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Cidades da região debatem retorno 
às aulas com adiamentos para 2021

Em uma postagem em seu 
perfil nas redes sociais, o 
prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSC), afirmou 
que também foi infectado 
pelo novo coronavírus. Ele 
passou a fazer parte de um 
grupo de políticos da região, 
que reforçam os números de 
contagiados. Em Lorena, a 
informação é de recuperação 
da vice-prefeita Marietta Bar-
telega (DEM), que já está em 
casa. As duas cidades tentam 
barrar o avanço do vírus.

Soliva destacou que segue 
em isolamento. Ele apresen-
tou os sintomas dias após 
sua esposa Andréa Évora 
ser diagnosticada. O casal se 
trata em casa.

Com cerca de 25% dos 
pulmões comprometidos, 
os sintomas do prefeito, 
como febre e dores no 

Bruna Silva
RMVale

corpo, se iniciaram, no fim 
de semana. “Agora chegou 
a minha vez. Eu tô (sic) aqui 
para me recuperar, para 
tomar os medicamentos im-
portantes, o kit para o tra-
tamento do Covid e vamos 
torcer para que eu esteja 
recuperado rapidamente”, 
postou Soliva.

Guaratinguetá tem 1.337 
casos verificados, mais de 
550 moradores seguem iso-
lados para a contenção da 
doença que já vitimou 42 pes-
soas na cidade. Outros 15 pa-
cientes estão hospitalizados 
para tratamento intensivo e 
oito na enfermaria. O muni-
cípio aguarda o resultado de 
172 análises; ao menos 11 
desses estão na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva).

No município, a Prefeitu-
ra apostou na ampliação da 
estrutura, com a construção 
de hospital de campanha e a 
elevação no número de leitos. 
Na última semana, Soliva publi-

Com Soliva e Marietta isolados, Guará e 
Lorena tentam impedir avanço da Covid-19
Prefeito testa positivo após confirmação da primeira-dama; vice-prefeita de Lorena tem melhora

cou um decreto transferindo a 
cidade para a fase 3 (amarela) 
no Plano São Paulo de flexibi-
lização. Guaratinguetá havia 
se mantido na fase laranja, 
apesar das vizinhas terem 
avançado no começo do mês, 
após liberação do Estado.

Lorena – Ainda no último 
domingo (30), a vice-pre-
feita lorenense, Marietta 
Bartelega (DEM), divulgou 
um vídeo em que relatava 
estar “bem melhor” em re-
lação ao tratamento para a 
enfermidade, realizado em 
São Paulo. No final do dia 
seguinte, ela postou um novo 
vídeo contando sobre a libe-
ração. “Uma novidade muito 
importante. Estou de alta, 
para amanhã (terça-feira)”, 
contou a vice-prefeita, emo-
cionada, pedindo ainda que 
os lorenenses mantenham 
os cuidados e orações para 
os pacientes ainda na luta 
contra a doença. 

A cidade tem, de acordo 
com o último boletim epi-
demiológico, 781 contami-
nações, 15 pacientes estão 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 25 na clínica 
médica para assistência espe-
cializada. Há ainda 65 casos 
suspeitos no município, que 
tem o índice de isolamento 
em 39%.Marietta e Soliva: se recuperando em casa, vice de Lorena e prefeito de Guará exaltam luta contra Covid-19

Fotos: Reprodução

Caso de Polícia?
A manhã da terça-feira (1) foi marcada pela passagem de vereadores da oposição à secretaria de Se-

gurança e à uma delegacia de Lorena. O grupo teria ido à sede do COI (Centro de Operações Integradas) 
para iniciar os trabalhos da comissão, aberta após denúncia de "voto fantasma" na Câmara, motivada 
pelo voto computado do vereador Careca, que estava fora do prédio. A comissão não havia notificado a 
secretaria ou Prefeitura sobre a "visita inesperada", o que levou os vereadores Tão (foto), Elcinho Vieira 
(que preside a comissão), Fábio Longuinho, além do presidente da Casa, Maurinho Fradique, ao 2º Distrito 
Policial, no Centro.

Pinda planeja volta das aulas presenciais; no Litoral, Caraguá e São Sebastião só terão retomada em fevereiro
Após promoverem pesqui-

sas de opinião pública pela 
internet, as prefeituras de 
Caraguatatuba e São Sebastião 
anunciaram no último final 
de semana que as aulas pre-
senciais das redes municipais 
de ensino só retornarão em 
2021. A medida busca evitar 
um possível aumento de infec-
tados pelo novo coronavírus 
no Litoral Norte. Em Pinda-
monhangaba, a secretaria de 
Educação passou a preparar 

as escolas para o retorno das 
aulas presenciais, suspensas 
há cinco meses, na tentativa 
de seguir o cronograma de 
volta às aulas do Estado, 
que prevê retorno para o 
dia 7 de outubro. Em meio 
ao processo, uma polêmica: 
funcionários alegam que 
tiveram de assinar termo de 
isenção de responsabilidade 
de pasta em caso de conta-
minação.
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Prefeitura de Aparecida 
abre contratação imediata
e cadastro reserva na saúde

A Associação Nacional de 
Apoio ao Ensino, Saúde e Po-
líticas está com um processo 
seletivo simplificado aberto 
na área da saúde, em Apareci-
da. Há vaga para contratação 
imediata e cadastro reserva. 
O prazo para as inscrições 
se encerra nesta quinta-feira 
(3). As oportunidades contam 

com pré-requisitos como en-
sino médio completo, forma-
ção técnica e ensino superior 
completo com inscrições no 
Coren e Crefito, Conselho 
Regional de Enfermagem e 
Conselho Regional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional, 
respectivamente.
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Desaparecido há um mês, 
caminhoneiro é encontrado 
morto em Pindamonhangaba
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Pedro Vila Brito

Bastidores da Política

Isael Domingues

Lorena – O governador João 
Agripino Doria (PSDB) pelo calote 
de R$1,6 milhão que está dando na 
Prefeitura. Em 2018 o município ce-
lebrou um convênio com o Governo 

do Estado de 
R$2 milhões 
para revitaliza-
ção do entorno 
da Santa Casa, 
o anel viário e 
Praça Rosendo 
Pereira Leite. 
Do valor con-
veniado, apenas 

R$400 mil foram creditados à admi-
nistração pública, e o restante, sim-
plesmente ignorados pelo governador 
e pelo secretário de Desenvolvimento 
do Interior, Marcos Vinholi. Para 
solucionar o problema, o prefeito está 
dando prosseguimento a obras com 
recursos do próprio município.

Marcus Soliva

Contagem regressíva
A especulação política de Pinda 

aguarda mais ansiosa que os tucanos 
pela convenção do PSDB deste final 
de semana, para saber de Rafael 
Goffi cria coragem para confirmar 
sua candidatura a prefeito, ou se vai 
‘amarelar’ e pegar carona de vice na 
majoritária de Vito Ardito pelo PP. 
Façam suas apostas...

A voz da periferia
A dupla Gustavo Zanin e Ademar 

Ligabo está conseguindo colocar 
dois times completos – 28 candida-
tos – para o campeonato eleitoral de 
15 de setembro em Canas. De acordo 
com os bem informados, no teste 

das fotografias para o material da 
campanha, 100% de presença e, nas 
reuniões de liderança do grupo para 
treinar o diálogo do ‘corpo a corpo’ 
– com distanciamento por conta da 
Covid – 100% de participações. Ah! 
A propósito, o ex-prefeito Valderez 
de Lucena, por entender que o mo-
mento é de renovação até na idade, 
vai puxar o bloco do Legislativo que 
necessita de vereadores experientes, 
enquanto o filho Gustavo compar-
tilha seus planos com a população 
de uma cidade que pode crescer e 
muito... 

Imposição
Parece que a presença do suplente 

do PTB, Flávio Thebas, nas sessões 
de Câmara de Lorena – em substi-
tuição a Pedro da Vila Brito que se 
recupera de um procedimento car-
díaco – não está 
mais agradando 
o ‘comando de 
fato’ do Legisla-
tivo. Comentário 
na pastelaria do 
Chinês desta se-
gunda-feira é que 
no sábado, dois 
representantes da 
mesa diretora, leia-se Fradique e o 
‘quase fanho’, foram exigir de Pedro 
seu retorno imediato, aparentemen-
te contra a indicação médica. Ah! 
Disseram na roda que com Thebas 
no plenário, o rendimento do Nho-
nho cai. Daqui a pouco vai ter mais 
coisas caindo!!!

Fim da novela
Após a campanha interna entre 8 

pretendentes dos partidos PSDB, PP, 
PTB e PSD para escolha do próximo 
vice de Guilherme Carvalho, na dis-

puta pela reelei-
ção em Silveiras, 
o grupo agendou 
a próxima sexta-
-feira para reali-
zação das con-
venções, quando 
será oficializado 
os candidatos ao 
Legislativo e a 

homologação de Mateus Mota em 
substituição a João Loló, atual vice, 
que inclusive já admitiu passar a vez 
nas redes sociais.

‘Ziper’ bucal 
Esquenta a pré-campanha eleito-

ral em Cruzeiro, com suspeita que 
o poder econômico possa ter silen-
ciado uma das vozes da oposição na 
cidade. Pelo andar da carruagem, 
parece que o ‘tagarela’, que não é 
nenhuma referência de ética e bons 
costumes, estava falando mais que o 
devido e ai quem comanda o espaço 
levantou o ‘cartão vermelho na boca 
da grande área’ das eleições.

Pindamonhangaba – O prefei-
to Isael Domingues, que mesmo 
enfrentado a Covid-19 na 'própria 
pele', com mais de 20 dias internado, 
através de sua equipe de trabalho 
fez com que a 
administração 
seg u isse  no 
contexto dos 
projetos, obras, 
z e l a d o r i a  e 
atendimento 
às demandas 
da população. 
Outro setor po-
sitivo foram as providências no setor 
do saúde, que pontuou o município 
como de baixa letalidade, permitin-
do a reabertura da economia segun-
do os limites apontados pelo Estado, 
alcançando o setor de alimentação 
e templos religiosos, sem deixar de 
fiscalizar,

João Doria

O que muitos querem saber
Por que de maneira sutil, porém 

rápida, o pessoal do Sindicato do 
Charles Fernandes está povoando a 
rádio comunitária onde por enquanto 
o astronauta, digo, o Marciano, fala 
e desfala? Seria uma mudança de 
comando com a ‘forcinha’ do ainda 
vereador Paulo Vieira?

Fogo amigo
Bastou o pré-candidato a prefeito 

Antônio Carlos Mineiro (MDB) dar 
um respiro entre os mais citados 
nas últimas prévias eleitorais que 
rolaram em Cachoeira, para o pes-
soal conhecido 
como ‘curva de 
rio’ tentar en-
costar em seu 
palanque. Co-
mentários deste 
início de semana 
na lanchonete do 
posto e na pada-
ria da rua de trás 
são que tem um personagem que 
veio de fora para orientar na campa-
nha e ‘trouxe o crocodilo’ na mochi-
la para ‘morder’ o homem. E o mais 
preocupante, além dos 'sem votos', o 
PT, que nem conseguiu fazer vere-
ador na eleição passada – que pese 
os escândalos – está armando como 
estratégia pegar carona em seu pa-
lanque. Como dizem os expertises, 
“voto é muito difícil de se transferir, 
em compensação rejeição, basta uma 
volta na praça mal acompanhado e 
pronto”, perdeu a eleição...

Recuperada
A terça-feira foi de comemoração 

para muitos eleitores e o grupo da 
pré-candidata a prefeita de Lorena, 
Marietta Bartelega , com o seu retor-
no de São Paulo, onde se recuperava 
da Covid-19. A festa espontânea 

reuniu um nume-
roso 'comitê de 
recepção' e co-
locou um ponto 
final do discurso 
da oposição que 
espalhava que ela 
havia desistido 
da candidatura. 
Na opinião dos 

mais moderados da cidade, o homem 
da antiga Faenquil e seus 'orienta-
dores' políticos vão precisar mais 
que boatos para ganhar a eleição. 
Comenta-se que além de plano de 
governo, estratégia de mercado e 
discurso convincente, está faltando 
ao oposicionista demonstração de 
conhecimento da própria máquina 
pública para conquistar o voto de 
quem sabe fazer contas e de quem 
tem zelo por Lorena, que se transfor-
mou em referência de cidade séria!!!

Perguntar não ofende
São apenas os professores das 

redes municipal e estadual de ensino 
que passam por periódicas recicla-
gens? É que pela ‘riqueza dos pro-
nunciamentos’ de certos represen-
tantes de outras instituições – exceto 
das escolas particulares, deve fazer 
um século que não acontece um cur-
sinho básico de aperfeiçoamento...

Meia dúzia de seis
A especulação política de Apa-

recida aposta em seis candidaturas 
majoritárias, caso a convenção do 
PL confirme apoio à reeleição de 
Dina Moraes, indicando o vice. 
Segundo a roleta eleitoral, o ex-ve-
reador Piriquito – irmão do ex-pre-
feito Márcio Siqueira – está vivo na 
disputa entre os primeiros colocados 
nas prévias que tem rolado da terra 
da Padroeira. Celso Alves (PSDB) 
continua cercando os eleitores nas 
ruas e com isso levando sua cam-
panha, atento às ‘surpresas’ que por 
duas vezes o impediu de ser prefeito. 
Outro três prefeituráveis também se 
manifestam na pré-campanha: Toni 

Tuma (Patriota), João Vicente (PV) 
e Paulo Caputo (Republicanos). A 
sorte está lançada, perguntem ao 
Zé Louquinho!!!

Final do suspense
Se o nome de um bom vice é 

uma chance a mais para os dois 
concorrentes pontuais enfrentarem 
Soliva (PSC) na reeleição, parece 
que as condições se igualaram na 
disputa elei-
toral para 15 
de novembro. 
Enquanto o 
atual vice, Re-
gis Yasumura 
(agora PL), 
soa nas rodas 
políticas como 
continuidade, 
Marcelo Meirelles (PSDB) foi 
base de apoio para melhorar a 
performance de Ranieri (MDB). Já 
o experiente Junior Filippo (PDB) 
aguardou o momento certo para 
anunciar uma das expoentes do 
social de Guaratinguetá como sua 
vice. Trata-se de Márcia Amoroso, 
que atua frente ao Instituto Lucas 
Amoroso - ILA, entidade ativa e 
reconhecida.

Risco preto em quadro...
...negro A Câmara de Apare-

cida seguiu o Tribunal de Contas 
do Estado e rejeitou as contas de 
2016 do prefeito afastado Ernaldo 
Marcondes. A sessão foi realizada 
nesta segunda-feira e o único voto 
favorável ao já considerado ex-
-prefeito foi do Rangel, enquanto 
oito vereadores votaram por sua 
degola. Detalhe: as contas de 2017 
de Ernaldo também rejeitadas 
pelo TCE, deve ser votada ainda 
este ano.

Os rigores da oposição
A oposição ao prefeito de Gua-

ratinguetá ocupou-se neste final de 
semana em viralizar uma notifica-
ção preventiva do Tribunal de Con-

tas à Prefeitura, 
apontando que 
os investimentos 
previstos para 
o ensino neste 
ano de 2020 – 
de  pandemia 
– está aquém 
do previsto no 
orçamento. Ou 

seja, nada comparado à conclusão 
pontuada pelas 'viúvas' políticas 
da praça, que já afirmaram no ma-
terial divulgado o afastamento de 
Marcus Soliva de suas funções e, 
claro, a perda de sua elegibilidade.

Caso de polícia
O trio da oposição – Elcio 

Vieira, o 'enTão' e Longuinho 
aprontaram mais um vexame nesta 
terça-feira, quando tentaram inva-

dir – sem autorização – a Secretaria 
de Segurança de Lorena, com o 
pretexto de investigar as câmeras 
do COI. A manobra terminou na 
Delegacia, e de acordo a patuleia, 
Elcinho insinuou que foi agredido 
no momento da invasão. 

Não aconteceu...
...mas pode acontecer – as ale-

gações de Elcinho Vieira Junior de 
que tomou uns bofetes na tentatica 
de invasão ao COI não condizem 
com a realidade porque toda faça-
nha foi criteriosamente filmada, 
mas turma da esquina acredita que 
ainda não faltará oportunidade...

Gustavo e Valderez

Matheus Mota

Mineiro da Funerária

Marietta Bartelega

Márcia Amoroso

Elcinho, Tanga e Longuinho

A força do direito deveria superar 
o direito da força, mas os ensina-
mentos de Rui Barbosa estão muito 
longe de Lorena. E com isso, certos 
de terem a manipulação da Casa de 
Leis, o grito vale mais que a lei e 
soterrou o interesse público e regras 
constitucionais para fazer triunfar 
o interesse de alguns e esconder 
procedimentos ardilosos.

Apesar de vivermos o contexto 
de um estado democrático de Direi-
to, no qual o administrador deveria 
se submeter às regras, os vereadores 
manipulam o sistema para fazer 
prevalecer interesses de um grupo 
seleto, financeiramente interessado 
em vantagens escusas. Com isso se 
julgam no direito de invadir empre-
sas, tripudiar com ataques pessoais, 
fraudar votações e, sem qualquer 
pudor e respeito, invadir repartições 
da Prefeitura Municipal.

Na linha dos discursos demagó-
gicos e desrespeitosos, o quarteto 
nada fantástico, ou melhor o quar-
teto do horror, liderado pelo “ele 
não lorenense” e demais “inhos” 
volta a brilhar no palco do abuso de 
autoridade. 

Flagrados numa fraude de vo-
tação, com provas documentais 
irrefutáveis e legítimas, resolveram 
reagir. Mas ao invés de esclarecerem 
quem fraudou a votação, ou quem 
usou a senha do vereador Careca, os 
edis com o velho pretexto de estarem 
em investigação, tentam invadir a 
Secretaria de Segurança para ter 
acesso às câmeras do COI. 

Aliás, oportuna uma pausa para 
questionar, quantas outras votações 
podem ter sido fraudadas? Quem é 
o mentor da quadrilha, que num ato 
de incompetência, no afã de votar 

com urgência no interesse de seu 
grupinho, não verificou que o vere-
ador não estava mais na Câmara e 
registrou o voto.

É lamentável que os vereadores, 
responsáveis pela Casa de Leis, 
rasguem a legislação e a Constitui-
ção, certos de que qualquer punição 
para suas condutas nefastas será tão 
demorada, que aproveitam a impu-
nidade para fazerem reinar o abuso 
do poder.

Ocorre que há poucos dias para o 
final dessa legislatura, a reação mais 
eficaz para banir esses elementos 
da vida pública está nas urnas. O 
melhor controle e mais eficaz é a 
cidadania consciente e ativa. Não 
dá para esperar um relatório de 
inquérito, sentenças judiciais para 
então tomar qualquer atitude, vai 
pesquisar quais foram os feitos, os 
projetos, o histórico dos candidatos. 

Não podemos continuar com 
uma quadrilha que usurpa o poder 
para encher seus bolsos, que travam 
o crescimento de uma cidade toda, 
fazendo da tribuna o picadeiro da 
demagogia barata.

Embora seja desanimador olhar 
para as figuras políticas e manter a 
esperança de um quadro melhor, a 
decisão de mudar está nas mãos do 
eleitor; somente a cidadania cons-
ciente e ativa pode interromper o 
ciclo de desonra, desrespeito e abuso 
que tem triunfado neste momento.

De tanto ver triunfar as nulida-
des; de tanto ver prosperar a deson-
ra, de tanto ver crescer a injustiça. 
De tanto ver agigantarem-se os po-
deres nas mãos dos maus, o homem 
chega a desanimar-se da virtude, a 
rir-se da honra e a ter vergonha de 
ser honesto.

No quintal da impunidade, 
reina o abuso de poder

editorialeditorial
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Desaparecido há um mês, caminhoneiro é 
encontrado morto em Pindamonhangaba
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Santa Casa de Lorena têm 
arrecadação de itens para 
crianças e recém-nascidos 
carentes internados

Por meio da campanha 
“Enxoval para bebês”, a Ir-
mandade Santa Casa de Lo-
rena está recebendo doações 
de roupas infantis, sapatos 
e fraldas descartáveis des-
tinadas aos recém-nasci-
dos e crianças em situação 
de vulnerabilidade social 
atendidas na Maternidade, 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) Neonatal e Pronto 
Socorro Infantil.

Da Redação
Lorena

Podem ser doadas fraldas 
descartáveis de tamanho RN 
e P, calçados e roupas de ta-
manho P, M e RN, usadas ou 
novas, desde que estejam em 
bom estado de uso.

A entrega pode ser realiza-
da diretamente na recepção 
da Santa Casa, das 7h às 20h. 
Os interessados em doar que 
não puderem comparecer ao 
local podem entrar em conta-
to com o Serviço Social pelo 
número (12) 98891-5587 
para organizar a retirada dos 
itens a serem doados.

Inaugurada no último dia 
13, a UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do bairro Chácara 
Tropical ainda não está aten-
dendo 100% as famílias do 
bairro de Potim. Problemas 
na instalação elétrica impe-
diram a entrega de toda a es-
trutura no local. A Prefeitura 
prevê que em duas semanas 
a situação seja resolvida e 
a UBS inicie a prestação de 
serviços.

A unidade foi programada 
para atender uma popula-
ção de aproximadamente 
cinco mil habitantes, do 
próprio bairro e de regiões 
adjacentes. De acordo com 
a secretaria municipal de 
Saúde, a construção teve um 

Leandro Oliveira
Potim

custo total de R$ 650 mil e 
se estendia desde 2014. Fi-
nalizada neste ano, a UBS foi 
inaugurada, mas não ainda 
não tem toda sua estrutura 
liberada. Uma equipe man-
tém atendimento básico com 
parte da estrutura, reforçada 
por outro posto, próximo ao 
novo prédio, que assegura o 
serviços à população.

“No momento da instala-
ção por parte da EDP São 
Paulo foi constatado um 
poste de energia no terreno 
da Prefeitura, mas a EDP 
veda duas instalações de 
energia no mesmo terreno. 
O setor técnico da Prefei-
tura acionou a EDP que, 
juntamente, encontraram 
uma solução para isso”, ex-
plicou o secretário Leandro 
Marcondes.

Falha elétrica impede serviço 100% na UBS 
da Chácara Tropical, após dias da inauguração
Unidade aguarda solução de problemas na instalação e tem reforço de posto próximo para receber demanda

Prefeitura de Aparecida abre contratação 
imediata e cadastro reserva para saúde

A Associação Nacional de 
Apoio ao Ensino, Saúde e 
Políticas está com um pro-
cesso seletivo simplificado 
aberto na área da saúde, 
em Aparecida. Há vagas 
para contratação imediata 
e cadastro reserva. O prazo 
para as inscrições se encerra 
nesta quinta-feira (3).

Aberto no último sábado 
(29), o processo seletivo para 
atuação na rede de Atenção 
Básica, de Média Complexi-
dade e Assistência Farmacêu-
tica disponibiliza uma vaga 
imediata para terapeuta 
ocupacional com jornada 
de trabalho de trinta horas 
semanais, e cadastro reserva 

Da Redação
Aparecida

Foto: Marcelo A. dos Santos

UBS da Chácara Tropical em Potim; após inaugurada, unidade é fechada por problemas na instalação elétrica

Com o atendimento em 
parte da estrutura, o secre-
tário avalia que não houve 
prejuízo à população que ne-
cessita dos serviços ligados à 
saúde municipal. “Nós temos 
um prédio na mesma rua, 
um pouco mais para frente, 
onde já acontece o atendi-
mento dessa equipe. Toda 
a cobertura, atendimentos 
estão mantidos, assim como 
toda a equipe de estratégia e 
saúde da família. Tudo está 
funcionando perfeitamente”, 
destacou.

A previsão é que os proble-
mas na instalação elétrica 
sejam totalmente sanados 
em duas semanas e a UBS 
inicie os atendimento, que, 
entre outras especialidades, 
deve contar com o serviço de 
odontologia.

para enfermeiro, técnico de 
enfermagem, farmacêutico 
e auxiliar de farmácia com 
quarenta horas semanais 
cada. Os salários variam 
entre R$ 1.374 e R$ 2.899.

O Pronto Atendimento; Aparecida anuncia contratações no setor 

As oportunidades contam 
com pré-requisitos como en-
sino médio completo, forma-
ção técnica e ensino superior 
completo com inscrições no 
Coren e Crefito, Conselho 

Regional de Enfermagem e 
Conselho Regional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional, 
respectivamente.

Os interessados, que de-
vem ter no mínimo seis 
meses de experiência, têm 
até às 17h desta quinta-feira 
para enviar os currículos e 
a ficha cadastral preenchida 
para o e-mail processosele-
tivo.aparecida@anaesp.org.
br. A vaga pretendida deve 
ser indicada no assunto do 
e-mail.

Se o número de aprova-
dos for superior ao número 
de vagas disponíveis, estes 
serão incluídos no cadastro 
reserva, a critério da Anaesp. 
O edital completo e a ficha 
cadastral estão disponibili-
zados no site da Prefeitura,  
aparecida.sp.gov.br.

Foto: Marcelo A. dos Santos

Um dos leitos da pediatria, na Santa Casa; campanha em ação

Após trinta dias de inves-
tigação, a Policia Civil de 
Pindamonhangaba encon-
trou, nesta terça-feira (1), 
o corpo do caminhoneiro 
de 29 anos, Edson Luis 
Caetano. Três pessoas ti-
veram a prisão preventiva 
decretada e o caso segue 
sendo apurado.

De acordo com a Poli-
cia Civil, imagens de uma 
câmera de segurança uti-
lizada nas investigações 
mostraram somente Edson 
entrando na residência. Ele 
teria ido até o local para 
receber uma quantia em 
dinheiro, de cerca R$ 2,5 
mil, da venda de um veículo. 
Os investigadores descon-
fiaram da versão dada por 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Depois de trinta dias do desaparecimento, corpo estava em uma casa no 
bairro Triângulo; três suspeitos foram presos por envolvimento no crime

um suspeito em que havia 
afirmado que Edson teria 
subido na garupa de uma 
moto azul com emplaca-
mento de Taubaté.

Edson Luis Caetano, encontrado morto depois de trinta dias em Pinda

O corpo do caminhoneiro 
foi encontrado enterrado no 
quintal da casa. As investi-
gações apontam que ele foi 
morto a golpes de marreta. 

Dos três envolvidos suspei-
tos envolvidos no crime, 
dois teriam participado di-
retamente do assassinato e 
um na ocultação do cadáver.

Com a prisão preventiva 
decretada, eles devem seguir 
detidos por ao menos trinta 
dias. As apurações da Polícia 
Civil também continuarão 
para o esclarecimento dos 
fatos.

Histórico – Edson saiu do 
bairro Vila Rica para buscar 
o dinheiro no dia 31 julho, 
no Triângulo. Segundo a 
família, que ainda tinha es-
peranças de encontrá-lo com 
vida, a pessoa com quem ele 
tinha ido buscar o dinheiro 
foi até a casa de familiares 
entregar a chave do carro, 
onde Edson teria deixado. 
O boletim de ocorrência de 
desaparecimento foi regis-
trado no dia 1 de agosto.

Foto: Arquivo Pessoal
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PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta TP n°. 20/2020 - Proc. nº. 354/2020

O Município de Lorena-SP torna público a sessão pública para abertura de envelope 
propostas da Tomada de Preço nº. 20/2020, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada para construção de casa para caseiro, localizada no Campo Vila Geny, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, fica marcado para o dia 
03 de Setembro de 2020, as 14:00 hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes de 
Proposta. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE Nº 03/2020 – PROC. Nº 357/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Registro de preços para a aquisição 
de tiras reagentes para detecção de glicose no sangue, a serem solicitadas pelo periodo 
de 12 (doze) meses, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO MEDICOS 
LTDA - CNPJ Nº: 30.584.194/0001-80
Vencedor do item: 01
Valor Total: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
EMPRESA: BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME
CNPJ Nº: 32.522.252/0001-77
Vencedor do item: 02
Valor Total: R$ 128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais)

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JULGAMENTO DE RECURSO E DATA DE ABERTURA 

PARA AS PROPOSTAS DE PREÇOS.
Tomada de Preço n° 16/2020 – Proc. nº 335/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento do recurso interposto na TOMADA DE 
PREÇO n°. 16/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de instalação do sistema de combate ao incêndio na Escola Municipal Governador 
Mario Covas, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.
Com amparo no Parecer Jurídico, o presidente e equipe de apoio comunicam que: 
o recurso apresentado pela empresa SHELTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
CONTRA INCENDIO LTDA - EPP foi acolhido, por entender que o Cadastro Unificado de 
Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFES é sim considerada uma Certidão de 
Registro Cadastral – CRC pelo Decreto Estadual Nº 52.205 de 27 de setembro de 2007., 
sendo assim, a empresa encontra-se HABILITADA no presente certame.
Fica marcado para o dia 04/09/2020 às 14h00 a abertura dos envelopes contendo as 
propostas.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura 
de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 
09h00min às 17h00min.

Edital de Convocação para Convenção 
Eleitoral Municipal

O presidente da Comissão Provisória do Partido da Social Democracia 
Brasileira- PSDB do Município de Cachoeira Paulista , nos termos do 
art.8° e demais disposições da Lei 9.504/97 e de acordo com os arts.32, 
95 e demais disposições do estatuto partidário , convoca os membros do I 
-Diretório Municipal ; II dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais 
e Senadores com domicilio eleitoral no município ; III – dos membros do 
Diretório Estadual com domicilio eleitoral no município ;e IV- dos Delegados  
do Município  à  Convenção Estadual  , para a  CONVENÇÃO MUNICIPAL ,   
que será realizada no dia 12 de Setembro de 2020,   de 10 h ás 13 h,    no 
Salão localizado a Rua Prefeito Antônio Mendes n°71, Centro, Cachoeira 
Paulista/SP, observada a seguinte 
ORDEM DO DIA 
1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária;
2. Escolha dos candidatos aos cargos de :Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador;
4.  Tratar outros assuntos a serem deliberados
O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será iniciado 
as 10 h do dia 12 de setembro de 2020.
Cachoeira paulista 31 de agosto de 2020.
Domingos Geraldo dos Santos

Presidente do Diretório Municipal
Partido da Social Democracia Brasileira de Cachoeira Paulista

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2020 PROC. Nº 351/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes em veículo 
ambulância simples com equipe técnica de enfermagem e motorista necessários à 
remoção, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: CLÍNICA MÉDICA VALE GUARATINGUETÁ LTDA
CNPJ Nº: 19.432.770/0001-31
VENCEDORA DOS ITENS: 01,02
VALOR TOTAL: R$ 227.304,00(duzentos vinte e sete mil trezentos e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 146/2020 do PROC nº 395/2020-SUP – 5891/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Locação de imóvel situado à Rua Professor Jovino de Aquino, nº 200, Vila Nunes, 
Lorena/SP, para a instalação e funcionamento sede da Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transporte, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e na 
proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: ANTONIO LOURENÇO TAVARES
CPF Nº: 435.294.618-49
VALOR: R$ 3.110,48(três mil cento e dez reais)
VIGÊNCIA: 06(seis) meses 
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 144/2020 do PROC nº 404/2020-SUP – 6339/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de termômetro digital infravermelho sem contrato, destinado ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, para atender as 
necessidades da Secretaria de Esportes e Lazer, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos neste contrato e na proposta, os quais integram este instrumento, 
independente de transcrição.
CONTRATADA: ROSA, GONÇALVES & ALVES LTDA
CNPJ Nº: 96.613.740/0001-72
VALOR: R$ 192,00(cento noventa e dois reais)
VIGÊNCIA: 03(três) meses 
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Proc. Licitatório Nº 556/2019 
– Contrato nº 204/19 – CP nº 04/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONTRATADO: MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
CNPJ Nº: 09.052.198/0001-21
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto acréscimo 
de 4,088% (quatro inteiros oitenta e oito milésimos por cento) ao valor global do Contrato 
nº 204/19, firmado em 09/12/2019, nos ermos da cláusula 1.2.
CLÁUSULA SEGUNDA: Com respaldo no art. 65, I, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e na cláusula 
1.2 do contrato original, fica acrescido 4,088% (quatro inteiros oitenta e oito milésimos por 
cento), equivalente a R$ 116.222,37(cento e dezesseis mil duzentos vinte e dois reais trinta 
e sete centavos) ao valor global do contrato, destinados a reprogramação de meta para 
alteração qualitativa e quantitativa, nos termos dos autos do Processo nº 6476/2020GPRO.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à 
alteração do Contrato, é de R$ 116.222,37(cento e dezesseis mil duzentos vinte e dois 
reais trinta e sete centavos)
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 21 – Proc. Nº 5644/2020 - Convênio nº 04/2016
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
CONVENIADA: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
CNPJ: 51.779.304/0001-30
OBJETO: Cláusula Primeira: Pelo presente instrumento efetiva-se o repasse da importância 
de R$ 5.724.127,00(cinco milhões setecentos vinte e quatro mil cento e vinte e sete reais), 
ref. aos recursos determinados pela Portaria nº 1666, de 01/07/2020baixada pelo Exmo. Sr. 
Ministro da Saúde, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da Coronavírus – COVID 19, disponibilizados ao 
Município em favor da Santa Casa de Misericórdia de Lorena, nos termos dos Autos do 
Processo nº 6.844/2020.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo fica acrescido o valor global do convênio, 
no montante de R$ 5.724.127,00(cinco milhões setecentos vinte e quatro mil cento e vinte 
e sete reais), conforme especificações técnicas e quantitativas constantes no Plano de 
Trabalho, que passa a fazer parte integrante do presente Termo Aditivo.
Cláusula Terceira: O valor mencionado será repassado em 05 (cinco) parcelas iguais no 
valor de R$ 1.144.825,40(um milhão cento quarenta e quatro mil oitocentos vinte e cinco 
reais e quarenta centavos).
Parágrafo Único: O valor das parcelas e as datas de repasse serão meramente estimativos, 
podendo sofrer alterações caso contata a desaceleração da pandemia, através de avaliação 
epidemiológica emitida pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, pela Comissão Técnica Extraordinária de Enfrentamento ao COVID-19 do 
Município de Lorena, ou por demais órgãos públicos que acompanham o crescimento da 
pandemia e divulgam dados e medidas a serem adotadas para atendimento dos pacientes, 
mediante a apresentação de Plano de Trabalho (operativo)atualizado e assinatura de 
Termo Aditivo.
Cláusula Quarta: Fica alterada a Cláusula Oitava do Convênio Original nº 04/16, que 
passa a vigorar com o seguinte teor: “A CONVENIADA receberá da CONVENENTE para 
execução do convênio, referente ao período de 12 (doze) meses, o valor global de R$ 
36.735.832,71 (trinta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e dois 
reais e setenta e um centavos), sendo R$ 22.335.832,71 (vinte e dois milhões, trezentos 
e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), provenientes 
do Ministério da Saúde e R$ 14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais) 
provenientes do Tesouro Municipal, de acordo com o previsto nas cláusulas nona, décima 
e décima primeira”.
Cláusula Quinta: Fica alterado o parágrafo primeiro da Cláusula Nona do Convênio Original 
nº 4/16, que passa a vigorar com o seguinte teor:
“PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor proveniente do Ministério da Saúde estimado para 
a execução em 12 (doze) meses importa em R$ 22.335.832,71 (vinte e dois milhões, 
trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos) 
conforme abaixo especificado, incluído no presente a Portaria 3.166 de 20 de dezembro 
de 2013, que serão custeados pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE e repassados à 
CONVENIADA por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE”.
CLÁUSULA SEXTA: As partes atenderão às Instruções nº 02/2016 (TC-A-011476/026/16) 
aprovadas pela Resolução nº 04/2016 (TC-A-011476/026/16) do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, art. 173 e seguintes.
CLÁUSULA OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Convênio original.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DA 
PREFEITURA DE LORENA
PORTARIA 21.865/2020 - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA EM FACE DO SERVIDOR 
MAURICIO JOFRE DA SILVA, MATRÍCULA: 6889. PORTARIA 21.863/2020 - 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM FACE DE JÚLIO CÉSAR RIBEIRO 
FAGUNDES, MATRÍCULA:4698.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP Nº 53/2020 – PROC. Nº 350/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Contratação de instituição 
financeira para execução de serviços bancários compreendendo a arrecadação de tributos 
municipais, na dívida ativa e de outras receitas municipais, a partir do exercício de 2020, 
através da rede bancária, em todo território nacional, com extensão da prestação de 
serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas, definidas no Termo Referência 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e 
do objeto a empresa:
EMPRESA: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ Nº: 00.000.000/0001-91
Vencedor do item:01
Valor Total: R$ 497.900,00(quatrocentos noventa e sete mil e novecentos reais)

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 404/2020SUP; 6339/2020GPRO, 
com fundamento no art. 4° e seguintes da Lei nº 13.979/2020, cujo objeto consiste na 
aquisição de termômetro digital infravermelho sem contrato, destinado ao enfrentamento 
da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, para atender as necessidades 
da Secretaria de Esportes e Lazer.
CONTRATADA: ROSA, GONÇALVES & ALVES LTDA
CPF Nº: 96.613.740/0001-72

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 408/2020SUP; 6402/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de formicida em pó, para atender a necessidades da Secretaria de Meio Ambiente.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SERRAMAR
CNPJ Nº:48.541.510/0013-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO 
ELEITORAL MUNICIPAL - ELEIÇÕES 2020

O Presidente do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB) do 
Município de Cachoeira Paulista, com fulcro nos artigos 21 e seguintes do 
Estatuto desta Agremiação Partidária, bem como na forma da legislação 
eleitoral vigente, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao 
exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do MDB 
de Cachoeira Paulista, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, com 
início às 18 horas, e término às 22 horas, na Rua São Sebastião, n.º 339, 

desta cidade, para deliberação do seguinte.

Cachoeira Paulista, 26 de agosto de 2020.

ORDEM DO DIA 

Escolha dos candidatos do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) de Cachoeira Paulista aos cargos de 
Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do 
próximo dia 15 de Novembro;

Escolha dos candidatos do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) de Cachoeira Paulista ao cargo de 
Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 
de Novembro;

Deliberação sobre propostas de coligações com outras 
agremiações partidárias;

Sorteio dos respectivos números para os candidatos a 
Vereador do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
de Cachoeira Paulista;

Designação de Representante da Coligação.

1-

2-

3-

4-

5-

Antonio Carlos Mineiro
Presidente do Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB

 

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO 
ELEITORAL MUNICIPAL  

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA SOCIAL 
DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DO MUNICIPIO DE 
GUARATINGUETÁ, nos termos do artigo 8º e demais disposições da Lei 
9.504/97 e de acordo com os artigos 32º, 95º e demais disposições do 
estatuto partidário, convoca – I – os membros do Diretório Municipal; II – 
dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais e Senadores, com 
domicílio eleitoral no município e IV – dos Delegados do município a 
Convenção Estadual, para a CONVENÇAO MUNICIPAL, que será 
realizada no dia 12 de setembro de 2020, de 09:00 as 12:00 horas, na Rua 
Milton José Nunes Fernandes, nº. 295, bairro Chácaras Santa Maria I, na 
cidade Guaratinguetá, Estado de São Paulo, observada a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 – Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; 

2 – Escolha dos candidatos a: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; 

3 – Sorteio dos números que concorreram os candidatos. 

O credenciamento dos convencionais Titulares e Suplentes será iniciado 
as 09:00 horas do dia 12/08/2020. 

 

Guaratinguetá, 01 de setembro de 2020. 

 

 

MARCELO AUGUSTO PAZZINI ROSSAFA 
Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Guaratinguetá 
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Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 
- Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - 
Guará
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
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-

Corte de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
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 
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 diaris-
ta. Profissionais com 
experiências e aptas 
a realizarfaxinas 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 
maisvariados seto-
res industriais forne-
cendo mangueiras 
montadas, confirme a 
necessidade de cada 
cliente.Telefone: 12 
99700-7559
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

Vendo geladeira, fre-
ezer 430litros, bran-
ca, bem conservada, 
700.00. Sem contra 
o fe r ta .  Te le fone : 
98127-4145
Faço carreto e mu-
danças, expressinho 
mineiro. Toda região 
de São Paulo, Litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Vende-se ótima ban-
ca de jornais, com 
ótima localização em 
Guaratinguetá. Tele-
fone: 99707-6207
Vendo baralho CO-
PAG 139, legítimo, 
novo. Naipe grande e 
tradicional, falar com 
Borginho. Telefone: 
99786-8828
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas 
decadeiras e poltro-
nas para escritório. 
Ligue 12 3887-1899

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

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
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 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854

Pinda – Aulas par-
ticulares de Espa-
nhol. Tr.F: 99131-
3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço servi-
ço de montador de 
moveis. Tr.F: 3648-
5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
Orçamento  sem 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem 
e Pintura de telha-
dos. Quer deixar 
seu telhado novo? 
Temos a Solução! 
Lavagem e reparos, 
aplicação de resina. 
Ligue e faça seu or-
çamento. Telefone: 
98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Conser-
tos e manutenção 
de celulares. Troca 
de touch, display, 
flex, desoxidação, 
desbloqueio de ope-
radora, desbloqueio 
de senhas, desblo-
queio de android. 
Telefone: 99649-
1192
Cuidadora de ido-
s o .  Ac o mpanh o 
em hospital se ne-
cessár io. Telefo-
ne: 3013-6594 ou 
98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e repa-
ros. Bom orçamen-
to. Falar com Jued. 
Telefone: 98174-
1238 ou 98217-7993
Nutricionista. Aten-
dimento persona-
lizado. Mais infor-
mações ligue. (12) 
99189-4173 Nutri 
Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada domést ica 
que more no jar-
dim do vale, com 
referência. Telefo-
ne: 3122-3392 ou 
99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábrica. Curriculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas 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 baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574
Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-
to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 
–vermelho. Aceito 
moto. Tr.F: 99112-
8651
Pinda – vendo Es-
cort L ano 92 1.6 – 
G – vermelho. Tr.F: 
99107-5860
Pinda – vendo Ford 
Ka ano 2005 1.0 
prata doc.ok. Tr.F: 
99640-7279
Pinda – vendo Che-
vete L ano 92 1.6 azul 
– A –Tr.F: 99163-
6739
Pinda – vendo Spa-

cfox 1.6 Trend flex 
8v – 5pts – prata – c/
divida para transferir. 
Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 
1.0 ano 2004 – Ze-
tec Rocan – prata, 
alguns reparos para 
fazer. Tr.F: 99619-
0825
Taubaté – vendo CB 
300 ano 2012 – so-
mente venda. Tr. F: 
99107-4950
Taubaté – vendo 
Honda Civic comple-
to 1.8 – ano 2005 – 
manual, doc.ok – pra-
ta. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo 
Prisma Sedan Maxx/
LT 1.4 8v amo 2009. 
Aceito troca p/moto 
ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978
Taubaté – vendo – 
Honda Fit LX 1.4 flex 
ano 2004 – 8v/16v 
– 5 pts. Cinza – so-
mente venda. Tr.F: 
99145-4820

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 

ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

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
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 
com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
Pinda – vendo área 
de 1.500m2. Tr.F: 
99707-9932
Taubaté – vendo 
casa (nova) Estoril – 
c/73m2 AC – c/1 ste, 
1 dorm., banh. Tr. F: 
99620-1155
Taubaté – vendo 
casa, ótima locali-
zação, c/3 dorms., 
a/serv.c/banh., ga-
ragem 2 carros,. Tr. 
F: 3426-6012/99145-
5110
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova- 
c/2 dorms., s/1 ste, 
sl, coz., banh.social, 
garagem, ótimo aca-
bamento. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
3643-1770/99684-
9124

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: 
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 

Pinda – vendo casa 
Vila Prado – c/2dor-
ms., s/1ste, sl, coz., 
banh., portão auto-
mático, entrada p/
2carros, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99182-
6941
Pinda – vendo apto 
Cond.Pedra Bonita – 
Crispim – c/2dorms.m 
e demais dep. Tr.F: 
99707-7974
Pinda – Troco casa 
no Mantiqueira próx. 
A o  S u p e r m e r c a -
do Bom Preço por 
casa ou chácara for-
mada. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo casa 
em Ubatuba – Bairro 
Estufa I. Tr.F: 99183-
8239/99163-0865
Pinda – vendo casa 
C a s t o l i r a .  T r . F : 
99152-8688
Pinda – vendo casa 
Castolira – c/2dorms. 
Sl, coz., banh., Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99134-3216
Pinda – Troco apto no 
Araretama por casa 
ou apto. Tr.F: 99783-
9488
Pinda – vendo apto 
ótima localização, 
fácil acesso, c/eleva-
dor, garagem coberta. 
Tr.F: 98108-5528
Pinda – vendo apto 
Garden – Santana – 
c/quintal. Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo apto 
– Crispim – c/2dor-
ms., Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo casa 
Ara re tama.  Tr.F : 
99181-1112/99149-
5959
Pinda – vendo ou 
troco sobrado por 
chácara. Tr.F: 99763-
9997
Pinda – vendo casa 
Pasin c/2dorms., Mi-
nha casa minha vida.
Tr.F: 99704-7984
Pinda – vendo ou alu-
go casa no Andrada 
– c/3dorms., s/1ste, 
área gourmet. Tr.F: 
99624-0627
Pinda – vendo casa 
Araretama – c/edícu-
la.Tr.F: 99734-8664
Pinda – vendo casa 
Jardim Eloyna c/
2dorm., aceito apto. 
Tr.F: 3642-3242
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova – 
c/2dorms. s/1ste, ga-
ragem p/2carros.Tr.F: 
99123-4503
Pinda – vendo so-
brado Vila Suiça – c/
4dorms, suíte, saca-
da, garagem p/2car-
ros. Tr.F: 98166-7367
Alugo – Guará, apar-
tamento na aveni-
da João Pessoa, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
99766-1167
Aluga-se – Guará, 
casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
Valor: R$ 500.00. Rua 
Climério Bueno. Dire-
to com o proprietário. 
Telefone: 99732-0088
Alugo – Guará, ótimo 
ponto comercial no 
centro, na rua Feijó, 
127. 4.000.00. Tele-
fone: 3132-7106
Aluga-se – Guará,  
apartamento no Jar-
dim Rony, 1.200,00 
mais condomínio.Te-
lefone: 99748-8343
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso – Guará. 
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 
– Guará
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343 – Guará
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
– Guará
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Pinda se prepara para retorno das aulas
Aquisição de máscaras e entrevista com os pais são os primeiros passos para retomada com segurança

Com o avanço do muni-
cípio no Plano São Paulo, a 
secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba passou 
a movimentar-se para o 
preparo das escolas para o 
retorno das aulas presen-
ciais que estão suspensas há 
cinco meses. Os funcionários 
alegam que tiveram de as-
sinar termo de isenção de 
responsabilidade de pasta 
em caso de contaminação.

Para seguir o cronograma 
de volta às aulas do Estado, 
que prevê retorno dia 7 
de outubro, a Educação de 
Pindamonhangaba estima 
adquirir 35 mil máscaras 
de proteção para alunos e 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Escola Municipal João Kolenda, em Pinda; educação segue em debate para retorno das aulas presenciais
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Caraguatatuba e São Sebastião descartam 
retorno de aulas presenciais ainda em 2020
Decisão é baseada em resultado de enquete popular; Ilhabela e Ubatuba não se posicionam 

Após promoverem pesqui-
sas de opinião pública pela 
internet, as Prefeituras de 
Caraguatatuba e São Sebastião 
anunciaram no último final 
de semana que as aulas pre-
senciais das redes municipais 
de ensino só retornarão em 
2021. A medida busca evitar 
um possível aumento de infec-
tados pelo novo coronavírus 
no Litoral Norte.

Através de sua página ofi-
cial na rede social Facebook, 
o prefeito de Caraguatatuba, 
Aguilar Junior (MDB), descar-
tou no último sábado (29) a 
possibilidade da reabertura 
das escolas municipais neste 
ano. Segundo o chefe do Exe-
cutivo, a decisão foi baseada 
no resultado de uma enquete, 
que contou com a participação 
de 8.059 moradores.

Dividida em dois públicos, 
sendo ‘Funcionários da Educa-
ção’ e ‘Pais e responsáveis de 
alunos’, a enquete foi realizada 
através da internet entre os 
últimos dias 11 e 21.

De acordo com Aguilar, dos 
6.498 pais ou responsáveis 
por estudantes que participa-
ram da pesquisa, 5.731 foram 
contrários ao retorno das 
aulas presenciais em 2020, 
correspondendo a 88,2% dos 
votos. Em contrapartida, 409 
cobraram a retomada, repre-
sentando 6,3%. Outros 357 
moradores, equivalente a 5,5%, 
não souberam opinar. 

Dos 1.561 ‘Funcionários da 
Educação’ consultados, 1.373 
preferem que as atividades 
escolares presenciais voltem 
apenas em 2021, alcançando 
88% dos participantes. Por 
outro lado, 57 profissionais 
apoiam o retorno das aulas 
ainda neste ano, o que cor-
responde a 3,7% dos votos. Já 
8,3% dos participantes, repre-
sentado por 129 educadores, 
não soube opinar. 

Apoiando-se no resultado da 
enquete, Aguilar confirmou 
que as aulas na rede municipal 
de ensino permanecerão de 
forma online até o fim deste 

Lucas Barbosa
RMVale

ano. Os estudantes que não 
possuem acesso à internet, 
continuarão recebendo o 
conteúdo de forma impressa 
até o término da pandemia.  

De acordo com o prefeito, 
a medida será fundamental 
para conter o avanço de casos 
de Covid-19 no município, 
que contabilizava até essa 
segunda-feira 1.862 infecta-
dos, sendo 78 mortos e 68 
internados. Em contrapartida, 
o boletim epidemiológico não 
revela os números de morado-
res curados e em isolamento 
domiciliar.

Durante uma transmissão 
ao vivo em sua página na rede 
social Facebook, o prefeito de 
São Sebastião, Felipe Augusto 
(PSDB), revelou na última 

sexta-feira (28) que 80% dos 
moradores que participaram 
da enquete na internet foram 
favoráveis à manutenção do 
ensino à distância até o fim 
de 2020. 

Apesar de não revelar o 
número de participantes da 
pesquisa de opinião pública, 
o chefe do Executivo afirmou 
que o resultado demonstra 
que a população e a secretaria 
de Educação estão alinhadas 
no desejo de preservarem a 
saúde dos estudantes, seus 
familiares e profissionais da 
rede pública de ensino.

Com 1.341 moradores infec-
tados pelo novo coronavírus, 
a cidade litorânea registra 
36 óbitos, 1.111 pacientes 
curados, 187 em isolamento 
domiciliar e sete internados. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou informações 
às prefeituras de Ilhabela e 
Ubatuba sobre a previsão de 
retorno das aulas presenciais, 
mas nenhuma resposta foi en-
caminhada até o fechamento 
desta edição.
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servidores. Conforme dados 
do site da Prefeitura, o valor 
do investimento é de cerca 
de R$ 140 mil. 

A estimativa do Governo 
Estadual é de que a re-
tomada efetiva das aulas 
presenciais conte com 35% 
dos alunos, enquanto para 
os anos finais do ensino 
fundamental e ensino mé-
dio seja de 20%. A norma 
estadual orienta que as 
aulas sejam retomadas a 
partir do dia 8 de setembro 
para alunos que possuam 
dificuldades na aprendiza-
gem, em cidades que estão 
há 28 dias na fase amarela 
de flexibilização. Entretanto 
está a critério do prefeito 
local, com base em dados 
epidemiológicos, a decisão 
da retomada. 

Conforme dados da Pre-
feitura, houve, no último 
mês, uma pesquisa em con-
junto com os pais de 14 mil 
estudantes que apontou a 
negativa para o retorno às 
salas de aula. Mais 7,5 mil 
pessoas foram ouvidas pelo 
estudo, 62,2% são contrárias 
ao retorno no próximo mês, 
enquanto 33,6% disseram 
que são a favor. Em breve, ha-
verá a aplicação de um novo 
questionário para as aulas em 
outubro. “Temos conversado 
muito com o Estado e com a 
secretaria local de Saúde para 
nos adaptarmos a essa nova 
realidade e garantirmos con-
dições de oferecer educação 
de qualidade e com segurança 
aos nossos estudantes", afir-
mou a secretária de Educa-
ção, Luciana Ferreira.

A secretaria de Educação de Caraguá, cidade que também anunciou o retorno às aulas apenas em 2021


