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Caraguá entrega centenas de títulos de regularização
Atendimento para oficialização sobre áreas pode ser solicitado de maneira remota devido à pandemia

Pinda anuncia 
obra para 
ter Farmácia 
Solidária

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou que uma 
casa abandonada e em ruínas, 
na Rede Ferroviária Federal, 
deve ser restaurada e trans-
formada numa Farmácia Soli-
dária. O espaço fica no Centro.

De acordo com a adminis-
tração municipal, a medida 
será financiada por meio de 
captação de recursos junto ao 
Governo Federal. A Prefeitura 
entrou em contato com uma 
empresa especialista em res-
tauros de prédios tombados. 

A reforma não deve ter 
custos aos cofres municipais. 
Foi estabelecido um termo de 
cooperação sem custos com a 
empresa FormArte.

O cronograma das obras 
prevê início nas próximas 
semanas e deve manter a ori-
ginalidade da fachada com o 
objetivo, segundo o Município, 
de preservar a história e pa-
trimônio da cidade. O projeto 
será viabilizado e administrado 
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade do município.
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Estrada de acesso a Ubatuba; vereadores da cidade apontam necessidade de obras em trecho da rodovia 

A Prefeitura de Caraguatatu-
ba iniciou, na última semana, 
a entrega de 604 títulos de 
regularização fundiária para os 
residentes do Balneário Maria 
Helena 1 e 2.  Cerca de 1.650 
lotes já foram regularizados 
pela administração Municipal.

Conforme informações da 
Prefeitura, bairros como Belmi-
ro Cabral, Habitar Brasil, Ponte 
Seca, Sertão dos Tourinhos e 
Coopervap estão devidamente 
regularizados. Houve também 
o ato de protocolar junto ao 
Cartório de Registro de Imó-
veis da cidade o pedido de 
adequação dos núcleos Dona 
Jô (Praia das Palmeiras), Re-
canto Viana (Jardim Gaivotas), 
Pedro Nolasco (Rio do Ouro), 
José Poloni (Rio de Ouro), Pan-
tanal (Indaiá) e Quadra 177 do 
Jardim de Brasil, todas essas 
regiões aguardam o registro.

Outras localidades estão em 
andamento para que o ato seja 
firmado em breve a documen-
tação entregue aos moradores, 
entre eles estão o Jardim Atlân-
tico e outros que foram ação de 
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descongelamento a pedido do 
prefeito Aguilar Junior (PSDB) 
junto ao Poder Judiciário como 
os núcleos Reinaldo Honório e 
Vector.

Com o recebimento das 
documentações, o morador 
torna-se de maneira oficial o 
proprietário do imóvel através 
da legalização é possível ainda 
que haja a comercialização, 
caso seja de seu interesse.

Após o preenchimento do 
formulário de regularização 
fundiária, os moradores devem 
apresentar cópias de documen-
tos como RG e CPF de cada 
beneficiário e também de seu 
cônjuge, além de comprovante 
de endereço, contrato de com-
pra e venda com cadeia suces-
sória, certidão de casamento ou 
nascimento e outros trâmites 
que possam comprovar a posse 
do imóvel.

Devido à pandemia da Co-
vid-19, que já infectou mais 
de quatrocentas pessoas no 
município, o atendimento 
presencial para protocolos e 
requerimentos está suspenso. 
O serviço é realizado exclusiva-
mente pelo e-mail habitacao@
caraguatatuba.sp.gov.br ou 
pelo telefone (12) 3885-1600.

Somente no último mês foram 259 novas infecções; cidade aguarda 
ainda resultados de 114 exames de ocorrências suspeitas da doença

Pindamonhangaba superou, 
mais uma vez, as confirmações 
de pessoas contaminadas pelo 
novo coronavírus, com recor-
de em único dia. Na última 
segunda-feira (6), a secretaria 

de Saúde municipal confirmou 
mais 34 casos. Já nesta terça-
-feira, foram 13 novas conta-
minações. O número elevado 
que pode ter motivado, para 
a pasta, por falhas do boletim 

Pinda chega a 313 casos 
confirmados de Covid-19

anterior. A cidade chegou às 
trezentas confirmações. De 
acordo com a Prefeitura, os 
dados do boletim do último dia 
5 estariam imprecisos e só fo-
ram corrigidos no comunicado 

posterior. A pasta responsável 
pediu desculpas e afirmou que 
foi corrigido e está “fidedigno 
com a realidade da Covid-19 
na cidade atualmente”.
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Movimento no Centro de Pindamonhangaba; cidade tem novo salto em confirmações de Covid-19 e preocupa por elevação no último mês
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Potim tem primeira 
morte causada pelo 
novo coronavírus

A secretaria de Saúde 
de Potim identificou, no 
início da noite da última 
terça-feira (7), o primeiro 
caso fatal da Covid-19. A 
paciente estava internada 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) na Santa Casa de 
Aparecida.

A pasta revelou que a 
vítima é uma mulher de 33 
anos, que morava no bairro 
São Pedro e deu entrada 
recentemente na unidade 
e saúde de Aparecida com 
relatos de dores nas costas 
e falta de ar e foi encami-
nhada para o espaço de 
tratamento intensivo.

A mulher possuía históri-
co de doenças pré-existentes 
como diabetes e bronquite, 
o que pode ter complicado 
seu quadro de saúde. A 
administração municipal 
lamentou o falecimento e 
reforçou que a quarentena 
permanece no município.

Os familiares que tiveram 
contato direto com a pacien-
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te foram orientados para per-
manecerem em isolamento 
domiciliar durante o período 
de possível contágio do vírus. 
A Prefeitura destacou que eles 
seguem em monitoramento e 
até o fechamento desta maté-
ria, não haviam manifestado 
qualquer sintoma caracterís-
tico da Covid-19.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico do 
município, mais de quarenta 
moradores estão sendo acom-
panhados por configurarem 
caso suspeito e outros dois 
tiveram a confirmação da 
doença nas últimas 24 horas.

RMVale – Na região, mais de 
8.787 casos foram verificados 
desde o início da pandemia. 
A curva teve aceleramento 
durante o mês de junho. As 
cidades com maior incidência 
da doença são: São José dos 
Campos (3.776), Taubaté 
(753) e Jacareí (713). Pinda-
monhangaba confirmou mais 
13 casos, nesta terça-feira (7), 
chegando aos 313 pacientes 
infectados.  Guaratinguetá 
segue com 218, Lorena com 
168 e Aparecida com 49.
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Aparecida confirma a primeira morte e Santa Casa revela estar 
próxima do limite de leitos de tratamento contra novo coronavírus

A Prefeitura de Apareci-
da confirmou a primeira 
morte por contaminação 
do novo coronavírus nesta 
terça-feira. O paciente era 
um homem e foi transferido 
para o hospital Regional de 
Taubaté.

A Santa Casa de Misericór-
dia, que além de Aparecida, 
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é referência para as cidades 
de Potim e Roseira, já não 
tem mais leitos para o tra-
tamentos das pessoas que 
procuram o local.

O hospital conta com vin-
te leitos, mas, segundo o 
administrador do hospital, 
Frei Bartolomeu Schultz, a 
estrutura são de dez enfer-
marias, divididas em dois 
leitos cada, o que iria contra 
as recomendações. Schultz 
destacou que os pacientes 

Somente no último mês foram 259 novas infecções; município aguarda ainda resultados de 114 exames
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Corredor de postos de atendimento em Pindamonhangaba; cidade enfrenta crescimento de casos da doença

Pindamonhangaba supe-
rou, mais uma vez, as confir-
mações de pessoas contami-
nadas pelo novo coronavírus, 
com recorde em único dia. 
Na última segunda-feira (6), 
a secretaria de Saúde munici-
pal confirmou mais 34 casos. 
Já nesta terça-feira, foram 
13 novas contaminações. O 
número elevado que pode ter 
motivado, para a pasta, por 
falhas do boletim anterior. A 
cidade chegou às trezentas 
confirmações.

De acordo com a Prefeitu-
ra, os dados do boletim do 
último dia 5 estariam impre-
cisos e só foram corrigidos 
no comunicado posterior. 
A pasta responsável pediu 
desculpas e afirmou que foi 
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corrigido e está “fidedigno 
com a realidade da Covid-19 
na cidade atualmente”.

Entre os bairros que já 
registraram infecções estão: 
Bela Vista, Mombaça, Mo-
rumbi, Alto do Cardoso, Ouro 
Verde, Terra dos Ipês e Vila 
São José. Mais de duzentos 
moradores permanecem em 
isolamento domiciliar para 
evitar a proliferação do vírus. 
Ao menos 73 pessoas estão 
recuperadas da doença.

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) no muni-
cípio caiu para 27% com três 
pacientes hospitalizados.

Outros oito pacientes estão 
na ala de enfermaria para 
monitoramento médico. A 
secretaria de Saúde aguarda 
resultados de 114 exames co-
letados, 105 estão esperando 
em casa.

Em Pinda, os hospitais de 
referência ao combate ao 
novo coronavírus são UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) Moreira César, 
Pronto Socorro Municipal, 
Santa Casa de Misericórdia e 
Hospital Unimed 10 de Julho.

RMVale – A região tem 
8.526 casos positivos para 
a Sars-Cov2, entre os muní-
cipios com maior número 
de infectados estão São José 
dos Campos (3.776), Taubaté 
(752), Jacareí (713), São Se-
bastião (593), Caraguatatuba 
(483). Lorena segue com 
168 contaminações e mais 
uma morte registrada nesta 
terça-feira (9 óbitos no total), 
Aparecida com 40 (referente 
ainda a segunda-feira) e Gua-
ratinguetá com 218. Apenas 
na RMVale houve mais de 
trezentos casos fatais da 
Covid-19.

Pinda atinge marca de 313 casos de Covid-19

com suspeita de Covid-19 
não podem ficar juntos em 
uma mesma enfermaria.

No último sábado, a insti-
tuição filantrópica precisou 
transferir quatro pacientes 
que estavam internados na 
unidade e foram encaminha-
dos para o Hospital Regional 
de Taubaté.

Aparecida (40 casos), Po-
tim (35 casos) e Roseira (25 
casos) juntas somam cem 
infectados.

Pronto Atendimento de Aparecida que enfrenta superlotação; cidade registra primeira morte por Covid-19

Fotos: Marcelo A. dos Santos
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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$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
ou 99748-343
Alugo casa, Santa 
Rita, 3 quartos, sala, 
copa, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta. Valor R$ 
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 

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: 
(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-

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 porta 
sanfonada. Falar 
com Natal, no tele-
fone: 98836-3309
Preciso de costurei-
ra com experiência 
em Overlock e galo-
neira, para trabalhar 
em Guaratinguetá. 
Bons ganhos. Te-
lefone: 99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. 
Tenho referência. 
Entrar em contato 
com Silvia 3013-
7825. Silvia
Pintura interna e 
externa, lavagem 
de pastilhas, trata-
mento de concreto 
aparente, textura, 
graf f iato, massa 
projetada. Telefone: 
(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 fa-

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-
dan1.8 16v ano 2008 
– prata- Flex. Tr.F: 
97404-5192

Vende-se uma área 
na Vila Brito de 44 
metros de frente por 
30 metros de fun-
do; sendo 7 terrenos 
medindo 6x30m e 
1 terreno medindo 
8x30m. Endereço: 
Avenida Juscelino 
Kubitschek. Conta-
to: Eloiza (12)99113-
1430
Vende-se terreno na 
Vila Passos no an-
tigo ferro velho de 
514m², no valor de 
R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta 
mil reais). Contato/; 
Eloiza (12)99113 -
1430

Vendo um fusca, 
ano 1971, impecá-
vel, tudo ok, verme-
lho. Guaratinguetá. 
Valor: R$ 12.000,00. 
Interessados ligar 12 
99626-0638
Vende-se um classic, 
ano 2006, básico, do-
cumento ok, 87mil km 
rodado, pneus novos. 
Abaixo da FIPE. Tele-
fone: 11 97658-3969
Vendo um ecosport, 
em Lorena fsl, 1.6, 
flex, ano 2011, preto. 
Conservado. Falar 
com  clóvis no tele-
fone: 99741-9856 ou 
12 3152-3071
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
Vendo Classic 2006/
Básico/Documento 
Ok/ 87 mil km Roda-
dos/ Pneus Novos/
Muito Conservado/
Abaixo da Tabela 
Fipe! Klaus Heringer/
Guaratinguetá  What-
sApp: 11-976583969
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854

Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-
mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 

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

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-
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 

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

quitada, com piscina. 
Valor de ocasião. R$ 
115mil.
Telefone: 3013-6471 
ou 98811-1252
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 
metros da cachoeira 
do ipiranguinha
em término de cons-
trução, faltando ape-
nas acabamentos 
de pisos na cozinha, 
banheiro e sala.
Parte de cima com 
uma suíte. Terreno 
mede 7.5 metros de 
frente por 18 de fun-
do. Telefone: 
86 98180-3171
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vendo chácara no 
Bom Jardim, com 
área de 2000m², pla-
na, com escritura, 
bom local. R$
165.000.00. Telefone: 
99614-2077
Vendo casa no Portal 
das Colinas, 3 quar-
tos, sala, cozinha, 
2 banheiros, quin-
tal grande, espaço 
bom para lazer. R$ 
560.000.00. Telefone: 
99614-2077
Vende-se casa no 
bairro São Benedito, 
com 2 quartos, 2 ba-
nheiros, sala, cozinha 
grande e quintal. R$ 
198.000.00. Telefone: 
3132-4901
Vendo um aparta-
mento MRV em Apa-
recida, 2 quarto, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço. R$ 
130.000.000. Telefo-
ne: 98811-1252 ou 
99740-7121
Vende-se uma casa 
no pedregulho, com 
1 quarto, sala, cozi-
nha banheiro, quintal. 
Valor R$
145.000.00. Contato; 
3132-8151 ou 99709-
0300
Vendo casa no bairro 
Santa Rita, próximo 
ao Hospital Frei Gal-
vão, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
quintal, garagem. Va-
lor R$ 175.000.00. 
Contato: 3132-8151
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977

Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CP Nº 03/2020– PROC. Nº 117/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é Concorrência Pública 
para alienação de imóveis de propriedade do município de Lorena, definidas no 
Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: BIEMME DO BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 03.603.850/0001-72
Valor Total: R$ 1.096.000,00(um milhão e noventa e seis mil reais)
EMPRESA: CD & CRV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ Nº: 28.246.419/0001-47
EMPRESA: LSLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº:29.283.732/0001-18
EMPRESA: SANTÉ CARDIO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ Nº: 07.592.782/0001-44
Valor Total: R$ 2.112.133,33 (dois milhões cento e doze mil cento trinta e três 
reais trinta e três centavos)
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Polícia prende 16 pessoas em três cidades; drogas avaliadas em quase R$ 500 mil
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Jardim América lidera número de mortes registradas até o início desta semana no município; com 
105 infectados, cidade entra para grupo que rastreia contaminações da doença por localidades

A Santa Casa que atende os pacientes da cidade, que chegou a 105 infecções; Prefeitura rastreia bairros

A Prefeitura de Cruzeiro 
divulgou na última sexta-fei-
ra (3) o mapa que revela a 
distribuição por bairros dos 
casos de mortes e de infec-
tados pelo novo coronavirus 
(Covid-19) registrados no 
município. Em situação mais 
preocupante, o Jardim Amé-
rica reúne 40% das vítimas 
fatais da doença.

Buscando alertar as famí-
lias de Cruzeiro sobre o avan-
ço da pandemia, a secretaria 
de Saúde pública diariamen-
te o boletim epidemiológico 
de registros de Covid-19 
e quinzenalmente o mapa 
detalhado das regiões com 
maior incidência de casos.

De acordo com a Prefei-
tura, dos nove pacientes 
mortos pelo novo coronivus 
até a tarde da última sexta-
-feira, cinco eram moradores 
do município e quatro de 
cidades vizinhas, que tem 
como referência médica de 
internação a Santa Casa de 
Cruzeiro.

O mapa revela que do gru-
po de vítimas residentes, dois 

Lucas Barbosa
Cruzeiro

moravam no Jardim América. 
O bairro conta também com 
um morador diagnosticado 
com a doença em isolamento 
domiciliar e seis aguardando 
os resultados de exames. 

Os três demais óbitos de 
cruzeirenses ocorreram 
nos bairros: Lagoa Dourada, 
Pontilhão e Vila Suely.

O levantamento da Pre-
feitura aponta ainda que os 
bairros com mais pacientes 
infectados, e que perma-
necem em isolamento, são: 
Jardim Paraíso (5), Ana Rosa 
(3), Vila Paulo (2), Centro (1), 
Lagoa Dourada (1), Parque 
Arminda (1), Vila Paulista 
(1), Washington Beleza (1), 
Vila Batista (1), Vila Paulista 
(1) e Vila Romana (1).

Publicado na tarde desta 
terça-feira (7), o boletim da 
Vigilância Epidemiológica 
revela que o número de 
moradores mortos pela Co-
vid-19 chegou a sete, dois 
a mais do que o informado 
no mais recente mapa. Já 
o número de infectados, é 
de 105.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Prefeitura 
de Cruzeiro informações 
pessoais sobre as novas ví-

timas, principalmente sobre 
os bairros em que residiam, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Região – Além de Cruzeiro, 
quinzenalmente as prefei-
turas de Guaratinguetá e 
Lorena publicam mapas que 
revelam a distribuição por 
bairros dos casos confirma-
dos de Covid-19.

Divulgado na tarde desta 
segunda-feira (6), o levan-
tamento da secretaria de 
Saúde de Guará informa 
que as sete vítimas fatais 
da pandemia, moravam nos 
bairros: Centro, Parque São 
Francisco, Pedreira, São 
Benedito, São Manoel, Vila 
Paraíba e Tamandaré.

Já os três pontos com 
maior incidência de infecta-
dos foram: São Dimas (12), 
Jardim do Vale 1 (10) e Nova 
Guará (9).

O mais recente mapa epi-
demiológico de Lorena, di-
vulgado no último dia 1, 
revela que os sete óbitos 
ocorreram nos bairros: Ca-
belinha (2), Bairro da Cruz 
(1), Cidade Industrial (1), 
Vila Geny (1), Vila Hepacaré 
(1) e Vila Rica (1).

Prefeitura de Cruzeiro mapeia bairros 
com mais vítimas do novo coronavírus

Fotos: Marcelo A. dos Santos

Megaoperação policial desmantela 
quadrilha de traficantes no Litoral

Após sete meses de inves-
tigação, a Polícia Civil de São 
Sebastião deflagrou uma me-
gaoperação na última segunda-
-feira (6) contra uma quadrilha 
de traficantes de drogas que 
atuava em três cidades do 
Litoral Norte. Além de prender 
16 criminosos, a ação resultou 
na apreensão de uma quantia 
de entorpecentes avaliada em 
quase R$ 500 mil.

Comandada pela Dise (Dele-
gacia de Investigações Sobre 
Entorpecentes) de São Sebas-
tião, a operação contou com 

Lucas Barbosa
RMVale

a participação de cerca de 
160 policiais civis de diversas 
delegacias da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte).

Ao todo, foram cumpridos 43 
mandados de busca e apreen-
são, distribuídos por endereços 
em Ilhabela, São Sebastião e 
Ubatuba. Nos imóveis, foram 
apreendidas duas armas de 
fogo, 76 quilos de maconha 
e 3052 mil micropontos de 
LSD (ácido lisérgico) e MDMA 
(metanfetamina). Enquanto a 
erva apreendida é avaliada em 
cerca de R$ 125 mil, as drogas 
sintéticas possuíam um valor 
de mercado de até R$ 350 mil.

Poucas horas após o fim da 

operação, a Justiça bloqueou 
bens, como carros e motocicle-
tas, e aproximadamente R$ 30 
mil da conta bancária de um 
homem apontado como líder 
da quadrilha.

De acordo com a Dise, os 16 
presos na operação integra-
vam uma facção responsável 
pela comercialização de en-
torpecentes no Litoral Norte e 
no abastecimento de diversas 

cidades do Vale do Paraíba.
Encaminhado à Delegacia de 

São Sebastião, o grupo aguarda 
transferência para alguma 
unidade estadual de CDP (Cen-
tro de Detenção Provisória), 
onde aguardará o julgamento. 
Além de tráfico de drogas, os 
criminosos responderão por 
formação de quadrilha, poden-
do ser condenados até 18 anos 
de prisão.

Drogas, armas e materiais apreendidos em operação no Litoral Norte

Fotos: Divulgação


