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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.

A secretaria de Educação 
de Lorena abriu na última 
segunda-feira (19), a segunda 
etapa de cadastramento para 
a distribuição de merendas 
escolares. O serviço que iniciou 
na última semana atendendo 
2.081 alunos, recebeu críticas 
de pais sobre o alimento e a 
forma da doação para as fa-
mílias. A Prefeitura contestou 
frisando a qualidade da meren-
da e a continuidade do contrato 
com a empresa prestadora do 
serviço.

Após três dias de distribuição 
dos alimentos prontos para 
consumir em casa, a admi-
nistração municipal abriu as 
inscrições para pais e responsá-
veis interessados em receber a 
merenda escolar. Inicialmente, 
2.081 cadastros foram realiza-
dos entre os dias 6 e 7 de maio.

Para atender mais famílias, 
dos 8,5 mil alunos, a Educação 
segue com o cadastramento 
preferencialmente por telefone 
na própria sede e nas unidades 
escolares. Os atendimentos 
estão sendo feitos somente de 
forma remota nas segundas e 
terças-feiras, das 8h às 11h e 
das 13h às 16h na secretaria 
de Educação, pelos números 
3153-1550 e 3157-4711. Já 
nas quartas-feiras, apenas das 
8h às 11h.

As escolas atenderão todas 
as segundas e terças-feiras por 
telefone, WhatsApp e página 
do Facebook apenas no perí-
odo da tarde, ou seja, das 13h 
às 16h. Já nas quartas-feiras, o 
atendimento será realizado re-
motamente e presencialmente, 
das 8h às 11h.

Segundo o secretário de Edu-

Rafaela Lourenço
Lorena
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cação, o professor Júlio Brebal, 
todos os dados serão coletados 
no período da tarde das quar-
tas-feiras e encaminhados para 
a empresa responsável pelo 
preparo das refeições. Os alu-
nos recém inscritos entrarão 
na lista de recebimento a partir 
da segunda-feira subsequente. 

Por outro lado, pais e respon-
sáveis utilizaram as redes so-
ciais para reclamar do serviço 
prestado, citando a diferença 
dos alimentos, a qualidade, os 
motivos de uns receberem e ou-
tros não e por ser marmitex ao 
invés de kits para o preparo em 
casa. “Todos os dias as crianças 
na faixa etária de 4 meses tem 
que comer isso sem gosto. É 
uma falta de respeito muito 
grande “com nós” (sic), pais da 
rede pública que temos nossos 
filhos matriculados em Lorena”, 
salientou uma mãe de três 
crianças que conversou com 
a reportagem do Jornal Atos 
e preferiu não se identificar.

Em resposta, o secretário 
explicou que o serviço se trata 
apenas da continuidade da 
distribuição das refeições ofe-

Após polêmicas, Educação de Lorena inicia segunda etapa de 
cadastros para distribuição de merenda escolar municipal
Dos 8,5 mil alunos da rede pública, apenas 2.081se inscreveram; Prefeitura regionaliza entrega por polos do serviço

Preparo da merenda escolar, distribuída às famílias de alunos da rede municipal; ação chega a segunda fase

recidas nas escolas para cada 
criança e sem custo adicional 
no serviço. Já a definição por 
marmitex ao invés de kits foi 
para priorizar a tabela nutri-
cional dos alunos. “Temos um 
contrato com uma empresa 
especializada no ramo de ofe-
recimento de merenda escolar 
que segue exatamente os ter-
mos de referência com os car-
dápios que somos obrigados a 
oferecer seguindo resoluções 
do governo Federal que falam 
sobre os valores nutricionais 
e componentes dentro dessa 
merenda”.

Brebal destacou ainda que o 
contrato realizado através de 
licitação, segue desde o início 
do ano e que são montados 
dois cardápios denominados 
como Emergencial Covid-19, o 
que varia para as crianças das 
creches, ensino Fundamental 
1 e 2 e EJA (Educação para 
Jovens e Adultos). 

A distribuição é feita de se-
gunda a sexta-feira das, 11h 
às 13h, em polos distribuídos 
por toda a cidade. A cada dia é 
oferecido uma refeição diferen-
te como peixe, frango, carne 
vermelha, legumes e frutas. 
“Na creche, são crianças que 
entram com três meses de ida-
de e vão até 3 anos e 11 meses. 
É diferente o alimento. Obvia-
mente que o tamanho daquilo 
que adiciona o alimento pode 
causar para eles (pais) alguma 
diferenciação”, frisou Brebal, 
destacando ainda que se trata 
da mesma refeição oferecida 
nas unidades escolares.

Os polos regionalizados para 
retirada da merenda podem 
ser conferidos no site da Pre-
feitura, o lorena.sp.gov.br ou 
por telefone, na secretaria de 
Educação ou na escola em que 
o aluno esteja matriculado.

Entrega do COI é aposta de 
estrutura contra violência 

A Prefeitura de Lorena 
entregou nesta quarta-feira 
o COI (Central de Operações 
Integradas), com um investi-
mento de aproximadamente 
R$ 3 milhões. Foram instala-
das mais 25 câmeras móveis 
e quatro portais nos princi-
pais acessos ao município. A 
expectativa é de que a nova 
estrutura auxilie no combate 
à criminalidade. Batizado de 
com o nome de Leonardo 
Assunção (um jovem policial 
militar que morreu afogado 
em janeiro de 2018, depois 
de entrar no rio Paraíba 
durante uma perseguição 
em São José dos Campos), o 
prédio que abriga o COI foi 
instalado na sede da secre-
taria de Segurança Pública, 
que conta com monitores, 
computadores e teclado 
joystick (específico para 
operações das câmeras). A 
cidade passa a contar com 
quatro portais nas principais 
entradas do município, na ten-
tativa de repetir bons números 
do combate à criminalidade do 
último ano.

Videomonitoramento conta com 25 câmeras e quatro portais, utilizados para segurança 
pública; cidade investe R$ 3 milhões para manter queda em índices de criminalidade

Tribunal cobra 
transparência 
de gastos na 
pandemia

O TCE-SP (Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo) 
emitiu um comunicado na 
última semana informando 
que poderá punir os prefeitos 
que não divulgarem corre-
tamente até o próximo dia 
29 os balanços das verbas 
governamentais recebidas e 
dos recursos investidos no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). Dos 
39 municípios da RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
apenas quatro prestaram con-
tas de acordo com as normas 
exigidas pelo órgão. 

Mais de oitenta estabeleci-
mentos comerciais de Apare-
cida já foram notificados pelo 
setor de fiscalização municipal. 
A secretaria de Segurança Pú-
blica e a Guarda Civil atuam no 
cumprimento dos decretos es-
tadual e municipal, que limitam 
o funcionamento presencial de 
lojas com atividades essenciais. 
A falta de cumprimento acarre-
ta, inicialmente, em notificação 
verbal aos proprietários dos 
estabelecimentos.

Aparecida notifica 
mais de oitenta 
estabelecimentos
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Família de militar morto em 2018 e homenageado com nome do novo COI participa de inauguração ao lado da vice-prefeita Marietta Bartelega
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COI é inaugurado em Lorena com 
aposta de estrutura contra violência 

Lorena entregou nesta quar-
ta-feira o COI (Central de 
Operações Integradas), com 
um investimento de aproxima-
damente R$ 3 milhões. Foram 
instaladas mais 25 câmeras 
móveis e quatro portais nos 
principais acessos ao muni-
cípio. A expectativa é de que 
a nova estrutura auxilie no 
combate à criminalidade.

Batizado de com o nome de 
Leonardo Assunção (um jovem 
policial militar que morreu 
afogado em janeiro de 2018, 
depois de entrar no rio Paraíba 
durante uma perseguição em 
São José dos Campos), o prédio 
que abriga o COI foi instalado 
na sede da secretaria de Segu-
rança Pública, que conta com 
monitores, computadores e 
teclado joystick (específico 
para operações das câmeras).

Os pontos que receberão os 
equipamentos, são os bairros 
Cecap Alta e Baixa, Novo 
Horizonte, Vila Passos, Bairro 
da Cruz, Vila Nunes, além de 
pontos de grande circulação 
de veículos como a avenida 
Dr. Peixoto de Castro, avenida 
São José (próximo ao Ciejap 
Milton Ballerini) e a passagem 
de nível na rua Dr. Rodrigues 
de Azevedo, a Principal.

Além disso, a cidade passa a 
contar com quatro portais nas 
principais entradas do muni-
cípio. O sistema filtrará todos 
os veículos que entram e saem 
de Lorena, com averiguação 
de placas. “Ele (COI) faz uma 
consulta de todas as placas 
que passam por lá, e, se esse 
carro tiver alguma restrição, 
automaticamente as forças de 

Videomonitoramento conta com 25 câmeras e quatro portais, utilizados para segurança 
pública; cidade investe R$ 3 milhões para manter queda em índices de criminalidade

Marcelo Augusto dos Santos
Lorena

segurança são avisadas. Assim 
como Guará, muitas cidades 
também têm (o sistema). Então 
uniremos as forças para poder 
compartilhar as nossas infor-
mações e trabalhar de forma 
conjunta”, explicou secretário 
de Segurança Pública, major 
Carlos Adriany Lescura (PSL).

Segundo os dados da se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo, 
Lorena reduziu os números 
de violência no ano passado, 
em comparação com 2018. A 
baixa nos principais índices 
criminais foi comemorada no 
município, após investimento 
na estrutura da Guarda Civil 
Municipal e equipamentos de 
segurança pública.

Dados divulgados pelo Es-
tado revelaram que a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou uma queda de 13% 
nos casos de assassinatos no 
ano passado, em comparação 
a 2018.

O resultado ficou abaixo do 
índice lorenense, que regis-
trou 40% de redução. No ano 
passado foram 16 casos de 
homicídios dolosos (quando 
há intenção de matar), com 17 
vítimas. Já em 2018, a cidade 
registrou 28 casos.

Para o prefeito Fábio Mar-
condes (sem partido) esse “é 
um momento muito impor-
tante para nós e um marco 
para a cidade de Lorena. 
Conseguimos inaugurar 25 
câmeras, quatro portais e mais 
as câmeras que já tínhamos e 
foram acopladas. Estamos com 
um domínio de visualização da 
cidade muito grande e tenho 
certeza que no futuro iremos 
intrigar toda a cidade”.

TCE cobra transparência de prefeitos sobre 
gastos públicos durante a pandemia na região

Apenas quatro cidades atendem 
exigências dentro do prazo; penas 
podem chegar a multa para gestores

O TCE-SP (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo) emitiu um comuni-
cado na última semana in-
formando que poderá punir 
os prefeitos que não divul-
garem corretamente até o 
próximo dia 29 os balanços 
das verbas governamentais 
recebidas e dos recursos 
investidos no combate à 
pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). Dos 39 
municípios da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte), 
apenas quatro prestaram 
contas de acordo com as 
normas exigidas pelo órgão. 

Publicado no último dia 
14, no site oficial do TCE, 
o comunicado revelou que, 
até a data de sua emissão, 
apenas 125 dos 644 mu-
nicípios paulistas estavam 
divulgando em tempo real 
pela internet, através de 
Portais de Transparência e 
canais de comunicação, to-
das as informações relacio-
nadas às receitas e despesas 
relativas ao enfrentamento 
da pandemia. 

Além de Pindamonhan-
gaba e São Sebastião, o 

Lucas Barbosa
Regional

levantamento do órgão 
apontou que na RMVale 
apenas Redenção da Serra 
e Santo Antônio do Pinhal 
respeitaram as exigências.

Em contrapartida, 321 
cidades de São Paulo presta-
ram contas de forma inade-
quada e outras 198 sequer 
publicaram os dados. 

De acordo com o TCE, as 
prefeituras terão até o pró-
ximo dia 29 para adotarem 
medidas de transparência, 
dando publicidade e aces-
so público aos recursos 
angariados e aplicados no 
combate à doença. Caso 
não cumpram a determina-
ção, os gestores municipais 
“estarão sujeitos a pagarem 
valores indenizatórios que 
podem chegar a dois mil 
UFESPs (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo), 
equivalente a R$ 55.220 
mil, entre outras sanções 
administrativas (trecho do 
comunicado)”.

O órgão revelou ainda 
que os prefeitos poderão 
ter suas prestações de conta 

Prefeitura inaugura COI em Lorena; município investe R$ 3 milhões para manter queda na criminalidade

Marcondes salientou tam-
bém que o monitoramento 
nãos será apenas para se-
gurança, mas também para 
enchentes e na acompanha-

mento do isolamento social 
durante a quarentena contra 
o novo coronavírus. “Hoje, 
quando a gente estava inau-
gurando, vimos que tem uma 

circulação grande de gente no 
Centro. Então quero dizer, rea-
lidade daquilo que já dá para 
ajudar nesse monitoramento”, 
analisou.

de 2020 desaprovadas, so-
frendo futuramente sanções 
previstas na Lei Eleitoral e 
na Lei da Inelegibilidade.

Na região, 14 municípios 
não divulgaram corretamen-
te as informações :Aparecida, 
Cachoeira Paulista, Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, 
Igaratá, Ilhabela, Jambei-
ro, Lavrinhas, Paraibuna, 
Queluz, Santa Branca, São 
Bento do Sapucaí, São José 
dos Campos e São Sebastião.

Já as 22 cidades da RM-
Vale que não prestaram 
conta foram: Arapeí, Areias, 
Bananal, Caçapava, Canas, 
Cruzeiro, Cunha, Guaratin-
guetá, Jacareí, Lagoinha, 
Lorena, Monteiro Lobato, 
Natividade da Serra, Piquete, 
Potim, Roseira, São José do 
Barreiro, São Luiz do Pa-
raitinga, Silveiras, Taubaté, 
Tremembé e Ubatuba.

Procuradas pela repor-
tagem do Jornal Atos, as 
Prefeituras de Canas, Cru-
zeiro, Guaratinguetá, Lorena, 
Piquete, Potim e Ubatuba 
emitiram notas oficiais afir-
mando que já se adequaram 
as recomendações do TCE.

Já a Prefeitura de Cunha, 
informou que está otimizan-
do o software de seu Portal 
da Transparência, onde se-
rão postados os dados até o 
fim desta quarta-feira (20).

Os demais Municípios não 
enviaram um posicionamen-
to até o fechamento desta 
edição.

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Mais de oitenta estabeleci-
mentos comerciais de Apare-
cida já foram notificados pelo 
setor de fiscalização municipal. 
A secretaria de Segurança Pú-
blica e a Guarda Civil atuam no 
cumprimento dos decretos es-
tadual e municipal, que limitam 
o funcionamento presencial de 
lojas com atividades essenciais.

A falta de cumprimento dos 
decretos acarreta, inicialmente, 
em notificação verbal aos pro-
prietários dos estabelecimen-
tos. Caso as irregularidades 
sejam novamente constatadas, 
há aplicação de multas e em 
novo caso de reincidência pode 
haver lacração e proibição do 
funcionamento do comércio.

As principais notificações 
aplicadas até o momento na 
cidade foram para bares, pada-
rias, mercadinhos e mercearias 
de bairros, segundo a secreta-
ria de Segurança Pública.

As ocorrências e denúncias 
são, na maior parte dos casos, 
em regiões periféricas. “O que 
chama a atenção são os bairros, 
mercadinhos, padarias, que tal-
vez por falta de conhecimento, 
tinham problemas de adequa-
ções. Mas fomos orientando e 
não houve a aplicação de multa 
e nem fechamento”, reforçou o 
secretário Francisco Chagas.

Se há conscientização por 
parte dos comerciantes, o 
secretário afirmou que em al-
gumas praças tem sido normal 
observar pessoas fazendo ativi-
dades físicas em academias ao 
ar livre ou quadras esportivas. 
Nesses casos há o apoio da Po-
lícia Militar e a orientação para 
que todos deixem os espaços.

Os telefones para denún-
cia de estabelecimentos que 
funcionem descumprindo as 
determinações dos decretos 
estadual e municipal são (12) 
3104 4010 (Ouvidoria), e 3105 
1367 e 153 (Guarda Civil).

Leandro Oliveira
Aparecida

Aparecida notifica 
mais de oitenta 
estabelecimentos
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Por conta da pandemia 
do coronavírus no país, o 
Governo de São Paulo de-
cretou algumas medidas 
para o enfrentamento do 
vírus, entre elas, está a 
determinação do uso obri-
gatório de máscaras descar-
táveis em lugares públicos, 

Da Redação
Guaratinguetá

Guaratinguetá Saneamento reforça os cuidados necessários para evitar o entupimento das redes de esgoto
pois estudos comprovam 
que o risco de contágio da 
Covid-19 é muito menor 
quando, tanto as pessoas in-
fectadas quanto as pessoas 
saudáveis, usam máscaras. 
Por isso, ações como o des-
carte correto das máscaras, 
se tornam um aliado para 
evitar a proliferação do 
vírus.

Segundo o Instituto Trata 
Brasil, mais de 3,5 milhões 

Descarte adequado de máscaras descartáveis 
contribui na contenção do novo coronavírus

de pessoas fazem o descarte 
indevido dos rejeitos, e mui-
tos desses resíduos tomam 
destinos que contribuem 
para poluição do meio am-
biente. No caso das másca-
ras descartáveis, ao serem 
descartadas de maneira ir-
regular podem gerar riscos 
à saúde da população, caso 
haja algum contato com o 
material contaminado.

A gerente da Guaratin-

guetá Saneamento, Indiara 
Jogas, ressalta a importân-
cia de não usar as redes 
coletoras de esgoto para 
o descarte das máscaras 
e outros materias como: 
fraldas descartáveis, ab-
sorventes, papel higiênico, 
embalagens plásticas entre 
outros resíduos sólidos, que 
ao serem jogados nas tubu-
lações causam entupimento 
nas redes e dificultam o 

processo de tratamento 
realizados pelas Estações 
de Tratamento de Esgoto 
(ETEs).

A Guaratinguetá Sanea-
mento, empresa responsá-
vel pelo esgotamento sani-
tário do município, reforça 
à população para redobrar 
os cuidados com o descarte 
adequado das máscaras no 
enfrentamento da dissemi-
nação do Covid-19, afim 

de auxiliar no saneamento 
básico da cidade.

“Nosso objetivo é assegu-
rar as condições adequa-
das de saúde pública para 
garantir a proteção dos 
cidadãos e prevenir as pos-
sibilidades de transmissão 
do coronavírus. Mas para 
tanto, precisamos que os ci-
dadãos estejam conscientes 
sobre o descarte correto de 
resíduos” acrescenta Jogas.

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-

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. 

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. Te-

lefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno por te em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de apl icação de 
textura, massa cor-
rida, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas par-
ticulares de Espa-
nhol. Tr.F: 99131-
3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro 
e serviços gerais 
em chácaras, sítios 
e fazendas. Tr.F: 
99725-2702
Pinda – Faço servi-
ço de montador de 
moveis. Tr.F: 3648-
5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
Orçamento  sem 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem 
e Pintura de telha-
dos. Quer deixar 
seu telhado novo? 
Temos a Solução! 
Lavagem e reparos, 
aplicação de resina. 
Ligue e faça seu or-
çamento. Telefone: 
98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Conser-
tos e manutenção 
de celulares. Troca 
de touch, display, 
flex, desoxidação, 
desbloqueio de ope-
radora, desbloqueio 
de senhas, desblo-
queio de android. 
Telefone: 99649-
1192
Cuidadora de ido-
so .  Ac ompanho 
em hospital se ne-
cessário. Telefo-
ne: 3013-6594 ou 
98805-7253

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

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

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 

Tr.F: 98118-5367
TAUBATÉ – vendo 
pia de lavabo már-
more italiano. 1,30 
–cuba 45cm. Tr.F: 
99168-9576
TAUBATÉ – vendo 
cadeirinha p/carro 
– preta/vermelha – 
ótimo estado. Tr.F: 
99128-9851
TREMEMBÉ – ven-
do fogão industrial 
Alfa – higienizado 0 
66 bocas, chapa e 
banho maria. Tr.F: 
98138-6484
ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 freezer/ge-
ladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Vende-se uma cô-
moda, com 6 gave-
tas grandes, duas 
pequenas, sapatei-
ro. 30.00. Telefone: 
3013-8784
Vendo dvd automo-
tivo bravox, modelo 
bvx d977, R$ 300,00. 
Telefone: 12 99755-
1277
Vende-se uma má-
quina de lavar, semi 
nova, brastemp ati-
ve, 11kg, valor R$ 
98280-0011

ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
1.000.00. Telefone: 
99160-9218
Aluga-se apartamen-
to no centro com 1 e 
2 quartos e garagem. 
Ótima localização. 
Tratar: 3132-7171
Alugo edícula mobi-
liada, valor R$ 650.00 
no Village Santana, 
interessados, ligar: 
3125-7464
Aluga-se kitnet na 
Avenida Padroeira do 
Brasil, ótimo preço. 
Telefone: 3132-7171
Alugo apartamento 
no Beira Rio 1 com 
1 vaga coberta, 3 
quartos, 2 banheiros, 
sala, cozinha, área 
de serviço excelente. 
Telefone: 99676-2177
Aluga-se chácara 
para festas, bairro 
Bom Jardim. Tele-
fone: 3125-7437 ou 
99114-5073
Alugo apartamento 
no bairro Vila Ma-
riana, em Apareci-
da, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. Valor:  R$ 
600,00 + condomínio 
de 210.00. Telefone: 
12 3128-4488
Aluguel definitivo em 
Ubatuba, no pereque-
açu. Edícula com um 
quarto com saleta, 
sala, cozinha, banhei-
ro, quintal. Entrada 
independente. Gara-
gem para moto. Per-
mitido um cachorro. 
Ótima localização, 
direto com proprie-
tário. Telefone: 12 
99670-4246 ou 12 
3836-1027
Alugo uma casa no 
Jardim Bela Vista, 
Guaratinguetá, com 
2 quartos, sala, co-
zinha, garagem, R$ 
900,00. Telefone: 12 
99614-2077
Vendo terreno no 
Campo do Galvão, 
medindo 900m², lotes 
juntos no valor de 
1 milhão e 300mil. 
Telefone 3132-8151 
ou 99709-0300
Vende-se casa Coo-
pemi, com 3 quartos 
(sendo 1 suite), sala, 
copa, cozinha, ba-
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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.

Concurso Literário Ruth Guimarães tem inscrições abertas

Caraguatatuba é umas das 
cidades Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte que mais tem casos 
confirmados por coronavírus. 
De acordo com o boletim epi-

Wanessa Telles
Lorena

demiológico, desta terça-feira 
(19), já são 112 contaminações 
identificadas, 31 pessoas fazem 
o isolamento social com acom-
panhamento da secretaria de 
Saúde.

Segundo a Prefeitura, 11 pa-
cientes estão internados para 
assistência médica, as unidades 

de referência no enfrenta-
mento à doença são Hospital 
Regional e Casa de Saúde Stella 
Maris, a taxa de ocupação atual 
nos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) é de 53%, 
porcentagem que se mantem 
desde a última semana.

Ao menos 34 pessoas aguar-

dam os resultados dos exames 
coletados, caracterizando casos 
suspeitos, 16 estão em isola-
mento social supervisionados 
pela secretaria municipal de 
Saúde. Ainda de acordo com a 
Prefeitura, 12 pacientes estão 
internados em estado grave 
e permanecem esperando a 

RMVale recebe apoio de 
empresas e ação voluntária 
contra pandemia de Covid

Com o avanço da pandemia 
do novo coronavírus, empre-
sas da RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) tem participado 
cada vez mais do atendimento 
à população com doações 
para contribuir com adminis-
tração de setores e famílias de 
alta vulnerabilidade. Além de 
doação de equipamentos de 
proteção individual, foram 
entregues produtos de higie-
nização, alimentos e execução 
de limpezas químicas nas ruas 
das cidades.

Para ajudar no combate à 
disseminação da doença, a 
Fatec (Faculdade de Tecno-
logia de Taubaté) entregou 
máscaras modelos face shield 
para a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Os equipamentos 
foram doados para uso de pro-
fissionais da saúde na cidade. 
A empresa Tenaris também 

Wanessa Telles
RMVale

Trabalhos contribuem com prestação de serviços e doações às 
famílias carentes afetadas pelo avanço da doença na RMVale

colaborou com mais de 23 
mil itens de proteção doados 
no início do mês de abril, além 
de cinco equipamentos respi-
radores importados da China, 
400 macacões impermeáveis, 
300 protetores faciais e 3 mil 
máscaras de modelos específi-
cos para profissionais da linha 
de frente do combate ao vírus.

As empresas Café da Mari e 
O Bristou, ambas da área ali-
mentícia de Pinda, realizaram 
um almoço solidário às pes-
soas atendidas no Centro de 
Acolhimento no último dia 4.

O objetivo era acolher mo-
radores de rua durante a pan-
demia do Covid-19. A cidade 
contou com higienização feita 
por profissionais da Sabesp e 
serviços de pulverização pela 
Farma Conde, que também 
atendeu Cruzeiro, Lorena, 
Guaratinguetá, Ubatuba, Ca-
raguatatuba, São Sebastião, 
Cachoeira Paulista, Roseira 
e Potim.

Lorena recebeu doações de 
trezentas unidades de 450ml 

de álcool gel 70% das empre-
sas TSM, Alupar e Planova, 
sessenta itens de proteção 
individual das instituições 
de ensino superior EEL-USP 
(Escola de Engenharia de 
Lorena), Unifatea (Centro 
Universitário Teresa D’Ávila) e 
Faculdade Serra Dourada, cem 
máscaras do Grupo Embrás e 
650 cestas básicas distribuí-
das pelo Spani Atacadista para 
famílias carentes e doações 
por parte de cidadãos.

As contribuições em prol da 
segurança da população, em 
meio à pandemia da Covid-19, 
é indispensável. A Igreja de 
Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, popularmente 
conhecida como “Igreja dos 
Mórmons”, prestou solidarie-
dade à Prefeitura de Guara-
tinguetá por meio de doação 
de 450 máscaras de tecido 
para serem entregues aos que 
não tem acesso ao material. A 
Prefeitura também recebeu 
12 toneladas de hipoclorito 
da empresa AGC Vidros para 

realização de desinfecção de 
locais públicos da cidade.

Cidades como Canas, Rosei-
ra, Silveiras, Lavrinhas, Cunha 
e Areias receberam materiais 
essenciais pela Codivap (As-
sociação dos Municípios do 
Vale do Paraíba) para o aten-
dimento no município, como 
EPI’s (Equipamentos de Pro-
teção Individual), produtos 
de higienização, luvas, aven-
tais e lençóis descartáveis. 
Roseira ainda contou com a 
colaboração da AB Areias, que 
forneceu mil máscaras para a 
cidade e mais vinte da Univap 
(Universidade do Vale do Pa-
raíba), que atendeu também 
Arapeí e Bananal.

Com a colaboração do IFSP 
(Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia de São 
Paulo), a Prefeitura de Cara-
guatatuba recebeu máscaras 
de modelo face shield para se-
rem distribuídas para Polícia 
Militar, Polícia Civil, Defesa Ci-
vil, Mobilidade Urbana, Ciapi 
(Centro Integrado de Atenção 

à Pessoa com Deficiência e 
ao Idoso), Sepedi (secretaria 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso) e pro-
fissionais da saúde da cidade.

As doações também são 
feitas por parte de cidadãos. 
Em Aparecida o Fundo Social 
recebeu dez cestas básicas 
de um hoteleiro que solici-
tou anonimato, além de 150 
marmitex distribuídas para 
o Albergue pelo empresário 
Felipe Toddy e um total de 
100 cestas básicas da MRS 
Logística.

Cachoeira Paulista - Sabesp, 
Canção Nova e Inpe, disponi-

bilizaram veículos capazes de 
executar a higienização pelos 
bairros e pontos de intensa 
circulação.

Potim – Foram entregues 
cestas básicas pela empresa 
Eskelsen de Guaratinguetá e 
limpeza química executada 
pela Farma Conde, além do 
apoio de campanhas locais 
que arrecadam equipamentos 
de proteção facial.

A população da RMVale 
também foi beneficiada por 
cestas básicas enviadas pelo 
Governo do Estado e entre-
gues nas casas para pessoas 
cadastradas no CadÚnico.

confirmação da Covid-19. Hou-
ve ainda dois óbitos suspeitos.

Até o momento são 1951 
incidências de síndrome gripal 
que apresentaram sintomas 
leves e por isso não necessita-
ram de exames. Os bairros com 
mais contaminações confirma-
das são: Indaiá, Massaguaçu, 

Polares, Centro, Martim de Sá 
e Perequê. No último domingo, 
a cidade litorânea alcançou 
57% de distanciamento social 
conforme monitoramento 
do Simi-SP (Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente), um 
levantamento realizado pelo 
Governo Estadual.

Auxílio da Tenaris para Pinda com doações durante ações na pandemia
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