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Construção do Museu da Vida Marinha avança em Ubatuba

A direção do Aquário de 
Ubatuba anunciou na últi-
ma segunda-feira (15) que 
a obra de construção da 

Lucas Barbosa
Ubatuba

sede do Museu da Vida Ma-
rinha entrou em sua etapa 
final. Além de ser mais um 
atrativo turístico da cidade 
litorânea, a implantação da 
unidade busca aumentar a 
arrecadação de recursos 
que são destinados aos 

projetos de conservação 
dos ecossistemas costeiros 
e marinhos.

Durante entrevista à mí-
dia regional, o arquiteto e 
urbanista responsável pela 
edificação do Museu da Vida 
Marinha, Luiz Adolfo Ber-

nardino, revelou que desde 
a última semana sua equipe 
atua na última fase da obra, 
que consiste na instalação 
do sistema elétrico do pré-
dio, colocação de vidros no 
auditório e na loja temática 
e retoques das passarelas e 
corrimões, produzidos a par-
tir de madeira de eucalipto 
reflorestado.

Até o fim do ano passado, 
o Museu da Vida Marinha 
funcionava no interior do 
Aquário de Ubatuba, no 
bairro Itaguá.

Cedido pela Prefeitura, o 
terreno que abrigará a sede 
do centro de exposição é 
localizado no bairro Pere-
quê-Açu, ao lado da base do 
Instituto Argonauta, entida-
de sem fins lucrativos e tam-
bém fundada pelo Aquário 
de Ubatuba.

O Argonauta atua desde 
1998 no desenvolvimento 
de ações de conscientiza-
ção ambiental e de projetos 
de conservação e pesquisa 
relacionados à preservação 
dos ambientes costeiros e 
marinhos. Os recursos an-
gariados pelo Museu da Vida 

Unidade busca angariar recursos para ações de conservação ambiental; atrativo é gerido pelo Aquário
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Pinda assina 
novas obras 
no Campinas 
e Shangri-lá

O prefeito Isael Domingues 
(PL) assinou, no último dia 5, 
contratos de obras para os 
bairros Shangri-lá e Campinas. 
Segundo a Prefeitura, as ações 
devem garantir melhorias im-
portantes para os moradores 
da região.

Com investimento total 
de R$ 735 mil, a construção 
do Centro Comunitário do 
Campinas conta ainda com 
auxílio de emendas impositi-
vas enviadas pela Câmara. A 
expectativa é de que a obra 
seja finalizada em oito meses.

A empresa Marcondes Lima 
ficou responsável pela execu-
ção das atividades. O contrato 
foi assinado também pela 
secretaria de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franco. 
Ela destacou que a ação irá 
incrementar as atividades de 
convívio social. “Com certeza, 
com o final desta pandemia os 
moradores terão um agradá-
vel ponto de encontro”.

Sobre a da pavimentação 
asfáltica do Shangri-lá, ficou 
definido que a empresa KPG 
Construtora executará a im-
plementação em sete ruas. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, à princípio, serão 
realizados os serviços de cons-
trução de todos os sistemas de 
drenagem necessários para 
garantir a captação eficiente 
de águas pluviais. A previsão 
de duração das obras é de 
seis meses. Na segunda etapa 
será feita a pavimentação de 
outras ruas.

Marinha custearão parte das 
ações do Argonauta.

De acordo com Bernardi-
no, o novo prédio garantirá 
exposições mais amplas e 
um aumento considerável 
da capacidade de recepção 
de visitantes.

Com exposições de mate-
riais, espécies de animais e 
painéis interativos, o museu 
é destinado a contar a histó-
ria da vida marinha desde o 
período jurássico, que cor-
responde de 199 milhões a 
154 milhões de anos atrás. A 
unidade trará também uma 
maior abordagem sobre a 
origem da vida da Terra, 
sua evolução e as ameaças 
que a natureza enfrenta 
atualmente, buscando levar 
o visitante a refletir sobre a 
necessidade da preservação 
da natureza.

A expectativa da coordena-
ção do Aquário de Ubatuba é 
que a construção do Museu 
da Vida Marinha seja conclu-
ída até o fim de agosto. Já o 
início do funcionamento do 
atrativo turístico segue sem 
previsão devido à pandemia 
do novo coronavírus.

Museu da Vida Marinha no interior do Aquário de Ubatuba; local entrou em etapa final das obras na cidade

Governo do Estado libera 104 
respiradores; 31 para a região

Buscando dar condições 
para a ampliação de leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) no interior em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o 
Governo do Estado distribuiu 
nesta terça-feira (16) 104 
respiradores para hospitais 
de 17 municípios. Na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), além de São José dos 
Campos e Taubaté, Cruzeiro 
e Lorena foram contempla-
das com os novos equipa-
mentos. Em nota oficial, o 
Estado revelou que a Santa 
Casa de Lorena recebeu dez 
respiradores, possibilitando 

as implantações de mais dez 
leitos de UTI no hospital.

Contabilizando cinco mor-
tes e 115 moradores infecta-
dos, o município possui vinte 
leitos destinados para o 
atendimento de casos graves 
de Covid-19. De acordo com 
o boletim epidemiológico, 
divulgado pela Prefeitura 
de Lorena na tarde desta 
terça-feira, dos cinco pacien-
tes que seguem internados, 
quatro estão na UTI e um no 
setor clínico. Entre os casos 
mais graves, três permane-
cem no hospital particular 
Unimed e apenas um na 
Santa Casa.

Ação possibilita que Lorena, com 10 novos aparelhos e Cruzeiro com 5 ampliem leitos de UTI

RMVale tem mais de 4,2 mil 
casos de novo coronavírus

De acordo com levantamen-
to desta segunda-feira (15), já 
são 3.924 pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus nas 

cidades da RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraiba 
e Litiral Norte).

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Aparecida dá
início à ação de 
regularização
no Sonho Meu

A Prefeitura de Apare-
cida iniciou o processo de 
regularização fundiária do 
bairro Sonho Meu 2, que 
fica às margens da BR-488 
(avenida Itaguaçu). Ao todo, 
93 imóveis serão beneficia-
dos. Aparecida tem quatro 
unidades do “Sonho Meu”. 
O primeiro foi lançado nos 
anos noventa pelo prefeito 
Márcio Siqueira (PSDB). Na 
época, a Prefeitura disponi-
bilizava o terreno e o mora-
dor doava a mão de obra e 
matérias e com isso tomava 
posse do local.
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Respiradores são aposta do Estado para ampliar estrutura em hospitais da região contra o novo coronavírus
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Governo do Estado libera 104 
respiradores; 31 para a região
Ação possibilita que Lorena, com dez novos aparelhos e Cruzeiro 
com cinco ampliem leitos de UTI no combate ao novo coronavírus

Buscando dar condições 
para a ampliação de leitos de 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo) no interior em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), o 
Governo do Estado distribuiu 
nesta terça-feira (16) 104 
respiradores para hospi-
tais de 17 municípios. Na 
RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), além de São 
José dos Campos e Taubaté, 
Cruzeiro e Lorena foram 
contempladas com os novos 
equipamentos.

Em nota oficial, o Estado 
revelou que a Santa Casa 
de Lorena recebeu dez res-
piradores, possibilitando as 
implantações de mais dez 
leitos de UTI no hospital.

Contabilizando cinco mor-
tes e 115 moradores infec-
tados, o município possui 
vinte leitos destinados para 
o atendimento de casos gra-
ves de Covid-19. 

De acordo com o boletim 
epidemiológico, divulgado 
pela Prefeitura de Lorena 
na tarde desta terça-feira, 
dos cinco pacientes que 

Lucas Barbosa
RMVale

seguem internados, quatro 
estão na UTI e um no setor 
clínico. Entre os casos mais 
graves, três permanecem no 
hospital particular Unimed 
e apenas um na Santa Casa.

Em nota oficial, a direção 
da Santa Casa de Lorena 
informou que os equipa-
mentos foram alocados na 
nova UTI do hospital, que 
está em funcionamento 
desde o último dia 20. O 
setor entrou em atividade 
após apoio da atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Fabio Marcondes 
(sem partido), que investiu 
R$ 300 mil na conclusão da 
reforma do local e no custeio 
da equipe de técnicos de 
enfermagem, enfermeiros e 
médico intensivista por três 
meses até o credenciamento 
junto ao SUS (Sistema Único 
de Saúde).

A direção do hospital re-
velou ainda que com o re-
cebimento destes aparelhos, 
os que estavam sendo uti-
lizados na nova UTI “serão 
novamente remanejados 
dentro da instituição nas 
diversas clínicas onde devido 
à baixa demanda das outras 
especialidades, pudemos tra-
balhar desta forma (trecho 
da nota)”. 

Aparecida dá início à regularização no Sonho Meu 2
Ação de Obras e Serviços Públicos atende 93 imóveis 
no conjunto habitacional; outros pontos são atendidos

A Prefeitura de Aparecida 
iniciou o processo de regula-
rização fundiária do bairro 
Sonho Meu 2, que fica às 
margens da BR-488 (ave-
nida Itaguaçu). Ao todo, 93 
imóveis serão beneficiados.

Aparecida tem quatro 
unidades do “Sonho Meu”. 
O primeiro foi lançado nos 
anos noventa pelo prefeito 
Márcio Siqueira (PSDB). Na 
época, a Prefeitura disponi-
bilizava o terreno e o mora-
dor doava a mão de obra e 
matérias e com isso tomava 
posse do local.

Questionada o porque não 
houve entregas das escri-
turas, a administração não 
soube informar, mas garante 
que trabalha para acelerar a 
regularização.

Segundo a secretaria de 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Obras e Serviços Públicos, 
os moradores da área serão 
convocados para ir até o 
paço municipal.

Para evitar aglomerações 
em meio à pandemia e evitar 
uma possível contaminação 
do Covid-19, serão chama-
dos grupos de vinte pessoas 
por dia, com horário previa-
mente marcado.

No dia agendado, o aten-
dido deve levar RG e CPF 
ou CNH (titular e cônju-
ge/companheiro); certidão 
de casamento/declaração 
de união estável/certidão 
de óbito; comprovante de 
residência; comprovante 
de renda; comprovante de 
aquisição do lote (contrato 
de compra e venda, decla-
rações, recibos, termos de 
quitação, termo de doação 
ou outros) e IPTU atual. Em 
caso de espólio, RG e CPF do 
falecido.

O assessor da secretaria, 

Gabriel Ferreira, garantiu 
que todo processo deve 
levar entorno de seis me-
ses para conclusão. “Uma 
empresa de Taubaté está 
fazendo uma parceria junto 
à Prefeitura e está sendo 
feito o memorial descritivo, 
parte burocrática, além des-
se cadastro sócio econômico 
de todos os moradores”.

Outros locais – O municí-
pio ainda tem outros bairros 
que estão em processo de 
regularização. Um exemplo 
é o Santa Edwiges que fica 
ao lado da Vila Mariana.

Segundo a Prefeitura, o 
local passará por obras de 
infraestrutura com a capita-
ção de esgoto e depois será 
dado a continuação no pro-
cesso de regularização. Além 
disso, o bairro Santo Afonso 
que fica na Ponte Alta, está 
passivo de regularização, 
mas não há uma previsão de 
quando irá começar.

FIQUE
A SALVO DO

COVID-19.

Ética e transparência, a serviço do po.
GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de
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• 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.
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O MELHOR REMÉDIO CONTRA O
CORONAVÍRUS É A INFORMAÇÃO.

Respiradores são aposta para ampliar estrutura contra a Covid-19

Além da taxa de ocupação, 
Santa Casa de Lorena não re-
velou se ampliará o número 
de leitos de UTI.

Já Cruzeiro, recebeu do Es-
tado cinco respiradores, ten-
do condições para a abertura 
de mais cinco novas vagas de 
UTI na Santa Casa, que conta 
com vinte leitos para casos 
graves. O número atual de 
unidades foi atingido em 8 
de maio, após a Prefeitura 
concluir a reforma da antiga 
enfermaria masculina do 
hospital municipal e a entre-
ga de dez leitos, equipados 
com respiradores.

O município possui ainda 
140 leitos de enfermaria 
para casos de menor com-
plexidade, distribuídos pela 
Santa Casa, Cisa (Centro 
Integrado de Saúde) e no 
Hospital de Campanha.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado pela 
Prefeitura de Cruzeiro, a 
cidade contabiliza 41 casos 
de novo coronavírus e oito 
mortes, sendo quatro de 
cruzeirenses e quatro de 
moradores de cidades vizi-
nhas. Dos casos confirmados, 
apenas um paciente segue 
internado na UTI da Santa 
Casa.

A reportagem do Jornal 

Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Cruzeiro sobre a possibilida-
de e prazos para a possível 
abertura de mais leitos de 
UTI na Santa Casa, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Comandada pelo gover-
nador João Doria (PSDB), 
a atual gestão estadual en-
caminhou também quatro 
respiradores para a Santa 
Casa de São José dos Campos 
e outros 12 para o Hospital 
Municipal Universitário de 
Taubaté. 

Os demais equipamentos 
foram distribuídos pelas 
cidades de: Campinas (10), 
Cubatão (7), Itupeva (3), 
Guarujá (7), Guarulhos (9), 
Itapecerica da Serra (5), 
Jaguariúna (2), Mogi Guaçu 
(5), Piracicaba (5), São João 
da Boa Vista (5) e Valinhos 
(5).

Doria explicou que a dis-
tribuição dos respiradores 
foi feita de forma técnica, 
levando em conta os locais 
com maior demanda de 
internações por Covid-19 e 
estrutura para novos leitos, 
permitindo ampliação da 
capacidade de atendimento 
da rede pública de saúde. 

“Tínhamos, antes da pande-
mia, 3.500 e agora temos 
7.610 leitos de UTI. É um 
número recorde de unidades 
de terapia intensiva. Isso faz 
muita diferença no sistema 
de proteção preventiva e 
tratamento para a saúde dos 
brasileiros de São Paulo", 
destacou o governador.

Efeito – A ampliação das 
vagas de UTI poderá contri-
buir para a flexibilização da 
reabertura das atividades 
econômicas em diversas re-
giões do estado, já que a taxa 
de ocupação de leitos a cada 

cem mil habitantes é um dos 
critérios do “Plano SP”.

O programa avalia sema-
nalmente os indicadores 
de saúde das 17 regiões de 
São Paulo, que em caso de 
melhora em seus índices 
são autorizadas a avança-
rem para a fase seguinte 
de flexibilização dos ramos 
comerciais em 14 dias. Em 
contrapartida, se os núme-
ros de mortes e taxa de ocu-
pação de leitos crescerem, 
as regiões são obrigadas a 
regredirem uma fase em 
sete dias.

Assinatura de regularização fundiária do Sonho Meu 2, em Aparecida; serão beneficiados 93 imóveis

Fotos: Reprodução PMA

Fotos: reprodução
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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 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343

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: 
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: 

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 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
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 re-
gião e grande São 
Paulo. Telefone: 
3832-7672
Ubatuba- Conser-
tos e manutenção 
de celulares. Troca 
de touch, display, 
flex, desoxidação, 
desb loque io  de 
operadora, desblo-
queio de senhas, 
desb loque io  de 
android. Telefone: 
99649-1192
Cuidadora de ido-
so.  Acompanho 
em hospital se ne-
cessário. Telefo-
ne: 3013-6594 ou 
98805-7253
Ele t r i c i s t a ,  pe -
dreiro. Reformas 
e reparos. Bom 
orçamento. Falar 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Aten-
dimento persona-
lizado. Mais infor-
mações ligue. (12) 
99189-4173 Nutri 
Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada domést ica 
que more no jar-
dim do vale, com 
referência. Telefo-
ne: 3122-3392 ou 
99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábrica. Curriculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de 
lingirie e roupas, 
lucre certo. Receba 
só o que vender. 
Telefone: 99191-
7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 
janelas de alumí-
nio c/vidro (1,20 x 
1,00), vitraux de 
alumínio c/vidro 
(0,60 x 0,60), guar-
da-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
P inda  –  Vendo 
M a ç a  d o  a m o r 
tradicional e com 
cobertura de cho-
colate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algo-
dão doce para festa 
de aniversário. Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electro-
lux 110v – pouco 
uso – parcelo. Tr.F: 
98122-4819

Vendo Nissan March, 
1.6, cinza, ano 2013, 
4 portas, ar, vidro 
e travas elétricas. 
Valor de tabela. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se Ecosport, 
fs l, 1.6, f lex, ano 
2011, modelo 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Clovis, 
no telefone; 99741-
9756 ou 3152-3071
PINDA – vendo Re-
naul t  Master ano 
2011 –branca – Doc./
motor Ok. Tr.F: (11) 
98351-1966
PINDA – vendo We-
ekend 1.3 8v ano 
2004 – 4pts – G – 
Tr.F: 99140-3069
PINDA – vendo Fox 
Trend 1.0 8v ano 
2011 – 4pts – cinza 
- abaixo da tabela. 
Tr.F: 99170-7078
PINDA – vendo Gol 
1.8 8v – 4pts – G 
– d i r /ar / t r v.  Tr.F: 
99145-4820 
Vendo um gol G7, 
ano 2017, comple-
to, econõmico, pre-
ço justo. Somente 
vendas. Telefone: 
99662-1964
Vendo um moto em 
Guaratinguetá. Hon-
da PCX, ano 2017, 
com 58km rodado, 
marrom, preço de 
tabela. Ligar 99734-
4820. Falar com Mar-
cos, após as 18h00
PINDA – vendo Cor-
sa Wind 1.0 ano 98 
IPVA ok – G – 2 pts 
– prata. Tr.F: 99798-
8701
PINDA – vendo C4 
Pallas 2.0 automático 
– prata. Tr.F: 98156-
4404
PINDA – vendo Sa-
veira G3 1.6 ano 
2003 – preta – G – 
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Mon-
tana Conquest 1.4 
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF: 
99103-3527
TAUBATÉ – vendo 
Yamaha Fase 250 
ano 2017 – único 
dono, 10.000 Km ro-
dados IPV 2020 ok, 
Tr.F: 98227-9186
Vende-se um Ecos-

port, em Lorena, fsl, 
1.6, flex, ano 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756 ou 3152-3071
Vendo Pál io, 1.0, 
ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 
15 . 8 0 0 .0 0 ,  IPVA 
p a g o .  Te l e f o n e : 
98823-7761 
Vende-se Onix, ltz,, 
ano 2014, flex, dire-
ção, vidro elétrico, 
trava elétr ica, to -
talmente revisado. 
IPVA pago. Telefone: 
99665-2324
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta 1.0 8v ano 
2006/07  – dir/trv/vd 
elétrico – Flex – pra-
ta. Tr.F: 99101-4072
TAUBATÉ – vendo 
XRE 300 ABS ano 
2013 – Flex. Tr.F: 
99685-9549
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta Class 1.0 8v 
ano 2008 – Flex – 
preto – 4pts IPVA ok. 
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo 
Cross Fox 1.6 ano 
2014 – 30.000km 
-  IPVA ok – ótimo 
estado. Tr.F: (11) 
94479-2232
TAUBATÉ – vendo 
Mer iva Max x 1.4 
MPFI 8v ano 2011 
- Flex – 5 pts. Tr.F: 
98707-6587
TREMEMBÉ – vendo 
XRE 300 ano 2014 – 
branca – ótimo esta-
do. Tr.F: 99236-7953
TREMEMBÉ – vendo 
Prisma Sedan Joy 
2.5 8v ano 2012 – 
4pts Flex Power. Tr.F: 
98274-1562
TREMEMBÉ – vendo 
Fusion 2.3 16v 162 
cv automático ano 
2006 – G – preto. 
Tr.F: 99650-0044
TREMEMBÉ – vendo 
Fusca 1600 ano 1981 
1.6 motor/cambio/
lataria/doc. Ok. Tr.F: 
99200-7869    
TREMEMBÉ – vendo 
Ka 1.0 8v ano 2013 – 
Flex – vd/trv elétrica 
– branco – IPVA ok. 
Tr.F: 99206-7683
TREMEMBÉ – ven-
do Honda Civic Se-

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

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

(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
Acordeon longhini, 
80 baixos e violão 
gianini, em perfeito  
estado. Venda atra-
vés do número 12 
98877-8501
Vendo ou troco, fre-
ezer 98 litros, por 
geladeira expositora 
vertical 110v. Tele-
fone: 12 99777-6505
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e pr incipais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Vendo Kit de 15 con-
juntos de peças ín-
timas, com lingerie, 
sutiãs com bojo e 
calcinha em atacado. 
Telefone: 12 98898-
2142
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-

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
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RMVale tem mais de 4,2 mil casos confirmados de Covid-19
Nos primeiros 16 dias de junho, 1,9 mil novas contaminações foram identificadas por municípios, com 161 mortes

De acordo com levantamen-
to desta segunda-feira (15), já 
são 3.924 pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus nas 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raiba e Litiral Norte). Os casos 
letais também aumentaram, 
chegando a 157 vítimas.

A cidade que tem mais con-
taminações é São José dos 
Campos, onde ao menos 1535 
ficaram doentes. São José 
também é o município que 
concentra a maior letalidade: 

Bruna Silva
RMVale

61 pessoas morreram devido 
às complicações do vírus e 
outros 1004 curados. A situ-
ação também é preocupante 
em Caraguatatuba, que tem 
259 infecções e 17 óbitos. A 
Prefeitura passou a mapear 
os locais com maior incidência 
da doença como os bairros 
Barranco Alto, Centro e Indaiá. 
Entre os infectados, 118 estão 
livres do vírus.

Com o distanciamento social 
oscilando entre 47 e 52%, 
Pindamonhangaba confirmou 
mais três contaminações e um 
óbito, chegando ao total de 68 
casos. Conforme informado 
pela Vigilância Epidemiológica, 

os pacientes são dois homens 
e uma mulher, moradores da 
Vila Verde, Cícero Prado e 
Alto do Cardoso, com idade 
entre 44 e 59 anos. O faleci-
mento confirmado foi de uma 
idosa de 81 anos, moradora 
do Cidade Nova que estava 
internada na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) de uma 
unidade pública de saúde. A 
cidade já registrou 34 pessoas 
recuperadas.

Guaratinguetá tem 89 con-
taminações verificadas, um 
paciente segue hospitalizado 
na UTI e 39 pacientes estão 
sendo em casa sob o monitora-
mento da secretaria de Saúde, 

cerca de 90 testes aguardam 
análise para a confirmação da 
enfermidade. Quatro pessoas 
morreram na cidade em decor-
rência da Covid-19 e outras 42 
estão curadas.

Com índice em alta crescente 
no último mês, Lorena chegou 

a 113 casos identificados 
na segunda-feira, com seis 
moradores internados nas 
unidades de saúde pública 
e privada para assistência 
médica, quatro requerem 
cuidados especializados na 
UTI.  Cerca de vinte morado-

res estão em suas residências 
em isolamento social para 
evitar a disseminação do vírus, 
sessenta pessoas esperam os 
resultados dos testes, com 
dez delas hospitalizadas. O 
levantamento mostra que 89 
pacientes estão recuperados.

Santuário Nacional fica fora de decreto 
que libera celebrações em Aparecida
Para prefeita, abrir maior templo religioso do Brasil poderia acarretar na necessidade 
de outros setores; Igreja diz que seguirá determinações das autoridades estaduais

A Prefeitura de Aparecida 
divulgou um decreto nesta 
segunda-feira (15), flexibili-
zando as restrições quanto 
às atividades de cultos e 
celebrações religiosas na 
cidade. A medida, que deixou 
o Santuário Nacional de fora, 
libera apenas duas reuniões 
por dia, seguindo critérios 
de distanciamento e higiene 
dos locais.

No texto, o governo muni-
cipal frisou que os espaços 
serão obrigados a cumprir 
medidas de segurança, como 
distanciamento mínimo de 
dois metros entre as pessoas e 
permitir a entrada de apenas 
30% da capacidade máxima 
da igreja ou templo.

Cada igreja terá que se 
equipar com termômetros 
digital infravermelho, para 
medição da temperatura, sem 
contato físico. De acordo com 
a nova norma, caso a pessoa 
apresente temperatura acima 
de 37,8°C ficará proibida de 
participar da celebração.

Mas além das regras, a deci-
são de não incluir o Santuário 
Nacional na lista de templos 
atendidos pela flexibilização 
gerou polêmica. A Prefeitura 

Rafael Rodrigues
Aparecida

chegou a afirmar que o decre-
to atende a pedidos da pró-
pria população, mas que era 
necessário seguir “critérios 
técnicos e sanitários”, devido 
à necessidade de atenção 
maior dedicada à saúde social 
no município, que conta com 
oito leitos com respiradores 
para atender seus pacientes, 

O Santuário Nacional de Aparecida, em meio à controvérsia com a Prefeitura libera cultos e celebrações religiosas, mas barra foco de turistas

Fotos: Marcelo A dos Santos

além das cidades de Potim e 
Roseira.

A prefeita Dina Moraes 
(DEM) pediu paciência para 
os moradores, pelo fato de 
não ter incluído o Santuá-
rio no decreto. “Sabemos 
que é (Santuário Nacional) 
o principal atrativo turístico 
religioso do país, mas temos 

uma grande preocupação com 
a disseminação do Covid-19 
em Aparecida, porque a cidade 
recebe um grande número de 
turistas”.

A prefeita lembrou que caso 
liberasse as celebrações no 
Santuário, seria necessário 
também, a liberação do funcio-
namento de outros segmentos. 

“Vamos fazer da mesma 
maneira que fizemos com 
o comércio, para fazer tudo 
com muito cuidado e respon-
sabilidade, já que temos um 
número pequeno de leitos 
hospitalares para atender 
Aparecida, Potim e Roseira. 
Só abrirmos o Santuário, 
não seria justo. Teríamos 

que abrir hotéis e a feira 
livre. Não podemos agir com 
a emoção nesse momento, e 
temos que ter a certeza de que 
conseguiremos condições de 
atender a todos”, desabafou.

Mesmo com o posiciona-
mento da prefeita, interlo-
cutores disseram que existe 
uma cautela maior quanto a 
liberação do Santuário, prin-
cipalmente por receio de um 
contraponto judicial.

Em nota, o Santuário, que 
não realiza celebrações aber-
tas ao público desde o dia 15 
de abril, deixou claro que para 
que volte a receber romeiros, 
nas missas, é preciso o aval 
único e exclusivo do poder 
público municipal.

A informação rebatida pela 
chefe do Executivo. “O grande 
problema não é o Santuário, 
que sabemos que está prepa-
rado e equipado para receber 
o turista, mas sim o problema 
é o número de romeiros que 
visitarão a cidade. Precisamos 
primeiro estudar como ficará 
a cidade, a aglomeração gera-
da pelo turismo será muito 
difícil de controlar”, frisou 
Dina. 

Ainda de acordo com a 
nota emitida pelo Santuário, 
a Igreja “já possui um plano 
de reabertura gradual com 
protocolos de segurança 
elaborados de acordo com 
as normas sanitárias exigidas 
pelas autoridades (trecho da 
nota)”.

Hotéis – O decreto munici-
pal frisou que os estabeleci-
mentos continuam proibidos 
de receber hóspedes. As gale-
rias de lojas e centros de com-
pras ligados ao setor também 
continuam fechados. Todas as 
outras determinações seguem 
como nos decretos anteriores.

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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Pronto Socorro de Lorena, que recebe atendimento emergencial; região volta a ter novas contaminações

Fotos: Rafaela Lourenço


