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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.

Material acadêmico de Ubatuba, que passa a ser encaminhado pela internet durante a quarentena

Ubatuba aposta na internet para 
manter aulas da rede municipal

Tentando evitar que o 
processo de aprendizado 
de quase 12 mil alunos seja 
prejudicado pela suspen-
são das aulas presenciais 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, a Prefeitura de 
Ubatuba adotou na última 
semana a utilização de uma 
plataforma digital para as 
divulgações de videoaulas e 
atividades escolares comple-
mentares. Já os estudantes 
que não possuem acesso à 
internet, receberão cópias 
impressas dos conteúdos tra-
balhados pelos professores.

Responsável pelo desen-
volvimento educacional de 
crianças de 2 anos até ado-
lescentes de 17 anos, dis-
tribuídos entre turmas de 
ensino infantil, fundamental 
e médio, a atual gestão mu-
nicipal, comandada pelo pre-
feito Délcio Sato (PSD), está 
dando continuidade ao ano 
letivo através da plataforma 
“EAD Ubatuba”. Após recebe-
rem das direções das escolas 
suas senhas de acesso, os 
estudantes acompanham 
os conteúdos fornecidos na 
ferramenta digital através do 
site ead.ubatuba.sp.gov.br.

De acordo com a secretária 
de Educação, Pollyana Gama, 
a utilização da plataforma 
garantirá que os alunos, que 
tiveram suas aulas suspen-
sas como medida de segu-
rança em 23 de março devi-
do à pandemia, continuem 
aprendendo e se exercitando 
intelectualmente mesmo 

Lucas Barbosa
Ubatuba

durante o período de isola-
mento social. “Através desta 
alternativa, os estudantes 
dos ensinos Fundamental e 
Médio podem acompanhar 
videoaulas, realizarem exer-
cícios, baixarem livros e par-
ticiparem de salas virtuais 
para tirarem dúvidas com os 
professores. Em relação aos 
alunos do Ensino Infantil, 
seus pais estão recebendo 
atividades especificas nos ce-
lulares para praticarem com 
os filhos em casa, contando 
com a supervisão à distância 
das educadoras”.

A chefe da pasta ressaltou 
ainda que já que um levan-
tamento apontou que 11% 
dos matriculados na rede 
municipal de ensino não 
possuem acesso à internet, 

que representa cerca de 
1.220 estudantes, foi de-
senvolvida uma alternativa 
para que eles não sejam 
prejudicados. “As direções 
agendam frequentemente 
datas com estas famílias, 
que retiram pessoalmente 
as atividades impressas nos 
colégios. Já os alunos que 
moram em regiões muito 
afastadas, como as comuni-
dades quilombolas Camburi 
e da Fazenda, tem recebido 
as cópias em suas casas. 
Estamos fazendo tudo que 
está ao nosso alcance para 
que os estudantes continuem 
recebendo uma educação 
de excelência, mesmo im-
pedidos de frequentarem as 
escolas devido à pandemia”, 
ressaltou Pollyana.

Plataforma oferece vídeos e atividades educativas; Prefeitura 
distribui material impresso aos alunos sem acesso à internet

PF investiga denúncia de desvio 
de verbas da Saúde em Piquete
Operação tem documentos apreendidos e indícios de superfaturamento e fraudes licitatórias

Investigando há quase um 
ano um suposto esquema de 
desvio de verbas públicas 
na área da Saúde de Pique-
te, a PF (Polícia Federal) 
deflagrou uma operação 
na manhã desta sexta-feira 
(15), na Prefeitura e nas se-
des de empresas em outras 
três cidades da região. Além 
de superfaturamento na 
compra de medicamentos 
e materiais hospitalares, o 
órgão federal apura possí-
veis fraudes em licitações.

Batizada de “Phármaco”, a 
operação da PF contou com 
a participação de 33 agen-
tes e o apoio de quatro audi-
tores da CGU (Controladoria 

Geral da União). Primeiro 
local visitado pela equipe, 
o paço municipal de Piquete 
teve suas salas vistoriadas e 
documentos apreendidos.

De acordo com a PF, inves-
tigações apontaram diversos 
indícios de irregularidades 
como: aquisições de remé-
dios com preços em média 
133% superiores ao do 
mercado, direcionamento 
de licitação (privilegiar 
empresa concorrente) e 
divergência na quantidade 
de medicamentos que foi 
comprada com a fornecida 
pela Prefeitura ás suas uni-
dades de Saúde.
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Hospital de Piquete; cidade volta a viver crise na política administrativa com investigação de irregularidades
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Com ocupação média, 
número de respiradores 
já preocupa prefeituras

A falta de estrutura na Saúde 
é um dos principais problemas 
que o mundo enfrenta no com-
bate ao novo coronavírus. Em 
paralelo, o isolamento social 
utilizado para prevenir o con-
tágio, segue como estratégia 
para flexibilizar a quarentena 
no estado. Apesar da média de 

60% dos municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), a 
preocupação na região é pela 
quantidade de respiradores. 
O estado registrou um índice 
de isolamento abaixo do ideal 
de 70%.

Pág. 3Leito com respirador em Cruzeiro; RMVale reestrutura saúde pública
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Cruzeiro entregou nesta 
sexta-feira o Cisa (Centro Inte-
grado de Saúde), que oferece 
mais quarenta leitos para os in-
fectados do novo coronavírus. 
A obra teve um investimento 
de R$ 800 mil e deve desafo-
gar a Santa Casa. O tradicional 
prédio, localizado na Rua 10, 
continuará com os serviços 
da Farmácia Municipal. O la-

Com Cisa, Cruzeiro tem mais 
quarenta leitos na pandemia

boratório começa na próxima 
segunda-feira com um aten-
dimento de 12 horas por dia 
e contará com equipe médica 
e de enfermagem contratada 
emergencialmente para os 
atendimentos à dengue, que 
eram de 24 horas desde o 
início do ano e que atualmente 
atende 12 horas.
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Caraguá 
tem 53% dos 
leitos de UTI 
ocupados

No combate à Covid-19, Ca-
raguatatuba contabilizou 91 
casos de confirmados, nesta 
sexta-feira (15). Somente nas 
últimas 48 horas, foram 22 
contaminações. Outras 35 
seguem em investigação. A 
administração municipal tem 
destacado que se a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
chegar a 70%, as medidas de 
contenção à doença poderão 
se tornar mais rígidas, dado o 
cenário atual (hoje, o índice é 
de 53%). O município tem 68 
pessoas com Sars-Cov2 fazen-
do o isolamento domiciliar, 11 
internadas, além de 4 óbitos. 
De acordo com a secretaria 
de Saúde, há sete leitos na UTI 
Covid-19 na Casa de Saúde 
Stella Maris e vinte na ala de 
enfermaria.
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Felipe César

Bastidores da Política

Mauro Fradique

Controvérsia
A Câmara de Lorena, leia-se 

Mauro Fradique – aquele que ´seria 
candidato a vice’ – que na contramão 
de algumas Casas de Leis da região – 
que tem reduzido salários dos vere-
adores e diminuído a quantidade de 
assessores para ajudar na luta contra 
a Covid 19 – até 
o momento não 
se manifestou 
quanto sua polí-
tica administra-
tiva na condução 
do Legislativo e 
atender o pedido 
do prefeito, na 
devolução de R$ 
1 milhão. Até o momento, além de 
R$ 100 mil retornado à Prefeitura, 
não tomou nenhuma iniciativa 
quanto ao cortes nos gastos com 
assessores parlamentares e, visi-
velmente tem faltado força política 
para sugerir redução dos subsídios 
da vereança. Parece que até o co-
mando da Casa está à deriva. Ah! 
Lembrando que vai receber perto de 
R$ 10 milhões de duodécimo neste 
ano. Perguntem à dupla Vieira & 
Longuinho...

Dever de Casa
A Câmara de Ubatuba está ‘bem 

na foto’ com a população, princi-
palmente com a aprovação una-
nime na sessão desta semana, de 

redução de 30% 
dos salários dos 
vereadores para 
ajudar o prefeito 
Délcio Sato no 
enfrentamento 
da pandemia do 
coronavírus. A 
iniciativa foi elo-
giada em toda 

orla da cidade, com destaque ao 
presidente do Legislativo Silvio 
Brandão – o Silvinho, que soube 
conduzir o processo e os debates 
até concluir o projeto de resolução.

Dever de Casa II
A Câmara de Pinda - made-in-

-Felipe César, foi a pioneira do Vale 
e Litoral Norte a se movimentar na 
readequação de gastos para reforçar 
o caixa da Prefeitura no combate 

ao coronavírus. 
As medidas de 
apoio aos cofres 
municipais tive-
ram início antes 
da pandemia, 
quando o presi-
dente articulou 
junto aos verea-
dores, a redução 

do percentual do duodécimo no 
orçamento anual do município - em 
até 6%, que o Legislativo tem por 
força de Lei. Com isto, Executivo 
ganha em dotação orçamentária para 
outras demandas. 

Dever de casa III
A Câmara de Cruzeiro em ritmo 

de Mario Motharangeli, foi uma 
das primeiras a cortar a ‘própria 
carne’, digo, recursos na ordem de 
R$ 200 mil para 
ajudar no apa-
relhamento da 
saúde municipal 
no combate da 
doença que pro-
vocou o maior 
isolamento so-
cial da história. 
Em total harmo-
nia com o prefeito Thales Gabriel, o 
presidente Notharangeli foi um dos 
primeiros antecipar devolução de 
parte do duodécimo ao Executivo.

Congelamento
Enquanto algumas Câmaras 

reduzem salários de vereadores e 
cortam assessoria, os parlamenta-
res de Aparecida votaram aumento 

Atos e Fatos
“A compra de deputados ocorreu 
do mesmo modo como se compra 
bacalhau na feira: pelo cheiro”

Márcio Meirelles  Jair Bolsonaro

O POVO NAS RUAS
A frase acima, do então deputa-

do Bolsonaro, quando fazia parte 
do baixo clero.

A frase não traz a data, mas 
talvez seja da época do mensalão.

O presidente a tudo assistia e 
não concordava com a postura dos 
companheiros.

A partir do cheiro do bacalhau 
constituiu um discurso nacionalista 
e se lançou à presidência da Repú-
blica tendo como sustentação da 
sua base política o povo nas ruas.

A força das ruas, como uma 
forma de pressão, para neutralizar 
a ação do poder legislativo sobre 
o poder executivo que nas últimas 
legislaturas se transformaram em 
balcões de negócios.

O interessante é que os políticos 
brasileiros, por falta de identifica-
ção com o pragmatismo de seus 

partidos; e o fato de os partidos 
serem tratados como propriedade 
particular, a dificuldade de registrar 
os fatos e fracassos dos políticos 
que tentaram governar com o povo 
nas ruas.

Outro dado interessante, todos 
tinham um traço autoritário, nacio-
nalistas e combatiam a corrupção.

Jânio Quadros, eleito presidente 
da república, pela UDN (União 
Democrática Nacional) e seu vice 
Jango pelo PTB (Partido Trabalhis-
ta Brasileiro). Jânio eleito com uma 
votação estrondosa baseado em um 
discurso de combate a corrupção.

De professor de português a 
presidente da república, uma ca-
minhada rápida para um político 
desconhecido no meio de tantos 
outros caciques políticos da época.

O seu símbolo de campanha 
uma vassoura que varria a corrup-
ção.

A sua figura magra, esqueléti-
ca, vesgo, e com caspas no ombro 
(talco colocado propositalmente) 
identificava-se com o seu núcleo de 
apoio, como um homem sério, po-
bre e intolerante com a corrupção.

No início de seu governo várias 
medidas para organizar o país, a 
reforma de bases para eliminar 
desigualdade social, reforma agrá-

ria, encaminhadas ao Congresso 
Nacional sem negociação.

No campo internacional um 
alinhamento com os regimes socia-
listas, em tempos de Guerra Fria, 
com a condecoração da Ordem do 
Cruzeiro do Sul – a maior comen-
da do país – ao sanguinário líder 
cubano Che Guevara.

O Jânio do terno preto, gravata 
desalinhada e caspas no ombro, 
agora se vestia como um oficial 
inglês colonialista na Índia, para 
enfrentar o calor e a solidão do 
planalto.

Sem apoio político para as suas 
ações “ameaçou” uma renúncia e 
veio para São Paulo, o seu reduto 
eleitoral, com o objetivo de voltar 
à Brasília nos braços do povo.

Os seus apoiadores perceberam 
que a “falsa renúncia” era um golpe 
para fechar o Congresso e instalar 

um governo autoritário.
Desnecessário continuar a nar-

rativa.
O Congresso Nacional acatou a 

sua renúncia e sabemos no que deu. 
Um governo autoritário, um regime 
militar de vinte anos.

Fernando Collor de Mello o 
“caçador de marajás” (os mesmos 
funcionários parasitas identificados 
pelo Paulo Guedes) eleito por um 
partido nanico, com maciço apoio 
popular, tentou jogar as ruas contra 
o Congresso Nacional.

O tiro saiu pela culatra e os jo-
vens saíram as ruas, o movimento 
dos “caras pintados” e o processo 
de impeachment não concluído 
onde o presidente renunciou.

O ex-presidente Lula foi depu-
tado e identificou o cheiro do baca-
lhau e os 300 picaretas congressis-
tas e tornou o ambiente perfumado 
com o “mensalão”. Governou em 
mar de rosas!

A presidente Dilma fez faxina 
no seu governo, exonerou minis-
tros, rompeu acordos políticos, 
alianças e com traços de arrogância 
ignorou o Congresso Nacional e 
ganhou o impeachment

Presidente Bolsonaro vai ter que 
tampar o nariz se quiser chegar em 
2022!

“Presidente Bolsonaro vai 
tampar o nariz se quiser 

chegar em 2022!”

Guaratinguetá - Se pautar pelas úl-
timas sextas-feiras, em Guaratinguetá, 
a população começa a ter dúvidas sobre 
qual o procedimento da Prefeitura com 
relação ao planejamento de combate ao 
novo coronavírus. Primeira a determi-
nar a obrigatoriedade de máscaras na 
região e mostrar pulso firma sobre as 
regras que reduziram as atividades de 
comércio e serviços, a cidade agora se 
viu por duas semanas seguidas em meio 
à decisões contrárias às anunciadas no 
início da quarentena. A primeira foi a 
retomada da escala de oito horas para 
os servidores, no mesmo dia em que o 
Estado dava sequência à quarentena. 
Agora, o anuncio do tratamento de pa-
cientes com sintomas leves de Covid-19 
com hidroxicloroquina, contrariando 
posicionamento oficial da OMS, que 
ainda não deu aval ao hoje polêmico 
medicamento.

Cruzeiro – O prefeito Thales 
Gabriel e sua equipe de governo pela 
abertura do Centro Integrado de 
Saúde - CISA, uma das mais impor-
tantes dos últimos 20 anos na cidade 
e que nesta sexta-feira foi entregue à 
população. A princípio, o novo espa-
ço de saúde estará à disposição dos 
pacientes com coronavírus; serão 40 
leitos preparados para atendimento 
de baixa complexidade. O local 
entra em funcionamento como um 
hospital de campanha, auxiliando 
pacientes da cidade e região que não 
necessitam de UTI, porque para os 
casos mais graves com diagnóstico 
positivo para a Covid-19, a Prefeitu-
ra dobrou o capacidade na UTI com 
a entrega recente de mais 10 novos 
leitos. Após a pandemia, o local será 
destinado ao atendimento normal à 
população.

salarial para os servidores no geral 
e para não ficar mal de vez com os 
eleitores, congelou os ‘pagode’ deles 
– os parlamentares, da prefeita Dina 
Moraes, do vice – embora o cargo 
esteja em vacância e secretários mu-
nicipais. Quanto aos recursos para 
o combate ao coronavírus, segue na 
base do: “o governo dará...”

Promessa de padrinho
Corre na boca pequena de Pin-

da, que Vito Ardito (PP) pode até 
ficar fora da corrida eleitoral desta 
temporada, mas vai tentar eleger 
seu afilhado Norbertinho Moraes, 
um dos poucos que se mantém fiel 
ao ex-prefeito. O grupo de Ardito 
recebeu a adesão do vereador Jânio 
Lerário – é claro, dos ex-Professor 
Eric e Martins César. A ideia é con-
tinuar com voz ou vozes na futura 
Câmara.

Novidade
Consta que os recursos do go-

verno Doria para enfrentamento a 
pandemia da Covid-19 no Estado, 
tem sido revertidos em diversas 
ações, mas virar banheiro público, 
só em Cachoeira Paulista. Em meio 
à crise, parece que o prefeito Edson 
Mota não se preocupou em aparelhar 
a Santa Casa ou até conseguir a re-
abertura do único centro cirúrgico 
da cidade, mas resolveu ‘investir na 
morte’. Isso mesmo, deliberou com 
todo orgulho a construção 100 covas 
rasas no cemitério e a construção de 
dois banheiros no velório municipal 
‘para o coronavírus’.

Perguntar não ofende
Quem é o personagem ligado a 

saúde de Guará – hoje agregado ao 
grupo de Argus Ranieri – que poderá 
passar constrangimentos na apura-
ção da falta de controle nos plantões 
médicos de 2013, no período do 
ex-prefeito Francisco Carlos, fato 
levantado pelo Tribunal de Contas 
e já remetido ao Ministério Público? 

Fogueira das vaidades
Comenta-se em Pinda, que o 

ideal a oposição para enfrentar o 
prefeito Isael Domingues na ree-
leição, seria a soma de Vito Ardito 
com Rafael Goffi, ou vice e versa, 
porém, as vaidades juntas não cabem 
no mesmo palanque. Perguntem ao 
agregado da temporada Ronaldo 
Pipas!!!

Mercado de apostas
Pelo palpite e apostas do mer-

cado político, sem ex-prefeito Vito 
Ardito concorrendo a próxima Pre-
feitura, a disputa poderá ser entre 
Luiz Rosas e Isa-
el Domingues e, 
nessa aritmética, 
mesmo com três 
partidos fortes 
- PSDB, MDB 
e DEM, Rafael 
Goffi deve seguir 
na corrida elei-
toral na segunda 
fila, disputando contra um eventual 
representante dos partidos de es-
querda e os votos brancos e nulos. 
Perguntem ao Gugu Melo!!!

Negócios em família
O mercado político de Lorena 

assiste mais um capítulo da novela 
“um vice para chamar de meu”, 
protagonizado 
pelo prefeiturá-
vel Sylvio Bal-
lerini. Nos capí-
tulos anteriores, 
Elcinho Vieira e 
o ‘emTão’ irmão 
do Vaguinho esti-
veram na alça de 
mira; a história 
tomou outro rumo com o convite 
oficial do advogado Marcos Sá, des-
convidado logo em seguida quando 

a troca de ‘olhares’ entre Mauri-
nho Fradique e Sylvinho ‘tocou o 
coração’. Como toda novela tem 
sua dramaticidade, a tragédia eco-
nômica que abateu os investidores 
da cidade, abalou o relacionamento 
de palanque. No episódio da última 
quinta-feira, a aliança consanguínea 
falou mais alto; com uma lista pra lá 
de tríplice – focando coadjuvantes 
de renomes na política local como: 
JC do Supermercado, Aldemir Bar-
budo, Bronson Heleno e outros... 
- Humberto Ballerini foi a escolha 
para uma chapa ‘puro sangue’. Ago-
ra precisa combinar com os eleitores 
e aguardar as cenas dos próximos 
capítulos!

Cabo de guerra
As contas rejeitadas de 2015 

do ex-prefeito de Silveiras, Edson 
Mota, mal chegou da Câmara e já 
provoca ‘ba-fa-fa’ entre os vereado-
res. Pressão de lá, conversa pra cá e 
os silveirenses de raízes aguardam 
para ver o placar geral da votação, 
ou melhor, qual entre os vereadores 
da base governista vão ‘roer a corda’ 
e votar contra o Tribunal de Contas 
que apontou uma série de irregula-
ridades com o dinheiro público?!?!

Preparação eleitoral
Com aproximação das eleições, 

os eleitores de Silveiras começam a 
ouvir ‘borbulho’ da disputa que se 
aproxima. Com um índice alto de 
aprovação de seu governo, Guilher-
me Carvalho caminha com a pre-

paração de 56 
candidatos a ve-
reador divididos 
em 4 partidos, 
enquanto a opo-
sição, ou seja, 
Marco Aurélio e 
Filinho Cardoso 
ainda procuram 
um nome para 

representar a ‘Motolandia’. Numa 
eventual terceira via, que surgiu no 
cenário eleitoral da cidade foi Re-
nata Fonseca – com dois partidos, 
o PSL e Solidariedade com possi-
bilidade de fazer mais votos que a 
turma do Edson.

Definindo os contras
Comenta-se pelas esquinas de 

Cruzeiro, que o prefeito Thales 
Gabriel (PSD), com toda humildade 
que lhe é peculiar, teve que dar um 
‘chega pra lá’ em alguns figurões da 
oposição que tentaram pouso em seu 
palanque elei-
toral .  Como 
quem ‘conta 
um ponto, au-
menta um pon-
to’, parece que 
a soma destes 
rejeitados, foi 
suficiente para 
duas chapas 
completas de candidatos à Câmara, 
só não conseguiram consenso sobre 
o candidato a prefeito do grupo. Ao 
que tudo indica, o que eles anun-
ciaram recentemente não dará certo 
porque esqueceram de combinar 
com a esposa dele!!!

Perguntar não ofende
Qual postulante à Câmara de 

Guará, com filiação partidária no 
palanque governista que está de-
sistindo da corrida eleitoral mesmo 
antes de começar?

Jogando no desempate
Pelas redes sociais chega ao co-

nhecimento da patuleia de Guará, 
que o Executivo pode ter dificulda-
des em aprovar projetos polêmicos 
até as eleições. Falam que, se a 
votação for para o empate, ainda dá 
pra conversar, mas se o assunto exi-
gir maioria absoluta, a 'batata assa'. 
Perguntem naquele gabinete do 
MDB onde sabem fazer as contas...

Silvinho Brandão

Mário Notharangeli

Sylvio Ballerini

Luiz Rosas

Guilherme Carvalho

Thales Gabriel
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Polícia Federal investiga denúncia de 
desvio de verbas da Saúde em Piquete
Ação tem documentos apreendidos e indícios de superfaturamento e fraudes licitatórias

Investigando há quase um 
ano um suposto esquema de 
desvio de verbas públicas 
na área da Saúde de Pique-
te, a PF (Polícia Federal) 
deflagrou uma operação 
na manhã desta sexta-feira 
(15), na Prefeitura e nas se-
des de empresas em outras 
três cidades da região. Além 
de superfaturamento na 
compra de medicamentos 
e materiais hospitalares, o 
órgão federal apura possí-
veis fraudes em licitações.

Batizada de “Phármaco”, 
a operação da PF contou 
com a participação de 33 
agentes e o apoio de quatro 
auditores da CGU (Controla-
doria Geral da União).

Primeiro local visitado 
pela equipe, o paço muni-
cipal de Piquete teve suas 
salas vistoriadas e docu-
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mentos apreendidos.
De acordo com a PF, in-

vestigações apontaram di-
versos indícios de irregu-
laridades como: aquisições 
de remédios com preços em 
média 133% superiores ao 
do mercado, direcionamen-
to de licitação (privilegiar 
empresa concorrente) e 
divergência na quantidade 
de medicamentos que foi 
comprada com a fornecida 
pela Prefeitura ás suas uni-
dades de Saúde. 

Segundo a CGU, o esque-
ma gerou um prejuízo de 
ao menos R$ 470 mil aos 
cofres públicos.

Apesar de não revelar o 
nome e a função do servidor 
municipal de Piquete, que 
seria o principal responsá-
vel pelo esquema fraudu-
lento, a PF informou que 
ele foi afastado por tempo 
indeterminado de suas fun-
ções pela Justiça Federal.

Dando continuidade ao Hospital de Piquete; cidade volta a viver crise na política administrativa com investigação de irregularidades

Fotos: Arquivo Atos

cumprimento dos demais 
mandados de busca e apre-
ensão, as equipe da PF e 
CGU se deslocaram para 
Aparecida, Cachoeira Pau-
lista e Guaratinguetá, ondes 
vistoriaram e apreenderam 
computadores e documen-
tos nas sedes de empresas 
de fornecimento de medi-
camentos e insumos hos-
pitalares que participaram 
dos processos licitatórios 
de Piquete. Os endereços e 
a quantidade de empresas 
averiguadas não foram di-
vulgados.

Caso sejam confirmadas 
as irregularidades, os en-
volvidos responderão pelos 
crimes de associação crimi-
nosa, fraude de licitação e 
peculato (desvio de dinheiro 
público). Eles poderão ser 
condenados até 24 anos de 
prisão. 

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em conta-
to com a prefeita de Piquete, 
Ana Maria de Gouvêa, a 
Teca (PSB), mas ela não foi 
localizada até o fechamento 
desta edição.

Em entrevista ao portal 
de notícias o G1, do grupo 
Globo, a chefe do Executivo 
afirmou que colaborará com 
as investigações, fornecendo 
todos os documentos solici-
tados pela PF.

Com ocupação média, número de 
respiradores preocupa prefeituras

A falta de estrutura na 
Saúde é um dos principais 
problemas que o mundo 
enfrenta no combate ao novo 
coronavírus. Em paralelo, o 
isolamento social utilizado 
para prevenir o contágio, 
segue como estratégia para 
flexibilizar a quarentena no 
estado de São Paulo. Apesar 
da média de 60% dos muni-
cípios da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
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Paraíba e Litoral Norte), a 
preocupação na região é pela 
quantidade de respiradores.

O estado registrou nova-
mente um índice de isola-
mento abaixo do ideal de 
70%. De acordo com os dados 
do governo, na última quin-
ta-feira (14) São Paulo bateu 
os 48% de adesão. A queda 
também é sentida na região, 
mas com cidades ainda acima 
da média estadual, como 
São Sebastião, que segue na 
ponta do ranking com 67%. 
Ubatuba 63%, Lorena na 
terceira posição com 59% e 

Cruzeiro em sexta com 58% 
fecham o grupo de melhores 
índices. Caraguatatuba caiu 
três posições desde terça-fei-
ra, chegando ao 11º lugar 
com 55%. Já Caçapava, além 
de cair um ponto percentual 
aparece na 12² posição com 
54%.

O levantamento mostra 
ainda Pindamonhangaba, 
que também perdeu um 
ponto percentual e caiu três 
posições, agora na 20ª.

Para flexibilizar a quaren-
tena, o governador João Do-
ria (PSDB) explicou na última 
segunda-feira que dependerá 
da adesão e participação do 
maior número de pessoas. O 
governo destacou a necessi-
dade das pessoas ficarem em 
casa ou saírem apenas para 
atividades realmente neces-
sárias. “A taxa de isolamento 
acima de 55% é um critério 
muito importante que hoje, 
infelizmente, não estamos 
alcançando a redução sus-
tentada do número de novos 
casos por 14 dias, pelo me-
nos, combinada com a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
sob controle com número 
inferior a 60%. Esses crité-
rios têm sido adotados por 
diversos países do mundo”, 
frisou a secretária de De-
senvolvimento Econômico, 

Isolamento social apresenta queda na RMVale e Estado garante flexibilização 
de quarentena somente com alta nos índices e disponibilidade de leitos de UTI

Patrícia Hellen.
Apesar das médias munici-

pais superarem a do estado, 
as confirmações de Covid-19 
têm aumentado na RMVale. 
São 1164 infectados (núme-
ros oficiais da RMVale até o 
fechamento desta edição).

Para atender a demanda, 
os prefeitos têm se movi-
mentado para adequar UPA’s 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), UBS (Unidade Básica 
de Saúde), montam Hospitais 
de Campanha e pedem auxí-
lio às câmaras municipais. O 
principal receio é a falta de 
respiradores.

O prefeito de Pinda, Isael 
Domingues (PL), comemorou 
nesta semana, o recebimento 
de cinco equipamentos da 
empresa Tenaris. O mu-
nicípio que contabiliza os 
respiradores da rede pública 
e privada, devido a um convê-
nio e contratação de serviços 
de empresas, conta com 45 
unidades, destes, segundo a 
secretaria de Comunicação, 
cinco estão em uso. “Pode-
mos ampliar a capacidade de 
45 para sessenta dependen-
do das condições em relação 
à pandemia (trecho da nota)”.

São Sebastião, que lidera 
o ranking de isolamento 
social, tem 35 respiradores 
e cinco sendo utilizados por 

pacientes internados na UTI, 
com síndrome respiratória 
e dois em leitos de baixa 
complexidade. 

Cruzeiro informou a repor-
tagem do Jornal Atos que 
possui 25 respiradores e que 
75% estavam sendo utilizado 
até a última segunda-feira. 
O Município aguarda sete 
unidades do Estado.

A cidade vizinha, Lavri-
nhas, não possui respirado-
res, pois tem como referência 
o sistema público de Saúde 
de Cruzeiro.

Para os atendimentos em 
Guaratinguetá, atualmente 
são 18 leitos com respira-
dores e três em uso na UTI. 
“Com a construção do novo 
Pronto Socorro, que terá trin-
ta leitos, a Prefeitura já está 
buscando novos respiradores 
para compor o local (trecho 
da nota)”.

Segundo a Santa Casa de 
Ubatuba, a cidade possui 
12 respiradores e nenhum 
sendo utilizado. Semelhante 
a Aparecida, que conta com 
oito unidades, nenhuma 
em utilização e previsão da 
chegada de dois equipamen-
tos. A cidade é referência 
no atendimento de Potim e 
Roseira que não possuem 
respiradores.

A prefeita de Piquete, Teca 

Gouvêa (MDB) informou que 
o Pronto Atendimento da 
cidade possui dois respirado-
res e nenhum em utilização.

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Edson Mota (PL), di-
vulgou nas redes sociais que 
o munícipio conta com três 
respirados. A comunicação 
municipal não respondeu a 
esta reportagem.

A Prefeitura de Lorena, que 
entregou mais dez leitos de 
UTI para Santa Casa nesta 
semana, totalizando vinte, 
não informou a quantidade 
exata de respiradores, assim 
como as prefeituras de Cara-
guatatuba e Ilhabela, que não 
responderam à redação até 
o fechamento desta edição.

Distribuição – O Estado 
afirmou na última quar-
ta-feira que repassará aos 
municípios menos da metade 
dos respiradores comprados 
da China.

Segundo o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM), após 
problemas com o fornece-
dor, a compra foi reduzida 
a 1.280 equipamentos com 
cerca de R$ 261 milhões. A 
expectativa é que de todos 
sejam entregues até a pri-
meira semana de junho. A 
compra, sem licitação, é alvo 
de investigação do Ministério 
Público.

Leitos e novos respiradores; maior estrutura na pandemia para RMVale

RMVale chega a 1243 contaminações
de novo coronavírus com casos de sexta

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou ele-
vação nos casos confirmados 
de Covid-19, nesta sexta-feira 
(15). Com os novos casos, a 
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região chegou a 1234 confir-
mações. Até esta sexta-feira, 
49 pessoas morrem em de-
corrência novo coronavírus.

No Litoral, Caraguatatuba, 
tem sete novas infecções 
diagnosticadas. A secretaria 
de Saúde identificou até o 
momento 91 registros. Uba-
tuba também confirmou mais 

uma contaminação e chegou 
a quarenta.

Outra cidade com aumento 
é Pindamonhangaba, que 
contabilizou três novos casos, 
chegando a 31.

De acordo com a Prefeitura, 
duas mulheres, de 68 e 58 
anos, moradoras do Cícero 
Prado e Liberdade, estão 

Avanço da doença faz cinco cidades confirmarem novos contaminações na sexta

internadas na rede pública 
de saúde, sendo a segunda na 
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva); um homem de 46 anos 
também está hospitalizado na 
enfermaria da rede particular.

Lorena verificou mais três 
infecções, somando trinta 
casos. Ao menos sete recebem 
auxílio médico, sendo cinco em 
UTI’s da Santa Casa, hospital 
privado e unidade de saúde 
de outro município.

A secretaria de Sáude de 
Guaratinguetá detectou mais 
um caso. A Prefeitura não 
detalhou o estado de saúde 
do paciente. São vinte conta-
minações confirmadas.

Idosa se protege contra o novo coronavírus; conatminações aumentam

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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Cruzeiro entregou nesta 
sexta-feira o Cisa (Centro 
Integrado de Saúde), que 
oferece mais quarenta leitos 
para os infectados do novo 
coronavírus. A obra teve um 
investimento de R$ 800 mil e 
deve desafogar a Santa Casa.

O tradicional prédio, loca-
lizado na Rua 10, continuará 
com os serviços da Farmácia 
Municipal. O laboratório co-
meça na próxima segunda-fei-
ra com um atendimento de 12 
horas por dia e contará com 
equipe médica e de enferma-
gem contratada emergencial-
mente para os atendimentos à 
dengue, que eram realizados 
24 horas desde o início do 
ano e que atualmente atende 
12 horas.

“São quarenta leitos de clí-
nica médica desse quarenta 
leitos, três deles serão de 
estabilização, ou seja, serão 
leitos que terão respiradores 
caso o paciente sofra uma 
evolução e tenha uma piora 
no seu quadro clinico, a gente 
terá condição de estabilizar 
o paciente para pode estar 
encaminhado a UTI que é bem 
próximo do centro de saúde”, 
explica o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD).

No último ano dia 10, foram 
entregues mais dez leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo). “Nos dividimos 
o trabalho, ou seja, a gente 
deixou os casos de baixa e 
média complexidade e de 
alta complexidade nos dez 
leitos UTI”.

Se os números da doença 
começarem a subir, o setor de 
internação já poderá funcio-
nar em regime de 24 horas. A 
ampliação dos horários ocor-
rerá em virtude da demanda.

Questionado se há outro lo-
cal para abrigar novos casos, o 
prefeito disse que poderá ser 
o ARE (Ambulatório Regional 
de Especialidade), que pode 
ser rapidamente adaptado.

O morador que estiver sen-
tido os sintomas do Covid-19 
deve entrar em contado atra-
vés do serviço de call center 
(0800 878 9628) criado 
exclusivamente para sanar 
dúvidas, receber denúncias e 
orientar a população.

Os casos registrados por 
esse canal são encaminhados 
aos profissionais de saúde que 
poderão indicar a necessidade 
de avaliação presencial com 
hora marcada. A depender 
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Cruzeiro

Estruturado como hospital de campanha, centro deve receber pacientes 
com Covid-19, que dispensam a necessidade de cuidados em UTI’s

da análise inicial, o paciente 
recebe o encaminhamento.

A cidade que é referência 
no atendimento médico para 
o Vale do Histórico, e busca 
uma parceira com estado para 
intensificar essa marca.

“Como a gente vai refe-
renciar e o estado em dado 
momento terá que fazer um 
financiamento de leitos caso 
acha necessidade que seja 
feito em Cruzeiro tendo em 
vista que, o nosso leitos serão 
referenciados no Sistema 
Cross (Central de Regulação 

Aciuma, o prefeito Thales Gabriel confere nova estrutura do Cisa, entregue à população na última sexta-feira

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Com Cisa, Cruzeiro tem mais 
quarenta leitos na pandemia

Com a entrega do Cisa 
(Centro Integrado de Saú-
de), Cruzeiro passar ter uma 
estrutura medica de cidades 
com número de maior de 
população na região. Ao todo, 
vinte leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
e 140 de enfermaria estão 
disponíveis para os pacientes 
com novo coronavírus.

Os 160 leitos somados 
deixa a cidade acima de Pin-
damonhangaba, que tem 
quase o dobro de habitantes 
de Cruzeiro e conta com 75 
vagas na somatória entre UTI 
(45) e enfermaria (30).

Segundo o último boletim 
divulgado pela Prefeitura, 
Cruzeiro tem 13 casos confir-
mados e 11 mortes. Três caso 
suspeitos estão internados e 
um óbito segue sendo inves-
tigando.

Com números relativamen-
te baixos de contaminação, 
a cidade também se destaca 
no isolamento que hoje está 
em 58% (a cidade já chegou 

Cruzeiro amplia 
estrutura médica 
para o combate ao 
novo coronavírus 
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Cruzeiro

a registrar quase 63% no início 
da semana). “A gente tem co-
locados equipes permanentes 
de orientação para que essas 
pessoas que só fiquem nas ruas, 
porta de bancos e lotéricas se 
necessário”, afirmou o prefeito 
Thales Gabriel Fonseca (PSD).

Ele destacou ainda que as 
campanhas feitas na Assistên-
cia Social são planejadas para 
evitar aglomeração. “Para a 
distribuição de cestas básicas, 
a gente pega toda as pessoas e 
alinhamos por ordem alfabéti-
cas e horários distintos, tudo 
com distanciamento mínimo 
para as pessoas poderem irem 
retirar”.

Em casos de aumento, o mu-
nicípio pode ainda contar com 
outro hospital campanha com a 
adaptação do ARE (Ambulató-
rio Regional de Especialidade).

O local estava sendo utilizado 
no atendimentos a pacientes 
diagnosticado com dengue que 
já vitimou três pessoa neste 
ano. A cidade, que é referência 
no atendimento médico para 
o Vale do Histórico, busca 
uma parceria com o Estado 
para intensificar a marca com 
financiamento de leitos.

de Oferta de Serviços de Saú-
de) e uma vez que Sistema 
Cross indique Cruzeiro para 
receber paciente, a gente 
tem que dar o tratamento e 
receber o paciente, então nada 
mais justo que a gente consiga 
o financiamento”.

Após fim da Pandemia, o 

Cisa funcionará com aten-
dimento de clínica médica, 
pediatria, ginecologia, fo-
noaudiologia, psicologia e 
como laboratório de análises 
clínicas, além de sediar o 
programa “Melhor em Casa” 
e o programa de DST/Aids e 
Hepatites Virais.

Cidade chega a 160 leitos entre UTI’s e
enfermarias para atenção referência à 
população e cidades do Vale Histórico

Moradores  procuram Santa Casa, que conta com maior estrutura
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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.

Ubatuba cria leitos na Santa Casa 
para atender vítimas da pandemia
Ala especial conta com 12 vagas; cidade registra primeira vítima fatal da doença

Com uma morte e quarenta 
moradores infectados pelo 
novo coronavírus (Covid-19), 
Ubatuba ganhou na última 
quarta-feira um reforço em 
sua estrutura hospitalar de 
atendimento às vítimas da 
pandemia. Destinados pela 
Prefeitura para receberem 
apenas pacientes diagnos-
ticados com a doença, 12 
leitos especiais de enferma-
ria foram implantados na 
Santa Casa.

Anunciada pelo prefeito 
Délcio Sato (PSD), a criação 
da ‘Ala Covid-19’ na Santa 
Casa busca estabilizar os 
pacientes até que eles consi-
gam vagas de transferência 
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para as UTI´s (Unidade 
de Tratamento Intensivo) 
do Hospital Regional de 
Caraguatatuba e de outras 
unidades de saúde da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte).

Equipados com monitores 
e respiradores, os leitos 
são localizados na parte 
superior do prédio, isolados 
das demais alas médicas. O 
investimento aplicado na 
melhoria não foi revelado.

Além de revelar que o novo 
setor já conta com dois pa-
cientes, o chefe do Executivo 
explicou durante entrevista 
à imprensa regional que 
assim que a ocupação dos 
leitos ultrapassar 70%, que 
representa 8 vagas, outros 
18 serão implantados.

Já em relação à ausência 
histórica de leitos UTI na ci-
dade, Sato ressaltou que não 
descarta a possibilidade de 
contratar unidades móveis 
caso haja necessidade.

A Prefeitura confirmou na 
manhã da última quinta-feira 
a primeira morte causada 
pelo novo coronavírus no 
município. Morador do bair-
ro Taquaral, o homem de 44 
anos, portador de doenças 
crônicas, faleceu no último 
dia 10. 

A data de internação e o 
local do óbito não foram 
divulgados pelo Município. 

De acordo com a Vigilância 
Epidemiológica, dos 39 mo-
radores infectados, 34 já se 
curaram, três seguem inter-
nados e dois em isolamento 
domiciliar. Em contrapartida, 
a cidade litorânea já descar-
tou 193 casos suspeitos. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura de 
Ubatuba o agendamento de 
uma entrevista com algum 
membro do Executivo sobre 
o tema abordado nesta ma-
téria, mas o pedido não foi 
atendido até o fechamento 
desta edição.Pronto Socrro de Ubatuba; atendimento da saúde municipal ganhou maior estrutura com leitos entregues

Caraguatatuba tem 53% dos leitos de UTI ocupados

No combate à Covid-19, Ca-
raguatatuba contabilizou 91 
casos de confirmados, nesta 
sexta-feira (15). Somente nas 
últimas 48 horas, foram 22 
novas contaminações. Outros 
35 ocorrências seguem em 
investigação.

A administração municipal 
tem destacado que se a taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
chegar a 70%, as medidas de 
contenção à doença poderão 
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se tornar mais rígidas, dado o 
cenário atual (hoje, o índice é 
de 53%). O município tem 68 
pessoas com Sars-Cov2 fazen-
do o isolamento domiciliar, 11 
internadas, além de 4 óbitos.

De acordo com a secretaria 
de Saúde, há sete leitos na UTI 
Covid-19 na Casa de Saúde 
Stella Maris e vinte na ala de 
enfermaria. A cidade conta 
ainda com mais vinte leitos de 
UTI e enfermaria, no Hospital 
Regional.

Diante da porcentagem 
de ocupação, a secretária de 
Saúde municipal está em pro-
cesso de instalação de mais 

oitenta leitos na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Co-
vid-19, sendo dez equipados 
com respiradores. O Hospital 
Regional deve providenciar 
mais dez leitos de UTI, mas 
a ação depende do Governo 
do Estado.  

Até o momento, são in-
ternados os pacientes que 
apresentam SRAG (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave), os 
que possuem sintomas de sín-
drome gripal são orientados 
para cumprir o isolamento 
social em casa, cerca de 1800 
casos de síndrome gripal 
foram identificados.

Taxa tem oscilado desde o início da semana; expectativa é chegar a 70% para evitar maior rigor

Leitos em Caraguatatuba; cidade 53% de ocupação na pandemia

Fotos: Reprodução PMG

Fotos: Reprodução PMU
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Em tempos de pandemia, 
muitas empresas estão ade-
rindo a medidas de prevenção 
seguindo as recomendações 
do Ministério da Saúde e da 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde) com o intuito de re-
duzir os riscos de contágio, a 
fim de preservar a saúde dos 
seus colaboradores e manter 
a produtividade.

Entre os setores que não 
podem parar durante esse 

Da Redação
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Guaratinguetá Saneamento reforça à população sobre medidas de prevenção 

momento, é o do Saneamento 
Básico, em entrevista ao Jor-
nal Atos, Eduardo Caldeira, 
diretor da Guaratinguetá 
Saneamento, empresa res-
ponsável pela coleta e trata-
mento de esgoto da cidade 
de Guaratinguetá, ressalta 
a importância dos serviços 
de saneamento para a saúde 
da população no combate ao 
coronavírus.

Diante dessa pandemia, 
quais as medidas estão sendo 
tomadas pela Guaratinguetá 
Saneamento para manter a 
normalidade das atividades 

Serviços de atenção ao saneamento são 
indispensáveis no combate a Covid-19

de saneamento?
É importante ressaltar que 

o compromisso da Guara-
tinguetá Saneamento é de 
sempre prestar um serviço 
de qualidade e responsabi-
lidade em prol da saúde da 
população, por isso todas as 
nossas atividades operacio-
nais continuam funcionando 
normalmente. Estamos com 
nossas equipes operacionais 
nas ruas desempenhando 
todos os serviços essenciais 
para o bom funcionamento 
do esgotamento sanitário 
da cidade, seguindo os de-

cretos preventivos do estado 
e municipal para evitar a 
propagação do coronavírus. 

Em relação aos colabora-
dores, quais as medidas de 
prevenção foram realizadas?

Elaboramos um plano de 
contingência para direcionar 
a atuação de nossas equipes 
nas ruas durante esse perío-
do. Além disso, estamos utili-
zando os canais de comunica-
ção internos da empresa para 
promover a conscientização 
dos colaboradores para com 
os cuidados indispensáveis 
com a higiene pessoal e o uso 

dos EPIs e EPCs. Disponibili-
zamos álcool em gel e demais 
materiais necessários, assim 
como reorganizamos escalas 
de trabalhos das equipes, a 
fim de evitar aglomerações.

Por que os serviços de 
saneamento básico são tão 
importantes nesse momento 
de pandemia?

O Saneamento básico é 
essencial para saúde e bem-
-estar da população. Porém, 
muitas vezes quando se fala 
em saneamento as pessoas 
associam apenas a água. A 
coleta, afastamento e tra-

tamento de esgotos é tão 
importante e indispensável 
quanto a água, mas por se 
tratar de uma ação, que 
muitas vezes as pessoas não 
veem, não é tão lembrado. 
Mas nesse momento de pan-
demia, as nossas atividades 
se apresentam como agentes 
de combate a proliferação 
da codiv-19, pois ao coletar 
e tratar o esgoto estamos 
eliminando o risco de pro-
pagação de vírus e bactérias 
que podem ser encontradas 
nesse efluente.

O diretor ressalta que é im-
prescindível que a população 
se mantenha em isolamento 
social, evitando aglomera-
ções e seguindo todas as 
recomendações dos órgãos 
de saúde e os decretos mu-
nicipais. “As dicas básicas de 
higiene, como lavar sempre 
as mãos com água e sabão, 
uso de álcool em gel 70% e 
o uso de máscaras ao sair de 
casa, são primordiais nesse 
momento”, conclui Caldeira.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 77/2020 do PROC nº 212/2020-SUP – 2702/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Prestação de serviços e emissão e gestão de 5.851(cinco mil oitocentos 
cinquenta e um) cartões com tarja magnética, bem como de disponibilização de benefícios 
no cartão, contemplando carga e recarga de valor, para atender as necessidades do 
Município de Lorena.
CONTRATADA: ALELO S/A - CNPJ Nº: 04.740.876/0001-25
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 81/2020 do PROC nº 211/2020-SUP – 2952/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de máscara descartável tripla com elástico, destinados ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: LUIZ FERNANDO DE GENARO39445376889
CNPJ Nº: 36.939.335/0001-17
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC Nº 183/20 SUP, 1142/2020GPRO

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação do EXTRATO DE 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO do processo acima referido, 
onde lê-se “GONÇALVES DA SILVA & CIA LTDA EPP”, leia-se “C. A. GONÇALVES DA 
SILVA & CIA LTDA EPP”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP Nº 03/2020– PROC. Nº 67/2020

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Contratação de empresa especializada
para a realização de serviços de melhoria em iluminação pública nos Bairros do Aterrado,
Vila Cristina e Vila Portugal, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº: 11.091.314/0001-63
Valor Total: R$ 205.966,06(duzentos e cinco mil novecentos sessenta e seis reais e seis
centavos)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 217/2020; 2544/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de 
bobina de senha eletrônica para atender as necessidades do PAT-Lorena.
CONTRATADA: BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 
EPP - CNPJ Nº: 09.135.487/0001-94

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 212/2020; 2702/2020GPRO, com 
fundamento no art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na prestação de serviços e emissão e gestão de 5.851(cinco mil oitocentos 
cinquenta e um) cartões com tarja magnética, bem como de disponibilização de benefícios 
no cartão, contemplando carga e recarga de valor, para atender as necessidades do 
Município de Lorena.
CONTRATADA: ALELO S/A - CNPJ Nº: 03.238.758/0001-37

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 211/2020; 2952/2020GPRO, com 
fundamento no Art. 4º e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo objeto consiste na aquisição 
de máscara descartável tripla com elástico, destinados ao enfrentamento da emergência 
de Saúde Pública decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: LUIZ FERNANDO DE GENARO39445376889 
CNPJ Nº: 36.939.335/0001-17

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/209 PROC. Nº 530/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades das 
unidades de saúde, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no 
Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: K.C.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº: 09.251.627/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 04,05,06
VALOR TOTAL: R$ 6.250,00(seis mil duzentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2020 PROC. Nº 137/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de kits para testes de diagnósticos de dengue, conforme descrição,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o
Edital.
CONTRATADA: MEDLEVERSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - CNPJ Nº: 05.343.029/0001-90
VENCEDORA DOS ITENS: 01,03
VALOR TOTAL: R$ 33.492,50 (trinta e três mil quatrocentos noventa e dois reais e cinquenta
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020 PROC. Nº 171/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de insumos para pacientes insulino dependentes de Lorena, conforme
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que
integrou o Edital.
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA - CNPJ Nº: 59.309.302/0001-99
VENCEDORA DOS ITENS: 07,09
VALOR TOTAL: R$ 60.900,00 (sessenta mil e novecentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA - CNPJ Nº: 04.063.331/0001-21
VENCEDORA DO ITEM: 13
VALOR TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 04/2020 - CONTRATO Nº 34/2017 - DISPENSA Nº 157/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: INSTITUTO SANTA TERESA - CNPJ: 51.778.645/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 34/17, decorrente do Processo de Dispensa de Licitação nº 
157/17SUP, firmado em 10 de maio de 2017, conforme disposto em sua cláusula 6.1 e no
artigo 57, da Lei 8.666/93.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 12 (doze) meses, a partir de 10 de maio de 2020.
Cláusula Terceira – A contrata renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste contratual, 
previsto na cláusula 6.2 do contrato original.
Cláusula Quarta – O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global do
Contrato.
Cláusula Quinta – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente ao
Termo Aditivo nº 03.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 09/2020 PROCESSO 222/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços comuns a engenharia de drenagem de águas pluviais de trecho da 
Avenida Dr. Peixoto de Castro e trecho da Rua Expedicionário Genésio Valentin Correa, 
no Loteamento Vila Zélia para atender as necessidades do Município de Lorena, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 
29 de Maio de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 
625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Chamamento Público nº 02/2020. PROC nº 3020/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura do Chamamento Público nº 02/2020, 
cujo objeto é o recebimento de inscrições de pessoas físicas e jurídicas que tenham 
interesse em doar, sem encargos, bens móveis, insumos e correlatos, serviços e direitos 
à Administração para a realização de ações destinadas ao enfrentamento da emergência 
de saúde decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) a fim de reduzir a 
transmissibilidade do vírus, bem como atender a coletividade nos campos da prevenção, 
tratamento, cura e assistência social. A partir da data de publicação deste edital, as 
inscrições serão recebidas mediante envio de mensagem ao correio eletrônico <licitacao@
lorena.sp.gov.br>, por prazo indeterminado, extinguindo-se automaticamente com o fim 
da Declaração de Calamidade instalada pelo COVID-19. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020 PROCESSO 224/2020

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Registro de preços para a 
aquisição de emulsão asfáltica RR-2C para atender as necessidades da secretaria de 
serviços municipais, a realizar-se às 09h30 do dia 28 de Maio de 2020, no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 PROC. Nº 67/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para realização de serviços de melhoria 
de iluminação pública nos bairros do Aterrado, Vila Cristina e Vila Portugal, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 11.091.314/0001-63
VENCEDORA DOS ITENS: 01
VALOR TOTAL: R$ 205.966,06 (duzentos e cinco mil novecentos sessenta e seis reais e 
seis centavos) VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01/2020 - CONTRATO Nº 185/2019 – TP Nº 18/2019 –
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA - CNPJ Nº: 60.863.966/0001-84
OBJETO: Cláusula Primeira – O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da
vigência do Contrato nº 185/19, decorrente do Processo Licitação nº 587/19, TP nº 18/2019,
firmado em 12 de maio de 2019.
Cláusula Segunda – Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência contratual por
mais 02 (dois) meses, a partir de 12 de maio de 2020.
Cláusula Terceira – O presente termo aditivo não importa em alteração do valor global do
Contrato.
Cláusula Quarta – A despesa permanece vinculada a Dotação Orçamentária referente ao
Contrato Original.
Cláusula Quinta – Não se aplica reajuste por falta de previsão contratual.
Cláusula Sexta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
Cláusula Sétima – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2020
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Mulher protesta contra procedimento 
na morte da mãe em Pindamonhangaba
Idosa teria sido transferida para a UTI de enfretamento ao novo coronavírus na cidade, mesmo sem 
apresentar sintomas de acordo com a família; caso recebeu resultado negativo para Covid-19 dias depois

NOTA DE AGRADECIMENTO
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Lorena agradece a solidariedade do VALGROUP que, 
nesse momento de dificuldade e por estarmos com o 
único tomógrafo danificado, assumiu o compromisso 
de pagar o aluguel por um período de 12 meses de um 
tomógrafo que está sendo extremamente necessário no 
diagnóstico da COVID-19.
Aproveitamos, também, para rat i f icar nosso 
agradecimento ao VALGROUP pela doação de EPI’s 
e álcoois em gel.
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena

Provedoria

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FELIPE MOURA CAMARA CÊNCIO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
civil, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 12 de
setembro de 1990, residente e domiciliado Rua Doutor José Luiz Cembranelli, nº 911,
apto 22, Parque das Nações, Pindamonhangaba SP, filho de CARLOS JOSÉ CÊNCIO
e MARIA CRISTINA DE MOURA CAMARA CÊNCIO.
MAYARA OLIVEIRA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira
civil, estado civil solteira, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no
dia 18 de março de 1990, residente e domiciliada Rua Capitão Antonio Marcondes do
Amaral, nº 157, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de WILSON DE JESUS
e MARA ROSANA OLIVEIRA DE JESUS. Apresentaram os documentos I, III e IV, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 04 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THALLES HEIDRICH AZEVEDO MOURÃO, de nacionalidade brasileira, profissão
almoxarife, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-
SP, no dia 17 de dezembro de 1988, residente e domiciliado Rua Coronel José
Francisco, nº 255, Centro, Pindamonhangaba SP, filho de MARCIO MOURÃO e
FATIMA INES DE AZEVEDO MOURÃO.
KARLA DA SILVA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 28 anos de idade, nascida em Itajubá-MG, no dia 06 de fevereiro de 1992,
residente e domiciliada Rua Coronel José Francisco, nº 255, Centro, Pindamonhangaba
SP, filha de CARLOS ROBERTO SOARES RIBEIRO e RUTH AGUIAR DA SILVA
RIBEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALESSANDRO APARECIDO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
geral, estado civil viúvo, de 40 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 29 de
setembro de 1979, residente e domiciliado Avenida Antonio Fernandes, Bloco 5A,
apto 303, Mogno, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filho de BENEDITO
APARECIDO ALVES e MARIA CÉLIA ELIAS ALVES.
MARCIA FRANCISCA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão cozinheira,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia
15 de setembro de 1978, residente e domiciliada Avenida Antonio Fernandes, Bloco
5A, apto 303, Mogno, Bem Viver, Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de JOSÉ
JUSCELINO DE SOUZA e OSCARLINA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA.
Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CLEBER BARROSO FEIJÃO, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil solteiro, de 52 anos de idade, nascido em Fortaleza-CE, no dia 18 de
fevereiro de 1968, residente e domiciliado Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
nº 1097, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filho de CLODIO BATISTA FEIJÃO
e AMELIA MARIA BARROSO FEIJÃO.
SOLEMAR FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado
civil solteira, de 56 anos de idade, nascida em Astorga-PR, no dia 10 de dezembro de
1963, residente e domiciliada Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1097, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba SP, filha de OTACILIO BATISTA DA SILVA e ELIZA
DE PAULA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão militar do
exercito, estado civil divorciado, de 26 anos de idade, nascido em Campos do
Jordão-SP, no dia 05 de abril de 1994, residente e domiciliado Rua Dr. Jorge Machado,
nº 51, Crispim, Pindamonhangaba SP, filho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e
SELMA TOMAZ SILVA DE OLIVEIRA.
GEISIBEL MILENE BENEDITO PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
designer de sobrancelha, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em
Tremembé-SP, no dia 29 de outubro de 1988, residente e domiciliada Rua Doutor
Jorge Machado, nº 51, Crispim, Pindamonhangaba SP, filha de ANTONIO PRUDENTE
e HELENA BENEDITO DE ANDRADE. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do
Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCAS VINICIUS SILVERIO ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo,
estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 21 de
novembro de 1997, residente e domiciliado Rua Luiz Fernando Picca, nº 17, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filho de MARCELO LAURINDO SILVERIO ALVES e ANDREIA
DE FATIMA MOREIRA ALVES.
ISABELLA CRISTINA DE QUEIROZ RAMOS, de nacionalidade brasileira, profissão
autônoma, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-
SP, no dia 07 de abril de 1995, residente e domiciliada Rua Luiz Fernando Picca, nº 17,
Araretama, Pindamonhangaba SP, filha de PAULO DONIZETE RAMOS e MARIA
JOSE DE QUEIROZ. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CRISTIANO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado
civil divorciado, de 32 anos de idade, nascido em Taubaté-SP, no dia 05 de dezembro de
1987, residente e domiciliado Rua João Baptista Pereira, nº 16, Araretama, Pindamonhangaba
SP, filho de OTACILIO ALVES DOS SANTOS e MARIA APARECIDA SANTOS.
LUANA PEREIRA ALVES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 03
de maio de 1988, residente e domiciliada Rua João Baptista Pereira, nº 16, Araretama,
Pindamonhangaba SP, filha de BENEDITO ALVES FERREIRA FILHO e MATILDE
PEREIRA ALVES FERREIRA. Apresentaram os documentos I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2020.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RENATO ANTONIO PEREIRA GODOI, de nacionalidade brasileira, profissão aprendiz
de mecânico de usinagem, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 19 de novembro de 1998, residente e domiciliado Rua
Jesus Antonio Miranda Filho, nº 175, Mombaça, Pindamonhangaba SP, filho de
ROGERIO LEITE GODOI e ANA CRISTINA PEREIRA GODOI.
JEOVANNA SILVA CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
administrativo, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Palmeira dos
Índios-AL, no dia 19 de maio de 2001, residente e domiciliada Rua Álvaro Pinto
Madureira, nº 1809, Chácara da Galega, Pindamonhangaba SP, filha de ROMERO
PRAZERES CAVALCANTE e EDIVÂNIA LEITE DA SILVA CAVALCANTE. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2020

Não são poucas as histó-
rias de lutas contra o novo 
coronavírus. Mas paralelo 
a isso, também não são 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

raras as discussões com 
apontamento de falhas no 
atendimento e equívocos em 
diagnósticos. Em Pindamo-
nhangaba, a morte de uma 
mulher de 72 anos gerou 
protestos da família, após 
ela ser transferida para a 

Unidade de Terapia Intensiva 
Covid-19, sem registro de 
caso suspeito.

Araci Finessi Lisboa foi 
atendida na emergência do 
Pronto Socorro Municipal, 
no último dia 11. De acordo 
com a vendedoira Renata 
Finessi Lisboa, de 43 anos, fi-
lha de Araci, sua mãe buscou 
o PS para o atendimento de 
ataque isquêmico transitório 
suspeito, também conhecido 
como mini-AVC.

A alta veio no dia seguinte. 
“Levei novamente para a 
emergência a pedido do mé-
dico, que veio aqui em casa 
vê-la, pois estava com febre, 
no dia 16. Ela foi para UTI 
Covid-19. No dia 17 de abril, 
às 17h, me ligaram avisando 
que já estava lá. A partir daí 
já não pude vê-la, já estava 
entubada e sedada”, contou.

Segundo a filha, apesar do 
Pronto Socorro afirmar por 
um meio de um documento 
que Araci não configurava 
um caso suspeito de novo 
coronavírus, a paciente foi 
transferida para a ala de 
combate à doença, na Santa 
Casa de Misericórdia, local 
que ficou internada e faleceu 
no último dia 5, por sepsemia 
e pneumonia.

Renata recordou que fo-
ram diversos esforços para 
que pudesse ver a mãe, mas 
a resposta dos profissionais 
de saúde era de que estavam 
obedecendo o protocolo. Em-
bora o teste de Araci tenha 
dado negativo para Covid-19, 
ela não poderia entrar no 
ambiente devido aos outros 
pacientes confirmados que 
estavam no local. A filha 
destacou que se propôs a 
comprar o EPI (equipamento 
de proteção individual) para 

que pudesse “se despedir da 
mãe”, mas o pedido foi nega-
do. Renata disse ainda que 
havia uma movimentação 
contrária à realização do 
velório. “Fiz o velório depois 
de muita briga com as duas 
enfermeiras chefes”.

A secretária adjunta de 
Saúde, Mariana Prado Freire, 
afirmou que quando Araci 
deu entrada ao PS ela tinha 
febre, infiltrado pulmonar 
(pulmão cheio), caracte-
rizando dois sintomas da 
Covid-19. “Neste momento 
de pandemia tem que ter 
muito cuidado ao descartar 

casos suspeitos”, enfatizou.
Mariana Prado explicou 

que a mãe permaneceu na 
ala especial devido ao seu 
estado de saúde que era 
crítico e impossibilitava mo-
vimentações, apesar de ter 
sido cogitada a possibilidade 
para transferi-la para UTI 
comum. Segundo a pasta, 
o diagnóstico chegou após 
a internação e devido ao 
contato com outras pessoas 
havia alto risco de contami-
nação.

O critério de isolamento de 
pacientes contaminados tem 
sido rígido, no município, 

sendo “o lado mais cruel des-
sa pandemia”, como relatou 
Mariana. A administração 
municipal conta ainda com 
uma médica pneumologista 
que faz a coordenação técni-
ca da assistência na pande-
mia e colocou à disposição 
de familiares atendimento 
psicológico. A pasta ressal-
tou ainda que as medidas 
adotadas são baseadas em 
protocolos recomendados 
pelo Ministério da Saúde 
e Organização Municipal 
da Saúde tendo em vista a 
garantia da saúde coletiva 
e minimização do contágio.

Prefeitura atende empresa e retoma 
cobrança do Zona Azul em Cruzeiro
Considerado “serviço público essencial”, estacionamento rotativo volta após 
registro de maior movimento no Centro da cidade, mesmo diante da pandemia

Movimento no Centro de Cruzeiro; fluxo foi um dos motivos para pedido da volta da cobrança da Zona Azul

Santa Casa de Pinda; polêmica em morte de idosa após atendiment ter direcionado paciente para UTI Covid-19

Sem funcionar desde o 
último dia 23 de março, 
a cobrança de Zona Azul 
em Cruzeiro foi retomada 
nesta terça-feira (12). De 
acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
e Rural, Rodolfo Scamila, 
a volta da cobrança do 
estacionamento rotativo 
na cidade foi motivada por 
pedido da empresa vence-
dora da concessão, além do 
entendimento do serviço 
ser considerado essencial 
na cidade.

O secretário destacou 
que manter a cobrança pa-
ralisada “por muito tempo” 
poderia prejudicar a empre-
sa vencedora que ganhou a 
concessão e pediu o retorno. 
“Não temos como coibir”, 
destacou o secretário em 
entrevista à uma rádio da 
região.

Scamila garantiu que o 
serviço deve ser retomado e 
que a cobrança voltará a ser 
feita da mesma forma. Ape-
sar disso, a recomendação 

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

da administração municipal 
é que os usuários utilizem 
os parquímetros para paga-
mento da Zona Azul, mesmo 
com os 15 agentes que de-
verão circular pelas ruas ao 
longo desse período.

A princípio, Cruzeiro sus-
pendeu o serviço de Zona 
Azul devido à necessidade 

de aumentar a porcentagem 
de isolamento social no iní-
cio da quarentena.

Cruzeiro tem figurado en-
tre os municípios que mais 
conseguem um percentual 
alto de isolamento social. O 
boletim de isolamento atu-
al, referente aos números 
de quinta-feira, apontam 

a cidade com 58%, a sexta 
com melhor índice no esta-
do, de acordo com o Simi 
(Sistema de Monitoramento 
Inteligente).

Os números estariam em 
queda. Na semana anterior, 
a cidade chegou a atingir 
64% de isolamento. “Esta-
mos em um outro momento 
e constatamos nos últimos 
dias, um movimento maior 
no Centro de Cruzeiro, a 
ponto de não ter local para 
estacionar, por isso o servi-
ço público se faz necessário, 
para controlar esse uso e até 
diminuir essa movimenta-
ção”, finalizou Scamila.
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Anúncio de flexibilização de acesso às 
praias gera polêmica em São Sebastião
Prática esportiva individual é liberada pela Prefeitura; cidade é vice-líder regional em casos de Covid-19

Apesar de São Sebastião 
ser a segunda cidade da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) com mais infectados 
por coronavírus (Covid-19), a 
Prefeitura liberou na última 
terça-feira (12) o acesso às 
praias, em dias específicos, 
para a prática de esportes 
individuais. A medida dividiu 
opiniões na cidade praiana, 
que é a líder do estado em 
isolamento social.

Anunciado pelo prefei-
to, Felipe Augusto (PSDB), 
durante uma transmissão 
ao vivo pela rede social Fa-
cebook, na noite da última 
segunda-feira, o decreto de 
flexibilização do acesso às 
praias exige que os morado-
res utilizem máscaras duran-
te as atividades físicas, que 
só poderão ser praticadas 
de segunda a quinta-feira. 
Já nos demais dias, as orlas 
serão interditadas e fisca-
lizadas pela Guarda Civil 
Municipal. 

Lucas Barbosa
São Sebastião

Os espaços públicos esta-
vam proibidos de receberem 
os moradores desde o último 
dia 31.

Além de surf, estão libe-
radas apenas as práticas de 
outros esportes individuais 
como: nado, caminhada, 
caiaque, ciclismo e stand 
up (remar em cima de uma 
prancha).

De acordo com o chefe do 
Executivo, a iniciativa foi 
adotada já que o município 
tem se destacado positiva-
mente no índice estadual de 
isolamento social, atingindo 
uma média de 63% até a ma-
nhã desta quinta-feira (14), 
maior taxa de São Paulo. A 
cidade está apenas 7% abai-
xo do índice apontado como 
ideal pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde), que é 
de 70%.

Em nota oficial, o Execu-
tivo ressaltou que a medida 
foi tomada levando-se em 
conta “todo o planejamento 
e sucesso obtidos pela Pre-
feitura diante do enfrenta-
mento contra a pandemia 
como: funcionamento de 
duas unidades de saúde vol-

tadas exclusivamente para 
o tratamento de síndromes 
respiratórias, dois hospitais 
de retaguarda, aquisição de 
equipamentos e insumos de 
saúde e o maior índice de 
isolamento social do estado 
(trecho do documento)”.

A mudança gerou diver-
gências pelas redes sociais 
e ruas de São Sebastião, 
que é a vice-líder regional 
em casos de coronavírus, 
contabilizando 2 óbitos e 
outros 252 moradores in-
fectados. A cidade litorânea 
fica atrás apenas de São José 
dos Campos, que possuí 408 
registros confirmados, sendo 
17 mortes.

Enquanto parte dos in-
ternautas elogiou a flexibi-
lização, outra demonstrou 
preocupação diante um 
possível aumento do contá-
gio da doença no município.

Durante seu anúncio pela 
internet, Felipe Augusto res-
saltou que a liberação pode-
rá ser revogada a qualquer 
momento, caso a população 
crie aglomeração nas praias 
e não respeite as demais 
regras de segurança.Uma das praias da orla de São Sebastião; cidade liberou acesso para atividades físicas com restrições

Incêndio atinge indústria de recicláveis em Pinda

Os moradores do bairro 
Água Preta, em Pindamo-
nhangaba, tiveram um susto 
na noite da útima quina-fei-
ra, quando uma indústria de 

Da Redação
Pindamonhangaba

materiais recicláveis sofreu 
incêndio. De acordo com a 
equipe do Corpo de Bombei-
ro, o socorro doi acionado 
por volta das 14h, o caso 
foi acidental.

As chamas se iniciaram 
após um trabalho de solda 
no pátio da empresa GV do 

Brasil, que acabou com uma 
pilha de materiais tomada 
pelo fogo. As labaredas 
tinham aproximadamente 
seis metros de altura, sendo 
quatro dentro de um fosso. 
O incêndio alcançou uma 
área de 700m².

Segundo os Bombeiros, o 

material que servia como 
combustível foi retirado 
para que o incêndio fosse 
combatido. Foram precisos 
cinco viaturas especializa-
das de combate ao fogo, 
além de 15 oficiais. O in-
cêndio não deixou pessoas 
feridas. Ação dos bombeiros para inibir fogo em incêndio que atingiu indústria

Fotos: Reprodução PMSS

Fotos: Reprodução



16 E MAIO DE 2020 9

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 
385m2. Tr.F: 99757-
0684
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Alugo ponto comer-
cial em Guaratingue-
tá, na rua Francisco 
Santos Reis. Telefon: 
99610-4656
Aluga-se edícu la 
mobiliada no Village 
Santa para 1 pessoa, 
com garagem. Valor; 
R$ 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 

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 
Fusca 1600 ano 1981 

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

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-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 

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) 

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 
área de 2000m², pla-
na, com escritura, 
bom local. R$
165.000.00. Telefone: 
99614-2077
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Mais informações:
0800 20 20 120

Já conhece
o Digi Iguá?
Digi Iguá é a plataforma de serviços online
da Águas Piquete que simplifica sua vida!
Todos os clientes atendidos pela empresa
têm acesso à plataforma, basta utilizar seu
CPF e nº da matrícula.


