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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.

Novo coronavírus faz primeiras 
vítimas fatais em Guará e Ubatuba

As prefeituras de Ubatuba 
e Guaratinguetá confirma-
ram nesta quinta-feira (14), 
as primeiras mortes causa-
das pelo novo coronavírus 
na cidade. As secretarias 
de Saúde das duas cidades 
destacaram que as vítimas 
tinham histórico de comor-
bidades.

Na cidade do Litoral Norte, 
o paciente de 44 anos era 
morador do bairro do Taqua-
ral. A família está em isola-
mento domiciliar e realizou 
a coleta de material que foi 
encaminhado para diagnós-
tico no Instituto Adolfo Lutz.

De acordo com o boletim 
epidemiológico, atualizado 
desta quinta-feira, o número 
de confirmações de casos 
da Covid-19 subiu para 39. 
Desse número, 25 foram 
recuperados, 13 seguem em 
acompanhamento médico e 
1 óbito.  Três pessoas estão 
internadas, duas em Cara-
guatatuba e uma na Santa 
Casa.

Ubatuba permanece em 
segundo lugar no ranking 
de isolamento social com 
61% segundo atualizações 
dessa última quarta-feira 
(13), apresentando queda 
em comparação à dois dias 
atrás, quando atingia 63% 
perdendo apenas para São 
Sebastião que seguia com 
66% e agora, 63%. Lorena 
segue com 59%, Cruzeiro 
56%, Caraguatatuba 55%, 
Guaratinguetá 51%, Pinda-
monhangaba com 52%.

Guaratinguetá – A cidade 
também confirmou a primei-
ra morte por coronavírus 
na noite desta quarta-feira. 
Entre os 24 registros de Co-
vid-19, são 19 de moradores 
da cidade e cinco de outros 
municípios.

A vítima é um idoso de 
71 anos, que estava inter-

Wanessa Telles
RMVale

nado na UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) do 
Hospital Frei Galvão, desde 
do último dia 5. Segundo a 
secretaria de Saúde, a vítima 
era cardíaco, diabético e 

tinha sobrepeso. A família 
do idoso está em isolamento 
residencial.

O caso ainda não foi conta-
bilizado nos dados estaduais 
e federias, mas foi confirma-

da pela Prefeitura. Em toda 
RMVale (Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) são 44 mortes 
por Covid-19 e quase 1.050 
casos confirmados.
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O Hospital Frei Galvão, que ampliou estrutura de atendimento para demanda de novo coronavírus em Guará

Com aulas suspensas, 
escolas voltam a ter 
atendimento presencial

As unidades escolares de 
Potim estarão abertas a par-
tir da próxima semana para 
o atendimento nas secreta-
rias. As aulas presenciais no 
município foram paralisadas 
no dia 23 março, mas no 
mesmo dia se iniciou via in-
ternet. Segundo a secretaria 
de Educação, o horário de 
funcionamento das 8h às 
12h e das 13h às 17h, de 

terça a quinta-feira.  Desde a 
paralisação das atividades, o 
conteúdo de ensino repassa-
dos aos alunos são enviados 
para os pais e responsáveis 
por meio dos perfis das esco-
las no Whatsapp e Facebook 
das escolas. Quem não tem 
acesso à internet pode retirar 
as lições durante os dias de 
atendimento.

Contra Covid-19, vereadores de 
Ubatuba tiram 30% dos subsídios

Por unanimidade, os verea-
dores de Ubatuba aprovaram 
na noite da última terça-feira 
a redução de 30% do valor 
dos seus subsídios por três 
meses. O recurso economiza-
do, que atingirá pouco mais 
de R$ 72 mil, será destinado 
para a compra de alimentos 
e outros produtos básicos 
para famílias de baixa renda, 
prejudicadas economicamente 
pela pandemia do coronavírus 
(Codid-19). Além do presiden-
te da Câmara, Silvio Brandão 

(PSD), e seu vice, Adão Pereira 
(PSB), assinaram o documento 
de criação do projeto os par-
lamentares: Claudinei Xavier 
(PV), Manuel Marques (PSB), 
Osmar Dias (Republicanos), 
Ricardo Cortez (Podemos), 
Reginaldo de Matos, o Bibi 
(Cidadania) e Sidnei da Ro-
cha, o Rochinha do Basquete 
(Republicanos). A proposta 
estabelece que o valores dos 
subsídios, de junho a agosto, 
dos dez vereadores passem 
de R$ 8.016 para R$ 5.612, 

Montante será destinado para apoio de moradores em vulnerabilidade; medida é válida por três meses

O presidente do Legislativo, Silvio Carlos Brandão, que anunciou redução em subsídios dos vereadores 
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representando uma queda 
de R$ 2.405. A medida gerará 
uma economia mensal de R$ 
24.050 e trimestral de R$ 
72.152 aos cofres municipais. 
De acordo com a justificativa, 
o montante deverá obrigato-
riamente ser aplicado pela 
gestão do prefeito Délcio Sato 
(PSD) em ações que contribu-
am com moradores de baixa 
renda, que tiveram seus pro-
blemas financeiros agravados 
pela pandemia.
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A cidade de Potim vem re-
gistrando uma baixa procura 
na vacinação contra gripe 
que já se encontra na terceira 
etapa da campanha nacional. 
A dose imuniza a gripe comum 
e da influenza H1N1. A ação 
começou no dia 23 de março, 
quando atendeu os profissio-

Prefeitura de Potim revela que cidade tem 
baixa procura na vacinação contra gripe 

nais de saúde e idosos. Segundo 
a secretária de Saúde, todos os 
moradores neste grupo foram 
imunizados. A segunda fase co-
meçou no dia 16 de abril e foi 
até o último dia 8 e teve público 
alvo os indígenas, caminhonei-
ros, motoristas e cobradores 
de transportes coletivo, forças 

de segurança e salvamento; 
pessoas com doenças crônicas 
ou condições clínicas especiais; 
adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos sob medidas socioe-
ducativas; população privada 
de liberdade e funcionários do 
sistema prisional.
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Mapeamento da Saúde 
de Guaratinguetá aponta 
bairros focos da Covid-19

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá divulgou na 
última segunda-feira um 
mapa de casos confirmados 
e suspeitos de Covid-19 no 
município. O novo modelo 
de divulgação aponta quais 
as áreas mais preocupantes, 
em relação à expansão do 
novo coronavírus. A região do 
Parque São Francisco é a que 

concentrava o maior número 
de confirmações para a doença 
no dia da divulgação. Atual-
mente com 24 e uma morte 
confirmada, Guaratinguetá tem 
três casos no Parque São Fran-
cisco, três Vila dos Sargentos, 
três no Beira Rio, dois no Santa 
Luzia e outros seis bairros com 
um caso cada.
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Mapeamento da Saúde de Guaratinguetá 
aponta bairros focos do novo coronavírus
Trabalho de rastreamento dos casos confirmados na cidade tenta facilitar combate ao avanço da doença

A secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá divulgou na 
última segunda-feira um 
mapa de casos confirmados 
e suspeitos de Covid-19 no 
município. O novo modelo 
de divulgação aponta quais 
as áreas mais preocupantes, 
em relação à expansão do 
novo coronavírus. A região 
do Parque São Francisco é a 
que concentrava o maior nú-
mero de confirmações para a 
doença no dia da divulgação.

Atualmente com 24 e uma 
morte confirmada, Guara-
tinguetá tem três casos no 
Parque São Francisco, três 
Vila dos Sargentos, três no 
Beira Rio, dois no Santa 
Luzia e outros seis bairros 
com um caso cada: Parque 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Santa Clara, Parque das 
Árvores, Campo do Galvão, 
Village Santana, Hípica e 
Vila Paraíba.

O presidente da Associa-
ção de Moradores do Parque 
São Francisco, Cleber Prado, 
afirmou que após a divulga-
ção oficial feita pela secreta-
ria de Saúde, é preciso que 
os residentes do bairro se 
conscientizem. “Vemos isso 
com muita preocupação. 
Agora, de fato, podemos 
concluir de fato que a ficha 
caiu. Está mais perto da 
gente do que imaginávamos 
e esperávamos”.

Prado foi questionado 
se as pessoas que moram 
na região têm respeitado 
a quarentena. De acordo 
com o presidente da asso-
ciação, no início, a adesão 
foi maior, porém, agora, 
há mais pessoas nas ruas. Higienização em praça da região central de Guaratinguetá; cidade registra primeira morte por coronavírus
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“A gente percebe pessoas 
passando a usar máscara, 
mas também, constata, um 
número considerável de pes-
soas, crianças, sem máscara. 
Principalmente em vias pú-
blicas, idosos andando sem 
máscaras”, descreveu.

No mapa da secretaria 
de Saúde, o Jardim do Vale 
detém o maior número de 
casos suspeitos, com cinco 
registros, seguido por Portal 
das Colinas e Parque São 
Francisco, com três cada.

Além dos 19 casos de 
moradores do município, 
são cinco casos de pessoas 
de outras cidades, que fize-
ram seus exames em Guará. 
Esses números, entretanto, 
não entram para a conta 
oficial de casos originais de 
Guaratinguetá, mas sim dos 
municípios onde os pacien-
tes residem.

Pinda dá prosseguimento à 
manutenção das estradas rurais

Pindamonhangaba tem dado 
continuidade aos serviços 
de preservação nas estradas 
rurais. De acordo com o Mu-
nicípio, a realização das obras 

Da Redação
Pindamonhangaba

foi feita por meio de um crono-
grama estabelecido, além de 
identificar áreas pontuais que 
precisaram de reparos.

Ainda em janeiro, as equi-
pes atenderam ocorrências 
de urgência e emergência 
devido ao período de chuvas, 

que também provocaram a 
queda de barreiras, atoleiros 
e rompimento de tubulação. 
Atualmente, estão sendo con-
cluídas as roçadas nas estradas 
para garantir boa visibilidade 
e segurança aos motoristas na 
região do Goiabal e Shangri-lá.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Vereadores de Ubatuba 
aprovam redução de
30% em seus subsídios 
por combate a Covid-19

Por unanimidade, os verea-
dores de Ubatuba aprovaram 
na noite da última terça-feira 
a redução de 30% do valor 
dos seus subsídios por três 
meses. O recurso economiza-
do, que atingirá pouco mais 
de R$ 72 mil, será destinado 
para a compra de alimentos e 
outros produtos básicos para 
famílias de baixa renda, pre-
judicadas economicamente 
pela pandemia do coronaví-
rus (Codid-19).

Além do presidente da Câ-
mara, Silvio Brandão (PSD), e 
seu vice, Adão Pereira (PSB), 
assinaram o documento de 
criação do projeto os parla-
mentares: Claudinei Xavier 
(PV), Manuel Marques (PSB), 
Osmar Dias (Republicanos), 
Ricardo Cortez (Podemos), 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Reginaldo de Matos, o Bibi 
(Cidadania) e Sidnei da Rocha, 
o Rochinha do Basquete (Re-
publicanos).

A proposta estabelece que 
o valores dos subsídios, de 
junho a agosto, dos dez vere-
adores passem de R$ 8.016 
para R$ 5.612, representando 
uma queda de R$ 2.405. A 
medida gerará uma econo-
mia mensal de R$ 24.050 e 
trimestral de R$ 72.152 aos 
cofres municipais.

De acordo com a justifica-
tiva do projeto, o montante 
deverá obrigatoriamente ser 
aplicado pela gestão do pre-
feito Délcio Sato (PSD) em 
ações que contribuam com 
moradores de baixa renda, 
que tiveram seus problemas 
financeiros agravados pela 
pandemia.

Até a noite desta quarta-
-feira (13), a cidade litorânea 
registra 37 casos confirmados 

da doença, sendo que 25 
pacientes já se curaram. Em 
contrapartida, o município 
contabiliza 9 casos suspeitos 
e 1 óbito.

No último dia 5, um projeto 
semelhante elaborado pelo 
vereador José Roberto Junior 
(Podemos), que estipulava os 
mesmos período e índice de 
redução dos subsídios, não foi 
sequer colocado em votação já 
que não conquistou o número 
de assinaturas parlamentares 
necessárias, que era de sete. 
Na ocasião, a mesa diretora 
justificou a rejeição alegando 
que o texto apresentava erros 
de elaboração.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou ao setor administra-
tivo da Câmara de Ubatuba o 
agendamento de uma entre-
vista com o presidente Silvio 
Brandão, mas o pedido não 
foi atendido até o fechamento 
desta edição.

Montante será destinado para apoio de moradores 
em vulnerabilidade; medida é válida por três meses

Fotos: Divulgação CMU

Sessão de Câmara em Ubatuba; vereadores aprovam redução de 30% do valor dos seus subsídios
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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-

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 

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

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
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-

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) 

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-
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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
PROCESSO Nº 035/2017
TERMO ADITIVO Nº 04
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras/SP. Contratada: Billota 
Jornais Ltda - ME. CNPJ nº 06.304.064/0001-62. Objeto: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de publicação 
de Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Silveiras em Jornal de 
Circulação Local. Aditamento: alteração da vigência, renovando-se por 
mais 12 (doze) meses, em conformidade com o que dispõe o subitem 
1.2 da Cláusula Primeira do contrato original. Vigência: De 15/05/2020 
a 14/05/2021. Data da Assinatura: 11/05/2020.
Silveiras, 14 de maio de 2020.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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A cidade de Potim vem 
registrando uma baixa pro-
cura na vacinação contra 
gripe que já se encontra na 
terceira etapa da campanha 
nacional. A dose imuniza a 
gripe comum e da influenza 
H1N1.

A ação começou no dia 23 
de março, quando atendeu 
os profissionais de saúde e 
idosos. Segundo a secretária 
de Saúde, todos os mora-
dores neste grupo foram 
imunizados. 

A segunda fase começou 
no dia 16 de abril e foi 
até o último dia 8 e teve 
público alvo os indígenas, 
caminhoneiros, motoristas 
e cobradores de transportes 
coletivo, forças de seguran-
ça e salvamento; pessoas 
com doenças crônicas ou 
condições clínicas especiais; 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas; popula-
ção privada de liberdade 
e funcionários do sistema 
prisional.

O grupo que tem tido uma 
baixa procura pela imu-
nização. De acordo com a 
Prefeitura, foram vacinados 
(até esta quarta-feira) 109 
caminhoneiros e motoristas 
de transporte público e 960 
pessoas com comorbidades.

A diretora de Saúde Maria 
Rodienia Rodrigues Paixão 
explicou que a meta de 
vacinação desse grupo é 
de 13.625 pessoa. “Isso 

Marcelo Augusto dos Santos 
Potim

Apenas 2.613 pessoas receberam dose da imunização na segunda 
etapa no município durante terceira etapa da campanha nacional

já aconteceu outras vezes 
e para nossa surpresa os 
pacientes comorbidades 
estão recusando porque os 
idosos sempre davam tra-
balho para nós, mas agora 
foi feito cem por cento e 
profissionais de saúde”.

Os agentes comunitário, 
médicos e agentes de saú-
de continuam a convencer 

Ambulância no Unidade Básica de Saúde em Potim; município tem baixa procura na vacinação contra gripe
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Potim tem baixa procura 
na vacinação contra gripe 

As unidades escolares 
de Potim estarão abertas 
a partir da próxima sema-
na 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 fun-
cionamento das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, de terça 
a quinta-feira. 

Desde a paralisação das 
atividades, o conteúdo de 
ensino repassados aos alu-
nos são enviados para os 
pais e responsáveis por 
meio dos perfis das escolas 

Com aulas suspensas, 
escolas voltam a ter 
atendimento presencial

Da Redação
Potim

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.

a pessoas tomarem dose a 
dose e se protegerem contra 
esses vírus.

A diretora acredita tam-
bém e que baixa procura se-
ria pelo fato de divulgações 
falsa sobre a ineficácia da 
dose. “As pessoas acreditam 
e ficam com medo, mas os 
idosos estão de parabéns”.

A vacina contra a gripe 

não protege contra o novo 
coronavírus, no entanto, 
a Campanha Nacional foi 
adiantada e está sendo 
aplicada como forma de res-
guardar os mais vulneráveis 
contra doenças respirató-
rias, que podem impactar 
o sistema imunológico e 
favorecer o aparecimento 
de outras infecções.

Conteúdo acadêmico segue sendo 
repassado por meio de redes 
sociais dos responsáveis em Potim

Escola em Potim; unidades voltam a ter atendimento presencial

Fotos: Marcelo A. dos Santos


