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Saúde nega relação de mortes pela Covid-19 em Guará

A Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de Lorena rece-
beu, na última quarta-feira 
(26), mais dez ventiladores 
pulmonares entregues pela 
DRS (Diretoria Regional 
de Saúde) de Taubaté. A 
cidade, que chegou a apre-
sentar ocupação de leitos 
superior a 100%, conta com 
doações dos equipamentos 
com objetivo de manter o 
funcionamento regular do 
sistema de saúde.

Além de Lorena, cidades 
do RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) e Litoral 
Norte também foram con-
templadas no início do mês 
de agosto.

Para atender a demanda 
de pacientes do novo coro-
navírus, foram dez novos 
ventiladores pulmonares 
entregues à Santa Casa da 
cidade, contabilizando trinta 
equipamentos. Devido ao au-
mento de internações, o hos-
pital de Lorena apresentou 
ocupação de 87% de leitos. 
O local conta com 15 leitos 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 13 pacientes até 
o momento. Já na clínica, 31 
dos 38 leitos seguem ocupa-
dos. Na Unimed, são 5 leitos 
e 7 pacientes, ocupando 
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140% das vagas na UTI. Na 
clínica, os dez únicos leitos 
se encontram ocupados.

Além de Lorena, outras 
cidades da RMVale também 
foram contempladas pela 
iniciativa. No início do mês 
de agosto, foram distribuí-
dos 48 equipamentos, entre 
eles, dois para Areias, dois à 
Unidade Mista de Bananal, 
dez a São José dos Campos, 
seis à Santa Casa de Ubatu-
ba, três ao hospital Mário 
Covas em Ilhabela, um para 
Pindamonhangaba, quatro 
ao hospital Municipal de 
Queluz, cinco ao hospital 
Universitário de Taubaté e 
outros cinco ao hospital de 
Campanha de Taubaté para 
auxiliar na expansão dos 
leitos em locais de maior 
demanda de internações por 
Covid-19.

Casos - Até a tarde da 
última quarta-feira (26), 
Lorena somava 716 infec-
tados, 87 suspeitos e 27 
óbitos, além de uma morte 
suspeita. Segundo a tabela 
de positivados e suspeitos de 
Covid-19 por bairro, os casos 
são concentrados nos bair-
ros Vila Passos, Vila Nunes, 
Vila Hepacaré, Vila Geny, São 
Roque, Santo Antônio, Santa 
Edwirges, Parque das Rodo-
vias, Olaria, Nova Lorena, 
Industrial, Bairro da Cruz, 
Centro, Cecap e Cabelinha.

Penitenciária de Potim, que voltou a receber liberação de detentos para o semiaberto; medida tenta amenizar lotação

Repasse de dez ventiladores pulmonares 
amplia estrutura na Santa Casa de Lorena
Hospital apresenta ocupação de leitos superior a 87% devido ao aumento de internações da Covid-19

Ventiladores pulmonares entregues à Santa Casa de Lorena pela Diretorai Regional de Saúde; atendimento ampliado para trinta leitos com aparelhos
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A Covid-19 já vitimou 41 
pessoas em Guaratinguetá 
até esta quarta-feira (26). 
Desse número, 10% são de 
óbitos são de pessoas que 
moravam no Tamandaré, 
mas a relação de casos 
confirmados no bairro não 
acompanha o alto índice 
de mortalidade da doença 
na região. São 22 casos 
positivos e quatro mortes.

A secretaria de Saúde foi 
procurada para explicar 
as possíveis causas dos 
óbitos em bairros consi-
derados periféricos, como 
o Tamandaré. De acordo 
com o chefe de gabinete da 
secretaria, Saluar Magni, 
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Bairro com maior número de óbitos, Tamandaré tem 22 dos mais de 1,2 mil casos confirmados na cidade
Foto: Reprodução PMG

não há relação da classe 
social da vítima ou do bairro 
de residência com a morte, 
mas sim, as comorbidades 
e problemas de saúde dos 
pacientes. “A maioria dos 
óbitos registrados em Gua-
ratinguetá são de pacientes 
idosos, que já apresentavam 
algumas comorbidades. Está 
muito mais atrelado a con-
dição do paciente, a procura 
por atendimentos tardia as 
vezes, do que ao bairro”, sa-
lientou Magni, que avaliou 
ainda a situação. “Eu não 
enxergo isso como uma con-
dição específica pela classe 
social da pessoa, mesmo 
porque a Vila Paraíba tem 
três óbitos”.

Sobre os atos números 
de mortes no Tamandaré, 
considerado baixo perto dos 
casos confirmados, Magni 
lembrou que os pacientes 
que faleceram tinham co-
morbidades. “Infelizmente 
no Tamandaré foram casos 
que as pessoas apresenta-
vam a idade mais avançada 
e problemas de saúde e 
acabaram coincidentemente 
morrendo”.

Situação parcialmente 
semelhante a do Tamandaré 
é a do bairro Parque São 
Francisco, que também tem 
quatro mortes confirmadas 
por coronavírus, mas 36 pa-
cientes diagnosticados com 
a doença. Em toda a cidade 
são mais de 1,2 mil casos e 
41 mortes.

Atualmente os bairros que 
mais têm casos confirmados 
são Pedregulho, Jardim do 
Vale e Beira Rio, enquanto 
as regiões com mais mortes 
são Tamandaré, Parque São 
Francisco e Jardim do Vale.
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Saúde nega relação de mortes por novo 
coronavírus e classe social em Guaratinguetá

A Covid-19 já vitimou 41 
pessoas em Guaratinguetá 
até esta quarta-feira (26). 
Desse número, 10% são 
de óbitos no Tamandaré, 
mas a relação de casos 
confirmados no bairro não 
acompanha o alto índice de 
mortalidade da doença na 
região. São 22 casos positi-
vos e quatro mortes.

A secretaria de Saúde foi 
procurada para explicar 
as possíveis causas dos 
óbitos em bairros consi-
derados periféricos, como 
o Tamandaré. De acordo 
com o chefe de gabinete da 
secretaria, Saluar Magni, 
não há relação da classe 
social da vítima ou do bairro 
de residência com a morte, 
mas sim, as comorbidades 
e problemas de saúde dos 
pacientes. “A maioria dos 
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óbitos registrados em Gua-
ratinguetá são de pacientes 
idosos, que já apresentavam 
algumas comorbidades. Está 
muito mais atrelado a con-
dição do paciente, a procura 
por atendimentos tardia as 
vezes, do que ao bairro”, sa-
lientou Magni, que avaliou 
ainda a situação. “Eu não 
enxergo isso como uma con-
dição específica pela classe 
social da pessoa, mesmo 
porque a Vila Paraíba tem 
três óbitos”.

Sobre os atos números 
de mortes no Tamandaré, 
considerado baixo perto dos 
casos confirmados, Magni 
lembrou que os pacientes 
que faleceram tinham co-
morbidades. “Infelizmente 
no Tamandaré foram casos 
que as pessoas apresenta-
vam a idade mais avançada 
e problemas de saúde e 
acabaram coincidentemente 
morrendo”.

Situação parcialmente 
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Fachada do Hospital de Campanha de Guaratinguetá; Prefeitura descarta relação de mortes pelo novo coronavírus com bairros periféricos

Artistas de Pindamonhangaba podem se inscrever 
para receber auxílio contra impactos da crise

Bairro com maior número de óbitos, Tamandaré tem 22 dos mais de 1,2 mil casos confirmados

Assine Agora mesmo!
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Ação busca colaborar com profissionais e organizações culturais que foram afetados pela pandemia do novo 
coronavírus; pagamento tem base em repasse do Governo do Estado de São Paulo dos recursos da Lei Aldir Blanc

Peça teatral “Cada um no seu barril” em Pindamonhangaba; artistas podem se cadastrar para repasse do Estado da Lei Aldir Blanc 

Fotos: Divulgação

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Bananal e Arapei tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 24/08/2020 das 16h03 às 23h58. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

A secretaria de Cultura e 
Turismo de Pinda passou a 
divulgar os detalhes de como 
será o cadastro de mapeamen-
to dos artistas e companhias 
culturais. A intenção está em 
agilizar o processo de repasse 
dos recursos da Lei Aldir Blanc.

Para ser beneficiado, o ar-
tista deve se cadastrar no site 
da Prefeitura e preencher o 
formulário disponível até o dia 
11 de setembro. O pagamento 
no valor de R$ 600 será feito 
mensalmente, em três parcelas, 
pela secretaria Estadual de 
Cultura e Economia Criativa.

Poderão receber os traba-
lhadores que estão no ramo 
há dois anos, que não possuam 
vinculo formal de emprego e 
não tenham recebido o auxílio 
emergencial federal ou outros 
benefícios previdenciários ou 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

assistenciais, como seguro-de-
semprego ou programas de 
transferência de renda, com 
exceção ao Bolsa Família. Os 
interessados não poderão, 
também, ter recebido em 2018 
rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70.

A ação tem como objetivo 
auxiliar profissionais e orga-
nizações do ramo que foram 
impactados ou até mesmo 
perderam a renda devido à 
crise econômica e sanitária 
causada pelo novo coronavírus. 

A medida garante o envio 
de verba para estados e muni-
cípios que devem aplicá-la em 
renda emergencial para profis-
sionais do setor, além daqueles 
que gerem espaços para a 
categoria. Pinda espera utilizar 
os recursos para contratação 
de serviços culturais, além de 
premiação; a utilização da lei 
está sendo discutida junto ao 
Conselho Municipal de Cultura.

semelhante a do Tamandaré 
é a do bairro Parque São 
Francisco, que também tem 
quatro mortes confirmadas 

por coronavírus, mas 36 pa-
cientes diagnosticados com 
a doença. Em toda a cidade 
são mais de 1,2 mil casos e 

41 mortes.
Atualmente os bairros que 

mais têm casos confirmados 
são Pedregulho, Jardim do 

Vale e Beira Rio, enquanto 
as regiões com mais mortes 
são Tamandaré, Parque São 
Francisco e Jardim do Vale.
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Vendo casa no Jar-
dim Esperança ou tro-
co por imóvel menor,  
preferencialmente 
lote. Telefone: 98808-
2677 - Guará
Vende-se terreno 
no engenheiro nei-
va, medindo 10x50 
n o  v a l o r  d e  R $ 
150.000,00. Contato 
3132-8151 ou 99709-
0300 Guará
Vendo casa no par-
que das garças. Lote 
de 500m², com 2 
quartos suite, sala, 
cozinha, garagem, 
varanda. ótimo Local.  
Valor 158.000.00. Te-
lefone: 97403-5292 
ou 99614-2077 - 
Guará
Vende-se cháca-
ra no Bom Jardim, 
com 2 mil metros, 
planos,  no valor de 
175.000.00. Telefone: 
3132-8151 - Guará
Vendo apartamento 
de 2 quartos, no co-
elho neto, com gara-
gem coberta. Apenas 
191.000.00 Telefone: 
99133-5898 - Guará
Vende-se 2 alqueires 
na serra do Gomeral, 
local lindo, com ria-
cos, cachoeiras. R$ 
270.000,00. Telefone: 
99614-2077 - Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale II, nova, 
2 quatos, sala, cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem, 5x25. 
210.000,00. Aceito 
financiamento. Te-
lefone: 3132-8151 
- Guará
Vendo chácara no 
Monte Verde, com 
casa boa, rio nos 
fundos, piscinas na-
turais. Local lindo, 
telefone: 99614-2077 
- Guará
Vendo casa no São 
Manoel, reformada 
e quitada, com pisci-
na. Valor de ocasião. 
R$ 115mil. Telefone: 
3013-6471 ou 98811-
1252 - Guará
Vende-se uma casa 
em Ubatuba, na rua 
da cascata, à 500 me-

Corte de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
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 
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 diaris-
ta. Profissionais com 
experiências e aptas 
a realizarfaxinas 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 
maisvariados seto-
res industriais forne-
cendo mangueiras 
montadas, confirme a 
necessidade de cada 
cliente.Telefone: 12 
99700-7559
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
Vendo geladeira, fre-
ezer 430litros, bran-
ca, bem conservada, 
700.00. Sem contra 
o fe r ta .  Te le fone : 
98127-4145
Faço carreto e mu-
danças, expressinho 
mineiro. Toda região 
de São Paulo, Litoral 
norte e sul de minas. 
Telefone: 3125-1136 
ou 99776-6640
Vende-se ótima ban-
ca de jornais, com 
ótima localização em 
Guaratinguetá. Tele-
fone: 99707-6207
Vendo baralho CO-
PAG 139, legítimo, 
novo. Naipe grande e 
tradicional, falar com 
Borginho. Telefone: 
99786-8828
A Prime Office em 
Caraguatatuba traba-
lha com assistência 
técnica, manutenção, 
tapeçaria e vendas 
decadeiras e poltro-
nas para escritório. 
Ligue 12 3887-1899

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-

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. 
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-
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-

Pinda – vendo Ci-
troen C4 Katch ano 
2010 GLX 1.6 Flex 
– preto. Tr. F: 99618-
6281
Pinda – vendo Bros 
150 KJ ano 2007 – 
49.000 km – somente 
venda. Tr.F: 97401-
6109
Pinda – vendo Agile 
1.4 – Flex – abaixo 
tabela – único dono. 
Doc. Ok. Tr.F: 99110-
4055
Pinda – vendo Celta 
Spirit/LT ano 2012 - 
1.0 8v – Flex – 5pts 
– prata. Tr.F: 98899-
7391
Pinda – vendo moto 
CG 125 Fan ano 2004 
ESD – doc.atrasado. 
Tr.F: 99700-1131
Pinda – vendo Ran-
ger XLT 4.0 4x4 CD 
ano 99 – vermelha. 
Tr. F: 99604-3001
Pinda – vendo Pálio 
Attractive 1.0 Flex 8v 
– 5pts – prata – IPVA 
pago. Tr.F: 99118-
1475
Pinda – vendo Astra 
Sedan ano 2003 - 2.0 
CD Express GLS 8v 
– 4pts – prata. Tr. F: 
99155-2536
Pinda – vendo Uno 
Vivage College 1.0 
ano 2012 – Flex – cin-
za. Tr.F: 99110-4055
Pinda – vendo Honda 
CG 150 Tiitan ano 
2004 – vermelha –
doc. Ok. Tr.F: 98166-
9546
Pinda – vendo Fiesta 
ano 2011 1.0 – prata 
– 4pts. Não aceito 
troca. Tr.F: 99652-
8744
Pinda – vendo ou 
troco HB20 ano 2014 
– 1.6 completo. Tr.F: 
3436-6012/99145-
5110
Pinda – vendo Golf 
ano 95 1.8 – 4pts – 
preto – doc.ok. Tr.F: 
99203-1097
Pinda – vendo Corsa 
Classic VHC 1.0 ano 
2009 – flex, 4pts, pra-
ta. Tr.F: 98139-8574

Pinda – vendo CB 
500 F – branca. Acei-
to carro. Tr.F: 99112-
0077
Pinda – vendo Voya-
ge 1.6 ano 99  - G 
–vermelho. Aceito 
moto. Tr.F: 99112-
8651
Pinda – vendo Es-
cort L ano 92 1.6 – 
G – vermelho. Tr.F: 
99107-5860
Pinda – vendo Ford 
Ka ano 2005 1.0 
prata doc.ok. Tr.F: 
99640-7279
Pinda – vendo Che-
vete L ano 92 1.6 azul 
– A –Tr.F: 99163-
6739
Pinda – vendo Spa-
cfox 1.6 Trend flex 
8v – 5pts – prata – c/
divida para transferir. 
Tr.F: 99233-1722
Pinda – vendo Fiesta 
1.0 ano 2004 – Ze-
tec Rocan – prata, 
alguns reparos para 
fazer. Tr.F: 99619-
0825
Taubaté – vendo CB 
300 ano 2012 – so-
mente venda. Tr. F: 
99107-4950
Taubaté – vendo 
Honda Civic comple-
to 1.8 – ano 2005 – 
manual, doc.ok – pra-
ta. Tr.F: 97410-6722
Taubaté – vendo 
Prisma Sedan Maxx/
LT 1.4 8v amo 2009. 
Aceito troca p/moto 
ate R$ 5.000,00. Tr.F: 
99205-4978
Taubaté – vendo – 
Honda Fit LX 1.4 flex 
ano 2004 – 8v/16v 
– 5 pts. Cinza – so-
mente venda. Tr.F: 
99145-4820

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, 

tros da cachoeira do 
ipiranguinhaem tér-
mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - Gua-
rá
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
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
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 - Guará

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
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 

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

Cruz. Tr.F: 99713-
7021
Pinda – vendo terreno 
c/380m2 no Manti-
queira. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo terreno 
6x25 – doc.ok. prox. a 
Rodoviária. Tr.direto 
com proprietário F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
15x25 – Bosque dos 
Eucaliptos/V.S.Be-
nedito. Doc.ok. F: 
99623-4105
Pinda – vendo terreno 
c/500m2, escritura e 
registro – Shangrila. 
Tr.F: 99202-5851
Pinda – vendo terreno 
Araretama – ½ lote. 
Tr.F: 99784-4852
Pinda – vendo área 
de 1.500m2. Tr.F: 
99707-9932
Taubaté – vendo 
casa (nova) Estoril – 
c/73m2 AC – c/1 ste, 
1 dorm., banh. Tr. F: 
99620-1155
Taubaté – vendo 
casa, ótima locali-
zação, c/3 dorms., 
a/serv.c/banh., ga-
ragem 2 carros,. Tr. 
F: 3426-6012/99145-
5110
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova- 
c/2 dorms., s/1 ste, 
sl, coz., banh.social, 
garagem, ótimo aca-
bamento. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
3643-1770/99684-
9124
Pinda – vendo casa 
Vila Prado – c/2dor-
ms., s/1ste, sl, coz., 
banh., portão auto-
mático, entrada p/
2carros, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99182-
6941
Pinda – vendo apto 
Cond.Pedra Bonita – 
Crispim – c/2dorms.m 
e demais dep. Tr.F: 
99707-7974
Pinda – Troco casa 
no Mantiqueira próx. 
A o  S u p e r m e r c a -
do Bom Preço por 
casa ou chácara for-
mada. Tr.F: 98186-
9381/98281-3114
Pinda – vendo casa 
em Ubatuba – Bairro 
Estufa I. Tr.F: 99183-
8239/99163-0865
Pinda – vendo casa 
C a s t o l i r a .  T r . F : 
99152-8688
Pinda – vendo casa 
Castolira – c/2dorms. 
Sl, coz., banh., Acei-
to carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99134-3216
Pinda – Troco apto no 
Araretama por casa 
ou apto. Tr.F: 99783-
9488
Pinda – vendo apto 
ótima localização, 
fácil acesso, c/eleva-
dor, garagem coberta. 
Tr.F: 98108-5528
Pinda – vendo apto 
Garden – Santana – 
c/quintal. Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo apto 
– Crispim – c/2dor-
ms., Tr.F: 98700-
3733/98840-7350
Pinda – vendo casa 
Ara re tama.  Tr.F : 

PREFEITURA DE LORENA
Av. Capitão Messias Ribeiro, 625, Olaria, CEP:12607-020, LORENA-SP

Setor de Fiscalização
NOTIFICAÇÃO 52253
MARKO SISTEMAS METALICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, representada por 
Carlos Alberto de Almeida Borges, endereço Rua Bolívia (antiga rua 05(cinco), 
S/Nº , JD. América (Distrito. Industrial) , Itaguaí- RJ, Cep:23810-000, Descrição: 
Providenciar a Construção de Muro-GLEBA DE TERRA SITO NA AV. JOSE MOREIA 
MIGUEL , V. DOS COMERCIARIOS II, LORENA-SP- Fica(m) V. Sa. Notificado de 
que devera, dentro do prazo de 60 dias, a contar do recebimento desta, regularizar 
sua situação perante a Prefeitura de Lorena, de acordo com a Legislação Vigente: 
Lei 3506 de 22 de março de 2012, Art.2º -Os proprietários de imóveis localizados em 
ruas pavimentadas dentro do perímetro urbano deverão construir muro e calçada. 
O não cumprimento desta Notificação poderá gerar ao Notificado uma multa no 
valor aproximado de 40 UFESP’S. Lorena, 25 de agosto de 2020.Rita de Cassia 
Moura e Silva Fiscal de tributos e Posturas-Matricula 6061

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 397/2020SUP; 
5875/2020GPRO, com fundamento no Art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo 
objeto consiste na contratação de exame não disponível na rede de saíde municipal 
para munícipe determinado.
CONTRATADA: PRONTO CLIN SONO S/S LTDA
CNPJ Nº: 03.974.348/0001-78

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 141/2020 do PROC nº 358/2020-SUP – 3582/2020GPRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual, destinados ao 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, 
atendendo as necessidades da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste contrato e 
na proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: HSX COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VALOR: R$ 710,00(setecentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 03(três) meses
DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Suspensão:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020 - PROC. Nº 314/2020.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na 
Modalidade Concorrência Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto 
é Contratação de parceria público-privada, na modalidade de concessão 
administrativa, destinada à realização de investimentos e prestação dos serviços 
de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana no município de 
Lorena (SP). O motivo da suspensão é devido ao pedido de impugnação da 
empresa Cleanmax Serviços LTDA e conforme Parecer Jurídico Nº 746/2020 
da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Lorena e despacho dos 
Expedientes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: TC-020259.989.20-
0;TC-020420.989.20-4;TC-020472.989.20-1, suspendemos a licitação.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Silveiras, através da Secretaria 
Municipal de Saúde convida a população para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada no dia 25 de setembro de 2020, nas 
dependências da Câmara Municipal de Silveiras, às 09H00 
para apresentação das receitas e despesas com a Saúde no 2º 
Quadrimestre de 2020.
Silveiras, 27 de Agosto de 2020

Deniso Bueno G. Sacilotti
Secretaria Municipal de Saúde
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UBS da Chácara Tropical está fechada 
após dias da inauguração em Potim
Atendimento aguarda resolução de problemas na instalação elétrica com previsão de duas semanas

A UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do bairro Chácara 
Tropical foi inaugurada no 
último dia 13, em Potim, mas 
o posto está fechado devido a 
problemas na instalação elé-
trica e ainda não pode iniciar 
os atendimentos a população 
local. A Prefeitura prevê que 
em duas semanas a situação 
seja resolvida e a UBS inicie 
a prestação de serviços.

A unidade foi programada 
para atender uma população 
de aproximadamente cinco 
mil habitantes, do próprio 
bairro e de regiões adjacen-
tes. De acordo com a secre-
taria municipal de Saúde, a 
construção teve um custo 

Leandro Oliveira
Potim

total de R$ 650 mil e se es-
tende desde 2014. Finalizada 
neste ano, a UBS foi inaugura-
da, mas não pode atender já 
que problemas na instalação 
elétrica impedem a equipe 
de saúde e a população de 
utilizar o prédio.

“No momento da instalação 
por parte da EDP São Paulo, 
foi constatado um poste de 
energia no terreno da Pre-
feitura. Porém, a EDP veda 
duas instalações de energia 
no mesmo terreno. O setor 
técnico da Prefeitura acionou 
a EDP que, juntamente, en-
contraram uma solução para 
isso. Na próxima semana eles 
farão uma nova instalação e 
o prédio poderá funcionar”, 
explicou o secretário, Lean-
dro Marcondes.

Mesmo com o prédio “pa-

rado”, o secretário avalia 
que não houve prejuízo à 
população que necessita 
dos serviços ligados à saúde 
municipal. De acordo com 
Marcondes, a falha não in-
terferiu nos atendimentos 
agendados. “Nós temos um 
prédio na mesma rua, um 
pouco mais para frente, onde 
já acontece o atendimento 
dessa equipe. Toda a cober-
tura, atendimentos estão 
mantidos, assim como toda 
a equipe de estratégia e 
saúde da família. Tudo está 
funcionando perfeitamente”, 
destacou.

A previsão é que os proble-
mas na instalação elétrica 
sejam solucionados em duas 
semanas e a UBS inicie os 
atendimento até o começo 
de setembro.UBS da Chácara Tropical em Potim; após inaugurada, unidade é fechada por problemas na instalação elétrica 

Foto: Marcelo A. dos Santos

Área de preservação em Ubatuba é alvo de desmatamento

Após denúncia anônima, a 
Polícia Militar Ambiental dete-
ve na tarde da última segunda-
-feira (24) um homem acusado 
de desmatar parte de uma APP 
(Área de Preservação Perma-
nente) em Ubatuba. Segundo 
perícia no local, o ato criminoso 
danificou aproximadamente 
2.600 m² de vegetação nativa.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, moradores do 
bairro Taquaral acionaram 
à PM após desconfiarem de 

Lucas Barbosa
Ubatuba

uma movimentação suspeita 
numa área de mata da região. 
Ao chegar no local indicado, 
os policiais militares ambien-
tais constataram que parte da 
vegetação havia sido retirada 
recentemente.Flagrado no inte-
rior de outro ponto da APP, um 
homem confessou que desma-
tou o trecho para abrir uma rua 
e também plantar verduras no 
local.  Questionado, ele afirmou 
que não pretendia futuramente 
vender os alimentos, mas sim 
consumi-los. Indagado pelos 
PM’s se possuía aval da secre-
taria de Meio Ambiente de Uba-
tuba ou do ICMBio (Instituto 

Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade) para realizar 
os atos, o homem afirmou que 
não sabia que eram necessárias 
as autorizações dos órgãos.

Apesar da justificativa, o in-
frator foi encaminhado à Dele-
gacia de Ubatuba, onde prestou 
depoimento. Multado em R$ 
7,8 mil e liberado na sequência, 
o homem responderá por crime 
ambiental. Segundo a PM, a 
área alvo de desmatamento fica 
às margens da nascente do rio 
que corta o bairro Taquaral, e 
sua preservação é fundamental 
para manter o equilíbrio do 
ecossistema da região.

Fotos: Divulgação PMA

Área de Preservação que foi alvo de desmatamento; PM detém homem acusado por danificar vegetação nativa

Responsável é detido pela Polícia Militar Ambiental; mais de 2.500 m² de vegetação nativa são atingidos 


