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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.

Aparecida tem
novo caso e
quarentena
vai até o dia 31
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Unidade de tratamento de água e esgoto da Sabesp em Ubatuba; cidade do Litoral Norte amplia atendimento para moradores do bairro Angelim

Quatro cidades 
têm novos casos 
de coronavírus

Prefeitura de Ubatuba avança em processo de 
implantação de sistema de água no Angelim
Sabesp conclui instalação de tubulações no bairro; melhoria contempla 179 famílias carentes

Depois de mais de duas dé-
cadas de espera em Ubatuba, 
os moradores do loteamento 
Angelim estão próximos de 

Lucas Barbosa
Ubatuba

começarem a contar com 
água tratada nas torneiras 
de suas casas. Viabilizada 
após a regularização do bair-
ro, a implantação da rede de 
canalização foi concluída na 
última semana e beneficiará 
em breve 179 famílias de 

baixa renda.
Ocupado cladestinamente 

no fim da década de 1990 na 
região do bairro Taquaral, o 
loteamento Angelim foi con-
templado por um programa 
municipal de regularização 
fundiária, o “Ubatuba Legal”, 

no fim do primeiro semestre 
de 2018 após ordem do 
prefeito Délcio Sato (PSD). 
A iniciativa buscava atender 
uma antiga reivindicação 
das famílias do local, que his-
toricamente conviviam com 
uma série de transtornos 

já que não podiam contar 
com energia elétrica, água 
tratada e rede de esgoto em 
suas moradias irregulares. 
Após pouco mais de um ano 
de trabalhos técnicos, como 
estudo topográfico da área 
e cadastramento dos resi-
dentes, e demais trâmites 
burocráticos necessários, 
o Angelim foi regularizado 
em junho do ano passado. 
Reconhecido na sequência 
como bairro pelo Cartório 
de Registro de Imóveis de 
Ubatuba, o Angelim teve 
como primeiro benefício a 
implantação do sistema de 
energia elétrica em suas vias 
e moradias. 

Já em fevereiro de 2020, 
a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo) iniciou 
as instalações das redes de 
canalização de água, que 
contam com tubulações de 
2,5 km, orçadas em apro-
ximadamente R$ 130 mil. 
Na última sexta-feira (8), a 
Companhia implantou os 
primeiros hidrômetros (apa-
relho de medição do volume 
de água fornecido) do bairro. 
A ação foi acompanhada por 
Sato, membros do Executivo 
e representantes da Com-
panhia 

De acordo com a Sabesp, 
o próximo passo será a ins-
talação dos cavaletes (peça 
que possibilita a colocação 
do hidrômetro e filtros) nas 
179 moradias contempladas. 
A expectativa é que o serviço 
seja concluído até o início 
de junho. 

As famílias do Angelim que 
ainda não realizaram oficial-
mente o pedido de instalação 
da rede de água em suas 
residências, devem entrar 
em contato o mais breve pos-
sível com a Sabesp através 
do telefone 08005-50195. 
O serviço pode também ser 
solicitado pelo site oficial da 
companhia, o sabesp.com.br.
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Depois de dois anos tra-
mitando, a Justiça deu seu 
parecer final ao projeto apro-
vado em 2018 pela Câmara 
de Aparecida, que autorizava 
empréstimo de R$ 8 milhões 
para que a Prefeitura pudesse 
terminar as obras da ETE (Esta-
ção de Tratamento de Esgoto). 
A juíza Luciene Belan Ferreira 
Allemand atendeu ação popu-
lar dos vereadores Ana Alice 
Vieira Braga, José Reis Júnior, 
o Dudu e Carlos Alexandre 
Rangel, o Xande. Ficou deter-
minado a “...anulação do ato 
de comunicação de votação 
dos Projetos de Lei nº 20, 21 
e 22/2018 e as Leis oriundas 
deles, bem como, quaisquer 
atos oriundos deles, cessando 
todos os efeitos que tiveram 
até o presente momento em 
razão da declarada nulidade... 
(trecho do despacho)”. Os par-
lamentares ingressaram com 
pedido, após saírem derrota-
dos na votação do projeto, em 
julho de 2018.

Ação julgava autorização da Câmara para utilizar recursos no tratamento de esgoto

Justiça suspende empréstimo
de R$ 8 milhões para Aparecida
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As Prefeituras de Caragua-
tatuba, Ubatuba, Lorena e 
Guaratinguetá confirmaram, 
nesta quarta-feira (13), sete 
novos casos do novo corona-
vírus, a Covid-19. Somente 
no Litoral Norte, são três 
novas contaminações, sendo 
duas em Ubatuba e uma em 
Caraguá.

Os municípios ainda enfren-
tam dificuldades para barrar 
o avanço da doença na região. 
Ubatuba já identificou 37 
casos da doença, enquanto a 
cidade vizinha tem 33, com 
quatro óbitos confirmados.

Em Guará, as confirmações 
foram de duas mulheres, de 
31 e 39 anos, e também de 
um homem de 65 anos. Os três 
pacientes não precisaram de 
internação e farão o atendi-
mento em isolamento social 
em casa. A cidade soma 22 
contaminações.

A quarta cidade a contar 
com novo caso de Covid-19 
nesta quarta-feira é Lorena, 
que chegou a 27 casos confir-
mados. O município já regis-
trou duas mortes pela doença.

Da Redação
RMVale

As unidades escolares de 
Potim estarão abertas a partir 
da próxima semana para o 
atendimento nas secretarias. As 
aulas presenciais no município 
foram paralisadas no dia 23 
março, mas no mesmo dia se 
iniciou via internet. Segundo 
a secretaria de Educação, o 
horário de funcionamento das 
8h às 12h e das 13h às 17h, de 
terça a quinta-feira.

Ainda sem aulas, 
escolas de Potim 
têm secretarias 
retomadas

Aparecida confirmou o seu 
terceiro registro de novo co-
ronavírus e prorrogou a qua-
rentena até o fim de maio. O 
município ainda investiga mais 
quatro casos e atualizou as 
regras para combate à doença. 
O decretado assinado segue a 
determinação estadual feita 
pelo governador João Doria 
(PSDB).
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Depois de dois anos tra-
mitando, a Justiça deu seu 
parecer final ao projeto apro-
vado em 2018 pela Câmara 
de Aparecida, que autorizava 
empréstimo de R$ 8 milhões 
para que a Prefeitura pudes-
se terminar as obras da ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgoto). Na decisão, a juíza 
Luciene Belan Ferreira Alle-
mand atendeu ação popular 
proposta pelos vereadores 
Ana Alice Vieira Braga, José 
Reis Júnior, o Dudu e Carlos 
Alexandre Rangel, o Xande. 

De acordo com o parecer 
final, ficou determinado a 
“...anulação do ato de co-
municação de votação dos 
Projetos de Lei nº 20, 21 e 
22/2018 e as Leis oriundas 
deles, bem como, quaisquer 
atos oriundos deles, cessando 
todos os efeitos que tiveram 
até o presente momento em 
razão da declarada nulidade... 
(trecho do despacho)”. 

Os parlamentares ingres-
saram com pedido, logo 
após saírem derrotados na 
votação do projeto, colo-
cado em votação em julho 
de 2018, a toque de caixa 
pela administração do então 

Rafael Rodrigues
Aparecida

Ação julgava autorização da Câmara para utilizar recursos na Estação de Tratamento de Esgoto
prefeito Ernaldo Cesar Mar-
condes (MDB), hoje afastado 
do cargo.

Na oportunidade, os vere-
adores que compunham a 
bancada de oposição, cobra-
vam mais tempo para avaliar 
o projeto, que teve dois dias 
para ser votado. Além disso, 
pediram também mais expli-
cações sobre a aplicação do 
recurso. 

"Eles não respeitaram o 
processo legislativo, e não 
responderam as indagações 
feitas pelos vereadores. O 
projeto foi apresentado sem 
justificativa, explicações. Eles 
sequer responderam como 
eles chegaram ao valor de 
R$ 8 milhões”, afirmou a 
vereadora Ana Alice Braga 
(Podemos).

Até o fechamento desta 
edição, a informação da Câ-
mara era de que a Casa não 
havia sido notificada. O ve-
reador Marcelo Marcondes, 
que presidia o legislativo na 
época da votação, lamentou 
a decisão. “Não fui notifica-
do, talvez nem seja. Cabe a 
Câmara, porque houve total 
legalidade e transparência 
nos atos, seguimos todas as 
orientações jurídicas. Quem 
perde é a cidade com a não 
realização dessa obra, e 

Prefeitura de Aparecida; Justiça suspense empréstimo de R$ 8 milhões após dois anos de discussões
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Após dois anos, Justiça suspende empréstimo 
de R$ 8 milhões para Prefeitura de Aparecida

agora cabe as autoridades 
analisarem o que deve ser 
feito”.

O secretário municipal de 

Administração de Aparecida, 
Rafael Bueno, revelou que a 
Prefeitura já foi notificada, 
mas não vai recorrer da 

decisão. “Referente a esse 
processo fomos notificados, 
e conforme consta foi uma 
ação popular. Ele já foi até 

extinto e a Prefeitura não 
chegou a sequer fazer o em-
préstimo”, confirmou Bueno, 
que alegou que a decisão 
não afeta os cofres da admi-
nistração.

Empréstimo - A Câmara 
aprovou por 5 votos a 3 o 
projeto que autoriza a Pre-
feitura a buscar crédito com 
à Agência de Fomento do Es-
tado – Desenvolve São Paulo, 
no valor de R$ 5 milhões. A 
matéria contempla também 
abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento 
do Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de R$ 3 
milhões.

Os R$ 8 milhões autoriza-
dos serão empregados em 
projetos relacionados ao 
tratamento e coleta de esgoto 
na cidade, como a finalização 
da ETE (Estação de Trata-
mento de Esgoto), construída 
pelo Estado, no valor de R$ 
22 milhões, mas que nunca 
funcionou efetivamente.

Em setembro de 2018, 
mesmo aprovado, o projeto 
não foi aceito pelo governo, 
que legou falhas na elabora-
ção do texto. Em dezembro 
do mesmo ano, a Justiça ha-
via suspendido liminarmente 
o pedido do recurso, aten-
dendo o pedido da oposição.

Aparecida confirmou o seu 
terceiro registro de novo co-
ronavírus e prorrogou a qua-
rentena até o fim de maio. O 
município ainda investiga mais 
quatro casos e atualizou as 
regras para combate à doença.

O novo decretado assinado 
nesta segunda-feira, segue a 
determinação estadual feita 
pelo governador João Doria 

Aparecida confirma mais um caso de Covid-19 e prorroga quarentena
Marcelo A. dos Santos
Aparecida

(PSDB), prorrogando os ven-
cimentos dos tributos muni-
cipais em conta única para o 
dia 30 de junho, podendo o 
pagamento ser feito na Caixa 
Econômica Federal (valor igual 
ou superior a R$ 2 mil) ou 
casas lotéricas (valor inferior 
a R$ 2 mil).

Além da prorrogação, a GCM 
(Guarda Civil Municipal) e 
os setores da fiscalização da 
Prefeitura estão autuando os 
estabelecimentos não essen-
ciais que estiverem abertos. 

A desobediência pode levar 
a perda do alvará de funcio-
namento. O uso de massacra 
continua sendo obrigatório.

Covid-19 - A RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) ultrapas-
sou a marca de mil infectados 
pelo novo coronavírus (1040) 
e 44 mortes. A saúde regional 
ainda aguarda o resultado 
de exames para 939 casos 
suspeitos e 28 óbitos. Em com-
paração com um mês anterior, 
o número de infectados subiu 

562%. No total, trinta cidades 
da região contam com casos 
confirmados, e oito com ao 
menos um caso suspeito. Ape-
nas Monteiro Lobato não tem 
casos registrados da doença.
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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. 

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-
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: 

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 

fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 

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 

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

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
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

99128-9851
TREMEMBÉ – ven-
do fogão industrial 
Alfa – higienizado 0 
66 bocas, chapa e 
banho maria. Tr.F: 
98138-6484
ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
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) 

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-
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-
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As unidades escolares de 
Potim estarão abertas a partir 
da próxima semana para o 
atendimento nas secretarias. As 
aulas presenciais no município 
foram paralisadas no dia 23 
março, mas no mesmo dia se 
iniciou via internet.

Da Redação
Potim

Segundo a secretaria de Edu-
cação, o horário de funciona-
mento das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, de terça a quinta-feira. 

Desde a paralisação das ativi-
dades, o conteúdo de ensino re-
passados aos alunos são envia-
dos para os pais e responsáveis 
por meio dos perfis das escolas 
no Whatsapp e Facebook das 
escolas. Quem não tem acesso 

a internet pode fazer a retirada 
das lições durante os dias de 
atendimento.

Na rede estadual, as aulas 
foram paralisadas no dia 23 
de março e retomadas no dia 6, 
através de um aplicativo criado 
pelo governo. 

“Pensado na lógica de uma 
rede social, o aplicativo per-
mite grande interação entre 

professores e estudantes. Este 
app irá auxiliar para que os 
professores estejam o mais 
próximo possível de cada um 
dos nossos 3,5 milhões de 
estudantes. Isso vai acontecer 
graças à tecnologia, que deve 
ser cada vez mais uma grande 
aliada da educação”, afirmou o 
secretário de Estado da Educa-
ção, Rossieli Soares.

Com R$ 5 milhões, Guará creches para Parque 
do Sol, Alto das Almas e Jardim Primavera

Mesmo em meio à campa-
nha contra o avanço do novo 
coronavírus, Guaratinguetá 
segue investindo na educa-
ção. Serão entregues mais 
quatro novas unidades de 
ensino infantil, totalizando 
aproximadamente setecentas 
vagas. As creches do Village 
Santana, São Francisco, San-
ta Clara-Centro, Engenheiro 
Neiva e Cohab já foram finali-
zadas, atendendo crianças dos 
bairros próximos. Outras três 
devem ser entregues ainda 
este ano.

O espaço infantil do Par-
que do Sol (avenida Profes-
sor Francisco Antônio Lacaz 
Neto) conta com 150 novas 
vagas. Foram investidos R$ 
2,7 milhões pelo programa 
Creche Escola do Governo Es-
tadual em berçário, fraldário, 
lactário, cozinha, refeitório, 
lavanderia e sala de atividades, 
considerando os padrões de 
acessibilidade previstos na 
legislação, beneficiando a 
população do Parque do Sol, 
CDHU, do condomínio Nova 
Jerusalém e região.

Contando com apoio da em-
presa Engply, a creche do Alto 
das Almas irá oferecer quatro 
salas, playground e uma qua-

Wanessa Telles
Guaratinguetá

dra poliesportiva que será 
disponível para o uso de toda 
comunidade. A estrutura será 
construída no local da antiga 
escola de ensino fundamental 
Luzia Mittidieri, com investi-
mento de R$ 1.131.738,64.

Já no Jardim Primavera, 
serão construídas dez salas 
de estudos e uma multiuso, 
além de playground e espaço 
destinado para recreação 
infantil, buscando atender até 
duzentas crianças da região. 
O trabalho será realizado 
pela empresa Campos Melo 
Engenharia, com aplicação de 
R$ 2 milhões na obra.

A quarta creche a ser en-
tregue ainda não teve o início 
das obras. A nova unidade 
do Parque Santa Clara con-
ta com investimento de R$ 
490.332,88 e será construída 
na antiga sede da associação 
do bairro.

Ponte do Pompeu – Na 
última segunda-feira (11), foi 
finalizada a reconstrução da 
Ponte do Pompeu, que cola-
bora com o acesso à escola do 
bairro e trajeto do transporte 
escolar, além de outros veícu-
los transportadores de gado, 
leite e produtos agrícolas. A 
manutenção foi realizada com 
RCC (Resíduo de Construção 
Civil), lajes, blocos e contou 
com a cooperação de proprie-
tários longarinos.

Crianças brincando em creche em Guará; Prefeitura trabalha na construção de mais quatro unidades para ampliar estrutura de atendimento

Fotos: Reprodução PMG

Com aulas suspensas, escolas de Potim voltam 
a ter atendimento presencial de secretarias
Conteúdo acadêmico segue repassado por meio de redes sociais para alunos

Cidade tenta diminuir a demanda em berçários de unidades infantis; São setecentas vagas disponibilizadas


