
Wendel marca mais um no Dario
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Manthiqueira vente e 
tem novo encontro com 
São José nas semifinais
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O Manthiqueira venceu o 
Itararé em Guaratinguetá e 
se classificou para a semifinal 
do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão, quando vai 
encarar o São José. Em casa, 
Wendel brilhou com três gols 
e a Laranja venceu por 3 a 2. É 
a segunda vez na história que 
o time de Guaratinguetá chega 
à semifinal da ‘Bezinha’. Na 
última vez, o time conquistou o 
acesso e foi campeão em 2017.

Em campo, vitória com difi-
culdade. Apesar do placar fa-
vorável, o Manthiqueira sentiu 
de perto a força do Itararé, que 
precisava vencer a partida para 
se classificar, após empate no 
primeiro jogo por 1 a 1.

Mesmo com os 2 a 0 abertos 
ainda na primeira etapa com 
Wendel (aos 9’ e 43’), a La-
ranja foi pressionada durante 
boa parte da partida. Marcelo 
descontou aos 19 minutos do 
segundo tempo para o Itararé, 
mas Wendel marcou o terceiro 
aos 38. João Felipe fez o segun-
do dos visitantes aos 45, mas a 
partir daí, o Manthiqueira não 
tomou mais sustos.

No fim da partida, Wendel, 
autor dos três gols decidiu co-
locar os pés no chão e voltar os 
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olhos para o principal objetivo 
do clube na temporada, o aces-
so. “Humildade em primeiro 
lugar, trabalhar firme que Deus 
está abençoando. Estamos 
100% em casa, não perdemos 
nem empatamos. Para ganhar 
aqui tem que suar sangue”, 
frisou o goleador.

Na semifinal o Manthiqueira 
vai enfrentar o São José em dois 
jogos, o primeiro em Guara-
tinguetá, neste sábado (5). Os 
clubes já se enfrentaram na 
primeira fase com vitória da 
Águia em São José por 1 a 0 
e vitória do Manthiqueira em 
Guará por 3 a 2.

RMVale apresenta melhor mês 
do Caged com 5.027 empregos
Pindamonhangaba está entre as principais na geração de empregos; Cachoeira e Guará tem período negativo

Orientação contra DST's é foco de campanha “Fique Sabendo” 2020

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) registrou 
saldo positivo na geração 
de empregos em outubro. As 
informações divulgadas na 
última quinta-feira (26), pelo 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
do Ministério da Economia, 
apontam o melhor saldo 
para um único mês de toda 
a série histórica do sistema. 
Ao todo foram gerados 5.027 
empregos nas 39 cidades que 
compõem a região.

Os mais de cinco mil em-
pregos criados superam o 
recorde anterior de quando 
teve início a série histórica 
do Caged. Em outubro de 
2007, a região propiciou 
4.696 novos postos de tra-
balho. Este é o quarto mês 
consecutivo que a RMVale 
fecha com saldo positivo. 
Em julho, foram 616 novas 
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vagas, seguido de agosto 
(2.218) e setembro (1.669).

Mas somado o saldo positi-
vo do mês de outubro com os 

resultados de janeiro (280) 
e fevereiro (2.218) não é 
possível para a região zerar 
o desemprego que continua 

elevado. No acumulado de 
janeiro a outubro foram 
17.715 empregos perdidos. 
A RMVale registrou, no pe-

ríodo, 138.117 admissões 
e 155.832 demissões. Os 
piores meses no ranking 
foram no início da pandemia, 
com março (-7.088), abril 
(-13.698) e maio (-6.154).

Entre as cidades que me-
lhor se posicionaram quando 
avaliado o cenário das admis-
sões e demissões, no mês de 
outubro, aparecem Pinda-
monhangaba e Caraguata-
tuba. Já, Cachoeira Paulista e 
Guaratinguetá apresentaram 
um saldo negativo, 37 e 18 
postos fechados respectiva-
mente. 

Os dados divulgados pelo 
Caged apontam que Pin-
damonhangaba criou 847 
novas vagas de emprego e 
perdeu 565 postos fechando 
o mês com um saldo positivo 
de 282 vagas.

O prefeito Isael Domingues 
(PR) confia que os novos 
investimentos  na cidade 
serão capazes de reverter o 
número negativo e fechar o 
mês de dezembro com a rea-
bertura de todos os postos de 

trabalho que foram fechados 
devido a Covid-19. O municí-
pio contou com a expansão 
da indústria PSCA (Grupo 
Prima Sole Components) e 
receberá, em dezembro, a 
Lojasmel, 43ª loja da rede e a 
primeira na RMVale - fatores 
que contribuem para o saldo 
positivo.

Em Caraguatatuba foram 
geradas 642 vagas com car-
teira assinada, e o saldo 
positivo foi de 255 novas 
oportunidades, resultado das 
funções geradas na alta tem-
porada, com vagas nas áreas 
de hotelaria, gastronomia e 
comércio.

Acumulado – No período 
entre janeiro a outubro de 
2020 em relação ao saldo 
entre admissão e demissão 
todos os municípios da RM-
Vale ainda estão no negativo. 

Lorena está em primeiro 
no ranking das cidades que 
menos sentiram o número 
de demissão (saldo de -41), 
seguida de Jacareí (-353) e 
Pindamonhangaba (-738).

Cartaz mostra vaga de emprego em Guará, um dos pontos negativos no último levantamento do Caged-19

Municípios promovem campanha 
“Fique Sabendo” contra aids e sífilis
Devido ao risco de contágio da Covid-19, programação deste ano conta com 
atendimento é feito com distanciamento e número reduzido de pacientes

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
deram início, nesta semana, a 
campanha Fique Sabendo de 
prevenção a Aids e à sífilis. A 
ação é realizada em parceria 
dos municípios com a secre-
taria estadual de Saúde.

O objetivo da 13ª edição da 
campanha é levar informação 
aos moradores sobre os riscos 
da doença e a melhor forma 
de prevenção. De acordo com 
a pasta responsável na cidade, 
até o próximo dia 7, profis-
sionais de saúde, do Setor de 
Infectologia, farão as testagens 
de pessoas mais expostas às 
infecções sexualmente trans-
missíveis.

Entre as unidades abertas 
para os testes estão o CEM 
(Centro de Especialidades Mé-
dicas), PSF (Programa Saúde da 
Família dos bairros: Triângulo, 
Campinas, Nova Esperança, 
Araretama, Azeredo, Cidade 
Nova, Ipê II, Santa Cecília, 
Feital, Cruz Grande, Ribeirão 
Grande, Jardim Eloyna e Arco 
Íris. Especialmente no sábado 
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(5), a campanha estará no 
Shopping Pátio Pinda, das 14h 
às 20h, com atendimento para 
toda a população.

Em Aparecida, os testes do 
vírus HIV e sífilis poderão ser 
feitos em qualquer posto de 
saúde do município. A testa-
gem dura de 20 a 30 minutos, 
em casos de positivação, o 
paciente será encaminhado ao 
setor responsável, em que rece-
berá o tratamento necessário, 
além de acompanhamento e 
orientação. O processo do teste 
é totalmente sigiloso e seguro, 
como os resultados.

Ao todo, mais de quinhentos 
municípios de todo o Estado 
devem participar da campanha 
de “Dezembro Vermelho”, mês 
em que se dá a mobilização da 
luta contra a Aids. “A campanha 
anual intensifica um trabalho 
que o SUS realiza durante o ano 
todo voltado à prevenção das 
IST’s (Infeccções Sexualmente 
Transmissíveis). Temos mais de 
85% das nossas cidades partici-
pando e colaborando com esta 
missão de ampliar o acesso da 
população ao diagnóstico e tra-
tamento precoce”, comentou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.
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O Estado confirmou na última 
segunda-feira (23) que enviará um 
contingente de 170 policiais militares 
para reforçar a segurança em Uba-
tuba, durante a temporada de Verão. 
Além de combaterem criminosos, os 
agentes atuarão em ações de fiscali-
zação contra o descumprimento de 
normas de prevenção ao contágio do 
novo coronavírus (Covid-19).

Contando com as presenças do 
prefeito Délcio Sato (PSD) e do co-
mandante da 3ª Companhia da 
Polícia Militar, tenente Guilherme de 
Aquino, a reunião para a definição 
dos últimos detalhes da “Operação 

Lucas Barbosa
Ubatuba

Verão” foi realizada na manhã da últi-
ma segunda-feira no Paço Municipal. 
Acompanhado também por membros 
do departamento de Trânsito e da 
secretaria de Segurança Pública, o en-
contro definiu que além da ampliação 
do contingente da PM, a partir de 21 
de dezembro, o Munícipio receberá 
cinco dias depois o helicóptero Águia, 
que utilizará como base o aeroporto 
estadual Gastão Madeira até o fim da 
temporada turística.

Em contrapartida ao apoio do 
Estado, Sato anunciou a contratação 
de quarenta GVT’s (Guardas Vidas 
Temporários) que serão incorporados 
ao GBMar (Grupamento de Bombeiros 
Marítimos) para aturarem, principal-
mente, no atendimento de vítimas 
de afogamento e de mal súbito. O 

efetivo atual do GBMar conta com 
39 bombeiros, distribuídos pelas 
praias Itamambuca, Perequê-Açu, 
Tenório, Praia Grande, Toninhas e 
Maranduba. “Mesmo com o final 
do nosso mandato, estamos nos es-
forçando para continuar investindo 
em ações que garantam a segurança 
das pessoas na cidade nesse período 
de transição. Queremos cumprir 
com nosso dever e deixar tudo da 
melhor maneira até que a próxima 
prefeita, Flávia Pascoal (PL), assuma 
o Município”, ressaltou Sato.

O Executivo espera que cerca de 
cinquenta GVT’s sejam contrata-
dos pelo Estado para reforçarem 
a equipe de socorristas durante a 
temporada de Verão, entre 22 de 
dezembro e 20 de março.

Isael Domingues

Fábio Marcondes

Política a conta-gotas...
Controvérsia

Quem diria que o governa-
dor João Agripino Doria (PSDB), 

dias antes das 
eleições, veio 
a público para 
dizer que os 
rumores de fe-
chamento da 
economia não 
passavam de 
ação de fakes, 
e um dia após o 

pleito eleitoral, anunciou ao mesmo 
público o retrocesso às restrições...

Clima de velório
Parece que os vereadores de Pin-

da, principalmente os que perderam 
a eleição em 15 de novembro, estão 
sem pique para finalizar o expe-
diente desa legislatura. Goffi, como 
quem cai do caminhão de mudança; 
os da Farmácia: Toninho e Jorge 
mudos e agora mais que nunca, 
calados; Jânio, tentando absorver o 
recado das urnas; Gislene, pensando 
em qual praia vai tomar o banho de 
descarrego; o professor Osvaldo 
com expressão de quem comeu e 
não gostou – é claro e Ronaldo, 
deram linha na Pipa... 

Dança das cadeiras
Até 1 de janeiro, muitas coisas 

podem acontecer no cenário da 
futura Câmara de Guaratinguetá. 
Entre os experientes de vereança, 
Arilson Pereira e Celão, um poderá 
concorrer contra a novata Dani Dias 
ao cargo da presidência. Uma outra 
possibilidade é Marcelo da Santa 
Casa, que tem três votos do MDB e 
dois do PSD, insistir em bater chapa 
para ser a 'bola da vez'. Já o habili-
doso Márcio Almeida, com certeza, 
toma posse, vota ou será votado na 
eleição da Mesa Administrativa, 
mas pode deixar o cargo para assu-
mir a secretaria de Planejamento no 
governo Soliva... ou quem sabe não 
se torne o futuro presidente? Daqui 
a 28 dias, quem viver, verá!!!

Gangorra
As últimas movimentações 

para futura presidência da Câ-
mara de Lorena, mostraram que 

dos três grupos 
que iniciaram 
a disputa pelo 
cargo mais im-
portante do Le-

gislativo, apa-
rentemente se 
transforam em 
apenas dois - 
até 1º de janeiro 
tudo pode acontecer ou 'aparecer'. 

Fábio Longuinho aglutinando 
apoio e arquitetando a próxima 

João Doria

Fechando em alta
O prefeito Fábio Marcondes, 

que a 28 dias de passar o comando, 
ainda faz licitações para novas obras 
e já pode comemorar os números 
recordes de seus 8 anos de man-
dato. Entre obras e instalações seu 
governo contratou e pagou cerca de 
R$75 milhões, e somados aos R$ 18 
milhões investidos em equipamentos 
e materiais permanentes, completam

 a cifra de R$ 93 milhões. E para 
concluir acima da média, determinou 
o pagamento da 4ª parcela no valor 
de R$ 300 reais às 5.132 famílias 
carentes de Lorena – cadastradas no 
Auxílio Municipal Emergencial. Jun-
tas, as quatro parcelas totalizam neste 
período de pandemia investimento 
de aproximadamente R$ 4 milhões.

Geração de empregos - outro 
motivo a comemorar é a instalação 

de uma das maiores granjas do país 
– Ovos Mantiqueira – já em obras na 
cidade, com investimento superior 
a R$ 50 milhões. Ainda, um grupo 
de investidores está finalizando a 
aquisição de uma grande estrutura 
fabril para adaptação de mega in-
dústria, com a criação de mais de 
200 postos de trabalho.

Fabio Longuinho

mesa administrativa, após uma 
conversa com Beto Pereira, passou 
a contar 12 votos entre os repre-
sentantes do DEM, Cidadania, do 
seu partido PSC e do novato Bruno 
Lorena (PSDB). Elcinho & Fradi-
que – que tem Lucia da Saúde, Van-
dinho e Careca 'do voto fantasma' 
no cabresto - tentou e está tentando 
virar o jogo puxando o tapete de 
Longuinho, com os 'expedientes de 
$empre'. Ah! Para não correr riscos, 
o agora 'G12' editou um promessa 
de voto com todas as assinaturas. 
Apesar de ter gente no grupo, que 
nem assinando é con$tante...

Ameaças
Comenta-se que as dificuldades 

econômicas e a desordem adminis-
trativa na Cachoeira Paulista de hoje 
está inibindo a nomeção de secretá-
rios para o futuro governo de Anto-
nio Mineiro. Disseram ainda que um 
dos perfis para ser contratado para 
a próxima Prefeitura é a 'coragem', 
porque até ameaças de morte estão 
rolando nos bastidores da equipe.

Telescópio
Com as derrotas consecutivas 

de Argus Ranieri (MDB) e Junior 
Fillipo (PSD) nas últimas eleições 
de Guaratinguetá, cientistas da Pra-
ça Conselheiro acreditam em dois 
extremos para 2024: os eleitores 
abraçam uma nova liderança ou 
apostam em um experiente. Difícil 
saber se um dos dois consegue se 
enquadrar uma destas tendências. 
Ah! Com a carência de lideranças 
e a baixa expectativa dos eleitores 
para com os atuais 'candidatos de 
sempre' às eleições de 2020, podem 
ser decisivas para 2024...

Seguindo o ritmo
Após alguns dias de descanso 

do processo eleitoral, o prefeito de 
Pinda, Isael Domingues, retomou 
suas funções 
es ta  semana 
com a missão 
de adequar 'ho-
meopaticamen-
te' sua equipe 
de governo para 
o segundo man-
dato. Fontes li-
gadas ao gabi-
nete deram conta que possivelmente 
o vice-prefeito Ricardo Piorino, 
ao invés de voltar para secretaria 
de Governo, onde tem Marcelo 
Martuscelli operacionando a pasta 
com maestria, deverá investir sua 
adrenalina – 'sempre a mil' – na 
sub-prefeitura de Moreira Cesar.

Não convidem para...
...a mesma picanha  o vereador 

Marcelo da Santa Casa (PSD) e o 
eleito Arilson Pereira, principalmen-
te se o assunto for reminiscências de 
quando o homem virou o Promoção 
Social em pessoa na cidade...

Mauro Fradique

Cidades da região se 
reúnem com Estado 
para discutir Covid-19

Ubatuba ganha reforço da PM 
e de salva-vidas para o Verão

Com retorno para a fase amarela, atividades esportivas 
em grupo voltam a ser suspensas; municipais devem 
fiscalizar possíveis situações de contágio do coronavírus

Após anunciar o retorno da fase 
amarela da flexibilização da quaren-
tena em todo o estado, o governador 
João Doria (PSDB) também confirmou 
uma videoconferência com as cidades 
que apresentaram maiores taxas de 
internação e ocupação de leitos por 
Covid-19.

Entre as cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte) que foram convocadas 
estão Guaratinguetá, Pindamonhan-

Bruna Silva
RMVale

gaba, Caraguatatuba, Ubatuba, Caça-
pava, Jacareí, São José dos Campos 
e Taubaté. A intenção é que Estado 
e municípios possam discutir novas 
propostas por recomendação de 
Centro de Contingência.

De acordo com o governo Doria, 
os municípios convocados possuem 
população de mais de setenta mil 
habitantes e apresentaram, conforme 
a última atualização em 28 de novem-
bro, ocupação média de leitos acima 
de 75% ou elevação das internações 
em mais de 10%.

Ao todo, 62 prefeitos de todo o es-
tado foram chamados para participar 

da reunião à distância. Conforme 
Doria, o objetivo é de melhorar o 
controle da pandemia nessas cidades 
e “oferecer, se necessário, apoio para 
que possam proceder com as orien-
tações do Governo de São Paulo”.

Fase Amarela – Mesmo com o 
retorno de todo o estado para a fase 
amarela, nenhuma atividade eco-
nômica deve ser fechada, mas deve 
haver maior restrição. A capacidade 
de ocupação nos estabelecimentos 
volta a ser de 40%, com funciona-
mento de dez horas diárias e libe-
ração até 22h. Permanece proibido 
qualquer evento com público de pé.

Pacientes e familiares à espera de atendimento no AME em Lorena; governo Doria quer debater novas medidas com prefeitos

Foto: Rafaela Lourenço

Assine Agora mesmo!

* Prêmio Pontualidade: Desconto de R$20,00
em todos os planos pagando até o vencimento.
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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 

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

Montador de móveis, 
monto, desmonto e 
faço pequenos con-
sertos e também pe-
quenos fretes.  Tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Car los eletr ic ista 
residencial, predial, 
industrial, orçamento 
sem compromisso. 
Te lefone: 99166 -
9786
Faço consertos de 
fogão, limpeza, de-
sentup imento de 
fornos e bocas de 
fogão. Luiz Henrique.  
Te lefone: 99754 -
0928
Tenho disponibilida-
de para faxina aos 
sábados. Falar com 
Ilda no telefone: 12 
99747-8274
Fogão ative, bras-
temp, 4 bocas. Ven-
dendo por apenas 
R$ 400.00. Telefone: 
98280-0011
Carreto Murilo, a par-
tir de 50.00. Cami-
nhão 3/4. Trabalho 
qualquer dia. Telefo-
ne: 12 3126-4265 ou 
98243-2809
Eletricista residen-
cial e pedreiro bom. 
Faça seu orçamento 
com Jued. Telefo-
ne: 98174-1238 ou 
98217-7993
Conserta-se fogão e 
fornos. Faço limpeza 
de fornos e desentu-
pimentos de bocas 
de fogão. Telefone: 
99754-0928. Falar 
com Luiz.
Colocamos forro pvc 
ou madeira e por-
ta sanfonada. Falar 
com Natal, no telefo-
ne: 98836-3309
Preciso de costureira 
com experiência em 
Overlock e galoneira, 
para trabalhar em 
Guaratinguetá. Bons 
ganhos. Telefone: 
99705-1252
Trabalho como faxi-
neira ou diarista. Te-
nho referência. En-
trar em contato com 
Silv ia 3013-7825. 
Silvia
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Transporte de pe-
queno  p o r te  em 
toda região do litoral 
norte. Telefone: (12) 
98114-7031
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-

mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 
garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de 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

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 

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 
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

Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Aten-
dimento persona-
lizado. Mais infor-
mações ligue. (12) 
99189 - 4173 Nutr i 
Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
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

DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839

Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 
98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 81/2020 PROC. Nº 580/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço por lote único, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviço 
de rastreamento de veículos, para a frota de 22 (vinte 
dois) veículos da Secretaria de Saúde, pelo prazo de 
12 meses, a realizar-se às 09h30 do dia 11 de janeiro 
de 2020, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Lorena
EXTRATO DE CONTRATO

Permitente: Prefeitura Municipal de Lorena
Permissionário: Companhia de gás de São Paulo 
– COMGÁS.
Objeto: Termo de Permissão de uso: para construção 
de canalização subterrânea de rede de gás.
Prazo: prazo indeterminado
Data da Assinatura: 18/11/2020

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO 

Nº 31/2020 PROC. Nº 500/2020
A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente 
a TOMADA DE PREÇO 32/2020, que tem por 
objeto a Contratação de empresa para prestação 
de serviços de engenharia para pavimentação 
asfáltica com guias e sarjetas para a estrada do 
Cêrro Alto, Morro do Tarumã e Serra do Bonito, para 
atender as necessidades do Município de Lorena/
SP. Comunicamos que a sessão pública agendada 
para o dia 03 de dezembro de 2020 às 13h30min 
teve o seguinte resultado:
J. B. do NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, com a 
Proposta no valor de R$ 1.180.580,96;
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
NOTA DE JULGAMENTO

Tomada de Preço n° 32/2020 – Proc. nº 499/2020
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento 
na TOMADA DE PREÇO n°. 32/2020, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestação de 
serviços de engenharia de drenagem de águas 
pluviais – Rua Francisco Velloso / Av. Presidente 
Dutra até a interligação com Rua Professor Joaquim 
Lorena (Bacia Vila Nunes - Vila Brito), Bairro Vila 
Nunes – Lorena/SP.
A empresa LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA EPP 
entrou com recurso contra as empresas ESKELSEN 
ARTEFATOS DE CIMENTOS INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDA e KARAJA CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA.
A empresa KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
LTDA pediu desclassificação do processo licitatório 
e foi aceito pelo Presidente e pela comissão 
permanente de licitação.
A comissão de licitação com amparo no Parecer 
Jurídico nº 1.075/2020 e Parecer Técnico memo nº 
1.163/2020, decidem:
- Manter Habilitadas as empresas:
ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTOS 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
LUQUIP TERRAPLANAGEM LTDA EPP
- Aceitar o pedido de desistência da empresa KARAJA 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
Fica marcado para o dia 07 de dezembro de 2020 às 
09:30 hrs a abertura de envelope 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 Municipal de Lorena
Lei Aldir Blanc

Resultado da Premiação Realizada em Lorena.
Foram feitas 48 premiações, sendo:
Premiação de 1 (uma) pessoa física profissional do 
setor artístico e cultural que realiza eventos, mediante a 
identificação por CPF, no valor de R$ 1.685,00 (hum mil 
seiscentos e oitenta e cinco reais), totalizando o valor de 
R$ 1.685,00 (hum mil seiscentos e oitenta e cinco reais);
Premiação de 4 (quatro) pessoas físicas representantes, 
mediante a identificação por CPF, de espaços artísticos 
e culturais sem CNPJ, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) cada, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
Premiação de 11 (onze) espaços artísticos e culturais de 
empresas, com CNPJ, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais) cada, totalizando o valor de R$ 253.000,00 
(duzentos e cinquenta e três mil reais);
Premiação de 32 (trinta e duas) pessoas físicas profissionais 
do setor artístico e cultural, mediante a identificação por CPF, 
no valor de R$ 1.685,00 (mil seiscentos e oitenta e cinco 
reais) cada, totalizando o valor de R$ 53.920,00 (cinquenta 
e três mil novecentos e vinte reais).
Lista completa final dos premiados:
Espaços com CNPJ:
Palco da História Produções Artísticas LTDA ME
Academia de Letras de Lorena
Instituto de Estudos Valeparaibanos
Layla Mulinari Burgarelli Bomfim - Espaço Expressão - Casa 
Artística e Escola de Dança
Corporação Musical Mamede de Campos Cia Cássio B 
de Teatro
Freitas & Santos Escola Musical LTDA ME
Associação Moçambique de São Benedito de Lorena
Academia Lorenense de Letras e Artes
Claudinei Ivan de Lacerda – NL Estúdio
Cia de Dança Circe Bellydance/Atellier Circe Santos
Espaços sem CNPJ:
Karine Auxiliadora de Souza Andrade – Ateliê
Estúdio/Produtora Audiovisual JNicodemos
Maria de Fatima de Paula Rangel da Cruz – Feira de 
Artesanato
Katia Arantes da Costa – Estúdio de Artes Fotográficas
Trabalhadores:
Álvaro Daniel Regöczi de Marques e Queiroz
Andréa Cristina Bastos Thomé de Souza Cardoso
Aline Leite Nunes
Alex Felix dos Santos
Carlos Eduardo Rodrigues Alves
Dulce Helena da Silva Mothé
Fernando Augusto Silva Campos
Geovana Mara da Silva Rosa
Gabriel José de Assis Filippo Fernandes
Guilherme de Paula Santos
Giulia Lucas Silva
Hélio Vinicius Mota Sampaio
Igor Martinez Passos
Inacia Georgina Rodrigues dos Santos
Luciana Cristina Vieira Domingues Martins
Leice Aparecida Rodrigues Alves de Novaes
Luis Otávio Nunes Cardoso
Luiz Cláudio Barbosa Barros
Leandro da Silva Cunha
Maria Cristina de Almeida
Márcia Maria Aquino Paschoal de Castro
Marlene do Carmo Vieira
Olivia de Castilho Servidoni Vieira Domingues
Polyana Zappa
Regiane Celia Pereira Viana
Roseli da Conceição Rabello Pinto
Samara Cristina Clemente Ferreira
Talita Mendes Godoy
Valeria Cristina Espíndola
Zelinda Maria Marques Bento
Adriane Moura dos Santos Venuto
Camilla Zappa Bitencourt Pinto
Realizador de Eventos:
Ariana Fernanda Teixeira Ribeiro - Anime Sakura
Nem todos os certificados no Cadastro Municipal de Cultura 
até o dia 08/09/2020 fizeram inscrição para participação no 
Edital de Chamamento Público 03/20. Outrossim, alguns 
inscritos não atenderam os parâmetros estabelecidos no 
referido Edital para a citada premiação. Por isso, foram 
feitas 48 premiações, como informado acima, totalizando 
R$ 348.605,00.
PREFEITO MUNICIPAL, FÁBIO MARCONDES.

SINDICATO RURAL DE LORENA E PIQUETE

Filiado à Federação da Agricultura do Estado de São Paulo 
Carta Sindical Outorgada em  29 de Outubro de 1965 pelo MTPS 
C.N.P.J. 51.784.163/0001-43 - OPIR 3614/70 - MTPS/125 074/64

S I N D I C A T O   R U R A L   D E   L O R E N A   E   P I Q U E T E

AVISO
ELEIÇÕES SINDICAIS

O Sindicato Rural de Lorena e Piquete, com sede à Rua Dom Bosco, 78 na cidade de
Lorena/SP,  de  acordo  com  o  Estatuto  Social,  comunica  que  foi  registrada  a  chapa
seguinte,  única concorrente às eleições a serem realizadas no dia, 18 de dezembro de
2.020, conforme aviso publicado no dia 27 de novembro de 2.020, no “ Jornal Atos “.

SINDICATO RURAL DE LORENA E PIQUETE

ELEIÇÕES EM 18 DE DEZEMBRO DE 2.020

CHAPA 1

DIRETORIA

EFETIVOS SUPLENTES

BRUNO LOPES NUNES TIAGO MOREIRA NUNES
MIGUEL MARTINHO NUNES FERREIRA                          SEBASTIÃO MARTINHO NUNES FERREIRA
JOÃO PAULO FERREIRA NUNES             JOSÉ OLIMPIO FERREIRA NETO
LEONARDO FAUSTINO MARQUES ISMAEL MACIEL DE MANCILHA
ELLEN MARINA JOSÉ OTÁVIO MONTEIRO GALVÃO
LUIZ CLAUDIO QUEIROZ NUNES        ALBA FERRAZ NUNES
MARCO ANTONIO COELHO NUNES               ALOISIO DE CASTRO FERRAZ

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS SUPLENTE

NEY AGNALDO PAIXÃO LEITE  SERGIO BENEDICTO LEITE FRANCIS
PEDRO GALVÃO RODRIGUES DO PRADO               JOSE THOMAZ RIBEIRO FIGUEIREDO
HELTON PERILLO FERREIRA LEITE  FILIPE CARVALHO REZENDE

            

DELEGADOS REPRESENTANTES

EFETIVOS SUPLENTE

BRUNO LOPES NUNES MIGUEL MARTINHO NUNES FERREIRA
MARCO ANTONIO COELHO NUNES LUIZ CLAUDIO QUEIROZ NUNES 

Lorena/SP, 04 de dezembro de 2.020.

ASS. BRUNO LOPES NUNES  - PRESIDENTE

Rua.  Dom Bosco, 78  - Fone/Fax (012) 3153-1743 - 3157-5605 - LORENA - SP CEP. 12600-100
E-mail: sindicatorurallorena@uol.com.br
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O homem suspeito de 
atear fogo numa residência, 
em Moreira César, ferindo 
gravemente uma mulher e 
duas crianças, foi preso na 
manhã desta quarta-feira 
(2). Ele estava escondido 
em um telhado de uma re-
sidência no mesmo bairro. 
As vítimas tiveram a maior 
parte do corpo comprome-
tida por queimaduras gra-
ves. No fim da tarde, a mãe, 
de 22 anos, não suportou 
os ferimentos e faleceu em 
Taubaté.

A jovem e suas filhas, de 
dois meses e seis anos, ti-
veram sérias queimaduras 
após um vizinho invadir 
a casa da família e atear 
fogo, nesta terça-feira (1), 
no bairro Pasin.

De acordo com informa-
ções da polícia, o acusado 
é vizinho das vítimas e não 
retornou à sua casa por 
ameaça de linchamento. 
Aos investigadores, o ho-

Bruna Silva
Pindamonhangaba

mem afirmou que havia 
feito uso de drogas e co-
meteu o crime na tentativa 
de furtar objetos da casa 
da vítima para comprar 
mais entorpecentes, e só 
teria notado a presença das 
vítimas quando invadiu a 
residência. 

Ele confessou ainda que 
ateou fogo no colchão 
quando a mãe e as meninas 
começaram a pedir socorro. 

Moradores chegaram a 
mencionar tentativa de 
estupro. O boletim de ocor-
rência apontou que o ho-
mem “admitiu parcialmente 
a autoria delitiva, rechaçan-
do a prática de violência 
sexual contra as vítimas”.

As investigações mostra-
ram que ele teria pulado 
o muro da casa da mulher 
e tentado estuprá-la. A jo-
vem resistiu e conseguiu 
impedir o ato. Foi então 
que o criminoso ateou 
fogo no colchão e trancou 
a porta do quarto com um 
sofá. Ainda de acordo com 
o B.O., a mulher estava 
grávida. As vítimas foram 

internadas em estado gra-
víssimo.

A mãe foi levada para 
o Hospital Regional de 
Taubaté, mas não resistiu 
à gravidade das queima-
duras que tomaram 90% 
do corpo e faleceu na tar-
de desta quarta-feira. A 
criança de seis anos foi 
levada para o hospital de 
referência em queimados, 
em Limeira, e está com 
49% de comprometimento 
de queimaduras. A bebê de 
dois meses foi transferida 
para o Hospital São Mateus, 
em São Paulo, com 82% 
do corpo queimado, com 
queimaduras de primeiro, 
segundo e terceiro graus.

Os vizinhos se organi-
zavam, no início da noite 
desta quarta-feira, para um 
momento de oração.

No início do dia, no mo-
mento da prisão, um gru-
po de moradores estava 
armado com pedaços de 
paus em frente à casa com 
o objetivo de linchá-lo. Pre-
so em flagrante, o acusado 
foi levado para o Centro 

Morre mãe atacada ao lado das filhas 
por incendiário em Pindamonhangaba
Após tentar estupro, criminoso ateou fogo na casa com mulher e duas crianças, que tiveram queimaduras graves

Casa incendiada por criminoso, que atacou mãe e filhas em Moreira César; jovem mãe faleceu na quarta

de Detenção Provisória de 
Taubaté. Ele deve respon-
der por homicídio qualifi-

cado. “Não tem motivação. 
A testemunha não fala de 
nenhum motivo a respeito”, 

revelou a capitã da PM de 
Pindamonhangaba, Lucy-
meire Jerônimo.

Aparecida adapta prédio para garantir albergue público

A Prefeitura de Aparecida 
anunciou que a cidade terá um 
prédio próprio para acolher 
a população de rua. O maior 
centro turístico religioso do 
país alugava uma casa para 
atender pessoas que busca-
vam o atendimento.

Segundo a administração 

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

municipal, o serviço será re-
alizado no antigo prédio da 
Vigilância em Saúde. O setor 
foi transferido para o Centro 
de Enfrentamento Contra 
Covid-19.

De acordo com a secretaria 
de Desenvolvimento e Pro-
moção Social, o local será 
ampliado e terá espaço de 
convivência, quartos, banhei-
ros, refeitório e cozinha, além 

de atendimentos psicossociais.
“Conseguimos, diante de um 

trabalho detalhado de busca 
de verbas, um montante de 
R$ 40 mil para reformas de 
prédios públicos e com isso va-
mos conseguir dar sequência à 
realização deste grande feito, 
termos um prédio próprio 
para o albergue”, contou o se-
cretário de Desenvolvimento 
e Promoção Social, Alexandre 

Dias.
No início da pandemia do 

novo coronavírus, em março, 
o único albergue da cidade 
passou a funcionar em espaço 
especial na Escola MAE (Maria 
Aparecida da Encarnação), 
no bairro Ponte Alta. Com o 
início das obras, agora o aten-

dimento se prepara para ter 
seu primeiro prédio próprio, 
o que para o secretário é um 
marco na cidade.

Alexandre Dias destacou 
que, atualmente, 26 pessoas 
vivem em situação de rua da 
cidade, mas esse número seria 
“flutuante” por tratar de uma 

cidade turística, motivando 
o “vai e vêm” de pessoas de 
todas as classes sociais.

A expectativa do Município 
é que o local seja inaugurado 
em breve, para que mais pes-
soas possam se sentir acolhi-
das e seguras para retornar 
às suas famílias.


