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Acesso ao Hospital Regional de Caraguatatuba; prefeituras cobram mais leitos para atendimento para pacintes com novo coronavírus

Parcelamento exclusivo em 21 vezes no Cartão de Crédito Santander. A oferta de 
21 vezes sem juros de R$ 18,95, ou valor à vista de R$ 398,00, para o Moto G8 Play no 
Plano Pós 15GB considera, exclusivamente, habilitação no plano indicado. Bônus de 5GB 
promocional e válido por 12 meses, podendo ser prorrogado ou cancelado atendendo a 
critério exclusivo da Claro. Oferta válida de 17/4 a 31/5/2020, ou enquanto durarem os 
estoques. Imagem meramente ilustrativa.

Em situação crítica, Caraguá cobra mais leitos no Hospital Regional
Cidade tem 4 mortos e 32 infectados pelo novo coronavírus; prefeito projeta futura falta de vagas na rede pública

Temendo registrar novas 
mortes por Covid-19 (novo 
coronavírus) em Caragua-
tatuba, a Prefeitura enviou 
na última segunda-feira um 
ofício ao Governo do Estado 
solicitando a ampliação do 
número de leitos no Hospital 
Regional do Litoral Norte. 
Além da medida, o Município 
cobra a proibição do acesso 
de turistas à cidade através 
de rodovias estaduais.

Endereçado ao governador 
João Doria (PSDB) e ao se-
cretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, o ofí-
cio do prefeito Aguilar Junior 
(MDB) ressalta a necessidade 
da abertura de vagas de inter-
nação na unidade hospitalar, 
após a cidade registrar um 
avanço preocupante da doen-
ça. Além de quatro mortos, o 
município praiano contabiliza 
32 moradores infectados.

A cidade, que também in-
vestiga dois óbitos suspei-
tos, possui 14 moradores 
internados em estado grave, 
distribuídos pela Santa Casa, 
Hospital Regional e a Casa de 
Saúde Stella Maris. “Mesmo 
com todos os nossos esforços, 
o município já constatou óbi-
tos e a perspectiva, segundo 
os especialistas, é de aumento 
da propagação do vírus e do 
crescimento exponencial do 
número de pessoas infectadas 
nos próximos dias”, justificou 
Aguilar.

Pelo site oficial da Prefei-
tura, o chefe do Executivo 
ressaltou ainda que a cidade 
conta com um número redu-
zido de leitos hospitalares de 
isolamento, capazes de aten-
derem a demanda de vítimas 
da pandemia. 

Construído através de um 
investimento estadual de 
R$ 188 milhões, o Hospi-
tal Regional de Caraguá foi 
aberto por Doria em 30 de 
março para o atendimento 
exclusivo de pacientes com 
suspeita ou diagnosticados 
com coronavírus. Na épo-
ca, o governador explicou 
que a abertura era prevista 
para o fim de junho, mas foi 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

antecipada como forma de 
precaução para garantir que 
moradores do Litoral Norte 
tenham um acesso mais ágil 
a leitos durante a pandemia, 
não dependendo de vagas nos 

hospitais regionais do Vale 
do Paraíba, que funcionam 
em São José dos Campos e 
Taubaté.

A unidade do Litoral conta 
com dez leitos de UTI, equi-

pados com respiradores, e 
outros dez de enfermaria 
para o atendimento de casos 
de Covid-19. De acordo com 
a secretaria de Saúde do 
Estado, até esta quarta-feira 

(6), metade dos leitos de UTI 
já estavam ocupados. 

Em seu ofício, Aguilar solici-
tou ainda que Doria restrinja 
a entrada de carros de turistas 
à cidade litorânea por medida 

de segurança ao contágio. 
“Estamos preocupados com o 
grande fluxo de pessoas que 
acessam o nosso município 
pelas rodovias estaduais, 
principalmente a Tamoios. 
Solicitamos que sejam adota-
das medidas restritivas, como 
o fechamento da rodovia para 
os não residentes da cidade e 
aos serviços que não sejam 
essenciais, além da adoção 
de barreiras sanitárias”.

Em nota oficial, a secretaria 
de Saúde do Estado informou 
que se necessário, mais leitos 
serão ativados no Hospital 
Regional de Caraguá. O nú-
mero de possíveis novas va-
gas não foi revelado. A pasta 
ressaltou ainda que a cidade 
praiana recebeu recente-
mente um apoio estadual de 
R$ 957 mil para aplicar em 
ações de enfrentamento à 
pandeia. 

Em relação ao pedido de 
interdição da rodovia Ta-
moios, o Estado afirmou que 
“é solidário aos pedidos dos 
prefeitos do Litoral, mas 
adianta que, por ora, não vai 
impor restrições em rodovias 
e que elas devem ser utiliza-
das apenas para o transporte 
de produtos essenciais como 
alimentos, remédios e insu-
mos hospitalares, e não para 
o turismo (trecho da nota)”.
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Máscaras obrigatórias em 
todo estado a partir de hoje
Medida é válida para circulação em locais públicos; punições ficam a cargo de prefeituras

Todas as 645 cidades do 
estado de São Paulo tem uso 
obrigatório de máscaras de 
proteção a partir desta quin-
ta-feira, quando entra em vigor 
as determinações do decreto 
publicado na última terça-feira, 
pelo governador João Doria 
(PSDB). A medida será aplicada 
para qualquer espaço público. 
Com 693 casos confirmados 
de Covid-19, a RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
conta com municípios que já 
haviam decidido pelo uso do 
equipamento. A medida, de 
acordo com o governador, não 
deve interferir nas decisões 
dos municípios referente às 
penalidades, já que a punição 
pelo descumprimento das 
regras para uso de máscaras 
ficará a cargo de cada uma das 
prefeituras paulistas.Movimento em feira livre de Lorena; após decreto do governador João Doria, uso de máscaras nas ruas terá fiscalização de prefeituras Pág. 4 Pág. 4

Pinda retoma 
regularização 
de 336 casas 
clandestinas

Dando continuidade ao 
processo de regularização 
fundiária de núcleos ha-
bitacionais clandestinos 
em Pindamonhangaba, 
a Prefeitura revelou na 
manhã da última quarta 
quarta-feira (6) que iniciará 
neste mês a entrega dos 
documentos de legitimação 
de moradias que abrigam 
336 famílias. Já uma par-
ceria com o Estado, retirará 
também da clandestinidade 
outros 1550 imóveis até 
o fim do ano. Buscando 
garantir a valorização de 
casas e a autorização legal 
para promover melhorias 
na infraestrutura de qua-
renta contra a Covis-19, 
núcleos habitacionais ir-
regulares, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Isael Domingues 
(PL) adotou em 2018 um 
plano de ações para viabi-
lizar as regularizações dos 
locais.

Fotos: Marcelo A dos Santos
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Uso de máscaras passa a ser obrigatório 
para 645 cidades do estado nesta quinta
Medida é válida para circulação nas ruas e outros locais públicos; punições ficam a cargo das prefeituras

Fotos: Marcelo A dos Santos

Passageiro aguardando o ônibus do transporte público; fiscalização e multas sobre máscaras sob de responsabilidade das prefeituras
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A partir desta quinta-feira, 
todas as 645 cidades do es-
tado de São Paulo terão uso 
obrigatório de máscaras de 
proteção. Entra em vigor as 
determinações do decreto 
publicado na última terça-
-feira, pelo governador João 
Doria (PSDB). A medida será 
aplicada para pessoas que 
andarem em qualquer espaço 
público. Com 693 casos con-
firmados de Covid-19, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) conta com municípios 
que já haviam decidido pelo 
uso do equipamento.

A medida, de acordo com 
o governador, não deve in-
terferir nas decisões dos 
municípios referente às pe-
nalidades, já que a punição 
pelo descumprimento das 
regras para uso de máscaras 
ficará a cargo de cada uma 
das prefeituras paulistas. 
Cada prefeito deve determi-
nar como será a fiscalização 
e punição, que devem ser 
informados e oficializados 
em decretos municipais. “A 
regulamentação sobre even-
tuais punições aos que deso-
bedecerem a essa medida se-
rão de responsabilidade das 
prefeituras”, destacou Doria, 
na última segunda-feira. O 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

governador frisou ainda que 
a multa para desobediência 
ao decreto pode chegar a R$ 
276 mil.

Cidades como Guaratin-
guetá, Pindamonhangaba, 
Caraguatatuba, Cruzeiro e 
Piquete já haviam tornado 
obrigatório aos moradores, 
comerciantes e trabalha-
dores o uso de máscaras, 
para reforçar o combate da 
doença pela região, com re-
gulamentações de punições 
aos que não seguirem as 
orientações.

Há um mês, o uso foi de-
cretado pelo prefeito Marcus 
Soliva (PSC) em Guaratin-
guetá. Desde o último dia 7 
de abril, a cidade passou a 
fiscalizar a ação no comércio 
e o uso nas ruas. Para auxi-
liar quem não tem acesso ao 
material, foram distribuídas 
máscaras em todas as feiras 
do município.

Em Pindamonhangaba, 
a Prefeitura determinou a 
obrigatoriedade para quem 
acessar os estabelecimen-
tos de serviços essenciais, 
além do uso em serviços de 
transporte público coletivo 
ou de transporte individual 
de passageiros, em decreto 
no dia 22 de abril.

Outra cidade que também 
já havia decretado o uso do 
material é Cachoeira Pau-
lista. Desde o último dia 4, 
a Prefeitura definiu que o 

descumprimento das orien-
tações, terá como penalidade 
advertência na primeira 
ocorrência e multa na se-
gunda denúncia.

No município de Cruzeiro, 
a fiscalização municipal 
passou a focar o uso de 
máscaras no último dia 
16. O decreto do prefeito 

Thales Gabriel (PSD) desta-
cou estabelecimentos que 
seguiram com serviços em 
meio à quarentena como 
farmácias, supermercados, 
lojas de conveniência, pada-
rias, postos de combustíveis, 
funerárias, transportadoras, 
meios de comunicação, segu-
rança privada, bancos, lojas 
de material de construção e 
distribuidoras de gás.

Quem não atende as re-
gras no município pode 
pagar multa que varia de R$ 
500 a R$ 8 mil, além do fe-
chamento dos locais durante 
a pandemia do Covid-19.

Além dos estabelecimen-
tos, vans e ônibus do trans-
porte coletivo também são 
fiscalizados, além de pedes-
tres em espaços públicos 
como ruas, avenidas e pra-
ças. De acordo com a Prefei-
tura, a cidade “já está ciente 
da legislação e a supervisão 
será intensificada a partir 
de amanhã (7). As multas 
e valores já constam no de-
creto estadual e a Prefeitura 
não precisará omitir nova 
legislação sobre a aplicação”.

Na última semana, Piquete 
e Ubatuba também tornaram 
o uso obrigatório. Em cida-
des como Lorena, o poder 
público não havia decretado 
normas para mascaras antes 
da decisão de Doria, mas as 
regras passam a ser as mes-
mas onde o uso já haviam 
sido ordenado.

Isolamento – De acordo 
com dados do Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
do Governo de São Paulo, 
no último dia 5, o estado 
atingiu 47% de isolamento, 
bem abaixo dos 50% colo-
cados por João Doria como 
taxa mínima contra o novo 
coronavírus.

O governador havia deter-
minado taxa de 70% como 
ideal para a flexibilização 
das atividades no estado, 
esperada para o dia 11. Mas 
longe do índice mínimo, as 
medidas do tucano devem 
arrefecer. “Nós temos dito 
e repetido que nenhuma 
medida de flexibilização 
será adotada no estado de 
São Paulo se não tivermos a 
média entre 50 e 60%. Essa 
é a orientação da medici-
na, da ciência e da saúde. 
Infelizmente não estamos 
alcançando essa média”.

Entre os municípios, qua-
tro cidades da RMVale se-

guem em destaque como as 
que tiveram maior índice de 
isolamento social. O melhor 
aproveitamento é de São 
Sebastião com 63%, segui-
do de Ubatuba com 61%. 
Além das cidades do Litoral 

Norte, Lorena com 60% e 
Cruzeiro, com 58%, fecham 
o top quatro. Outras duas 
cidades da região aparecem 
entre as de melhor índice: 
Caraguatatuba com 55% e 
Pindamonhangaba com 54%.

Jovem usa máscara no Centro de Lorena; decreto passa a valer hoje

Fotos: Marcelo A dos Santos

FIQUE
A SALVO DO

COVID-19.

Ética e transparência, a serviço do po.
GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

O Coronavírus (COVID-19) causa uma doença respiratória semelhante à 
gripe com sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, pneumonia. 
• Proteja-se lavando as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
• Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir.
• Evite aglomerações se estiver doente.
• Mantenha os ambientes bem ventilados.
• Não compartilhe objetos pessoais.

A CÂMARA CONFIA NA ATITUDE POSITIVA DA NOSSA GENTE PARA 
VENCER A BATALHA CONTRA O CORONAVÍRUS.

www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

O MELHOR REMÉDIO CONTRA O
CORONAVÍRUS É A INFORMAÇÃO.
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TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 600,00 Telefone: 
99709-8800 ou 3125-
7424
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso. Telefone; 
3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 
Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
1.000.00. Telefone: 
99160-9218
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem. 
Ótima localização. 
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobi-
liada, valor R$ 650.00 
no Village Santana, 
interessados, ligar: 
3125-7464
Aluga-se kitnet na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, ótimo preço. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento 
no Beira Rio 1 com 
1 vaga coberta, 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área 
de serviço excelente. 
Telefone: 99676-2177
Aluga-se chácara 
para festas, bairro 
Bom Jardim. Tele-
fone: 3125-7437 ou 
99114-5073
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488

Banca de Jornal em 
ótima localização em 
Guaratinguetá, tratar 
com o proprietário. 
Telefone: 99707-6207
Vendo uma Pitbike 
60,00, 1 capacete 
amarelo 20.00 e 1 
porta de vidro 60,00. 
Telefone: 3013-8784 
ou 99141- 7904
Frete, mudanças e 
carreto em geral é 
com o expressinho 
mineiro em toda a 
região e capital. Te-
lefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Vendo em Aparecida, 
mesa com 4 cadei-
ras, torneada. 1 arca 
grande que acompa-
nha guarda roupa de 
solteiro e cadeiras 
avulsas. Telefone: 
3105-3674
Preciso de um gabi-
nete antigo de máqui-
na de costura singer 
que cabe na máqui-
na. Falar com Cida. 
Telefone: 3125-7072
Vende-se um Totem 
Luminoso, para fa-
chada em aço, super 
resistente, completo, 
fechamento e  lâmpa-
das. Telefone: 99785-
6236
Vendo um Acordeon 
Longhini 80, baixos e 
violão gianinni. Tele-
fone: 98877-8501
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 

Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Anderson pintor, or-
çamento sem com-
promisso. Telefo-
ne: 99676-3124 ou 
98898-7360
Carlos Pirão. Faço 
calhas, rufos, pinga-
deiras, telhados. Pin-
tura interna e externa. 
Telefone: 98230-2793 
ou 98145-3533
Estágio de Direito a 
partir do 4º ano ou já 
formado. Enviar cur-
riculo para franquia-
vale@yahoo.com.br
Trabalho como cuida-
dora, acompanhante 
hospitalar, diurno, 
noturno, contato Gil-
mara. 
Telefone: 99168-3136
Vendo padaria mais 
charmosa da cidade, 
área nobre, freguesia 
formada. Negócio de 
ocasião. 
telefone: 98145-3109
Vende-se impresso-
ra HP, deskjet 3050, 
sem fio, impressora 
e scanner R$ 150.00. 
Telefone:
99676-2177
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas de 
cadeiras e poltronas 
para escritório. Ligue 
12 3887-1899
Vendo quiosque de 
doces, em Ubatuba 
contendo 2 balcões 
demonstrador refri-
gerados, 1 freezer 
vertical pequeno, 1 
freezer/geladeira ho-

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

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11) 
98351-1966
PINDA – vendo We-
ekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – 
Tr.F: 99140-3069
PINDA – vendo Fox 
Trend 1.0 8v ano 
2011 – 4pts – cinza 
- abaixo da tabela. 
Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 
1.8 8v – 4pts – G 
– d i r /ar / t r v.  Tr.F: 
99145-4820 
Vendo um gol G7, 
ano 2017, comple-
to, econõmico, pre-
ço justo. Somente 
vendas. Telefone: 
99662-1964
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
PINDA – vendo Cor-
sa Wind 1.0 ano 98 
IPVA ok – G – 2 pts 
– prata. Tr.F: 99798-
8701
PINDA – vendo C4 
Pallas 2.0 automático 
– prata. Tr.F: 98156-
4404
PINDA – vendo Sa-
veira G3 1.6 ano 
2003 – preta – G – 
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Mon-
tana Conquest 1.4 
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF: 
99103-3527
TAUBATÉ – vendo 
Yamaha Fase 250 
ano 2017 – único 
dono, 10.000 Km ro-
dados IPV 2020 ok, 
Tr.F: 98227-9186
Vende-se um Ecos-
port, em Lorena, fsl, 
1.6, flex, ano 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756 ou 3152-3071
Vendo Pál io, 1.0, 
ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 
15 . 8 0 0 .0 0 ,  IPVA 
p a g o .  Te l e f o n e : 
98823-7761 
Vende-se Onix, ltz,, 
ano 2014, flex, dire-
ção, vidro elétrico, 
trava elétr ica, to -
talmente revisado. 
IPVA pago. Telefone: 
99665-2324
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta 1.0 8v ano 
2006/07  – dir/trv/vd 
elétrico – Flex – pra-
ta. Tr.F: 99101-4072
TAUBATÉ – vendo 
XRE 300 ABS ano 
2013 – Flex. Tr.F: 
99685-9549
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta Class 1.0 8v 
ano 2008 – Flex – 
preto – 4pts IPVA ok. 
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo 
Cross Fox 1.6 ano 
2014 – 30.000km 
-  IPVA ok – ótimo 
estado. Tr.F: (11) 
94479-2232
TAUBATÉ – vendo 
Mer iva Max x 1.4 
MPFI 8v ano 2011 
- Flex – 5 pts. Tr.F: 
98707-6587
TREMEMBÉ – vendo 
XRE 300 ano 2014 – 
branca – ótimo esta-

do. Tr.F: 99236-7953
TREMEMBÉ – vendo 
Prisma Sedan Joy 
2.5 8v ano 2012 – 
4pts Flex Power. Tr.F: 
98274-1562
TREMEMBÉ – vendo 
Fusion 2.3 16v 162 
cv automático ano 
2006 – G – preto. 
Tr.F: 99650-0044
TREMEMBÉ – vendo 
Fusca 1600 ano 1981 
1.6 motor/cambio/
lataria/doc. Ok. Tr.F: 
99200-7869    
TREMEMBÉ – vendo 
Ka 1.0 8v ano 2013 – 
Flex – vd/trv elétrica 
– branco – IPVA ok. 
Tr.F: 99206-7683
TREMEMBÉ – ven-
do Honda Civic Se-
dan1.8 16v ano 2008 
– prata- Flex. Tr.F: 
97404-5192

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 

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

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
Vendo terreno no 
Campo do Galvão, 
medindo 900m², lotes 
juntos no valor de 
1 milhão e 300mil. 
Telefone 3132-8151 
ou 99709-0300
Vende-se casa Coo-
pemi, com 3 quartos 
(sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem. Total de 300m². 
Valor 420mil. Aceito 
financamento. Tele-
fone: 3132-8151 ou 
99709-0300
Vendo uma casa para 
reforma, preço ava-
liado como terreno. 
em Guaratinguetá no 
bairro da 
Pedreira. Escritura e 
IPTU, tudo certinho. 
Valor R$: 85.000.00. 
Mais informações no 
telefone: 12 99108-
2244
Vende-se apartamen-
to no centro de Gua-
ratinguetá, próximo 
ao Colégio do Carmo, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, vaga 
para garagem. Valor: 
165mil. Aceita 
apartamento em Lo-
rena como parte de 
pagamento. Telefo-
ne: 99220-2035 ou 
99759-5353
Vendo chacara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos fun-
dos, piscinas natu-
rais. Local lindo.
telefone: 99614-2077
Vendo casa no São 
Manoel, reformada e 
quitada, com piscina. 
Valor de ocasião. R$ 
115mil.
Telefone: 3013-6471 
ou 98811-1252
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 
metros da cachoeira 
do ipiranguinha
em término de cons-
trução, faltando ape-
nas acabamentos 
de pisos na cozinha, 
banheiro e sala.
Parte de cima com 
uma suíte. Terreno 
mede 7.5 metros de 
frente por 18 de fun-
do. Telefone: 
86 98180-3171
Vendo casa no Jar-

rizontal armário, re-
gistradora. Telefone: 
11 7237-0912 ou 12 
99778-6988
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes 
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-
ciais. Telefone: 12 
97401-1024
Transporte de peque-
no porte em Cara-
guatatuba e em todo 
litoral norte. Ligue 12 
98114-7031
Your  House Cle-
an, sua casa limpa. 
Faxineiras e diarista. 
Profissionais com ex-
periências e aptas a 
realizar faxinas em 
residências ou escri-
tórios. Telefone: 12 
98203-0615
A mangtube de Uba-
tuba trabalha com 
diversos t ipos de 
mangueiras e cone-
xões. Atendemos os 
mais variados seto-
res industriais forne-
cendo mangueiras 
montadas, confirme a 
necessidade de cada 
cliente. Telefone: 12 
99700-7559

TAUBATÉ – vendo 
máquina de café ex-
presso, pouco uso. 
Tr.F: 98118-5367
TAUBATÉ – vendo 
pia de lavabo már-
more italiano. 1,30 
–cuba 45cm. Tr.F: 
99168-9576
TAUBATÉ – vendo 
cadeirinha p/carro 
– preta/vermelha – 
ótimo estado. Tr.F: 
99128-9851
TREMEMBÉ – ven-
do fogão industrial 
Alfa – higienizado 0 
66 bocas, chapa e 
banho maria. Tr.F: 
98138-6484
ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 

dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vendo chácara no 
Bom Jardim, com 
área de 2000m², pla-
na, com escritura, 
bom local. R$
165.000.00. Telefone: 
99614-2077
Vendo casa no Portal 
das Colinas, 3 quar-
tos, sala, cozinha, 
2 banheiros, quin-
tal grande, espaço 
bom para lazer. R$ 
560.000.00. Telefone: 
99614-2077
Vende-se casa no 
bairro São Benedito, 
com 2 quartos, 2 ba-
nheiros, sala, cozinha 
grande e quintal. R$ 
198.000.00. Telefone: 
3132-4901
Vendo um aparta-
mento MRV em Apa-
recida, 2 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. R$ 
130.000.000. Telefo-
ne: 98811-1252 ou 
99740-7121
Vende-se uma casa 
no pedregulho, com 
1 quarto, sala, cozi-
nha banheiro, quintal. 
Valor R$
145.000.00. Contato; 
3132-8151 ou 99709-
0300
Vendo casa no bairro 
Santa Rita, próximo 
ao Hospital Frei Gal-
vão, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal, garagem. Va-
lor R$ 175.000.00. 
Contato: 3132-8151
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 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, 
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A Prefeitura de Lorena 
confirmou a primeira morte 
por Covid-19 (novo corona-
vírus) na cidade. A vítima é 
uma idosa de 72 anos que 
tinha doença cardiovascular 
e faleceu no último dia 30.

De acordo com a nota do 
Município, a mulher foi aten-
dida na Santa Casa de Miseri-
córdia, no último dia 24, com 
sintomas característicos da 
Covid-19, como falta de ar, 
febre e tosse.

O estado de saúde da idosa 
era estável e permanecia em 
isolamento social, na enfer-
maria da unidade de saúde, 
mas no dia 29, houve uma 
complicação e agravamento 
no caso e ela foi transferida 

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

Paciente de 72 anos que faleceu no último dia 30, passou por tratamento de oito 
dias na Santa Casa de Misericórdia; cidade chega a 25 casos suspeitos de Covid-19

para a UTI (Unidade Terapia 
Intensiva), onde não resistiu 
e faleceu na madrugada do 
dia 30.

A coleta para análise do 
laboratório credenciado pelo 
Estado foi feita no dia da in-
ternação e o resultado saiu 
13 dias depois. A secretaria 
de Saúde enfatizou ainda que 
“a paciente é comunicante 
domiciliar (mora no mesmo 
local) direto de um paciente 
que se encontra internado na 
UTI da Santa Casa de Lorena 
com resultado positivo para 
Covid-19”.

A cidade tem 12 conta-
minações confirmadas e 25 
aguardam resultado, sendo 
cinco estão internados na 
UTI da Santa Casa, um pa-
ciente está na UTI e outro na 
enfermaria de um hospital 
particular.

Pronto Atendimento em Lorena, cidade que registrou a primeira morte confirmada pelo novo coronavírus

Fotos: Francisco Asis

Pinda anuncia regularização de 336 moradias clandestinas

Idosa é confirmada como primeira 
morte por coronavírus em Lorena

Ação beneficia famílias de baixa de renda; outros 1550 imóveis podem ser contemplados em 2020 no município

Dando continuidade ao 
processo de regularização 
fundiária de núcleos habi-
tacionais clandestinos em 
Pindamonhangaba, a Prefei-
tura revelou na manhã desta 
quarta-feira (6) que iniciará 
neste mês a entrega dos 
documentos de legitimação 
de moradias que abrigam 
336 famílias. Já uma par-
ceria com o Estado, retirará 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

também da clandestinidade 
outros 1550 imóveis até o 
fim do ano.

Buscando garantir a valo-
rização de casas e a autori-
zação legal para promover 
melhorias na infraestrutura 
de quarenta núcleos ha-
bitacionais irregulares, a 
atual gestão municipal, co-
mandada pelo prefeito Isael 
Domingues (PL) adotou em 
2018 um plano de ações para 
viabilizar as regularizações 
dos locais.

Além de firmar uma parce-

ria Governo do Estado para 
a implantação de seu prin-
cipal programa de regulari-
zação de bairros, o ‘Cidade 
Legal’, que até o fim de 2020 
retirará da clandestinidade 
mais de quatrocentas mo-
radias distribuídas pelos 
núcleos Mossoró, Queiróz e 
Karina Ramos, a Prefeitura 
lançou no início de 2019 seu 
próprio plano: o “Meu Bair-
ro é Legal”. Através desta 
iniciativa municipal, que há 
cerca de um ano realiza os 
estudos técnicos e trâmites 

burocráticos fundiários ne-
cessários, serão emitidos até 
o fim de maio os documentos 
de legalização de outros 336 
imóveis, espalhados pelos 
núcleos: Paulino de Jesus 
(88), Campinas (65), Cam-
pininha (60) e Feital (123).

O secretário de Habitação, 
João Gontijo, ressaltou que a 
regularização garantirá mais 
tranquilidade aos morado-
res, já que eles se tornarão 
oficialmente proprietários 
dos imóveis. “Unimos a ex-
periência e parceria com o 

Governo do Estado junto à 
expertise que nosso pessoal 
adquiriu para atingir um só 
objetivo: trazer a segurança 
jurídica e a regularização de 
casas e bairros”.

O chefe da pasta revelou 
ainda que já foram iniciados 
os trabalhos técnicos, como 
estudos de topografia dos 
terrenos, e burocráticos para 
a regularização de cerca 
de setecentas moradias no 
bairro Goiabal e outras quase 
seiscentas no Vila São Bene-
dito. Os procedimentos são 

realizados pelo Itesp (Insti-
tuto de Terras do Estado de 
São Paulo), que possui um 
convênio com o Município 
desde o fim de setembro do 
ano passado. “Importante 
deixar claro que a primeira 
fase da ação no Vila São 
Benedito já ‘está no forno’, 
porém, no Goiabal, devido 
à pandemia do Covid-19, o 
Itesp teve que reduzir seu 
quadro e o processo poderá 
demorar um pouco mais do 
que estávamos prevendo”, 
explicou Gontijo.

A visitação aos túmulos nos 
cemitérios, em Pindamonhan-
gaba, está suspensa para o 
próximo domingo, quando é 
comemorado o Dia Das Mães. 
A medida tenta evitar o en-
contro público e aglomeração 
de pessoas na segunda data 
com maior movimentação, 
o que facilitaria o avanço do 
novo coronavírus na região.

O responsável pela Igreja 
Matriz, o padre Kleber Ro-
drigues recomendou que os 
fiéis façam suas orações sem 
sair de casa, acompanhando 
atos litúrgicos e missas por 
meio da internet. Os atendi-
mentos nos cemitérios estão 
voltados exclusivamente para 
sepultamentos com somente 
a presença de familiares. 
Até o momento, Pinda tem 
duas mortes causadas pelo 
coronavírus e nove pessoas 
estão internadas em hospitais 
públicos e privado.

Da Redação
Pindamonhangaba

Cemitérios de 
Pinda fechado 
para o Dia 
Das Mães


