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Estado anuncia 
novos créditos 
para empresa

Obra de pavimentação na região central de Lorena; projeto polêmico voltou a criar discussões e acusações entre Executivo e Legislativo

Guará determina uso de 
máscaras contra Covid
Medida amplia fiscalização na tentiva reduzir riscos de contaminações; 
estabelecimentos que descumprirem podem pagar multa de até R$ 4 mil
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Um novo decreto municipal 
foi publicado na tarde da últi-
ma terça-feira (07), em Guara-
tinguetá, que estende o prazo 
de calamidade pública enquan-
to perdurarem os efeitos da 
pandemia do novo coronavírus. 
O documento, assinado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
determina a obrigatoriedade 
do uso de máscaras em locais 
de trânsito de pessoas e em 
estabelecimentos de atendi-
mento público. As máscaras 
precisam ser usadas de forma 
obrigatória nas dependências 
de hipermercados, supermer-
cados, mercearias de bairro, 
armazéns, açougues, Mercado 
Municipal, farmácias, droga-
rias, casas de ração, pet shops, 
clínicas veterinárias, oficinas 
mecânicas e de bicicletas, depó-
sitos, revendedoras de bebidas 
ou gás, agências bancárias, 
casas lotéricas, panificadoras 
e padarias, clínicas médicas, 
odontológicas, laboratórios, 
indústria em geral e em áreas 
do comércio, como em estacio-
namentos privativos. Além dos 
locais comerciais, o uso da más-
cara é obrigatório nos velórios, 
postos de combustíveis e deri-
vados e repartições públicas. 
Operadores e usuários de táxis 
e transportes de aplicativos 
também são obrigados a usar 
a proteção, além de ser vedado 
o compartilhamento de viagem 
para mais de um passageiro 
por vez.

Pág. 2

Defesa Civil monta barracas 
de campanha na Santa Casa 
contra Covid-19 em Lorena

Caraguá tem 
mais uma 
morte por 
coronavírus

A secretaria de saúde de 
Caraguatatuba informou, na 
última terça-feira (7), que re-
gistrou a segunda morte pelo 
novo coronavírus. A paciente 
que tinha 45 anos estava em 
tratamento de câncer e, no 
último dia 27, recebeu aten-
dimento médico no Hospital 
Santos Dumont. Ela apresen-
tava quadro de síndrome res-
piratória aguda grave e, devido 
à complexidade do estado de 
saúde, foi transferida para a 
Santa Casa de São José dos 
Campos. A mulher não resistiu 
às complicações da doença e 
faleceu no domingo.
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Em parceria com a Santa Casa, a 
Defesa Civil está providenciando a 
instalação de barracas de campanha 
em combate à Covid-19 ao lado da 
unidade de Pronto Atendimento de 
Lorena. No espaço funcionará tem-
porariamente também, a nova base 
do órgão. São três barracas no local 
de aproximadamente 30 m², sendo 
uma destinada para a triagem, outra 
para sala de espera e outra para a 
equipe da Defesa Civil. Segundo o 
tenente Edilson Gomes, a intenção 

é unir forças com órgãos públicos 
para atender a população. “Foi 
criado ao lado do Pronto Socorro 
um acolhimento contra a Covid-19, 
onde foram disponibilizadas bar-
racas de campanha, sendo duas do 
Exército e uma da Defesa Civil”. As 
pessoas que chegarem ao Pronto 
Socorro com sintomas suspeitos de 
coronavírus serão imediatamente 
encaminhados para as barracas, 
onde farão o cadastro.
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Preocupada com o aumento do 
fluxo de circulação de pessoas pelas 
ruas de Lorena, a Prefeitura emitiu 
um comunicado na última segunda-
-feira cobrando que a população se 
conscientize sobre a importância de 
respeitar o isolamento social para 
evitar casos de Covid-19 no município. 
Além de um registro importado, o 

Lorena pede apoio popular 
para continuar sem casos 
de contágios pelo Covid-19

município tem três pacientes interna-
dos na UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) com suspeita de terem sido 
infectados. Com 131 moradores diag-
nosticados e 10 mortos pelo coronaví-
rus, os casos na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte são 
distribuídos por 15 cidades.

Pág. 4Estrutura montada ao lado da Santa Casa de Lorena, que amplia atendimento contra Covid-19
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Saúde confirma 
primeiro caso de 
coronavírus em 
Guaratinguetá

Um homem de 60 anos foi 
diagnosticado com corona-
vírus em Guaratinguetá. De 
acordo com a secretaria de 
Saúde, o paciente está bem, 
mas permanece internado no 
Hospital Frei Galvão. O idoso 
tem quadro clínico estável, 
segue isolado no hospital, 
mas sem a necessidade de 
internação na UTI (Unida-
de de Terapia Intensiva). O 
boletim diário da secretaria 
de Saúde de Guaratinguetá 
informa que o paciente não 
tem nenhuma comorbidade, 
complicações ou histórico 
de doenças que poderiam 
agravar seu quadro clínico. 
O paciente foi contaminado 
por transmissão comunitária 
não identificada.
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Empreendedores 
são foco de ação 
online do Sebrae 
em Cruzeiro

A prorrogação da qua-
rentena até o próximo dia 
22 afetou uma parcela do 
comércio e de servidores 
autônomos que esperavam 
retomar as atividades na 
última quarta-feira. Com a 
paralisação dos serviços, 
além da preocupação com os 
pagamentos e funcionários, 
as dúvidas jurídicas devem 
aparecer para essas classes.

Para atender os empreen-
dedores de Cruzeiro, a se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo em 
parceria com o Sebrae-SP 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas) disponibilizará uma 
Sala Virtual com consultores 
especializados nos temas 
finanças e jurídico.

Pág. 2

A crise econômica gerada 
pelo novo coronavírus vem 
afetando todo o planeta e no 
Brasil isso não é diferente, 
mas para tentar amenizar esse 
problema, o Governo do Estado 
anunciou a liberação de R$ 
150 milhões para aquecer a 
economia e auxiliar os micro-
empreendedores.
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Decreto assinado por Soliva obriga o 
uso de máscaras de proteção em Guará
Medida amplia rigor em fiscalização na tentiva reduzir riscos de contaminações pelo novo coronavírus 
na cidade; estabelecimentos que descumprirem obrigatoriedade podem pagar multa de até R$ 4 mil

Leandro Oliveira
Guaratinguetá 

Um novo decreto municipal 
foi publicado na tarde da últi-
ma terça-feira (07), em Guara-
tinguetá, que estende o prazo 
de calamidade pública enquan-
to perdurarem os efeitos da 
pandemia do novo coronavírus. 
O documento, assinado pelo 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
determina a obrigatoriedade 
do uso de máscaras em locais 
de trânsito de pessoas e em es-
tabelecimentos de atendimento 
público.

As máscaras precisam ser 
usadas de forma obrigatória 
nas dependências de hipermer-
cados, supermercados, mer-
cearias de bairro, armazéns, 
açougues, Mercado Municipal, 
farmácias, drogarias, casas 
de ração, pet shops, clínicas 
veterinárias, oficinas mecâni-
cas e de bicicletas, depósitos, 
revendedoras de bebidas ou 
gás, agências bancárias, ca-
sas lotéricas, panificadoras 
e padarias, clínicas médicas, 

odontológicas, laboratórios, 
indústria em geral e em áreas 
do comércio, como em estacio-
namentos privativos.

Além dos locais comerciais, 
o uso da máscara é obrigatório 
nos velórios, postos de com-
bustíveis e derivados e repar-
tições públicas. Operadores e 
usuários de táxis e transportes 
de aplicativos também são 
obrigados a usar a proteção, 
além de ser vedado o comparti-
lhamento de viagem para mais 
de um passageiro por vez.

Os estabelecimentos comer-
ciais mencionados no decreto 
não poderão permitir a entrada 
e circulação de pessoas que não 
estiverem usando máscara. A 
determinação vale para todos 
os funcionários de cada esta-
belecimento que, também, são 
obrigados a usar a proteção. Os 
proprietários que descumpri-
rem as determinações serão ad-
vertidos. A aplicação de multas 
e penalidades entra em vigor a 
partir do próximo dia 12.

Para microempresas, as 
multas variam de R$ 500 a 
R$ 2 mil. Pequenas e médias 

empresas podem ser punidas 
com multas de R$ 1 mil a R$ 
4 mil. Grandes empresas que 
descumprirem as obrigações 
serão multadas entre R$ 2 mil 
e R$ 8 mil. O setor de Vigilân-
cia Sanitária pode lacrar os 
estabelecimentos durante a 
quarentena, se for necessário.

Feiras – As feiras livres do 
município serão fechadas com 
gradil e, na parte interna do 
espaço, apenas as pessoas que 
estiverem usando máscaras 
poderão circular. É proibida a 
retirada das máscaras na parte 
interna do comércio. Proprietá-
rios e funcionários também são 
obrigados a usar a proteção.

Transporte – O decreto reco-
menda que passageiros do TUG 
(Transporte Urbano de Guara-
tinguetá) e de vans coletivas, 
além de pessoas que permane-
çam em espaços públicos como 
ruas, avenidas e praças, façam 
uso de máscaras para evitar a 
propagação do Covid-19. O de-
creto foi publicado no mesmo 
dia que o município confirmou 
o primeiro caso de coronavírus 
em um paciente da cidade.Cartaz destaca obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimento comercial de Guará; maior rigor
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Lorena cobra apoio popular para 
continuar sem casos de Covid-19
Com 51 casos suspeitos, Prefeitura critica descumprimento de isolamento social

Foto: Rafaela Lourenço

Lucas Barbosa
Lorena

Preocupada com o aumento 
do fluxo de circulação de pes-
soas pelas ruas de Lorena, a 
Prefeitura emitiu um comuni-
cado na última segunda-feira 
(6) cobrando que a popula-
ção se conscientize sobre a 
importância de respeitar o 
isolamento social para evitar 
casos de Covid-19 (novo coro-
navírus) no município. Além 
de um registro importado 
(contraído em outra cidade), o 
município tem três pacientes 
internados na UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
com suspeita de terem sido 
infectados.

Com 131 moradores diag-
nosticados e 10 mortos pelo 
coronavírus, os casos na RM-

Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) são distribuídos por 
15 cidades. Apesar de estar 
fora da lista de registros 
autóctones (contraídos nos 
próprios municípios), Lorena 
adotou em 20 de março di-
versas medidas restritivas de 
prevenção, como a interdição 
da praça Arnolfo de Azevedo 
no Centro, para tentar evitar 
aglomerações em espaços 
públicos, que contribuem para 
o contágio da doença.

O decreto baixado pelo 
prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) suspendeu 
também o atendimento pre-
sencial em órgãos públicos, 
estabelecimentos comerciais 
não essenciais e prestadores 
de serviços. Outra medida 
foi a solicitação para que as 
empresas deem preferência 

para o teletrabalho (trabalho 
a distância) para funcioná-
rios do grupo de risco como: 
idosos; gestantes; portadores 
doenças respiratórias e doen-
tes crônicos.

A preocupação na cidade 
aumentou no último dia 23, 
quando a Prefeitura foi in-
formada sobre a constatação 
de que uma estudante de 
engenharia bioquímica da 
USP-Lorena (Universidade de 
São Paulo) foi diagnosticada 
com o Covid-19 em Guarulhos 
(SP), seu município natal. 
A universitária de 20 anos 
sentiu os primeiros sintomas 
em 10 de março em Lorena 
e na sequência recorreu à 
casa de seus familiares, na 
cidade que integra a região 
metropolitana da capital. A 
jovem recebeu alta da UTI no 
último dia 3, mas permanece 

em isolamento domiciliar em 
Guarulhos.

Apesar das interdições de 
espaços públicos e recomen-
dações junto ao comércio de 
Lorena, a Prefeitura publicou 
em seu site oficial na última 
segunda-feira uma nota pú-
blica lamentando a postura 
de parte da população que 
não está seguindo a reco-
mendação de permanecer em 
casa. O comunicado ressalta a 
“imensa preocupação quanto 
ao excessivo número de pes-
soas em circulação nas ruas 
de nosso município, apesar de 
todas as medidas para evitar 
aglomerações e a dissemina-
ção do coronavírus (trecho 
da nota)”.

Além de destacar as formas 
de prevenção à doença, a 
gerente da Vigilância Epide-
miológica de Lorena, Helen 
Colino, cobrou a conscienti-
zação dos moradores que não 
estão seguindo as orientações 
médicas. “Já que o isolamen-
to social continua sendo a 
melhor maneira de prevenir 
o contágio, precisamos que 
a população o respeite. Caso 
necessite ir à rua emergencial-
mente, o morador deve adotar 
medidas de segurança como: 
uso de máscaras, aplicação 
de álcool em gel nas mãos e 
manter uma distância de pelo 
menos um metro das outras 
pessoas”.

A gerente revelou ainda que 
até a tarde desta terça-feira 
(7), o município contabilizou 
51 casos suspeitos, sendo 
que 3 pacientes seguem in-
ternados na UTI e outros 5 
em leitos comuns. Em contra-
partida, 25 registros já foram 
descartados. Questionada pela 
reportagem do Jornal Atos se 
adotará outras medidas res-
tritivas para tentar conter a 
circulação de moradores pelas 
ruas, a Prefeitura de Lorena 
informou que serão mantidas 
as mesmas exigências.

Cruzeiro e Sebrae abrem 
atendimento online com 
foco em empreendedores

A prorrogação da qua-
rentena até o próximo dia 
22 afetou uma parcela do 
comércio e de servidores 
autônomos que esperavam 
retomar as atividades na 
última quarta-feira. Com 
a paralisação dos serviços, 
além da preocupação com 
os pagamentos e funcioná-
rios, as dúvidas jurídicas 
devem aparecer para essas 
classes.

Para atender os empreen-
dedores de Cruzeiro, a se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Econômico e Turismo em 
parceria com o Sebrae-SP 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-

presas) disponibilizará uma 
Sala Virtual com consultores 
especializados nos temas 
finanças e jurídico. Deno-
minada como “Seu negócio 
em tempo do coronavírus”, 
a reunião online tem cem 
vagas disponíveis e as ins-
crições devem ser feitas pelo 
link forms.gle/i1Cy9QLtQ-
JwyCtUb7 

Os participantes inscritos 
poderão enviar perguntas 
específicas previamente atra-
vés do formulário online. To-
dos receberão o link da live 
por e-mail e/ou WhatsApp.

A transmissão será rea-
lizada nesta quinta-feira, a 
partir das 10h. Para mais 
informações os interessados 
devem entrar em contato 
pelo número (12) 98126-
0787.

Da Redação
Cruzeiro

MUDE PARA O MELHOR
PLANO DE INTERNET.
SE É FIBRA, É VELLOZ.

download até

200 MB INTERNET COM
WIFI GRÁTIS

A S S I N E  A G O R A  M E S M O !
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 0800 8877 787
Moradores procuram Pronto Atendiemnto em atenção ao novo coronavírus; Lorena tem amplia atenção
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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. 
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 
Guaratinguetá, um 
kitnet, próximo a ae-
ronáutica, bom para 
morar ou alugar. Va-
lor: 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, 

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-

Tenho disponibili-
dade para faxina 
aos sábados. Falar 
com Ilda no telefo-
ne: 12 99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefo-
ne: 98280-0011
Carreto Murilo, a 
par t i r  de 50.00. 
Caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia. 
Telefone: 12 3126-
4265 ou 98243 -
2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamen-
to com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 
ou 98217-7993
Conserta-se fogão 
e fornos. Faço lim-
peza de fornos e 
desentupimentos 
de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-
0928. Falar com 
Luiz.
Colocamos forro 
pvc ou madeira e 
porta sanfonada. 
Falar com Natal, 
no telefone: 98836-
3309
Preciso de costu-
reira com experi-
ência em Overlock 
e galoneira, para 
trabalhar em Gua-
ratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. 
Tenho referência. 
Entrar em contato 
com Silvia 3013-
7825. Silvia
Pintura interna e 
externa, lavagem 
de pastilhas, trata-
mento de concreto 
aparente, textura, 
graf f iato, massa 
projetada. Telefo-
ne: (12) 2103-5813
Transporte de pe-
queno por te em 
toda região do lito-
ral 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 orçamen-
to. Telefone: 98133-
3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, 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. Aten-

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, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 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 impres-
sora HP Deskjet , 
sem fio. Impressora 
e Scannet, Só R$ 
150,00. Telefone: 
99676-2177
Vendo Ac o rdeon 
Longhini 80 baixos e 
violãp Gianini. Perfei-
to estado. Telefone: 
98877-8501
Vende-se cama de 
casal, imbuia, pol-
trona. Semi novos. 
Madeira maciça. Fa-
lar com Marco. tele-
fone: 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 
ano 2018 – 800km. 
Tr.F: 98140-7098
Pinda – Vendo Strada 
ano 2010 – completa. 
Tr.F: 99659-6008
Pinda – Vendo Onix 
Hacth LT 1.0 ano 
2017 – d i r / t r v/ vd 
elétrico – ar - único 
dono. Tr.F: 98163-
1247
Pinda – Vendo Capi-
tiva ano 2012 – com-
pleta. Tr.F: 3642-
7604
Pinda – Vendo ca-
minhão baú Accelo 
915C ano 2010. Tr.F: 
98201-6767 
Caraguá – Vendo 
Honda XRE 300 ano 
2016 – preta – mec.
ok, pneus ótimo es-
tado. Abaixo tabela. 
Tr.F: 98172-7696
Caraguá – Vendo 
Fiesta 1.0 único dono 
– Flex –abaixo tabe-
la. Tr.F: 97408-0720
Ubatuba – Vendo Lo-
gan 1.0 flex ano 2013 
– 80.000km rodados, 
ar – engate e som. 
Tr.F: 99241-2830
Ubatuba – Vendo 
Saveiro ano 2014 – 
vermelha – completa 
– único dono – IPVA 
ok. Tr.F: 97407-7083
Ubatuba – Vendo 
Pcx 150 ano 2018 – 
11.280 km rodados. 
Tr.F: 99716-5752

Ubatuba- Vendo Fiat 
Palio Fire 1.0, ano 
2003, modelo 2004. 
Todo revisado, mecâ-
nica perfeita. Telefo-
ne: 98133-3854
Ubatuba- Vendo Bla-
zer completa DLC 
4.3, ano 98/99, ga-
solina, engate para 
2.500kg, molas re-
forçadas. Valor R$ 
15.500,00. Telefone: 
99633-6430
Pinda – Vendo Duster 
Techroad 1.6 Hi-flex 
– 16v – ano 2014 – G. 
Tr.F: 99132-5733
Pinda – Vendo Uno 
ano 93 – azul – con-
servado. Tr.F: 99199-
0341
Pinda – Vendo Fusca 
ano 1975 – motor 
1500 –  G – verme-
lho – aro 14. Tr.F: 
98897-7410
Pinda – Vendo Toro 
ano 2019 -  completo 
-  1.8 16v Flex, auto-
mático. Branco. Tr.F: 
(11) 98040-3128
Pinda – Vendo Escort 
GL 1.6 MPI ano 93 

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

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 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Aluga-se kitnet, na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, Aparecida, Óti-
mo preço. Tratar no 
telefone: 3132-7171
Alugamos chácara 
para festas, finais de 
semana, à 5km da  
cidade. Casa com-
pleta, com piscina, 
churrasqueira.  Tratar 
com Mara no telefo-
ne: 99715-9957
Alugo ponto comer-
cial, no bairro Beira 
Rio, com 150m². Valor 
R$: 2.000,00. Telefo-
ne: 12 99748-8343 
falar com Geraldo.

Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Guará - Casa na 
Coronel Tamarindo, 
com 2 quartos + 1 
fora, sala, varanda, 
garagem para 2 car-
ros. Preço abaixo do 
mercado. Telefone: 
3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Caraguá - Vendo Kit-
net em condomínio 
fechado, 800 metros 
da praia Martins de 
Sá, condomínio no 
valor de 550,00 (já in-
cluso agua, luz, wifi, 
ampla area de lazer, 
com piscina, quadra 
de areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 

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: 
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
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Caraguá tem 
mais uma 
morte por 
coronavírus

Lucas Barbosa
Aparecida

Temendo registrar uma 
queda na arrecadação do 
IPTU (Imposto Predial Ter-
ritorial Urbano) em 2020, a 
Prefeitura de Aparecida emi-
tiu um comunicado na última 
segunda-feira (6) solicitando 
que os proprietários de mais 
de mil imóveis retirem seus 
carnês para o pagamento do 
tributo. Caso não quitem a 
taxa até o final do ano, os ina-
dimplentes terão seus nomes 
inseridos na lista da dívida 
ativa do Município.

Publicado no site oficial da 
Prefeitura, o levantamento da 
secretaria da Fazenda aponta 
que dos 15.125 contribuin-
tes de Aparecida, 1.092 não 
retiraram os carnês do IPTU 
no Paço Municipal ou pela 
internet, correspondendo a 
pouco mais de 7% do total de 
contribuintes.

Estabelecido pela Constitui-
ção Federal, o IPTU é a taxa 
que proprietários de imó-
veis ou terrenos necessitam 
obrigatoriamente pagarem 
às Prefeituras. O montante 
arrecadado deve ser aplicado 

pelo Executivo no custeio de 
despesas municipais, como 
realizações de obras de me-
lhorias na cidade.  

A aparente falta de inte-
resse por parte deste grupo 
de moradores preocupa a 
Prefeitura, que teme regis-
trar novamente uma arreca-
dação, consideravelmente, 
mais baixa do que a prevista, 
como ocorreu no ano passado 
quando o tributo rendeu ape-
nas R$ 7,255 milhões dos R$ 
11,890 milhões projetados, 
correspondendo apenas a 
61% do esperado. Já o nível de 
inadimplência atingiu 6,5% do 
montante de imóveis. 

De acordo com o Executivo, 
a expectativa é que o Mu-
nicípio arrecade R$ 12,073 
milhões de IPTU em 2020. 
“Ainda estamos preocupados, 
pois, quase 1.100 famílias 
ainda não fizeram a retirada 
de seus carnês. A nossa equipe 
realizou as entregas a domi-
cilio, mas em algumas casas 
os agentes não encontraram 
o proprietário, sendo assim, 
o carnê ficou disponível no 
Paço Municipal”, explicou o 
secretário da Fazenda, Célio 
Roberto da Silva.

Os contribuintes interessa-

Moradora mostra carnê de IPTU de 2020; cidade tenta alavancar arrecadação para fazer cofre na crise

Defesa Civil monta barracas de campanha 
na Santa Casa contra Covid-19 em Lorena
Parceria com a Santa Casa pretende desafogar o PS e dar mais agilidade nos atendimentos

Prefeitura de Aparecida tentar evitar 
aumento de inadimplência do IPTU

Foto: Marcelo A. dos Santos

Da Redação
Caraguatatuba

A secretaria de saúde de 
Caraguatatuba informou, na 
última terça-feira (7), que re-
gistrou a segunda morte pelo 
novo coronavírus. A paciente 
que tinha 45 anos estava em 
tratamento de câncer e, no 
último dia 27, recebeu aten-
dimento médico no Hospital 
Santos Dumont.

Ela apresentava quadro de 
síndrome respiratória aguda 
grave e, devido à complexi-
dade do estado de saúde, foi 
transferida para a Santa Casa 
de São José dos Campos. A 
mulher não resistiu às com-
plicações da doença e faleceu 
no domingo (5).

De acordo com informa-
ções da Prefeitura, ela tinha 
histórico de viagem, por meio 
de um cruzeiro marítimo que 
partiu de Santos no início de 
março. 

Como medida de preven-
ção, os familiares da vítima es-
tão em isolamento domiciliar.

Caraguatatuba investiga 
outros quatro óbitos. 

A cidade tem 92 notifica-
ções por Covid-19, oito casos 
confirmados, 11 descartados 
e 73 pessoas aguardam os 
resultados das análises.

Jéssica Dias
Lorena

Em parceria com a San-
ta Casa, a Defesa Civil está 
providenciando a instalação 
de barracas de campanha 
em combate à Covid-19 ao 
lado da unidade de Pronto 
Atendimento de Lorena. No 
espaço funcionará tempo-
rariamente também, a nova 
base do órgão.

São três barracas no local 
de aproximadamente 30 m², 
sendo uma destinada para a 
triagem, outra para sala de 
espera e outra para a equipe 
da Defesa Civil. Segundo o 
tenente Edilson Gomes, a 
intenção é unir forças com ór-
gãos públicos para atender a 
população. “Foi criado ao lado 
do Pronto Socorro um aco-
lhimento contra a Covid-19, 
onde foram disponibilizadas 
barracas de campanha, sendo 
duas do Exército e uma da 

Estrutura montada ao lado da Santa Casa de Lorena, que amplia condições de atendimento contra Covid-19

Foto: Marcelo A. dos Santos

Com estimativa de R$ 12 milhões; Prefeitura intensifica ação para retirada dos carnês

dos em quitarem o imposto 
em uma parcela única, garan-
tindo um desconto de 10%, te-
rão até o próximo dia 30 para 
efetuarem o pagamento em 
qualquer agência lotérica ou 
bancária. Já os que optarem 

pelo parcelamento deverão 
pagar a primeira parcela 
também até o fim de abril. 

Os moradores que ainda 
não retiraram os carnês do 
IPTU, podem obtê-los na sede 
da Prefeitura de segunda a 

sexta-feira das 13h às 17h. Já 
os que optarem pela emissão 
através da internet, devem 
acessar a aba ‘Serviços On-
line’ e clicarem na opção ‘2ª 
Via Carnê’ no site: aparecida.
sp.gov.br.

Defesa Civil”.
As pessoas que chegarem 

ao Pronto Socorro com sinto-
mas suspeitos de coronavírus 
serão imediatamente enca-
minhados para as barracas, 
onde farão o cadastro. Caso 
o morador necessite de um 
atendimento médico, será 
encaminhado para o interior 
da Santa Casa.  “A Defesa Ci-
vil estará no local prestando 
apoio, informações, seguran-
ça juntamente com a Guara 
Municipal. Os atendimentos 
estarão sendo feitos pela 
equipe de profissionais de 
saúde da Santa Casa”, desta-
cou Gomes.

Segundo o tenente, não 
houve um aumento no con-
tingenciamento. Atualmen-
te, o órgão conta com três 
agentes, além dos voluntários 
que fazem parte das demais 
secretarias da Prefeitura. 
Além das barracas, será feita 
a demarcação de solo.

Os profissionais terão aces-
so à internet e acesso com as 
demais secretarias. Não há 
uma data exata para início 
dos trabalhos, que devem 
acontecer somente após a 
montagem do tomógrafo, 
exclusivo para pacientes 
suspeitos ou com confirmação 
para a Covid-19. 

A promessa é de que a 
mudança da base da Defesa 
Civil para o novo local não 
prejudique o atendimento 
aos moradores. O serviço de 
chamadas de urgência para 
a Defesa Civil seguem pelos 
telefones (12) 31853519, 
(12) 997354528 e o 199.

Saúde confirma 
primeiro caso de 
coronavírus em 
Guaratinguetá

Da Redação
Guaratinguetá

Um homem de 60 anos foi 
diagnosticado com corona-
vírus em Guaratinguetá. De 
acordo com a secretaria de 
Saúde, o paciente está bem, 
mas permanece internado 
no Hospital Frei Galvão. O 
idoso tem quadro clínico 
estável, segue isolado no 
hospital, mas sem a neces-
sidade de internação na 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).

O boletim diário da se-
cretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá informa que o 
paciente não tem nenhuma 
comorbidade, complicações 
ou histórico de doenças 
que poderiam agravar seu 
quadro clínico. O paciente 
foi contaminado por trans-
missão comunitária ainda 
não identificada.

O homem é morador de 
Guaratinguetá e seu nome 
e bairro não foram divulga-
dos. As pessoas que tiveram 
contato com o paciente 
foram contatadas pelo setor 
de Vigilância e Saúde, que 
iniciou o monitoramento 
domiciliar para possíveis 
novos casos de Covid-19 
e fará o acompanhamento 
pelas próximas semanas.

Guaratinguetá, segundo o 
último levantamento da se-
cretaria de Saúde, tem seis 
pacientes internados com 
suspeita de coronavírus. Ao 
todo são 59 pessoas acom-
panhadas pela Vigilância e 
Saúde, entre internados e 
pacientes em isolamento 
domiciliar.

Estado anuncia créditos

A crise econômica gerada 
pelo novo coronavírus vem 
afetando todo o planeta e no 
Brasil isso não é diferente, mas 
para tentar amenizar esse pro-
blema, o governo do estado de 
São Paulo anunciou a libera-
ção de R$ 150 milhões para 
aquecer a economia e auxiliar 
os microempreendedores.

Serão disponibilizados R$ 
100 milhões do Banco do 
Povo e R$ 50 milhões do 
Sebrae-SP, por meio do pro-
grama Empreenda Rápido. 
A linha emergencial estará 
disponível.

Os microempreendedores 
terão o acesso à quantia de 
R$ 15 milhões a juro zero em 
parceria com o Sebrae-SP. O 
benefício é focado somente 
em quem concluiu o curso 
de qualificação no programa 
Empreenda Rápido e no pro-
grama Super MEI, do Sebrae-

-SP, e não possuam restrições 
cadastrais no CNPJ e CPF. 
Além disso, a linha de crédito 
será de até R$ 15 mil, com até 
24 meses para pagamento e 
carência de um a três meses.

Já para as grandes empre-
sas será disponibilizado o 
montante de R$ 135 milhões 
oferece linha de microcrédito 
nas condições especiais anun-
ciadas no dia 13 de março. A 
linha de microcrédito, que já é 
competitiva, está com redução 
da taxa de juros de 1% para 
0,35% ao mês. O prazo para 
pagamento passou de 24 para 
até 36 meses, já incluindo o 
prazo de carência, que aumen-
tou de 30 para até 60 dias.

O Governo do Estado já in-
jetou mais de R$ 650 milhões 
para aquecer a economia, 
por meio do Banco do Povo e 
Desenvolve SP. A medida foi 
elaborada pela Comissão Eco-
nômica, criada especialmente 
para enfrentar os efeitos 
adversos do coronavírus na 
geração de emprego e renda.
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