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Disk Coronavírus: Pinda (0800 878 9629), Aparecida (31051300), Guaratinguetá (3123-2900 ou 
98193-1534), Lorena (3152-9049 e 3153-1466), Cruzeiro (0800-878-9628), Caraguatatuba (156), 
São Sebastião (Whatsapp 98143-3872) e Silveiras (3106-1114).
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Eleições viram incertezas com crise da Covid-19
Com cartórios fechados, prazo para novas filiações pode ser prejudicado com crise do novo 
coronavírus; especialista aponta possível adiamento para dezembro ou eleições gerais em 2022

Leandro Oliveira
RMVale

Uma possibilidade cogita-
da pelo ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandet-
ta, sobre o adiamento das 
eleições municipais devido 
à pandemia do coronaví-
rus, está repercutindo no 
Congresso. A Covid-19 já 
alterou o calendário escolar 
em todo o país, além de sus-
pender agendas e competi-
ções esportivas em âmbito 
nacional, travar a economia 
do país com as quarentenas 
impostas e determinações 
sobre fechamento de comér-
cios e empresas e também 
pode mexer com o pleito 
eleitoral. Se o vírus não for 
contido, as eleições devem 
ser adiadas.

No Senado, os parlamen-
tares Elmano Férrer (Pode-
mos-PI) e Major Olímpio 
(PSL-SP) defendem que as 
eleições em âmbito muni-
cipal sejam realizadas em 
2022, junto com o pleito 
para deputados estadual e 

federal, governador, sena-
dores e presidente. Olímpio 
destacou que se a eleição 
for adiada, o fundo eleitoral 
pode ser redistribuído para 
a saúde. “Não vai ter tempo 
de gastar esse recurso. Não 
temos nem certeza se tere-
mos as eleições no dia 4 de 

Eleições dos santinhos no chão; 2020 virá incógnita com coronavírus

outubro”, contou à Rádio 
Senado.

Duas PEC’s (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
que alteram o cronograma 
das eleições já estão na CCJ 
(Comissão de Constituição 
e Justiça) do Senado. Os 
documentos preveem que 

as eleições gerais e munici-
pais aconteçam unificadas a 
partir de 2026.

Atualmente, existem duas 
possibilidades que estão 
sendo discutidas, uma delas 
é para adiar as votações 
para dezembro deste ano e 
a outra para 2022. Para o 
advogado, pós-graduado em 
direito municipal e proces-
sual civil, Marco Pazzini, a 
alternativa que ganha força 
no momento é a das eleições 
gerais daqui dois anos.

“Eu acredito que terá 
que, pelo menos, adiar as 
eleições, pois temos pra-
zos terminando agora no 
começo de abril, como o 
para a filiação. Quem não 
estiver filiado até 4 de abril 
não poderá participar das 
eleições. Mas os cartórios 
eleitorais estão fechados, 
o que prejudica quem quer 
ser candidato”, contou Pa-
zzini.

Sobre o calendário elei-
toral e os prazos a serem 
seguidos neste ano, Pazzini 
afirmou que não é possível 
fazer qualquer mudança. 

“Segundo a legislação, a lei 
que trata das eleições tem 
que estar aprovada um ano 
antes da eleição”, afirmou. 
“Essa é uma parte jurídica 
que está sendo discutida. 
Estamos vivendo um mo-
mento totalmente adverso”, 
finalizou.

Ainda que as discussões 
estejam se formando para 
uma possível mudança na 
data das eleições, o espe-
cialista crê que se a crise 
não for solucionada em dois 
meses os atuais mandatos 
de prefeitos e vereadores 
deverão ser estendidos. 
“Se estender (a crise) até 
junho ou julho, eu acredito 
que realmente essa tese de 
estender o mandato por 
dois anos vai acontecer e 
teremos eleições apenas em 
2022”, concluiu.

No STF (Supremo Tribunal 
Federal), o ministro Luiz Ro-
berto Barroso já descarou 
a possibilidade. A ministra 
Rosa Weber citou que ain-
da é “precoce” qualquer 
discussão sobre o possível 
adiamento.

Vacinação em Guará; após alta procura cidades retomam imunização O Hospital Frei Galvão, onde idosa de Cachoeira Paulista foi atendida

Guará aguarda 
exame de idosa 
com suspeita 
de coronavírus

Uma paciente de 87 anos 
morreu com suspeita de coro-
navírus em Guaratinguetá. A 
idosa era moradora de Cacho-
eira Paulista e estava internada 
com sintomas de Covid-19, no 
Hospital Frei Galvão, desde o 
último domingo (22).

Campanha tem 
retomada após 
primeiro dia de 
estoque zerado

Após zerar os estoques da 
vacinação contra a gripe logo 
no primeiro dia, o atendi-
mento está sendo feito de 
forma escalonada. Algumas 
cidades já devem retomar a 
imunização amanhã, como 
Pindamonhangaba. Pág. 4

Servidores 
de Lorena 
têm 5% de 
reajuste
Sem base, Câmara aprova aumentos 
salariais e 15 requerimentos, em meio 
à paralisação de serviços por Covid-19

Em meio às polêmicas vota-
ções em bloco e paralizações 
da sessão, a Câmara de Lorena 
aprovou o reajuste salarial 
dos servidores municipais 
na última segunda-feira. O 
projeto do Executivo prevê 5% 
de aumento no pagamento de 
todos os funcionários públicos. 

A discussão, que incluiu os 
agentes comunitários de saú-
de, gerou controvérsias. A Pre-
feitura negou irregularidades. 
A sessão atípica contou com 
apenas dois vereadores da 
base, Bruno Camargo (MDB) 
e Wandinho (PSDB).
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Famílias do Moreira César, 
Vila São João, Vila São Be-
nedito, Vila São José, Pasin, 
Mantiqueira e Taipas, Estrada 
Municipal do Coruputuba 
estão sem o fornecimento 
de água. No Araretama, os 
moradores ficarão sem o 
abastecimento de energia 
elétrica, no próximo domingo 
(29), enquanto a EDP realiza 
melhorias na rede de eletri-
cidade. A preocupação as co-
munidade é com o período de 
recolhimento da população 
pelo coronavírus.

Reparos param 
fornecimento 
de água e luz 
em Pinda
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Lorena amplia 
higienização 
para prevenir 
contra Covid-19

Contra o avanço do novo 
coronavírus, a Prefeitura 
de Lorena adotou uma nova 
forma de higienizar locais 
públicos, considerados de 
serviço essencial aos mora-
dores da cidade.
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Atos e Fatos
Sabedoria é saber fazer; 
habilidade é saber como fazer; 
virtude é fazer”

Márcio Meirelles David Jordan

COMO CAEM E COMO 
SOBREVIVEM OS 

PRESIDENTES
Apesar do vírus no ar as pessoas sa-

íram às ruas para prestigiar o presidente 
Bolsonaro. Poucas, a bem da verdade.

 Uma demonstração de força do 
presidente e um descontentamento 
da população contra o Congresso 
Nacional.

Apesar do presidente não incitar, 
mas, na verdade, colocar o parla-
mento na parede era o objetivo a ser 
alcançado.

A experiência de quatro manda-
tos legislativos não suficiente para o 
presidente aprender que compete ao 
parlamento elaborar um processo de 
impeachment.

 O poder executivo não tem este 
poder.

Quem decreta impeachment de 
presidente é a sociedade.

Colocar o povo na rua para pressio-
nar o Congresso Nacional é a mesma 
coisa que dizer para a sociedade: es-
colham melhor os seus representantes.

O Congresso Nacional foi esco-
lhido pelo povo e na democracia a 
alternância do poder se faz pelo voto e 
não pela troca de “comando”.

Se o presidente se sentia enojado 
com o ambiente do parlamento, na era 
petista, - do toma lá dá cá, da compra 
ostensiva de voto através do mensalão 
-, a estratégia de romper este pacto 
nefasto não é fácil. É um processo 
demorado, talvez a sociedade e parla-
mentares demorem uma geração para 
entenderem o seu papel no processo 
político.

É preciso habilidade política e o 
momento econômico e fiscal, em que 
o presidente foi eleito, era para dizer 
um solene não aos parlamentares em 
função da situação fiscal do país. 

O país está tecnicamente quebrado, 
com um déficit público alto e um cres-
cimento pífio! 

O recado aos senhores deputados: 
não tem recursos, vamos fazer as refor-
mas, controlar as contas públicas e o 
gasto e nos próximos anos voltaremos 
conversar.

 Parece até o velho sábio falando 
com os seus discípulos, mas era por 
aí que as velhas raposas da política 
brasileira transitavam. 

Os políticos mineiros faziam isto 
com maestria!

Solicitar aos políticos que aprovem 
as reformas é um pleito impossível, 
pois na sua grande maioria dos par-

lamentares não conseguem enxergar 
a gravidade da situação econômica 
do país.

O efeito reforma não é imediato.  
O prazo para o benefício das refor-

mas é para mais de dez anos.
A visão do político é prazo de urna: 

quatro anos.
Em resumo, negociar, convencer a 

classe política é preciso muito jogo de 
cintura, uma boa base de informações e 
assumir a responsabilidade de mostrar 
as consequências para a sociedade do 
risco que o país atravessa.

É preciso muita inteligência e tato.
Desde o fim do Regime Militar 

todos os presidentes sofreram alguma 
tentativa de impedimento via Congres-
so Nacional.

José Sarney negociou cargos e ver-
bas para ficar cinco anos e não quatro 
como queria o PMDB.

Fernando Collor entrou triunfal 

pelos portais da República e saiu pela 
janela do Congresso.

Fernando Henrique chegou a sofrer 
uma votação de impeachment depois da 
desvalorização do câmbio.

O ex-presidente presidiário por 
pouco não sofreu um processo de impe-
achment pelo escândalo do mensalão, 
Dilma Rousseff caiu e Michel Temer 
passou por duas votações na Câmara 
por pedidos de investigação da Procu-
radoria-Geral da República.

A análise entre os casos de pedidos 
de impedimento dos presidentes revela 
um padrão.

A permanência de um presidente 
depende, por natureza, da força da base 
governista no Congresso, e a influência 
das manifestações de rua e pesquisa de 
opinião.

O presidente Bolsonaro não conse-
guiu uma base política no Congresso. 
Não tem partido.

Propiciou o fortalecimento do “bai-
xo clero”, o que há de mais nefasto na 
política brasileira, porque representam 
grupos e não a sociedade e o país.

Por outro lado, sem o apoio de uma 
base parlamentar e confiar apenas nas 
redes sociais é muito temerário. Rede 
social serve para chamar as pessoas e 
não para criar consciência política.

Daí a dificuldade de as reformas 
andarem e possibilitarem um alento na 
economia. Não basta só o apoio político 
é preciso que a economia tenha um 
desempenho melhor!

A economia é fator decisivo para a 
política. Aí mora o perigo em época de 
corona vírus.

“A análise entre os casos de 
pedidos de impedimento dos 

presidentes revela um padrão”

Guaratinguetá aguarda 
exame sobre paciente 
de 87 anos morta com 
suspeita de coronavírus
Moradora de Cachoeira, atendida no hospital Frei Galvão, 
teve contato com familiar que também tem sintomas

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Famílias do Moreira César, Vila 
São João, Vila São Benedito, Vila 
São José, Pasin, Mantiqueira e Tai-
pas, Estrada Municipal do Corupu-
tuba estão sem o fornecimento de 
água. No Araretama, os moradores 
ficarão sem o abastecimento de 
energia elétrica, no próximo do-
mingo (29), enquanto a EDP realiza 
melhorias na rede de eletricidade. 
A preocupação as comunidade é 
com o período de recolhimento da 
população pelo novo coronavírus.

De acordo com a empresa res-
ponsável pelo abastecimento, a 

Reparos interrompem serviços de 
água e luz em Pindamonhangaba

Foto: Arquivo Atos

Pronto Socorro do Hospital Frei Galvão em Guará que aguarda exames de paciente que faleceu com suspeita da Covid-19

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Uma paciente de 87 anos mor-
reu com suspeita de coronavírus 
em Guaratinguetá. A idosa era 
moradora de Cachoeira Paulista e 
estava internada com sintomas de 
Covid-19, no Hospital Frei Galvão, 
desde o último domingo (22).  

A mulher teve contato com um 
familiar, que também apresenta 
sintomas de coronavírus. A morte 
foi registrada na última terça (24). 
A secretaria de Saúde de Guaratin-
guetá informou que os resultados 
dos exames feitos com a idosa 
ainda não foram encaminhados 
pelo Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com o setor de saúde 
do município, a idosa deu entrada 
no hospital com tosse, febre, falta 
de ar e baixa saturação de oxigê-
nio. Ela era portadora de doença 
cardiovascular crônica e obesidade. 
A paciente foi internada na UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) e 
utilizou um dos leitos com supor-
te ventilatório, que são utilizados 
para tratamento de pacientes 
com suspeita ou confirmação de 
coronavírus.

Em nota, a secretaria informou 
que a idosa tinha histórico de com-
prometimento pulmonar. “Na ficha 
epidemiológica não há esse relato 
(de contato com pessoas com casos 
confirmados de coronavírus). Infor-
mações extraoficiais, porque as os 
oficiais são as que estão na ficha, 
informam que sim. Mas a ficha não 
relata esse contato com outras pes-
soas. As informações não oficiais é 
de que ela teria tido contato com 
um familiar de caso suspeito, mas 
na ficha epidemiológica não cons-
ta”, explicou a secretária de Saúde, 
Maristela Macedo.

Segundo o último levantamento 
epidemiológico de Guaratinguetá, 
a cidade tem 26 casos suspeitos e 
sete pessoas seguem internadas. 
Os pacientes aguardam os resul-
tados dos exames. A secretária 
explicou que a morte registrada 
no município também depende 
da confirmação laboratorial de 
diagnóstico ou não de Covid19. “O 
quadro é de que alguém notificou 
suspeita na senhora de 87 anos 
e essa paciente, que foi notifica-
do, morreu ontem por volta das 
16h30”.

Internações – De acordo com a 
secretária, os pacientes internados 

tem perfis parecidos com o da idosa 
de 87 anos e apresentam sintomas 
respiratórios. Alguns dos pacien-
tes têm possíveis contatos com 
outros casos suspeitos, e outros 
não. “Como o ministro declarou a 
situação de transmissão comuni-
tária, as pessoas que entram e é 
considerado caso suspeito, é feita 
a notificação”, concluiu.

Ainda de acordo Maristela Mace-
do, nenhum dos sete pacientes in-
ternados teve contato com pessoas 
diagnosticadas com coronavírus.

Os pacientes com suspeita ficam 
isolados dos demais enfermos. 
Quando há necessidade de interna-
ção na UTI, o Hospital Frei Galvão 
reservou um espaço exclusivo para 
eles. Nem todos os pacientes que 
estão na UTI necessitam de venti-
lação mecânica, de acordo com a 
secretária.

Preocupação – Esse é o segundo 
caso de morte suspeita de pacientes 
de Cachoeira Paulista. No último 
domingo, um homem, que estava 
internado na Santa Casa da cidade, 
morreu com sintomas de coronaví-
rus. Assim como no caso registrado 
em Guaratinguetá, os resultados 
dos exames feitos com o paciente 
ainda não chegaram ao município.

Sabesp (Companhia do Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo), 
estão sendo realizadas melhorias 
no sistema de Pindamonhangaba 
e também obra de interligação 
na rede.

A Sabesp afirmou que essa é uma 
etapa importante para a ampliação 
do abastecimento nessa região. 
“O serviço está programado para 
acontecer na manhã desta quarta-
-feira, e o abastecimento deverá ser 
normalizado até o final da tarde. A 
Companhia pede para que os mo-
radores economizem água (trecho 
de nota)”.

Caso haja a necessidade, carros 
pipas serão enviados para região 
com a finalidade de suprir a de-

manda. Os moradores locais foram 
comunicados previamente, mas 
isso não os poupou da preocupa-
ção, dado o momento de pandemia 
da Covid-19, o novo coronavírus. 
A apreensão também está voltada 
para aqueles não tem caixa d’água 
e aguardam a normalidade do 
serviço.  

Segundo informações da EDP, o 
fornecimento de energia elétrica 
estará suspenso na estrada Carlos 
Lopes Guedes Filho. “A expectativa 
é de que os serviços sejam realiza-
dos das 10h30 às 12h30. Se o ser-
viço for realizado em tempo menor 
que o previsto, o fornecimento de 
energia será restabelecido anteci-
padamente”.
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Prevenção e controle contra o Coronavírus
Equipes operacionais de Saneamento continuam atuando em meio a pandemia

Da Redação
Guaratinguetá

 Em meio a situação atual 
do país, muitas empresas 
estão tomando medidas 
preventivas seguindo as 
orientações da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
para evitar a propagação 
do coronavírus (COVID-19) 
com o objetivo de garantir 
que seus colaboradores e 
clientes não fiquem expos-
tos aos riscos.

Após o Decreto nº 64.881, 
do Estado de São Paulo, 
publicado no último dia 
22/03/2020, que estabe-
leceu quarentena em todo 
o Estado de São Paulo, no 
período de 24 de março a 7 
de abril, apenas os serviços 
considerados essenciais 
podem ocorrer, entre eles 
aqueles ligados a saneamen-
to básico, como produção e 
distribuição de água e cole-
ta e tratamento de esgotos. 
Em Guaratinguetá, todas 
as equipes operacionais da 
Guaratinguetá Saneamento, 
empresa responsável pelo 
tratamento de esgoto no 
município, assumem o pa-
pel de ajudar a sociedade 
a enfrentar essa doença e 
continuam desempenhando 
todas as atividades initer-
ruptamente.

De acordo com o diretor 
da Guaratinguetá Sanea-
mento, Eduardo Caldeira, 
nesse momento em que as 

famílias devem permanecer 
“em casa”, o time da Guara-
tinguetá Saneamento está 
nas ruas para garantir mais 
saúde e qualidade de vida à 
população.

“A nossa equipe continua 
desempenhando todos os 
serviços essenciais para 
o bom funcionamento do 
sistema de esgotamento 
sanitário do município, 
considerando que, para 
combater esse vírus, é im-

prescindível manter não 
só a higiene pessoal, mas 
também a coletiva, alertou 
o diretor.

Segundo Caldeira, para 
resguardar e garantir a se-
gurança dos colaboradores 
que estarão nessa linha de 
frente, durante a pandemia, 
a empresa implementou 
uma série de medidas.

“Elaboramos um Plano 
de Contingência com base 
nas orientações da OMS 

e do MS e treinamos nos-
sos colaboradores sobre a 
importância de cada ação 
abordada no Plano como: a 
constante higienização das 
mãos e das ferramentas, o 
distanciamento social e o 
uso dos EPIs, como másca-
ras de proteção e luvas, du-
rante a execução de serviços 
que exijam maior exposição, 
como as desobstruções de 
rede e coleta de efluentes”, 
explicou Eduardo.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PP Nº 20/2020– PROC. Nº 95/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Aquisição de uniformes para o 
Agentes de Trânsito e funcionários da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes do
município de Lorena, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME - CNPJ Nº: 27.721.177/0001-33
Vencedora dos Itens: 01,02,03
Valor Total: R$ 7.786,80(sete mil setecentos oitenta e seis reais e oitenta centavos)
EMPRESA: COMERCIAL THIALLI LTDA EPP - CNPJ Nº: 03.970.705/0001-20
Vencedora dos Itens: 04,05,11,12,13,14,15,17
Valor Total: R$ 25.325,75(vinte e cinco mil trezentos vinte e cinco reais setenta e cinco
centavos)
EMPRESA: CARVALHO & VILLELA LTDA - CNPJ Nº: 69.298.404/0001-00
Vencedora dos Itens: 06,07,08,09,10,18
Valor Total: R$ 10.997,50(dez mil novecentos noventa e sete reais e cinquenta centavos)
EMPRESA: UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP - CNPJ Nº: 01.703.270/0001-21
Vencedora dos Itens: 16
Valor Total: R$ 12.246,00(doze mil duzentos quarenta e seis reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 128/2020SUP;1752/2020GPRO, 
com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição 
de um switch 8 portas, atendendo a necessidade da Junta de Serviço Militar.
CONTRATADA: ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP
CNPJ Nº: 04.890.048/0001-73

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

PROC Nº 119/20 SUP, 1738/2020GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do processo acima 
referido, onde lê-se “Processo nº 118/2020SUP”, leia-se “Processo nº 119/2020SUP”. O 
restante permanece inalterado.

Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas 
elétricas. Telefone: 
11 94028-6977
Vendo chácara no 
bairro dos pilões em 
Guaratinguetá, com  
riacho aos fundos, 
área de 6.000m². Va-
lor: R$ 115.000.000 
Telefone: 12 99614-
2077 ou 12 98106-
6670
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-
tros da cachoeira do 
ipiranguinha em tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 86 

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-

dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 

Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Mur i lo, a 
partir de 50.00. Ca-
minhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 

de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
quen o  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 parti-
culares de Espanhol. 
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 serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 

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

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, 
documento ok, 87mil 
km rodado, pneus 
novos. Abaixo da 
FIPE. Telefone: 11 
97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-

cos, após as 18h00
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 

1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
Impressora e Scan-
net, Só R$ 150,00. 
Te lefone: 99676 -
2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, poltro-
na. Semi novos. Ma-
deira maciça. Falar 
com Marco. telefone: 
3126-6065 ou 99728-
7670
Vendo título do Ita-
guará. R$ 3.200,00 + 
taxa do clube. Telefo-
ne: 3125-2897
Vende-se máquina 
de lavar brastemp, 
semi nova.  At ive 
11kg. Apenas R$ 
700.00. Telefone: 
98280-0011
Vendo fogão Ative. 
Brastemp, 4 bocas. 
Só 400,00. Telefone: 
98280-0011
Vedo cama de em-
buia redonda 2.40m² 
de diâmetro com col-
chão + colcha com 
duas almofadas. Te-
lefone: 99786-2309

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

98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
R$ 130.000,00. Valor 
de ocasião. Telefone: 
12 98811-1252 ou 12 
99740-7121
Vende-se um apar-
tamento em Cara-
guatatuba, com vista 
linda  para o mar. À 
65 metros da praia, 
com portaria 24hrs,  
bicicletário, piscina, 
Telefone: 11 97328-
0862
Vende-se no bairro do 
Pedregulho em Gua-
ratinguetá, um kitnet, 
próximo a aeronáuti-
ca, bom para morar 
ou alugar. Valor: R$ 
118.000,00. Telefone: 
12 99614-2077
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluga-se um apar-
tamento em Guara-
tinguetá, no parque 
das árvores, suíte=-
quarto, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
12 98211-7356

99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
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
Aulas particulares de 
informática em Gua-
ratinguetá. Aprenda 
tudo sobre Word, 
Excel, PowerPoint, 
Segurança e Internet, 
emails, redes sociais, 
hardwares, software 
e muito mais! Tele-
fone: 12 99187-8420
Formatação e manu-

A Equipe da Guaratinguetá Saneamento continua prestando serviços utilizando EPIs necessários
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
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Servidores municipais têm 5% 
de reajuste salarial em Lorena
Sem base, Câmara aprova aumentos salariais e 15 requerimentos para resposta 
entre 30 e 60 dias, em meio à paralisação de serviços pela crise do coronavírus

Rafaela Lourenço
Lorena

Em meio às polêmicas vota-
ções em bloco e paralizações 
da sessão, a Câmara de Lorena 
aprovou o reajuste salarial dos 
servidores municipais na últi-
ma segunda-feira. O projeto do 
Executivo prevê 5% de aumen-
to no pagamento de todos os 
funcionários públicos. A dis-
cussão, que incluiu os agentes 
comunitários de saúde, gerou 
controvérsias. A Prefeitura 
negou irregularidades.

A sessão atípica contou com 
apenas dois vereadores da 
base, Bruno Camargo (MDB) 
e Wandinho (PSDB). A Casa, 
que segue fechada para a po-
pulação, devido à prevenção 
ao novo coronavírus, aprovou 
em bloco, por oito votos con-
tra os dois parlamentares, 15 
requerimentos. Por unanimi-
dade, foram aprovados quatro 
projetos de Fábio Marcondes 
(sem partido), que entraram 
em regime de urgência. Entre 
as propostas, a que prevê o 
aumento salarial do servidor 
municipal.

Retroativa ao mês de março, 
todos receberão o aumento de 
5% nos vencimentos mensais. 
Segundo Marcondes, este é o 
oitavo ano que são repassadas 
a inflações reais à classe. “To-
dos os anos houve o repasse 
que é acionado mais ao ganho 
real. Esse ano nós tivemos 
um repasse de correção dos 
salários de 2,92% e um ganho 
real de 1,08%, totalizando 5% 
de reajuste de salário de todos 

Elcio Vieira e Fábio Marcondes; aprovação de 15 requerimentos mesmo com Prefeitura quase paralisada

Fotos: Rafaela Lourenço

os servidores”, explicou.
Ainda de acordo com chefe 

do Executivo, a mudança pre-
vista de 2020 foi inclusa ao 
orçamento no ano passado, 
beneficiará cerca de seiscen-
tos servidores e impactará 
mais de R$ 4,5 milhões até 
dezembro. 

Um dos temas levantados 
pela oposição foi o de reajuste 
dos agentes comunitários de 
saúde. Segundo o vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PV), a alteração salarial destes 
funcionários deveria ter sido 
feita desde janeiro e sem a 
necessidade de uma lei muni-
cipal por já haver uma federal 

Cidades prepara retomada de imunização após ficarem 
sem estoque após primeiro dia de campanha de vacinação
Aparecida, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Cruzeiro e Potim aguardam reposição de mais doses

Da Redação 
RMVale 

No primeiro dia de cam-
panha de vacinação contra 
a gripe, cidades da região 
utilizaram o estoque de doses 
enviado pelo Ministério da 
Saúde. Com o adiantamento da 
ação, o atendimento está sendo 
feitas de forma escalonada, 
assim como a distribuição das 
vacinas para os municípios. 
Mas algumas cidades já devem 
retomar a imunização amanhã.

A primeira cidade a finalizar 
o estoque foi Pindamonhan-
gaba, que recebeu 5,4 mil 
doses de vacina e teve grande 
procura nos setes postos de 
vacinação, além do drive-thru 
no Parque da Cidade. Este 
ano, o município receberá 56 
mil doses nessa primeira fase 
de vacinação, que tem como 
grupos prioritários os idosos 
e profissionais que atuam na 
área da saúde.

Segundo a secretária de Saú-
de, Valéria dos Santos, todo o 
público alvo da primeira etapa 
corresponde a 56 mil morado-
res. “Pinda tem uma previsão 
de receber 56 mil doses de 

vacinas nessa primeira fase, 
mas vamos receber de forma 
escalonada. A cada semana 
estamos recebendo de cinco 
a seis mil doses, isso poderá 
ser alterado de acordo com 
a agenda do Ministério da 
Saúde”, explicou a secretária, 
que destacou ainda que não é 
motivo para pânico, todos os 
públicos alvos serão vacinados. 

Após ver o estoque acabar 
no primeiro dia, a cidade voltar 
a atender nesta quinta-feira, 
no Ciaf, no Centro, Cisas, em 
Moreira César, e também nas 
escolas municipais Elias Bargis 
Mathias, no Araretama, João 
Kolenda, no Bem Viver, Serafim 
Ferreira, na Terra dos Ipês, 
Artur de Andrade, no Cidade 
Nova, e João Césario, no Feital. 
Além das quatro unidades na 
zona rural da cidade, Cruz 
Grande, Bonsucesso, Jardim 
Regina e Campinas das 8h 
às 16h, além do drive-thru 
no Parque da Cidade, que 
receberá público somente às 
segundas-feiras, a partir das 
9h, e contará com quinhentas 
doses. De acordo com a Pre-
feitura, a cidade recebeu até 
o momento 10,8 mil doses de 
vacina, cerca de dois terços 

da estimativa para a primeira 
etapa, da Campanha Nacional 
de Vacinação contra Influen-
za, que tem duração de três 
semanas.

Em Guaratinguetá, foram 
quatro mil vacinas aplicadas na 
cidade nesta semana, esgotan-
do o primeiro lote enviado pelo 
governo estadual. Para a vaci-
nação, a Prefeitura preparou 
um sistema drive thru, assim 
como em Pinda, atendendo na 
Estação Ferroviária, no Centro. 
Na primeira etapa, foram 250 
doses e as demais doses foram 
aplicadas nos postos de saúde.

Potim começou a distribui-
ção das vacinas somente para 
os idosos a domicílio, nessa 
primeira fase que segue até o 
próximo dia 16. A secretaria 
de Saúde recebeu oitocentas 
doses e foram aplicadas sete-
centas no primeiro dia entre 
idosos e profissionais de saúde.

O primeiro dia de campanha 
em Cruzeiro imunizou duas mil 
pessoas. O Ministério da Saúde 
disponibilizou neste primeiro 
momento três mil vacinas con-
tra a Influenza para a cidade.

Já em Aparecida, as doses 
acabaram na manhã dessa 
terça-feira. O município rece-

beu 32% das doses necessárias 
para a primeira etapa (idosos, 
acamados e profissionais de 
saúde). A Vigilância Epidemio-
lógica informou que espera a 
chegada de mais 1.100 doses 

nesta quinta-feira. A aplicação 
acontecerá na Escola Anísio 
Novaes das 8h às 11h30 com 
retorno das 13h às 16h.  Nos 
dois primeiros dias de vaci-
nação foram imunizados 550 

pessoas também na Escola.
De acordo com as demais 

cidades um novo estoque de 
vacina será disponibilizado 
pelo Governo Estadual até 
sexta-feira.

que estabelece o piso salarial.
Marcondes rebateu o opo-

sicionista, frisando que a in-
formação do parlamentar não 
procede. O prefeito destacou 
que o cargo foi constituído na 
Prefeitura e que não são trata-
dos como servidores públicos 
estáveis, nem concursados, 
mas que seguem um regime 
para ter esse aumento. “Como 
eles estão regulamentados no 
município, todo ano eu tenho 
que mandar essa lei pedindo 
a autorização deste reajuste”.

Ainda de acordo com o 
prefeito, a lei será sancionada 
nesta semana e o aumento 
para R$ 1,4 mil, a partir de 

março, coincide ao dissídio 
da Prefeitura. Ou seja, em 29 
de fevereiro deste ano foram 
12 meses do reajuste anterior. 
“Não procede de pagar desde 
janeiro porque o repasse do 
governo federal para a ma-
nutenção dos ESF (Estratégia 
Saúde da Família) é inferior ao 
valor gasto, então a gente tem 
que ver orçamentariamente. 
Não há como pagar janeiro 
e fevereiro, pura demagogia 
fazer esse discurso lá, senão, 
eles (vereadores) tinham feito 
uma emenda retroativa para 
dizer que vale desde janeiro o 
aumento”, salientou.

Sobre os 15 requerimentos 

aprovados em bloco, con-
trariando o pedido feito por 
Bruno Camargo de se barrar 
as propostas devido à parali-
sação drástica na Prefeitura, 
em medido contra o avanço 
da Covid-19, Marcondes clas-
sificou como antidemocrática 
a votação sem discussão.

Entre os requerimentos, 
perguntas como qual carro pú-
blico é utilizado pelo prefeito, 
a quilometragem e gastos com 
combustível específicos. Além 
de ressaltar que utiliza carro 
próprio para atividades diárias 
como visita à obras, o chefe do 
Executivo frisou a inutilidade 
da quantidade de documentos 
neste momento em que todas 
ações são voltadas ao combate 
e prevenção à Covid-19. “Ai 
vem 15 requerimentos para 
um jurídico que está aí em 
cima de contratações diretas 
para o coronovirus, compra 
de avental e máscaras que não 
acha no Brasil para comprar. 
E aí, parar esse trabalho para 
responder a esses questio-
namentos que eu considero 
insanos da Câmara Municipal”.

O prefeito ressaltou ainda 
que nesta legislatura nunca 
viu um vereador voltar a tri-
buna para esclarecer a popula-
ção sobre as respostas obtidas 
pelo Executivo. “Põe-se os 
requerimentos, respondemos 
30 ou 60 dias depois, vai para 
o gabinete do vereador e ele 
nunca mais se manifesta so-
bre aquilo. Não volta em uma 
questão de ordem para falar 
‘olha, eu recebi a resposta’. 
‘Não concordo ou concordo’, 
‘está ou não esclarecido’”.

Vacinação de idosos em Guaratinguetá; após alta procura cidades retomam imunização nesta quinta-feira

Foto: Marcelo A dos Santos

Lorena amplia 
higienização 
para prevenir 
contra Covid-19

Como forma de preven-
ção ao contágio e dissemi-
nação do novo coronavírus, 
a Prefeitura de Lorena 
adotou uma nova forma de 
higienizar locais públicos, 
considerados de serviço 
essencial à população.

A ação, inicialmente co-
ordenada pela secretaria 
de Saúde de Lorena, que 
começou os trabalhos nas 
áreas internas de Serviço 
de Urgência e Emergência 
do hospital Unimed, Santa 
Casa de Misericórdia e 
Pronto Socorro, nesta quar-
ta-feira, conta com uma 
equipe de aproximadamen-
te dez profissionais que 
higienizam os espaços de 
forma intensiva com água 
e produto desinfetante.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Imaculada 
Conceição, os trabalhos 
serão diários e a Prefeitura 
deve firmar uma parceria 
ainda esta semana para 
ampliar o serviço de acor-
do com as demandas.

A higienização segue 
também para espaços que 
recebem grande quantida-
de de pessoas como rodo-
viária, velório municipal, 
pontos de ônibus, delega-
cias, praças, recepções e 
proximidades de hospitais.

Segundo a Prefeitura, 
a medida tem o objetivo 
de eliminar os riscos de 
contágio a Covid-19, mas 
que a melhor forma de 
prevenção é higienizar as 
mãos com água e sabão, e 
se possível utilizar álcool 
em gel por várias vezes 
diariamente.

Rafaela Lourenço
Lorena


