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Mesmo sem missas presenciais, romarias a pé 
seguem sem restrições nas estradas para dia 12

Tomadas por romeiros du-
rante as principais datas do ca-
lendário religioso, as estradas 
federais e estaduais da região 
são foco de atenção devido 
aos riscos de acidentes. Em 
2020, o receio foi ampliado 
pela pandemia do novo coro-
navírus, mas a liberação segue 
para que romeiros possam 
percorrer a pé as vias com 
destino aos principais pontos 
religiosos, entre eles o Santu-
ário Nacional.

O Santuário informou que 
as celebrações para o dia 12 
de outubro e a novena em 
preparação à Festa de Nossa 
Senhora Aparecida serão 
realizadas com os portões da 
Basílica fechadas.

Os meses que antecedem 
o dia da festa são marcados 
pelas romarias a pé, que per-
correm a rodovia Presidente 
Dutra, Rota da Luz (trecho de 
194 quilômetros criado para 
garantir o bem-estar e a segu-
rança dos caminhantes que 
realizam a peregrinação até 
Aparecida pelas margens da 
Via Dutra) e as estradas esta-
duais (SP-052, SP-183, SP-048 
e SP-062), que ligam a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) ao 
Sul de Minas Gerais.

A principal rota escolhida 
pelos fiéis e a menos aconse-
lhada é a Via Dutra. De acordo 
com a concessionaria CCR 
Nova Dutra, entre agosto e 
outubro de 2019 foram con-
tabilizados 29.483 romeiros 
pelos acostamentos da Via 
Dutra em direção ao Santuário 
Nacional de Aparecida.

Entre a 0h do dia 10 e a 
23h59 do dia 13 de outubro 
(final de semana da festa no 
ano passado) foram contabi-
lizados 25.099, um aumento 
de 51%, comparado ao mesmo 
período de 2018, que foi de 
16.678 romeiros, além de 71 
atendimentos da equipe de 
resgate da CCR, um aumento 
de 92% em relação ao mesmo 
período de 2018, que foi de 
37.

Mesmo com dados demos-
trando alta, a um mês da 
comemoração pela Padroeira, 
a via segue liberada.

A Polícia Rodoviária Federal 
informou que o planejamento 
deve seguir o que foi colocado 
em prática nos últimos anos. 
“... teremos maior atenção 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

Atenção tenta impedir nova alta em acidentes com fiéis, além de cuidados com a pandemia do 
novo coronavírus; no ano passado, uma pessoa morreu e seis foram atropeladas na Via Dutra

também aos acessos para o 
litoral, que iniciam na Dutra, 
assim como a travessia para 
o Rio de Janeiro" (trecho de 
nota da PRF).

O Santuário Nacional tam-
bém informou, por meio de 
nota, que todo o complexo es-
tará disponível para os romei-
ros, com parte das atividades 
liberadas como o acesso ao 
Nicho da Imagem e a Basílica 
Nova fora dos horários de 
celebrações (missas e encon-
tros relativos ao dia 12 serão 
transmitidos de forma online).

A Prefeitura informou que 
devido à pandemia causa-
da pelo novo coronavírus, o 
Comitê Municipal de Crise 
mantém a ação de conscien-
tização para que os fiéis co-
loquem em primeiro lugar 
sua segurança particular e 
da sua família, preservando 
sua saúde. “Nenhuma medi-
da de prevenção deixará de 
ser tomada pelo município, 
como já vem acontecendo há 
meses. Portanto, todos aqueles 
que em Aparecida chegarem, 
passarão por orientação nos 
Postos de Prevenção Covid-19 
espalhados pela cidade. Em 
caso de pessoas que apresen-
tem sintomas da doença, os 
procedimentos tomados serão 
os mesmos já adotados, como 
encaminhamento para Santa 
Casa de Misericórdia”.

Procurada pela redação do 
Jornal Atos, a Polícia Rodoviá-
ria Estadual não respondeu até 
o fechamento desta matéria 
sobre o planejamento deste 
ano para o Dia da Padroeira 

na Rota da Luz e as estaduais 
que cortam a região.

Operação Romeiro – Uma 
ação que reúne PM, Bombei-
ros, Polícia Rodoviária Esta-
dual e do Grupamento Aéreo 
de São José dos Campos foi 
iniciada há duas semanas, com 
foco no combate à criminali-

Romeiros transitam pela Via Dutra com destino ao Santuário Nacional; pistas liberadas para o dia 12, mesmo sem missas

Fotos: Rafaela Lourenço

Ainda sem previsão para 
o retorno das aulas pre-
senciais, as prefeituras da 
região têm prosseguido 
com a entrega do kit me-
renda. Alimentos como ar-
roz, feijão, além de frutas e 
verduras continuam sendo 
distribuídos para os alunos 
com o objetivo de minimizar 
os impactos sociais causados 
pela crise da Covid-19.

Em Guaratinguetá, a en-
trega é feita nas unidades 
escolares da rede municipal 
de ensino. O processo já está 
na sexta distribuição aos 
estudantes. Para aqueles 
que fazem parte do período 
parcial, o kit é composto 
por leite em pó; biscoitos de 
rosquinha, maisena, água e 
sal; frutas e legumes. Para os 
alunos do período integral, 
o kit dispõe de arroz, feijão, 
açúcar, sal, biscoito de ros-
quinha, maisena, água e sal, 
além de frutas e legumes. 
A secretaria de Educação 
deve fazer a entrega da 
nova remessa ao longo desta 
semana.

A Prefeitura de Potim fez 
a distribuição dos alimentos, 
ainda na última semana. A 
previsão é que a próxima 
etapa seja feita no início 
do mês de outubro, entre 
os dias 1 e 2. No município, 
os kits contam com arroz, 
feijão, macarrão, molho 
de tomate, achocolatado, 
leite em pó, maçã, banana, 
laranja, beterraba cenoura 
batata, chuchu, bolacha e 
duas dúzias de ovos.

Em Lorena, a entrega dos 
alimentos é feita diaria-
mente na unidade escolar 
em que o aluno está ma-
triculado ou até mesmo 
no polo de distribuição 
mais próximo, de segunda 
a sexta-feira, das 11h às 
13h. Os responsáveis que 
ainda não se inscreveram 
para o recebimento podem 
procurar a unidade escolar 
em que o aluno frequenta. 
Há ainda a distribuição de 
sopa para crianças até um 
ano de idade, e a partir de 
um ano refeição sólida em 
marmitex. 

Pindamonhangaba prevê 
a próxima fase dos kits de 
alimentação escolar para 
o dia 24 de setembro. Em 
Cruzeiro, a expectativa é 
que sejam entregues na 
próxima semana. A pasta 
da Educação prevê a distri-
buição mensal enquanto as 
aulas presenciais estiverem 
suspensas.

Bruna Silva
RMVale

dade nos principais pontos do 
turismo religioso.

O trabalho amplia o sistema 
de segurança aos fiéis em pe-
regrinação com destinos como  
o próprio Santuário Nacional e 
Comunidade Canção Nova, em 
Cachoeira Paulista. Em nota 
oficial, o 23° BPMI (Batalhão 

da Polícia Militar do Interior) 
revelou que o trabalho, inicia-
do no último dia 5 segue até 
13 de dezembro, em Aparecida, 
Cachoeira Paulista e Guaratin-
guetá, que conta com estrutura 
e eventos em reverência a Frei 
Galvão, primeiro santo da Igre-
ja Católica no Brasil.

Decisão judicial 
barra Vito Ardito
STJ rejeita recurso de ex-prefeito sobre processo
que questiona contrato para reforma em museu

Nem mesmo foi finalizado 
o período de convenções e 
Pindamonhangaba já tem os 
primeiros entraves nos pro-
jetos políticos com foco nas 
eleições de 15 de novembro. 
Pré-candidato à Prefeitura 
em Pindamonhangaba, Vito 
Ardito Lerário (PP) deu início 
à onda de políticos que devem 
ser barrados pela Justiça. O 

ex-prefeito foi julgado pelo 
STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) em ação civil públi-
ca por ato de improbidade 
administrativa ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo. Lerário ocupou 
o cargo de chefe do Executivo 
por três mandatos. A decisão 
veio dias após o registro da 
pré-candidatura para as elei-

ções municipais junto à Justiça 
Eleitoral. Além de Vito Ardito, 
a ação foca empresas privadas 
acusadas de irregularidades 
em licitações e contratos ad-
ministrativos entre os anos 
de 2003 e 2004 para a res-
tauração do prédio do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro e Dona Leopoldina.

Fotos: Reprodução

O ex-prefeito Vito Ardito; processo pode deixá-lo de fora da disputa eleitoral
Pág. 2



16 DE SETEMBRO DE 20202

Decisão judicial 
barra Vito Ardito
STJ rejeita recurso de ex-prefeito sobre 
processo que questiona contrato com 
empresa para reforma em museu

Fotos: Reprodução

Pré-candidato à Prefeitura em 
Pindamonhangaba, Vito Ardito 
Lerário (PP) deu início à onda de 
políticos que devem ser barrados 
pela Justiça. O ex-prefeito foi julga-
do pelo STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) em ação civil pública por 
ato de improbidade administrativa 
ajuizada pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo.

Lerário ocupou o cargo de chefe 
do Executivo por três mandatos. A 
decisão veio dias após o registro da 
pré-candidatura para as eleições 
municipais junto à Justiça Elei-
toral. Além de Vito Ardito, a ação 
foca empresas privadas acusadas 
de irregularidades em licitações 
e contratos administrativos entre 
os anos de 2003 e 2004 para a 
restauração do prédio do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro 

Da Redação
Pindamonhangaba

e Dona Leopoldina.
O pedido para a investigação foi 

julgado procedente pela 2ª Vara 
Cível da Comarca de Pindamonhan-
gaba, tornando nulos os contratos 
decorrentes das cartas-convite e 
da tomada de preços. A sentença 
suspendeu os direitos políticos do 
ex-prefeito por três anos.

Lerário recorreu junto ao TJSP, 
que reconheceu o dolo com o 
abuso de direito da personalidade 
jurídica e desvio dos instrumentos 
de contratação administrativa, 
mantendo a decisão de primeiro 
grau com a suspensão dos direitos 
políticos e a pena de multa de vinte 
vezes do último subsidio do então 
prefeito.

Em novas tentativas, Vito Ardito 
apresentou recurso especial no STJ 
(também negado) e novo agravo, 
julgado nesta segunda-feira (14), 
que também não obteve provi-
mento, com o STJ confirmando a 
decisão por unanimidade.

TSE reforça regras e
cuidados contra a Covid 
para eleições municipais
Plano controla chances de contaminação, mas
não garante segurança absoluta contra a doença

Além de alterações no cronogra-
ma escolar, suspensão de agendas 
e competições esportivas, o pleito 
eleitoral também sofreu altera-
ções no estado devido ao avanço 
da pandemia do novo coronavírus. 
O TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) divulgou, no último dia 8, 
o Plano de Segurança Sanitária 
para as eleições municipais de 
2020, adiadas para 15 e 29 de 
novembro (segunda data em caso 
de cidades que tenham segundo 
turno).

Segundo o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso, o 
protocolo, elaborado junto a espe-
cialistas dos hospitais Albert Eins-
tein e Sírio Libanês e técnicos da 
Fundação Oswaldo Cruz, diminui 
as chances de contaminação, mas 
não garante segurança sanitária 
absoluta nos locais de votação.

Durante as votações será obri-
gatório o uso de máscaras de 
proteção, distância mínima de um 
metro entre os eleitores e higieni-
zação das mãos constantemente. 
A cada quatro horas, os mesários 
deverão trocar as máscaras, 
higienizar o espaço com álcool 
70% e utilizar álcool em gel fre-
quentemente. Os colaboradores e 

Wanessa Telles
RMVale

eleitores que apresentarem sin-
tomas da Covid-19 não deverão 
comparecer, sendo necessária a 
justificativa na Justiça Eleitoral. 

Cartazes com orientações à po-
pulação durante as sessões elei-
torais e marcações de distancia-
mento no chão serão espalhados 
pelas zonas eleitorais. O tribunal 
orienta ainda os eleitores a levar 
sua própria caneta ao assinar o 
caderno de votação.

Com apoio de trinta empre-
sas privadas, foram arrecada-
dos nove milhões de máscaras 
descartáveis, cem mil litros de 
álcool em gel para mesários, 2,1 
milhões de marcadores de chão, 
1,8 milhão de viseiras plásticas 
e um milhão de litros de álcool 
em gel para os eleitores.

Calendário eleitoral – Ante-
riormente programadas para o 
dia 4 e 25 de outubro, as eleições 
passaram por discussões sobre 
uma nova data para diminuir os 
riscos de contaminação pelo novo 
coronavírus durante o pleito. 
O debate chegou a colocar em 
pauta os meses de dezembro e 
até mesmo uma mudança para 
2022, unificando as eleições.

Após estudos, o primeiro e 
segundo turno foram definidos 
para os dias 15 e 29 de novem-
bro. O calendário eleitoral pode 
ser encontrado no site tse.jus.br.

O ex-prefeito Vito Ardito; processo pode deixá-lo de fora da disputa eleitoral de novembro

Bastidores da Política

...a dupla Isael Domingues e Ricardo Piorino que renovou os votos 
de buscar apoio a mais um mandato em Pindamonhangaba, reuniu os 
partidos coligados na convenção do último sábado, para o primeiro 
passo em preparação a campanha oficial que inicia no próximo dia 
27. De olho em uma das 11 vagas na futura Câmara, representantes 
dos oito partidos – PL, PSL, PSC, PTC, PSB, PV, Podemos e Repu-
blicanos se motivaram a irem para o corpo a corpo com os eleitores, 
com o melhor material de campanha da temporada, ou seja, o trabalho 
de Isael e Piorino neste primeiro mandato, que já recebeu aprovação 
68% junto à população. A meta é conquistar além da reeleição, o maior 
número de vagas no Legislativo.

Com apoio popular...

Aclamados pela convenção, Isael e Ricardo comemoram continuidade da aliança

Não convidem para...
...mesma picanha – os verea-

dores que buscam a reeleição e os 
novos candidatos à vaga na Câmara 
de Guará, principalmente se for para 
esclarecer a paternidade de várias 
realizações da Prefeitura e o chur-
rasqueiro do encontro for o veterano 
João Pita!!!

Tira-teima...
...em Cachoeira – Numa 'que-

da de braços com o PSD – leia-se 
Guiherme Marcondes, a cúpula 
do MDB precisou recorrer a uma 
pesquisa de última hora conferindo 
entre quatro nomes quem seria o me-
lhor vice para Antônio Mineiro, na 
antevéspera da convenção. Disseram 
que o mais interessado na indicação 
foi o quarto colocado com apenas 
7%, eliminando até a aliança com 
partido pretendente.

Quase oficial
Com um apelo de numa Cacho-

eira Paulista melhor, os prefeitu-
ráveis Antônio Mineiro (MDB) e 
Dr. Ailton Vieira (PTB) resolveram 
unir forças, prestígios e grupos 

para tentar libertar da cidade da 
‘motolândia’ em 15 de novembro. 
A majoritária foi aclamada pelos 
partidos aliados da dupla no último 
sábado, na convenção que tirou o 
fôlego de muitos concorrentes, em 
especial aquele que já perdeu duas 
eleições consecutivas para prefeito 
e agora aumenta a chance de pedir 
'música no Fantástico', se perder a 
terceira. Façam suas apostas...

Sangue azul
A consolidação da aliança MDB 

com PSDB precisou de duas con-
venções para acertarem os ponteiros. 
Segundo a patuleia política, a pri-
meira ocorreu no último dia 5 com 

os partidos da geral – uma espécie 
de 'baixo clero', incluindo a sigla de 
Argus; no último sábado, foi a vez 
dos tucanos 'puros-sangue', que em 
ato mais restrito – com a desculpa 
de evitar aglomeração – lavraram a 
ata eleitoral ratificando Dr. Marcelo 
Meirelles na majoritária, como re-
presentante do PSDB. Ah! As duas 
convenções ocorreram no mesmo 
local, a chácara do prefeiturável.

Barrado no baile
O paredão partidário que barrou 

a legenda no DEM para o ex-vere-
ador Antônio Marciano, que pen-
sava ser candidato novamente em 
Cruzeiro, gerou 
protestos e 'cho-
-ro-rô' nas redes 
sociais, com re-
percussão nas 
rodas políticas 
da cidade. Pelo 
aplauso da tor-
cida e comen-
tários sobre o 
episódio, Marciano atribui a façanha 
ao líder do PL, Paulo Vieira, que 
supostamente teria 'convencido' o 
radialista Zé Rogério, que comanda 
o DEM, a barrar seu nome. Disse-
ram ainda que esta puxada de tapete 
estava prometida por Vieira! 

Fim da novela
O balanço geral da plataforma 

eleitoral de Thales Gabriel, ocorrida 
no último sábado, proporcionou 
surpresas e frustrações. A surpre-
sa – que 'muitos' sabiam – foi a 
apresentação do novo vice, Paulo 
Scamila, do MDB, que reúne expe-
riência como ex-prefeito e também 
é respeitado como um dos bons 
articuladores políticos de Cruzeiro. 
As frustrações – entre os aplausos 
e a euforia da torcida organizada 
na convenção, a 'cara de paisagem' 
do pessoal que 'babou ovo' mais de 
anos esperando ser escolhido para 
ser vice e viu 'o barco afundar'. 
Agora, se tratando de vida real, quer 
dizer, de campanha, precisa ainda 
combinar estes resultados com os 
eleitores!!!

Sopa de letrinhas
Com agenda sobrecarregada 

com a inclusão de oito partidos na 
coligação majoritária, a convenção 
que homologou os nomes de Tha-
les Gabriel para prefeito e Paulo 
Scamila para vice recebeu também 
o registro de muitos candidatos ao 
Legislativo de Cruzeiro. Para esta 
temporada eleitoral, o prefeito, que 
busca a reeleição, ganhará as ruas 
apoiado com cerca de 120 cabos 
eleitorais – interessados em con-
quistar uma das 10 vagas na próxima 
Câmara – como filiados nas siglas 
PSD, MDB, PSDB, PL, DEM, PSL, 
PSB e Republicanos.

Definição na Terra da...
...Padroeira – O suspense sobre 

o paradeiro eleitoral do Zé Louqui-
nho, nestas eleições, terminou nesta 
segunda-feira, com seu nome ‘pro-
visoriamente’ sendo homologado 
pelo PL como vice da candidata a 
prefeita, Jeffercy Chad. A palavra 
‘provisório’, corre por conta da 
especulação política de Aparecida, 
que acredita numa estratégia de Zé 
Louquinho caso haja impugnação 
de seu nome na Justiça Eleitoral. 
Ou seja, é menos traumático e in-
digesto aos eleitores, trocar o vice 
de uma campanha – mesmo sendo 
ele – que um candidato a prefeito. 
Outra suposição dos comentaristas, 
é como vice, talvez não esteja tão 
exposto às denúncias e pedidos de 
impugnação.

Na falta de ‘tu’, vai tu mesmo
Comenta-se em Aparecida que 

achar um ‘nome’ disponível para 
compor uma candidatura a vi-
ce-prefeito está mais difícil que 
acertar a milhar no jogo do bicho. 
E disseram: “o Celso Alves que 

Antônio Mineiro, Adriana Vieira e Dr. Ailton

o diga!!!” No início de semana 
mais quente da política eleitoral 
na cidade, com três convenções 
acontecendo, o candidato do 
PSDB, Celso Alves, anunciou o 
arquiteto Gustavo Lopes (PSD) 
como companheiro de chapa para 
tentar conquistar pela terceira vez 
a Prefeitura. Das duas uma: ou 
ele ganha, ou vai pedir música no 
Fantástico, a exemplo de três can-
didatos da região – Guaratinguetá, 
Lorena e Cachoeira Paulista.

Esquenta o clima...
...eleitoral em Lorena – Os 

partidos DEM, Cidadania e PSL 
realizaram convenção, no último 
sábado, para oficializar as candi-
daturas de Marietta Bartelega à 
prefeita e dos filiados nas siglas a 

vagas na futura Câmara. O evento 
foi prestigiado por políticos, con-
vidados e apoiadores das candida-
turas, a exemplo do prefeito Fabio 
Marcondes, que ao saudar sua vice 
pela recuperação de saúde após 
passar pela Covid-19,  fez uma 
recomendação: "Marietta você 
venceu o vírus, agora precisa 
vencer os 'vermes'..."; e na sequ-
ência, uma denúncia: "professor 
Sylvio Ballerini há 40 anos não 
regulariza o IPTU de sua mansão, 
campo de futebol e piscina semi 
olímpica..."! Durmam com este 
barulho...

Aquecimento
A corrida eleitoral de Guará 

segue em ritmo de aquecimento 
revelando tendências e reservando 

surpresas para 
as próximas 9 
semanas – até 
15 de novem-
bro. Segundo o 
pessoal da in-
teligência, a re-
comendação é 
prestar atenção 
no ex-prefeito 

Junior Filippo, que neste período 
pré-eleitoral busca relembrar o que 
foi feito em seu governo, mas que 
já deixou claro em suas lives que 
está municiado para desmontar a 
concorrência nos debates e para 
mostrar aos eleitores o que pretende 
fazer no futuro. 

Goulart confere livro observado por Meirelles

Antonio Marciano

Marietta Bartelega e Fábio Marcondes

Junior Filippo
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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-
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 - 
Guará
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefo-
ne: 996142077 ou 
98106-6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-

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-

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 porte em toda 

região do litoral nor-
te. 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-
çamento. Telefone: 
98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Conser-
tos e manutenção 
de celulares. Troca 
de touch, display, 
flex, desoxidação, 
desbloqueio de ope-
radora, desbloqueio 
de senhas, desblo-
queio de android. 
Telefone: 99649-
1192
Cuidadora de ido-
s o .  Ac o mpanh o 
em hospital se ne-
cessár io. Telefo-
ne: 3013-6594 ou 
98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e repa-
ros. Bom orçamen-
to. Falar com Jued. 
Telefone: 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 lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefo-
ne: 99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771

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, 
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 

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 
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

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-
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 

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 : 
99181-1112/99149-
5959
Pinda – vendo ou 
troco sobrado por 
chácara. Tr.F: 99763-
9997
Pinda – vendo casa 
Pasin c/2dorms., Mi-
nha casa minha vida.
Tr.F: 99704-7984
Pinda – vendo ou alu-
go casa no Andrada 

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação:

TOMADA DE PREÇO n° 25/2020 - Proc. Nº 379/2020
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA 
DE PREÇO 25/2020 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
construção de campo de futebol Society na Rua Antônio Haddad, s/n – bairro 
Santo Antônio, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos 
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos 
de habilitação do Edital, decide que as empresas WELL ARQUITETURA E 
ENGENHARIA LTDA e PH VIMONTE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI foram INABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

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 429/2020SUP; 
6892/2020GPRO, com fundamento no art. 4° e seguintes da Lei nº 13.979/20, cujo 
objeto consiste na aquisição de álcool liquido 70% INPM, álcool em gel 70% INPM e 
luvas descartáveis, destinados ao enfrentamento da emergência de Saúde Pública
decorrente do COVID-19.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ Nº: 07.731.777/0001-75
CONTRATADA: SIMONE TEIXEIRA FORTES LTDA ME
CNPJ Nº: 34.170.836/0001-56

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta TP n°. 22/2020 - Proc. nº. 373/2020

O Município de Lorena-SP torna público a sessão pública para abertura de envelope 
propostas da Tomada de Preço nº. 22/2020, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de instalação do sistema de combate ao 
incêndio para diversas unidades escolares, a saber: CMEI Francisco Cândido 
Xavier, EM Lúcia Vilar Barbosa; EM Professora Maria Antonieta Arantes Ferreira 
e EM Governador Geraldo José Rodrigues Alckmin, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, fica marcado para o dia 17 de Setembro de 2020, as 
14:00 hrs a Sessão Pública para abertura dos envelopes de Proposta. O Processo 
encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de 
Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 - PP Nº 63/2020 – PROC. Nº 409/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é 
a instalação e manutenção de ar condicionado para 
atender as necessidades de diversas secretarias 
municipais pelo período de 12 (doze) mêses, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: G. F. MENDES REFRIGERAÇÃO - ME
CNPJ Nº: 13.578.388/0001-54
Vencedor dos itens: 01,02,03,04,05,06,07, 08, 09, 
10,11,12,13,14,15
Valor Total: R$ 186.936,00(cento e oitenta e seis mil 
novecentos e trinta e seis reais)

PREFEITURA DE LORENA
NOTA DE JULGAMENTO DE RECURSO E DATA DE ABERTURA PARA AS 

PROPOSTAS DE PREÇOS.
Tomada de Preço n° 21/2020 – Proc. nº 356/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento do recurso interposto na 
TOMADA DE PREÇO n°. 21/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para construção de quadra de futebol Society na Rua Professor 
Joaquim de castro Neto – CECAP, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra.
Com amparo no Parecer Jurídico, o presidente e equipe de apoio comunicam 
que: o recurso apresentado pela empresa FERRAZ FILHO ENGENHARIA 
EIRELI EPP conta a empresa PH VIMONTE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO EIRELI, foi conhecido e PROVIDO, sendo assim a empresa 
PH VIMONTE CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, está 
INABILITADA no presente certame.
Fica marcado para o dia 21/09/2020 às 14h00 a abertura dos envelopes contendo 
as propostas.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.
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Potim mantém ações de pavimentação em bairros
Melhorias fazem parte do pacote de empréstimo em R$6,5 milhões junto ao Finisa, além de verba estadual

Aparelho de ressonância magnética; Hospital Regional de Caraguatatuba recebe reforço no atendimento

Governo do Estado amplia atendimentos para 
pacientes do Hospital Regional de Caraguá
Unidade passa a oferecer alta complexidade; internações são mantidas apenas para Covid-19

Desde o fim de março aten-
dendo apenas casos do novo 
coronavírus (Covid-19), o 
Hospital Regional do Litoral 
Norte começou nesta segun-
da-feira (14) a realizar exames 
de alta complexidade em 
pacientes diagnosticados com 
outras doenças. A expectativa 
do Governo do Estado é que 
a unidade de Caraguatatu-
ba promova uma média de 
trezentos procedimentos de 
análise por mês. 

Após um trabalho de agen-
damento de pacientes no fim 
de agosto junto às secretarias 
de Saúde das quatro cidades 
litorâneas, a coordenação do 
Hospital Regional iniciou a 
ampliação de atendimentos 
através do Sadt (Serviço de 
Apoio Diagnóstico Terapêu-
tico). A medida viabiliza que 
pacientes da região tenham 
acesso a exames de endos-
copia (obtenção de imagens 
dos órgãos internos), holter 

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

(monitoramento cardíaco), 
mapa (monitoramento da 
pressão arterial), ressonância 
magnética (diagnóstico por 
imagem), tomografia (coleta 
de imagens através de ra-
diação) e ultrassonografia 
(obtenção de imagens através 
de ondas sonoras). 

De acordo com a gestão do 
aparelho público, cerca de 250 
pacientes serão atendidos até 
o fim de setembro. Para os me-
ses seguintes, a capacidade de 
exames subirá para trezentos.

Os agendamentos futuros 
serão realizados por meio 
do sistema Cross (Central de 
Regulação e Oferta de Servi-
ços de Saúde), mediante dire-
cionamento das secretarias 
municipais de Saúde da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), que selecionarão os 
casos mais urgentes. 

Construído através de um 
investimento estadual de 
R$ 188 milhões, o Hospital 
Regional foi aberto em 30 de 
março para atender exclusiva-
mente pacientes infectados 

pela Covid-19. Apesar da 
ampliação de suas funções 
nesta segunda-feira, a unida-
de prosseguirá mantendo a 
internação apenas de vítimas 
da pandemia.

De acordo com o boletim 
epidemiológico da Prefei-
tura de Caraguatatuba, dos 
vinte leitos de UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo) do 
aparelho púbico, dez estão 
ocupados. Dos dez leitos de 
enfermaria, cinco abrigam 
pacientes.

Pandemia – Enfrentando 
a situação mais preocupan-
te do Litoral Norte, Cara-
guatatuba contabiliza até a 
tarde desta segunda-feira 
2.215 infectados pelo novo 
coronavírus, sendo que 273 
são moradores de outras 
cidades. Do montante de 
contaminados, 94 morreram 
(8 de outros municípios) e 46 
permanecem internados. Em 
contrapartida, a Prefeitura 
não revelou os números de 
recuperados e de isolados 
em casa. 

Com 1.469 casos confirma-

dos da doença, São Sebastião 
registrou 43 óbitos, 1.312 
curados, sete internados e 
122 em isolamento domi-
ciliar. 

Já Ubatuba, possui 1.175 
contaminados, entre eles 32 
morreram, 1.083 se recupe-
raram e seis permanecem 
internados. 

Em situação mais amena, 
Ilhabela tem 1.553 pacien-
tes diagnosticados com a 
doença, 1.485 curados, 2 
internados e 12 óbitos.

As obras de pavimentação 
nas vias públicas de bairros 
como Jardim Cidade Nova 
e Jardim Alvorada seguem 
em Potim. A expectativa da 
Prefeitura é que o trabalho 

Da Redação
RMVale seja concluído antes de 

novembro, inclusive com 
mais lâmpadas de LED re-
forçando a infraestrutura 
do município.

Todas as ruas do bairro 
Jardim Cidade Nova rece-
beram as melhorias, assim 
como a rua Rio Grande do 
Sul, no Jardim Alvorada. O 

recapeamento do Detran 
beneficiou ainda vias como 
Antônio de Oliveira Portes 
e um trecho da Doutor Sal-
vatório de Gusmão.

Segundo o secretário de 
Planejamento Urbano, Hian-
cem Teixeira, na segunda 
fase serão entregues no 
bairro Frei Galvão as ruas 

João de Paulo, Osvaldo Mo-
raes de Castro e Benedito 
Lino. As ações foram custea-
das por repasse do Governo 
do Estado, em empréstimo 
de R$ 6,5 milhões junto ao 
Finisa (Financiamento para 
Infraestrutura e Saneamen-
to). Além de Potim, Guaratin-
guetá e Pindamonhangaba 

apostaram na modalidade 
de investimento por meio 
da Caixa Econômica Federal.

Em Potim, contam ainda 
na lista de local atendidos 
vias no Chácara Tropical e 
Jardim Alvorada.

Outro processo é espe-
rado até novembro, para 
atender Miguel Vieira, com 

pavimentação e drenagem. 
A Prefeitura espera encami-
nhar brevemente a licitação. 

Lâmpadas – Até o momen-
to, Potim investiu cerca de 
R$220 mil em iluminação 
pública de LED. A adminis-
tração municipal afirmou 
que a iluminação intensa 
deve garantir segurança 
para os moradores. Recém 
encaminhados, os R$ 774 
mil serão no mesmo sis-
tema em todo município, 
informou o secretário de 
Planejamento Urbano.
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