
a cidade já atingiu o número 
de 452 casos confirmados de 
Covid-19.

De acordo com informações 
da administração municipal, o 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

aplicativo desenvolvido fun-
ciona como meio de colaborar 
com médicos, através de apoio 
e “facilitando a implantação de 
medidas cautelares de preven-
ção epidemiológica e riscos à 
saúde do paciente”.

O experimento é feito em 
parceria com diversos pes-
quisadores da FEA-USP (Fa-
culdade de Economia, Ad-
ministração e Atuária) e da 
FIA (Fundação Instituto de 
Administração) que buscam 
formas de enfretamento ao 
novo coronavírus. O apara-
to tecnológico não deve ter 
custos aos profissionais ou 
unidades de saúde.

Para que o aplicativo tenha 
desempenho satisfatório, mé-
dicos e enfermeiros deverão 
atualizar as informações, con-
forme a evolução dos casos. Os 
responsáveis apontam ainda 
que o sistema é um apoio de 
diagnóstico que visa aumentar 
os percentuais de acertos de 
diagnósticos clínicos e radioló-
gicos e não substitui o exame 
laboratorial.

O prefeito Isael Domingues 
(PL) avaliou a ação como posi-
tiva na cidade, que já tem mais 
de 350 casos confirmados. 
“Seremos a primeira cidade 
da região a utilizar essa tec-
nologia. Essa notícia veio em 

boa hora, no momento em que 
estamos tendo um número alto 
de casos positivos”, comentou.

Casos – Pinda continua com 
o aumento dos índices de con-
taminação pelo novo coronaví-
rus. O boletim desta quarta-fei-
ra revelou que a cidade tem 23 
pessoas testadas positivo para 
coronavírus e 11 recuperadas. 
O município chegou a 452 
pacientes testados positivos e 
17 óbitos confirmados.

De acordo com a Saúde mu-
nicipal, o índice de ocupação 
de leitos de enfermaria é de 
58% e 51% de ocupação de 
leitos de UTI, somando redes 
pública e particular.
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Inovação e tecnologia contribuem para 
aprimorar os serviços de saneamento
Águas Piquete investe em melhorias no sistema de abastecimento da cidade

Da Redação
Piquete

.  O desenvolvimento cons-
tante de novas tecnologias é 
fundamental para aumentar 
a eficiência nos serviços 
de saneamento básico. A 
tecnologia no saneamento 

pode trazer diversos bene-
fícios como a melhoria na 
qualidade e nos processos, a 
identificação mais precisa de 
danos, além da ampliação do 
acesso ao saneamento básico.  
Os sistemas de distribuição 
podem se estender por de-
zenas de quilômetros onde a 

ampliação da oferta e a redu-
ção das perdas e dos custos 
passam obrigatoriamente 
por soluções cada vez mais 
inovadoras.

A Águas Piquete, empresa 
responsável pelo abasteci-
mento de água na cidade de 
Piquete, controlada pela Iguá 
Saneamento, vem investin-

do em tecnologias, com o 
intuito de contribuir com 
melhorias no sistema de dis-
tribuição de água. Uma re-
cente aquisição da empresa 
foi a instalação do Sistema 
de Telemetria, que oferece 
em tempo real os níveis dos 
reservatórios do município, 
deixando o acompanhamen-

to do abastecimento mais 
preciso, inclusive podendo 
ser operado remotamente 
pela equipe operacional.

Outras inovações utilizadas 
pela Águas Piquete é o uso 
da VRP (Válvula Reguladora 
de Pressão), que de maneira 
automatizada equilibra a 
pressão da rede e estabiliza 
o sistema, além do uso do 
equipamento de Geofone que 
identifica possíveis vazamen-
tos ocultos, minimizando os 
riscos de perdas de água.

De acordo com a gerente da 
Águas Piquete, Indiara Jogas, 
todas essas ações visam tra-
zer mais qualidade de vida 
para os munícipes.

“Buscamos ampliar cada 
vez mais a excelência dos 
nossos serviços, com o obje-
tivo de contribuir com o de-
senvolvimento sustentável 
do saneamento, exercendo 
atividades que auxiliam na 
preservação dos recursos 
naturais, e ofereçam mais 
saúde e bem-estar para a po-
pulação” acrescenta Jogas.

Em caso de dúvidas e 
informações os clientes 
podem entrar em contato 
com a Águas Piquete pelos 
canais de comunicação: 
0800 202 0120, Whatsapp 
17-99641-3259 ou pelo 
site www.iguasa.com.br/
piquete.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 108/2020 do PROC nº 304/2020-SUP – 2478/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de seguro veicular, para os veículos adquiridos com 
recursos de emenda Estadual.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A - CNPJ Nº: 90.180.605/0001-02
VALOR: R$ 6.186,62(seis mil cento oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 41/2020– PROC. Nº 268/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada em realização de exames de imagens (Ultrassonografia e Ressonância 
magnética), para atender aos usuários do SUS do município de Lorena, definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: CLÍNICA RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA
CNPJ Nº: 50.446.533/0001-70
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 
46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,72,73,74,75,77,79,80,83,85
Valor Total: R$ 943.550,00(novecentos quarenta e três mil quinhentos e cinquenta reais)
EMPRESA: LORENA RIBEIRO DA CRUZ EIRELI ME
CNPJ Nº: 24.532.485/0001-22
VENCEDORA DOS ITENS: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78,81,82,84,86
Valor Total: R$ 916.668,50(novecentos e dezesseis mil seiscentos sessenta e oito reais 
e cinquenta centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 13/2020– PROC. Nº 285/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada 
para recuperação das margens do Rio Tabuão, com contenção de Gabião, localizado no 
Conjunto Habitacional Otto Ude, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de 
obra, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: PROGAIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP
CNPJ Nº: 04.291.396/0001-24
Valor Total: R$ 109.361,67(cento e nove mil trezentos sessenta e um reais sessenta e 
sete centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 329/2020; 5016/2020GPRO, com fundamento no 
art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada para confecção e instalação de barreira de proteção em acrílico incolor, 
atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, devido 
ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: A. ALVES SAMPAIO ME
CNPJ Nº: 23.108.316/0001-05

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 315/2020; 5136/2020GPRO, com fundamento 
no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na contratação de empresa 
especializada para confecção e instalação de barreira de proteção em acrílico incolor, 
atendendo as necessidades da Secretaria de Finanças, devido ao enfrentamento da 
emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: A. ALVES SAMPAIO ME
CNPJ Nº: 23.108.316/0001-05

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 331/2020; 5416/2020GPRO, com fundamento no 
art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na aquisição de embalagens 
para acondicionar alimentação pronta a ser distribuída aos alunos da Rede Municipal de 
Ensino em razão da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
CONTRATADA: GUARAPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ Nº: 63.921.696/0001-09

A Vivo informa que devido incêndio na rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Lavrinhas, tiveram seu funcionamento prejudicado no 
dia 13/07/2020 das 16h50 às 14h24 do dia 14/07/2020. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos 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 
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 – 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, 

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 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-

nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Tele-
fone: 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 lim-
peza de fornos e 
desentupimentos de 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz.
Colocamos forro 
pvc ou madeira e 
por ta sanfonada. 
Falar com Natal, no 
telefone: 98836 -
3309
Preciso de costurei-
ra com experiência 
em Overlock e galo-
neira, para trabalhar 
em Guaratinguetá. 
Bons ganhos. Te-
lefone: 99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. 
Tenho referência. 
Entrar em contato 
com Silvia 3013-
7825. Silvia
Pintura interna e 
externa, lavagem 
de pastilhas, trata-

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

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

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. 

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 

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$ 
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Peça teatral encenada em Aparecida; cidade inicia cadastramento de artistas para auxiliar setor na pandemia

Foto: Reprodução PMA

Prefeitura de Aparecida 
cadastra grupos artísticos
Mapeamento tem como objetivo reconhecer diversidades artísticas 
da região; Cultura aponta obstáculos gerados pelo avanço da Covid-19

Com objetivo de facilitar 
a aplicação de políticas pú-
blicas na área da Cultura e 
valorizar produções artísti-
cas da região, a Prefeitura 
de Aparecida, por meio do 
departamento de Cultura, da 
secretaria de Educação, Cultu-
ra e Esporte, está realizando 
o cadastro de artistas, grupos 
artísticos e profissionais da 
área que contribuam para 
o setor.

As inscrições devem ser re-
alizadas somente por residen-
tes de Aparecida que atuem 

Wanessa Telles
Aparecida

nas áreas de arquitetura e 
urbanismo, arte digital, artes 
visuais, artesanato, circo, cul-
tura dos povos indígenas, dan-
ça, design, literatura, moda, 
museus, música, patrimônio 
material ou imaterial, teatro 
e outros segmentos artísticos 
culturais.

De acordo com o assessor 
do departamento de Cultura, 
Lúcio Mauro, o mapeamento 
foi uma proposta recente 
e possibilita reconhecer as 
diversidades artísticas que 
a região oferece. “Aqui em 
Aparecida nunca houve ma-
peamento desse porte. Esse 
mapeamento, além de gerar 

um importante cadastro dos 
nossos artistas, vai auxiliar 
muito a sociedade a conhecer 
quem são esses profissionais”.

O assessor lembrou que a 
cultura foi consideravelmen-
te afetada pelo avanço da 
Covid-19 e não há previsões 
para novos investimentos. 
“Assim como no mundo intei-
ro, o planejamento do depar-
tamento de Cultura aqui de 
Aparecida foi afetado demais 
com a pandemia. Embora seja 
um reflexo bem significativo, 
a gente ainda vai dar anda-
mento a alguns projetos que 
já estavam em pauta, como o 
concurso de contos da biblio-

Imóvel abandonado 
em Pinda deve ser 
transformado em 
Farmácia Solidária

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba anunciou 
recentemente que uma 
casa abandonada e em 
ruínas, na sede da Rede 
Ferroviária Federal, deve 
ser restaurada e trans-
formada numa Farmácia 
Solidária. O espaço fica no 
Centro da cidade.

De acordo com a ad-
ministração municipal, a 
medida será financiada 
por meio de captação de 
recursos junto ao Gover-
no Federal. A Prefeitura 

Da Redação
Pindamonhangaba

entrou em contato com uma 
empresa especialista em res-
tauros de prédios tombados. 

A reforma não deve ter 
custos aos cofres munici-
pais. Foi estabelecido um 
termo de cooperação sem 
custos com a empresa For-
mArte.

O cronograma das obras 
prevê início nas próximas 
semanas e deve manter a 
originalidade da fachada 
com o objetivo, segundo o 
Município, de preservar a 
história e patrimônio da 
cidade. O projeto será via-
bilizado e administrado pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de do município.

teca municipal de Aparecida, 
que já faz 31 anos”, destacou 
Lúcio Mauro. “A previsão de 
investimento futuro vai de-
pender muito das verbas de-
correntes, visto que a Cultura 
é um departamento ligado à 
secretaria da Educação”.

Segundo o ator, diretor e 
professor do Teatro Munici-
pal, André Sullivan, o mapea-
mento cultural é um meio de 
valorizar artistas regionais de 
várias áreas. “Eu acredito que 
esse mapeamento venha ser 
uma ferramenta colaborativa 
para tornar os artistas de 
vários segmentos conhecidos, 
promovê-los e valorizá-los. 
Dependendo do segmento, 
pode ser também um meio 
de divulgar os trabalhos do 
mesmo”. 

O diretor ressaltou ainda os 
impasses gerados nas produ-
ções artísticas que já estavam 
em andamento. “Estávamos 
no meio de um processo de 
montagem de um espetáculo 
e com um projeto encaminha-
do à secretaria de Educação 
que abrangeria, à priori, os 
alunos da rede municipal 
de ensino do fundamental 
1. Com a pandemia, tudo foi 
adiado sem previsão de reto-
mada, os atores dispensados 
e a produção do espetáculo, 
parada.  

Cadastro – O link de acesso 
ao formulário para cadastro 
pode ser encontrado na pági-
na do Facebook e site da Pre-
feitura, o aparecida.sp.gov.
br. Para mais informações, 
o interessado deve entrar 
em contato com a secretaria 
de Cultura pelo e-mail sec.
culturaaparecida@gmail.com.

Foto: Bruna Silva

Imóvel abandonado em Pinda; local será reformado Farmácia Solidária

Cachoeira anuncia atendimento 
para castração de cães e gatos

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista está promovendo o 
projeto de Castração em Mas-
sa de Cães e Gatos na cidade. 
O plano prevê atendimento de 
cem animais de rua e trezentos 
inscritos pelos tutores (um por 
residência). Serão acolhidos 
animais de seis meses até sete 
anos de idade, com peso de até 
30kg, anatomias clinicamente 
saudáveis e isentos de pulgas 
e carrapatos.

Para cães, não serão permi-

Da Redação
Cachoeira Paulista

tidas castração das raças bull-
dog inglês, bulldog francês, 
boston terrier, pug, lhasa, apso, 
shar pei, shuih tzu, cavalier 
king charles spaniel, staf-
fordshire, bull terrier, boxer, 
spitz, york shire e chow-chow. 
Aos gatos, as raças persa e 
maine coon também não serão 
atendidas.

As castrações serão dividi-
das em duas etapas. A primeira 
fase será no dia 15 de agosto, 
a partir das 9h no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil 
Ramira da Silva Siqueira, na 
avenida Cachoeira Paulista, 
nº 540, no Jardim Trabalhista. 

Já a segunda fase, será no dia 
16 de agosto no mesmo local 
e horário. 

As inscrições devem ser fei-
tas no dia 1 de agosto, a partir 
das 14h, no Parque Ecológico 
Nelson Lorena, localizado na 
rua Silva Caldas (sem núme-
ro), no centro de Cachoeira 
Paulista.

No ato da inscrição, a or-
ganização pede para que a 
população não leve o animal. 
O tutor deve apresentar o RG, 
CPF, comprovante de ende-
reço, comprovante de renda, 
CadÚnico e NIS (Número de 
Identificação Social). 


