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A prefeita Dina Moraes, que negou contato da Câmara por repasse de R$ 50 mil para ações contra Covid-19; Fran Pé Sujo garante que fez oferta

Fotos: Marcelo A dos Santos

Câmara de Aparecida afirma que Dina rejeitou 
devolução de R$ 50 mil, mas prefeita nega contato
Devolução de parte do duodécimo teria sido sugerida no último dia 30 de março para auxiliar contra 
crise; Executivo garante que nenhuma reunião com vereadores por proposta oficial foi realizada

Leandro Oliveira
Aparecida

A Prefeitura e a Câmara 
Municipal de Aparecida estão 
divergindo sobre o auxílio 
que a Casa teria oferecido 
ao Executivo para combater 
o coronavírus. O Legislativo 
teria proposto devolver uma 
parcela de R$ 50 mil do 

duodécimo, que é repassado 
mensalmente pelo Executivo 
à Casa. Segundo a direção 
da Câmara, a proposta foi 
recusada pela prefeita Dina 
Moraes (PDT). Mas o Execu-
tivo negou qualquer diálogo 
oficial.

Como forma de auxiliar fi-
nanceiramente as prefeituras 
da região no combate ao co-
ronavírus, algumas câmaras 

municipais fizeram devolu-
ções de parte dos repasses 
feitos pelas prefeituras. Em 
Guaratinguetá, a Casa devol-
veu R$ 100 mil em março e 
vai devolver mais R$ 50 mil 
nos próximos dias. O recurso 
será injetado para aquisição 
de insumos para as equipes 
de saúde do município.

Em Cruzeiro, na última se-
mana, o presidente Mário No-

tharangeli (SD) devolveu aos 
cofres da Prefeitura R$ 200 
mil referentes à economia 
feita no primeiro trimestre de 
2020. O cheque foi entregue 
nas mãos do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (DEM) e o 
valor será utilizado para aju-
dar a criação de cinco leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) na Santa Casa.

Em Aparecida, o diretor da 
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Câmara, José Geraldo de Sou-
za, afirmou que foi colocado à 
disposição da Prefeitura uma 
devolução de R$ 50 mil, que 
foi recusada num primeiro 
momento pela prefeita Dina 
Moraes. A iniciativa partiu do 
presidente da Casa, Francisco 
Egídio Monteiro ‘Fram Pé 
Sujo’ (MDB). “No último dia 30 
teve uma reunião da prefeita 
com os vereadores. Nesse 
momento o presidente da 
Câmara se dispôs a fazer uma 
devolução. Faríamos uma 
economia para colaborar com 
a cidade e com os munícipes”, 
destacou Souza.

Ainda de acordo com o 
diretor, após a Casa ter ofere-
cido uma fatia do duodécimo 
como auxílio, a proposta 
foi colocada como segunda 
opção pelo Executivo. “Ele 
(presidente da Câmara) se 
dispôs, só que a prefeita fa-
lou que estava aguardando 
repasses da União e do Estado 
e falou que não queria ter 
esse dinheiro agora. Ela disse 
que se precisar, vai mandar 
o duodécimo a menor para 
Câmara”, afirmou o diretor. 
“Em princípio ela descartou 
a ajuda da Câmara nesse sen-
tido pois ela aguarda a vinda 
de recursos”, concluiu.

O repasse mensal feito 
pela Prefeitura à Câmara 
é de aproximadamente R$ 
378 mil. A devolução seria 
possível, devido a diminui-
ção do trabalho e das tarefas 
da Casa durante o período 
de quarentena. A economia 
gerada com viagens, diárias, 
combustíveis e materiais de 
escritório e permanentes 
geraria algo em torno de R$ 
50 mil, que seriam devolvidos 
ao Executivo.

Inverídica? – A Prefeitura 
de Aparecida foi procurada 
para responder e rebateu 
a declaração do diretor da 
Câmara. Por meio de nota do 
departamento de Comuni-
cação, o Executivo nega ter 
recebido proposta formal da 
Casa para devolução de recur-
sos. “Não houve reunião pra 
discutir esse assunto e não 
recebemos essa proposta de 
forma oficial”.

Doria mantém estado em 
quarentena até o dia 22
Governo destaca que medida pode evitar mais de 160 mil mortes pelo 
coronavírus em 645 municípios paulistas; maior rigor na fiscalização

Em uma medida aguardada 
desde a última semana, o 
governador do Estado, João 
Doria (PSDB) prorrogou por 
mais 15 dias a quarentena nos 
645 municípios paulistas até o 
próximo dia 22. Para definir o 
novo prazo, o tucano se reuniu 
com um grupo de 15 médicos 
do Centro de Contingência 
do novo coronavírus, quando 
soube que a Covid-19 já havia 
atingido cem cidades. Ainda 
na reunião, segundo o Estado, 
foi destacada que mais de qua-
trocentos hospitais públicos 
e privados são utilizados no 
combate à doença. Ao anunciar 
a medida, Doria frisou que a 
condição de manter serviços 
não essenciais paralisados é 
o melhor caminho para evitar 
um avanço ainda maior da 
Covid-19.

João Doria, que anunciou um novo prazo para a quarentena; serviços não essenciais parados até o dia 22
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Para evitar que famílias 
de alunos de baixa renda 
de Ubatuba tenham dificul-
dades para se alimentarem 
durante o período de isola-
mento social, a Prefeitura 
iniciou na última semana a 
distribuição de kits de man-
timentos. As doações, que 
contam com ingredientes 
que seriam utilizados na 
merende escolar, beneficiará 
quase 450 estudantes. De 
acordo com a secretaria 

Prefeitura distribui kits de 
alimentos da merenda para 
alunos carentes de Ubatuba

de Educação, desde o último 
dia 2, servidores municipais 
percorrem diversos pontos da 
cidade litorânea para entre-
garem as cestas de alimentos 
para famílias de 447 alunos 
da rede municipal de ensino. 
Pesando cerca de 15 quilos, 
cada kit conta com diversos 
tipos de mantimentos não 
perecíveis como: arroz, açú-
car, feijão, fubá, macarrão, 
óleo e sal.

Santa Casa de Guará cria alas 
com 31 leitos para Covid-19

A Santa Casa de Guaratin-
guetá fez modificações nas 
alas e UTI (Unidades de Tera-
pia Intensiva) para atender 
pacientes com suspeita e, 
possíveis casos confirmados, 
de coronavírus no municí-
pio. O hospital tem até o mo-
mento 31 leitos exclusivos 

para tratamento de Covid-19. 
A unidade aguarda resposta 
do Governo do Estado refe-
rente ao encaminhamento de 
trinta respiradores. A UTI de 
queimados foi transferida de 
local para uma área da antiga 
maternidade.
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Caraguatatuba anunciou, 
na última semana, que adqui-
riu mais testes rápidos como 
medida de enfrentamento à 
Covid-19. A cidade litorânea 
também se prepara para pos-
síveis estágios de pacientes 
graves em decorrência do novo 
coronavírus. A compra dos tes-
tes foi anunciada pelo prefeito, 
Aguilar Junior (MDB), ainda no 
último dia 25, salientando que 
os testes rápidos terão critérios 
para uso, estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde voltado 
aos pacientes com sintomas 
graves da Covid-19.

Caraguá recebe 
cinco mil testes 
para combate 
ao coronavírus
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Obras no Centro 
Comercial não 
param em Pinda

Mesmo com a pandemia de 
Covid-19, as obras de revitaliza-
ção do Centro Comercial 10 de 
Julho, em Pindamonhangaba, 
continuam. Com expectativa 
de entrega e conclusão das 
ações para o primeiro semes-
tre de 2020, o trabalho conta 
com investimento total de R$ 
400 mil, com parceria entre a 
Prefeitura, Sabesp e a empresa 
Ecolyzer.
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Cruzeiro altera 
planos para 
seguir João Doria 
contra Covid-19

O anúncio feito pelo go-
vernador João Doria (PSDB) 
alterou o planejamento das 
prefeituras. Em Cruzeiro, não 
foi diferente. Na última sexta-
-feira, o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (Solidariedade) che-
gou a indicar que o comércio 
na cidade poderia ser reaberto 
na próxima quarta-feira, mas 
agora seguirá a determinação 
estadual. A cidade tem um 
caso confirmado de coronaví-
rus, no último sábado, e outros 
seis suspeitos aguardando os 
resultados do exames.
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Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Doria prorroga quarentena até dia 22
e veta retomada de atividades no estado
Governo destaca que medida pode evitar mais de 160 mil mortes pelo coronavírus em 645 municípios

Da Redação
RMVale

Em uma medida aguarda-
da desde a última semana, o 
governador do Estado, João 
Doria (PSDB) prorrogou por 
mais 15 dias a quarentena 
nos 645 municípios paulis-
tas até o próximo dia 22. 
Para definir o novo prazo, 
o tucano se reuniu com um 
grupo de 15 médicos do 
Centro de Contingência do 
novo coronavírus, quando 
soube que a Covid-19 já 
havia atingido cem cidades.

Ainda na reunião, segundo 
o Estado, foi destacada que 
mais de quatrocentos hos-
pitais públicos e privados 
são utilizados no combate 
à doença. 

Ao anunciar a medida, 
Doria frisou que a condi-
ção de manter serviços não 
essenciais paralisados é o 
melhor caminho para evitar 
um avanço ainda maior da 
Covid-19. “A prorrogação da 
quarentena será feita por 
mais 15 dias, do dia 8 até 
o dia 22 de abril, em todo 
o estado e pelas razões que 
foram largamente expostas 

por cientistas, médicos e 
especialistas. Prefeitas e 
prefeitos terão o dever e 
a obrigação de seguir a 
orientação do Governo do 
Estado. Isto é constitucional, 
não é uma deliberação que 
pode ou não ser seguida”, 
determinou.

O Estado lembrou que pro-
jeções apontam que prolon-
gar o distanciamento social 
pode evitar mais de 166 mil 
mortes nas cidades paulis-
tas, conforme projeção do 
Instituto Butantan, centro 
de pesquisas biomédicas 
vinculado à secretaria de 
Estado da Saúde. Na última 
semana, o governo chegou 
a projetar, durante coletiva 
à imprensa, que São Paulo 
chegaria a 250 mil contami-
nações nos próximos meses.

“Nenhuma aglomeração 
de nenhuma espécie em ne-
nhuma cidade de São Paulo 
será admitida. As guardas 
municipais ou metropolita-
nas deverão agir e, se neces-
sário, recorrer à Polícia Mili-
tar para que imediatamente 
possa haver a dissipação 
de qualquer movimento ou 
aglomeração de pessoas”, 
destacou Doria, lembrando 

ainda que a deliberação 
deve ser rigorosamente 
seguida pela população pau-
lista, mantendo os serviços 
considerados essenciais em 
funcionamento.

Números – O governo 
João Doria divulgou que 
“o número de mortes pela 
Covid-19 entre 17 de mar-
ço e 5 de abril já é quase 
igual ao total de óbitos por 
gripe registrados ao longo 
de todo o ano passado. As 
internações de pacientes 
com a confirmação da do-
ença em leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) 
cresceram 1.500% desde 
20 de março, passando de 
33 para 524, no último dia 
3. As mortes subiram 180% 
em uma semana”.

A ação no Estado, que se-
gue orientação da OMS (Or-
ganização Mundial da Saú-
de), da Opas (Organização 
Pan-americana de Saúde), 
do Ministério da Saúde e do 
Centro de Contingência do 
coronavírus de São Paulo, 
tem o apoio da maior parte 
da população paulista. É o 
que destaca uma pesquisa 
realizada pelo Datafolha, 
divulgada nesta segunda-

-feira, apontando que pelo 
menos 76% dos brasileiros 
defende o isolamento social 
em ação para evitar a proli-

feração da Covid-19.
São Paulo chegou a essa 

segunda-feira com 4.620 
casos de novo coronavírus, 

com pessoas atendidas em 
mais de quatrocentos hos-
pitais entre particulares e 
públicos. Foram 275 mortes.

Doria, que anunciou um novo prazo para a quarentena; serviços não essenciais estão parados até o dia 22
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Após confirmar primeiro caso, Cruzeiro altera 
planejamento para seguir Doria contra Covid-19
Prefeitura anuncia reabertura do comércio, mas muda estratégia; Município tem seis suspeitos aguardando resultados

Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

O anúncio feito pelo go-
vernador de São Paulo, João 
Doria (PSDB) alterou o pla-
nejamento das prefeituras. 
Em Cruzeiro, não foi dife-

rente. Na última sexta-feira, 
o prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (Solidariedade) che-
gou a publicar um vídeo in-
dicando que o comércio na 
cidade poderia ser reaberto 
na próxima quarta-feira, 
mas agora seguirá a deter-
minação estadual. A cidade 

tem um caso confirmado 
de coronavírus, no último 
sábado, e outros seis pa-
cientes seguem internados 
aguardando os resultados 
do exames.

No vídeo, divulgado nas 
redes sociais, Fonseca expli-
cava que apesar da proposta 

de retomada das atividades 
comerciais, iria aguaradar o 
posicionamento de Doria. 
“Estou sendo muito per-
guntados por amigos e co-
merciantes sobre ‘qual será 
o postura da Prefeitura?’. 
Não pode ser outra a não 
ser cumprir integralmente 
o decreto estadual. Esta-
mos aguardando uma nova 
manifestação do Estado”, 
frisou o prefeito, antes da 
publicação estadual desta 
segunda-feira.

No sábado, foi confirmado 
o primeiro casos de Co-
vid-19 na cidade. O paciente 
é um home de 59 anos, que 
está internado em um hospi-
tal particular de Resende-RJ. 
O quadro de saúde dele não 
é considerado grave.

O exame foi realizado pelo 
Laboratório Dasa (Diag-
nósticos da América S.A), 
credenciado pelo Ministério 
da Saúde, assim que se con-
cretizou a internação.

Todas as pessoas que 
tiveram contato com o pa-
ciente são monitorados pela 
Vigilância Epidemiológica 
de Cruzeiro desde que o 
paciente apresentou os 
primeiros sintomas. 

Outros seis casos suspei-
tos seguem internados e 15 
em isolamento domiciliar, 

aguardando o resultado de 
exames. Outros cincos já 
foram descartados. 

Em toda RMVale (Região 

Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) são 
77 caos confirmaos e cincos 
mortes por Covid-19.

Movimento nas ruas de Cruzeiro; Prefeitura muda ações pós Doria

Foto: Rafaela Lourenço
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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 
98180-3171
Vendo um aparta-
mento em Aparecida, 
MRV. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 

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 
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-
tenção de computa-
dores, notebooks e 
smatphones é com 
Ygor na Guaratec. 
Telefone: 12 99162-
4870
Al imentação sau-
dável em Guaratin-
guetá. Kit marmitas, 
escolha cinco opções 
do cardápio e entre-
garemos segunda 
feira para você. Falar 
com Marcella, telefo-
ne: 99182-2053
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 

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. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-

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 
minas .  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. Cabelos, 
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
Vendo esteira mo-
vement lx, 160g1, 
usada. R$ 2.500,00. 
Telefone: 98141-1146
Negócios e Opor-
tun idades Vendo 
banca de jornal, em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99707-
6207
Precisa-se de bor-
dadeira, para fazer 
o manto de Nossa 
Senhora Aparecida. 
Vários modelos. Te-
lefone: 98117-8490
Pinda – Vendo Mitsu-
bish Lacer GLX ano 
98 – cinza – c/ar e 
direção – 4pts. Tr.F: 
99643-0403
Pinda -  Vendo Che-
vete ano 1992 – azul 
– ótimo estado. Tr. F: 
9918-0715/99115-
3821
Pinda – Vendo Biz 

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

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
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 

98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097
Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 03 – Contrato nº 26/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: VITOR ALBERTO DINIZ
CPF: 788.144.058-91
OBJETO: Cláusula Primeira: O presente termo aditivo tem como objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato nº 26/2017, cujo objeto é a locação do imóvel 
situado na Rua José Eugênio de Paula Paixão, nº 166, Olaria – Lorena - SP, ode 
se encontra instalado o Arquivo Municipal, firmado em 04/04/2017, nos termos 
previstos em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro.
Cláusula Segunda: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual 
por mais 12 (doze meses), a partir do dia 04/04/2020.
Cláusula Segunda: Fica reajustado o valor contratual, abaixo do Índice contratual 
(IGP-M), por acordo entre as partes, no percentual de 4% (quatro por cento), 
perfazendo o montante de R$ 877,97 (oitocentos setenta e sete reais noventa e 
sete centavos) ao valor anual do contrato, observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
Cláusula Quarta: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 22.828,56 (vinte 
e dois mil oitocentos vinte e oito reais cinquenta e seis centavos), sendo certo que 
este valor será pago em 12 (doze) parcelas iguais mensais e consecutivas no valor 
de R$ 1.902,38 (hum mil novecentos e dois reais trinta e oito centavos).
Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROC. Nº 727/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS), eletrodomésticos para o CAPS e para o Centro Especializado em 
Reabilitação (CER III), utensílios para sala de atividades de vida diária do CER III, 
materiais de fonoaudiologia para o CER III, aparelhos e materiais de fisioterapia 
para o CER III, móveis para o CER III, jogos e brinquedos para o CER III, aparelhos 
médicos para o CER III, ares condicionados e cortina de ar para os Dispensários 
de Medicamentos (Assistência Farmacêutica), conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI
CNPJ Nº: 32.396.720/0001-04
VALOR TOTAL: R$ 18.056,21(dezoito mil cinquenta e seis reais vinte e um 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020 PROC. Nº 74/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material para utilização da Secretaria de Serviços 
Municipais para conservação de próprios e pontes rurais, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I 
que integrou o Edital.
CONTRATADA: J. C. CORRÊA ALVES & CIA LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.676.002/0001-93
VALOR TOTAL: R$ 606.345,00(seiscentos e seis mil trezentos quarenta e cinco 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 27/2020 PROC. Nº 146/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em locação de sistema de radiografia computadorizada 
(monocassete), com serviço de pacs e impressora de mesa pelo período de 
12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 29 de Abril de 2020, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena 
- SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no 
site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Pregão Presencial nº 24/2020 – Processo nº 135/2020
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento 
Licitatório no Processo de Licitação que tem por objeto a prestação de serviços 
de limpeza, asseio e conservação de prédio e mobiliário nas localidades das 
Secretarias de Saúde e de Educação, com a disponibilização de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. Os autos do processo 
permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min 
às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
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Santa Casa de Guará cria alas 
com 31 leitos para Covid-19
Hospital altera estrutura interna para assegurar atendimentos; trinta 
respiradores foram solicitados pela cidade ao Governo do Estado

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratin-
guetá fez modificações nas 
alas e UTI (Unidades de Te-
rapia Intensiva) para atender 
pacientes com suspeita e, 
possíveis casos confirmados, 
de coronavírus no município. 
O hospital tem até o momen-
to 31 leitos exclusivos para 
tratamento de Covid-19. A 
unidade aguarda resposta do 
Governo do Estado referente 
ao encaminhamento de trin-
ta respiradores.

A UTI que atende pacientes 
que fazem tratamento contra 
queimaduras na Santa Casa 
foi transferida de local para 
uma área da antiga ma-
ternidade. No espaço vago 
pelo setor de queimados, a 
direção destinou uma ala 

completa e exclusiva para 
pacientes com coronavírus.

“Nós temos seis leitos com-
pletos com respiradores, 
monitores, e tudo que seria 
de uma UTI normal. Ela já 
está disponível para ser 
usada de imediato caso haja 
necessidade”, afirmou o dire-
tor administrativo da Santa 
Casa de Guaratinguetá, João 
Marcos Romain.

Os leitos estão equipados 
seguindo o que é exigido pela 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) para atendimentos 
de pacientes com Covid-19.

Ainda de acordo com Ro-
main, a Santa Casa fez um 
pedido de mais trinca respi-
radores e trinca monitores 
que podem ser utilizados na 
unidade médica se houver 
necessidade. “Ainda não 
tivemos resposta do gover-
no. Sobre os respiradores 

pulmonares, o mercado 
não atende à necessidade 
dos hospitais. Se fossemos 
comprar, não existe (equi-
pamentos) para pronta en-
trega. Estamos aguardando 
o posicionamento do Estado 
sobre reposição, já que há 
negociações com empresas”, 
confirmou.

Novos leitos – Romain 
destacou ainda que mais 
25 leitos foram destinados 
para atendimentos de pa-
cientes suspeitos ou positi-
vados para coronavírus, que 
apresentem dificuldades de 
respiração. Os leitos já estão 
disponíveis e faziam parte 
de um total de 44 leitos da 
clínica médica.

“Esses leitos estavam 
disponíveis para qualquer 
outro tipo de doença. Por 
conta do Covid19 tivemos 
uma diminuição drástica de 

pacientes internados. Então 
estamos fazendo uma subs-
tituição de leitos de clínica 
médica para coronavírus. 
Vinte e cinco leitos para essa 
unidade respiratória. Essa 
é a capacidade que a Santa 
Casa tem hoje”, concluiu o 
diretor.

O hospital não tem espaço 
físico e equipamentos para 
fazer novas ampliações de 
leitos destinados a pacientes 
com suspeita ou diagnostica-
dos com Covid-19.

Reservados – A Santa Casa 
de Guaratinguetá tem ainda 
dez leitos de UTI que aten-
dem todos os tipos de pato-
logia, inclusive pós-cirúrgico, 
AVC (acidente vascular ce-
rebral) e outras enfermida-
des. Essa UTI será exclusiva 
para pacientes que não se 
encaixam em suspeitos ou 
confirmados de coronavírus.

Santa Casa de Guaratinguetá, que denunciou preços abusivos nos equipamentos de proteção da equipe médica em meio à crise da Covid-19

Mesmo com pandemia de Covid-19, obras 
no Centro Comercial continuam em Pinda
Revitalização tem expectativa de entrega até maio; investimento total de R$ 400 mil

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Mesmo com a pandemia 
de Covid-19, as obras de 
revitalização do Centro Co-
mercial 10 de Julho, em Pin-
damonhangaba, continuam. 
Com expectativa de entrega 
e conclusão das ações para o 
primeiro semestre de 2020, 
o trabalho conta com in-
vestimento total de R$ 400 
mil, com parceria entre a 
Prefeitura, Sabesp (Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo) e a 
empresa Ecolyzer.

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, as obras 
estão em etapa final, com 
60% do cronograma conclu-
ído. A fase atual contempla 
o final do calçamento do pa-
vimento, próximo à rua dos 
Andradas, posteriormente 
serão instalados o sistema 
de iluminação, projeto de 
paisagismo e bancos.

A secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela Fran-
co, explicou que as obras da 
cidade “à princípio não terão 
alteração, uma vez que que 
trata-se de trabalho ao ar 
livre, não são trabalhos em 
ambientes confinados, que 

esse sim, é o problema, e 
os trabalhadores também 
não tem a proximidade 
(para possível transmissão) 
e cabe, claro, a avaliação de 
cada líder de equipe. Cada 
gestor, verificar o estado 
de saúde de cada servidor”.

Os funcionários públicos 
que pertencem aos grupos 
de risco do novo coronaví-
rus, como idosos, gestantes 
e pessoas que apresentam 

problemas de saúde como 
hipertensão e diabetes fo-
ram afastados de suas ati-
vidades.

A administração estima 
que a entrega final seja para 
a semana do Dia das Mães. A 
reforma da fachada dos es-
tabelecimentos comerciais, 
segundo a Prefeitura, ficará 
por conta dos proprietários 
e locatários que poderão se-
guir o projeto apresentado.

Caraguatatuba anun-
ciou, na última semana, 
que adquiriu mais testes 
rápidos como medida de 
enfrentamento à Covid-19. 
A cidade litorânea também 
se prepara para possíveis 
estágios de pacientes gra-
ves em decorrência do 
novo coronavírus.

A compra dos testes foi 
anunciada pelo prefei-
to, Aguilar Junior (MDB), 
ainda no último dia 25, 
salientando que os testes 
rápidos terão critérios 
para uso, estabelecidos 
pelo Ministério da Saú-
de voltado aos pacientes 
com sintomas graves da 
Covid-19.

Os testes estão vindo 
diretamente da China e, 
segundo a distribuidora, 
o avião fez uma escala 
na Alemanha, na última 
quarta-feira (1), em que 
ficou parado aguardando 
permissão para voo. “A 
previsão é que os testes 
cheguem hoje à distribui-
dora. Mas a Prefeitura de 

Caraguatatuba aguarda 
resposta por parte da distri-
buidora, se os testes serão 
confiscados ou liberados 
para o município (trecho 
de nota)”.

Segundo a última atuali-
zação do boletim da cidade, 
são 69 casos em investiga-
ção, sendo 39 de profissio-
nais de saúde que teriam se 
infectado, 26 casos graves, 
além de quatro casos sus-
peitos conforme critério 
do Ministério da Saúde. O 
Município acompanha a 
apuração de cinco mortes 
suspeitas e uma confirmada 
para a doença.

Um levantamento, dos 
casos em geral, aponta que 
a faixa etária dos pacientes 
variam, em Caraguá, afetan-
do também crianças, mas a 
incidência elevada está para 
os maiores de 60 anos.

Todas as UBS (Unidades 
Básicas de Saúde) que o mu-
nicípio dispõe estão capaci-
tadas para atender pessoas 
que apresentem sintomas 
da Covid-19, como também 
as três UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) no 
Centro, Massaguaçu e Pe-
requê-Mirim.

Bruna Silva
Caraguatatuba

Caraguá adquire 
cinco mil testes 
para combate ao 
novo coronavírus
Teste da presença viral é ferramenta 
para mensuração da doença; cidade 
litorânea tem uma morte confirmada

Para evitar que famílias 
de alunos de baixa renda 
de Ubatuba tenham dificul-
dades para se alimentarem 
durante o período de isola-
mento social, a Prefeitura 
iniciou na última semana a 
distribuição de kits de man-
timentos. As doações, que 
contam com ingredientes 
que seriam utilizados na 
merende escolar, beneficiará 
quase 450 estudantes. 

De acordo com a secre-
taria de Educação, desde o 
último dia 2, servidores mu-
nicipais percorrem diversos 
pontos da cidade litorânea 
para entregarem as cestas 
de alimentos para famílias 
de 447 alunos da rede mu-
nicipal de ensino. Pesando 
cerca de 15 quilos, cada kit 
conta com diversos tipos de 
mantimentos não perecíveis 
como: arroz, açúcar, feijão, 
fubá, macarrão, óleo e sal.

Os contemplados foram 
selecionados através de um 
levantamento da secretaria 
de Assistência Social junto 
as coordenações das escolas 
municipais, que levou em 
conta diversos critérios de 
vulnerabilidade social. A 
maioria dos beneficiados 
pertence a famílias que são 
mantidas exclusivamente 
através de empregos in-
formais e que fatalmente 
estão tendo dificuldades 
de gerarem renda em meio 
pandemia da Covid-19 (o 
novo coronavírus). 

Segundo a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Délcio Sato (PSD), a 
iniciativa atende a um projeto 
de lei aprovado pelo Senado 
Federal no último dia 30 e 
que aguarda sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Apresentada pelo de-
putado federal, Hildo Rocha 
(MDB), a proposta sugere a 
distribuição dos alimentos da 
merenda escolar às famílias 
dos estudantes que tiveram 
suspensas as aulas na rede 
pública devido a situações de 
emergência ou de calamidade 
pública, como pandemias.

A Prefeitura de Ubatuba 
revelou que até a tarde desta 
segunda-feira (06), havia en-
tregado os kits alimentícios 
nas casas de 203 dos 447 
estudantes selecionados. O 
Executivo ressaltou ainda 
que não tem uma previsão 
de quantos meses durará a 
ação, já que ela será mantida 
até o término do estoque de 
alimentos adquiridos para a 
merenda escolar. 

Pandemia – De acordo com 
o boletim informativo divul-
gado pela Vigilância Epide-
miológica de Ubatuba na 
tarde desta segunda-feira, o 
município registra 70 casos 
suspeitos de contágio pelo 
novo coronavírus, sendo 33 
profissionais de Saúde e 37 
moradores.

A cidade litorânea também 
aguarda os resultados de 4 
mortes suspeitas da doença, 
que estão sendo analisadas 
pelo Instituto Adolfo Lutz, 
referência estadual em aná-
lises clínicas.

Lucas Barbosa
Ubatuba

Prefeitura distribui 
kits de alimentos da 
merenda para alunos 
carentes de Ubatuba
Ação garante 447 famílias prejudicadas 
por pandemia de Covid; cestas contam 
com cerca de 15 quilos de mantimentos


