
Pág.  2

Pág.  3

Pág.  2

Pág.  3

W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, QUARTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2021 N.º 3.707R$ 1,50ANO 27

Thales não descarta implantar 
lockdown noturno em Cruzeiro

Início da vacinação contra a Covid-19 para funcionários da saúde o estado de São Paulo; São José dos Campos é a única cidade atendida na primeira remessa distribuída da Coronavac

Governo do Estado distribui primeiro lote 
com 305 mil vacinas contra a Covid-19
Na região, apenas São José recebe Coronavac do Butantan; outras cidades devem ter vacina na semana

O Estado de São Paulo iniciou 
nesta terça-feira a distribuição 
das doses da Coronavac, vacina 
produzida em parceria entre o 
Instituto Butantan e o chinês 
Sinovac, em parceria anuncia-
da em setembro. São 305 mil 
imunizantes contra a Covid-19, 
que serão distribuídos para 
municípios do interior paulista, 
em áreas como a RMVale - Re-
gião Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 

A vacinação foi iniciada no 
domingo (17) pelo governo 
de João Dória (PSDB), gerando 
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nova polêmica com o Governo 
Federal, que deve iniciar a 
vacinação nesta quarta-feira 
(20), após adquirir a mesma 
Coronavac, em pacote de seis 
milhões de doses retiradas 
do estoque proveniente de 
contrato entre o Butantan e o 
governo paulista.

Nesta terça-feira foram li-
beradas as primeiras grades 
para 28 locais das regiões da 
Grande São Paulo, Sorocaba, 
Baixada Santista e Vale do Pa-
raíba, atendendo diretamente 
26 prefeituras de cidades com 
mais de trinta mil habitantes e 
a outros dois GVE’s (Grupos de 
Vigilância Epidemiológica) re-
gionais que farão a subdivisão 

para cidades menores em suas 
áreas de atuação.

De acordo com o Plano São 
Paulo, 645 municípios devem 
receber as doses durante a se-
mana. A divulgação de cidades 
e quantidades será realizada 
pela secretaria de Saúde do 
Estado.

A primeira remessa de vaci-
nas atenderá ao primeiro gru-
po, formado por profissionais 
de saúde, idosos com mais de 
sessenta anos, pessoas com 
deficiência vivendo em insti-
tuições de longa permanência, 
indígenas aldeados e quilom-
bolas. O trabalho contará com 
apoio de equipes da atenção 
primária do SUS.

Segundo o Estado, a inclusão 
de novos grupos populacio-
nais será coordenada pelo 
PNI (Programa Nacional de 
Imunizações), do Ministério 
da Saúde, que também listou 
a formatação da divisão das 
grades, baseada no quantita-
tivo proporcional de vacinas 
previsto para São Paulo.

Tutela federal – A sequência 
da campanha de imunização 
contra a Covid-19 nas cidades 
paulistas será desenvolvida de 
acordo com a disponibilidade 
das remessas do Ministério 
da Saúde, que viabilizará mais 
doses referentes às novas 
etapas. O cronograma, com 
coordenação do públicos-alvo 

da campanha de vacinação 
serão divulgadas pelo Governo 
de São Paulo.

Região – A primeira distri-
buição das doses da Coronavac 
atende também a RMVale, com 
11 mil unidades para São José 
dos Campos. A cidade deve ini-
ciar a imunização pelo Hospital 
Regional, já na manhã desta 
quarta-feira. 

Além de São José dos Cam-
pos, nenhuma outra cidade da 
região faz parte do primeiro 
grupo de municípios atendidos. 
Com 100% de leitos ocupados 
até esta terça-feira, Taubaté 
também esperava receber 
doses da vacina, mas ainda não 
foi atendida.

Decisão embasada em casos e internações por Covid-19 enfrenta protestos, mas mantém rigor contra vírus
Três dias após decretar 

fase vermelha para Cruzeiro, 
dentro do Plano São Paulo 
de flexibilização contra a 
Covid-19, o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca revelou ao 
programa Atos no Rádio que 
não descarta a utilização de 
um lockdown para a cidade. 
A medida foi criticada na ci-

dade, com direito a protestos 
em frente à Prefeitura.

Implantada na última 
segunda-feira (18), a re-
gressão à fase vermelha foi 
devido ao aumento de casos 
e internações por Covid-19. 
Embora o governador João 
Doria (PSDB) tenha decidido 
retroceder a região da RM-

Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) da fase amarela para 
a fase laranja, Cruzeiro 
se juntou a São José dos 
Campos e cidades do Vale 
Histórico, como Silveiras e 
Lavrinhas, que também op-
taram pelo retorno à etapa 
mais restritiva do plano 

de flexibilização, em que 
a maior parte do setor de 
comércio e serviços deverá 
permanecer fechada. “Não 
só a cidade de Cruzeiro, 
mas a grande maioria das 
cidades do Vale Históri-
co também estão em fase 
vermelha, ou seja, todas as 
cidades que encaminham os 

seus pacientes para o nosso 
hospital também adotarão 
as mesmas medidas que a 
cidade de Cruzeiro, trazendo 
uma uniformidade de pro-
cedimentos”, frisou Gabriel, 
destacando a taxa elevada 
na ocupação de leitos da 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). De acordo com 

o novo decreto, Cruzeiro es-
tará até o dia 31 de janeiro 
na fase vermelha do Plano 
SP. Com a mudança, apenas 
serviços essenciais poderão 
funcionar. Bares, restauran-
tes, academias, salões de 
beleza e barbearias devem 
ser fechados.

Mineiro recua 
e Cachoeira 
entra para a 
fase laranja

O prefeito de Cachoeira 
Paulista, Antônio Carlos Mi-
neiro (MDB), anunciou no 
último sábado (16) que o 
município irá permanecer 
na fase laranja do Plano 
SP, revogando a decisão da 
última sexta-feira (15) de re-
troceder a cidade para a fase 
vermelha. O veredito foi dado 
após uma reunião com o seu 
secretariado, comerciantes e 
representantes de entidades 
e setores, que em acordo, 
decidiram acompanhar o 
estabelecido pelo Governo do 
Estado de São Paulo.

Com a elevação dos casos de 
Covid-19, Pindamonhangaba 
precisou ampliar a capacida-
des de atendimento para pa-
cientes infectados. No último 
fim de semana, a secretaria 
de Saúde decidiu criar nova 
ala de atendimento no Pronto 
Socorro Infantil. As crianças 
serão atendidas em outra área 
dentro do Pronto Socorro, em 
um espaço no mesmo andar 
onde eram realizados aten-
dimentos administrativos e 
sorologia.

Ala infantil de
Pinda reforça 
ações contra 
a Covid-19

Canas abre novo
processo  para 
cadastro reserva 
na Educação

A Prefeitura de Canas abriu 
um processo seletivo para 
cadastro reserva de profissio-
nais da área da Educação. As 
inscrições devem ser feitas 
online até o próximo dia 25 
pelo site da Prefeitura.
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Santa Casa de Cachoeira Paulista; cidade tem medida para restrição, com receio de ficar sem leitos

Casal encontrado no rio Jacu, em Lavrinhas; Polícia Civil apura detalhes de caso que chocou região

Jovem casal morto em acidente em 
Lavrinhas é sepultado em Aparecida

Canas abre processo seletivo para cadastro reserva 
na educação com remuneração até R$ 2,6 mil

Mineiro recua e decide manter Cachoeira 
Paulista na fase laranja do Plano São Paulo
Cidade passa a acompanhar o estabelecido pelo Estado; secretária destacou situação de leitos na região

Namorados de 17 e 19 anos se afogaram após carro cair no rio Jacu, 
depois de churrasco em Silveiras; grupo de amigos encontraram veículo

O prefeito de Cachoeira Pau-
lista, Antônio Carlos Mineiro 
(MDB), anunciou no último sá-
bado (16) que o município irá 
permanecer na fase laranja do 
Plano SP revogando a decisão 
da última sexta-feira (15) de 
retroceder a cidade para a fase 
vermelha. O veredito foi dado 
após uma reunião com o seu 
secretariado, comerciantes e 
representantes de entidades 
e setores, que em acordo 
decidiram acompanhar o 
estabelecido pelo Governo do 
Estado de São Paulo.

A ida para a fase vermelha 
havia sido divulgada pela 
secretária de Saúde, Maria 
Carolina Codelo, que afirmou 
que poderia faltar da assis-
tência médica aos pacientes 
da cidade, já que os hospitais 

O corpo do idoso de 82 
anos que estava desaparecido 
desde o dia 31 de dezembro 
foi encontrado na região 
rural de Pindamonhangaba, 
no último sábado (16). O 
cadáver estava caído em um 
córrego de difícil acesso e foi 
descoberto por um grupo de 
pessoas que avisaram a neta, 
que foi até o local para fazer 
o reconhecimento.

De acordo com informa-
ções dos familiares, Expedito 
Candido Mota, mais conhe-

Uma operação conjunta 
entre as polícias Civil e Militar 
apreendeu drogas, armas e 
munições na tarde da última 
segunda-feira (18) em Cacho-
eira Paulista.

De acordo com a Polícia 
Civil, investigações aponta-
ram que uma casa no bair-
ro Jardim Trabalhista era 
utilizada por um traficante 
para o armazenamento de 

A Polícia Militar prendeu 
um jovem de 21 anos por por-
te ilegal de arma de fogo, na 
noite da última segunda-feira 
(18), em Ubatuba.

Segundo a PM, uma equipe 
da Força Tática realizava um 
patrulhamento de rotina pelo 
bairro Estufa 2, quando se 
deparou com um rapaz em 
atitude suspeita próximo a 

A manhã desta segunda-
-feira (18) foi marcada por 
tristeza e comoção em Apa-
recida. Vítima fatal de um 
acidente de carro no último 
domingo (17) na zona rural 
de Lavrinhas, um casal de 
jovens foi sepultado no Cemi-
tério Municipal de Aparecida. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o universitá-
rio Caio Sampaio, 19 anos, 
e a estudante, Ana Cláudia 
Ferroni, 17 anos, voltavam de 
um churrasco numa chácara 
em Silveiras, no fim da tarde 
do último domingo, quando 
o rapaz perdeu o controle do 
veículo na estrada rural do 
bairro Capela do Jacu. Na se-
quência, o automóvel saiu da 
pista e despencou nas águas 
do Rio Jacu. Sem conseguir 
sair do carro, o casal morreu 
afogado no local.

Preocupado com a demora 
dos jovens em encontrar na 
saída de Lavrinhas, um grupo 
de amigos, que estava em ou-
tro veículo, decidiu percorrer 
a estrada do Capela do Jacu 
em busca dos namorados. 
Após não encontrar o casal, 
eles decidiram ligar para fami-
liares de Caio e Ana Cláudia. 

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

Da Redação
Pindamonhangaba

Da Redação
Cachoeira Paulista

Da Redação
Litoral Norte

Da Redação
RMVale

regionais de Taubaté e São 
José dos Campos e a Santa 
Casa de Cruzeiro, que servem 
de referência para o município, 
estão com uma taxa de ocupa-
ção dos leitos superior a 80%.

“Nós estamos em fase laran-
ja, em fase de alerta, não esta-
mos querendo que ninguém 
feche o comércio. Estamos 
na fase laranja por causa da 
situação que está se agravan-
do. Queremos buscar o que é 
melhor para a nossa cidade, 
estamos sempre abertos a con-
versar. Sempre falei que nosso 
governo é participativo”, frisou 
Mineiro, em vídeo publicado 
na noite do último sábado (16).

Devido ao aumento do nú-
mero de casos confirmados 
e internações, a Prefeitura 
passou a fiscalizar estabeleci-
mentos comerciais que estão 
desrespeitando as medidas de 
prevenção ao novo coronaví-
rus e gerando possíveis aglo-

cido como “Mirtão”, estava 
no portão da chácara em que 
morava quando foi visto pela 
última vez. Desde então houve 
uma grande mobilização entre 
moradores, familiares, Guarda 
Civil Metropolitana e Corpo 
de Bombeiros para as buscas. 
Não houve velório, pois o corpo 
estava em estado avançado de 
decomposição.

A neta, que fez parte das 
buscas, agradeceu, por meio 
das redes sociais, a colaboração 
dos moradores da cidade e la-
mentou o desfecho da situação.

O caso deve seguir em inves-
tigação pela Polícia Civil para 
determinar as causas da morte.

entorpecentes.
Contando com o apoio da 

PM, a equipe da Civil invadiu 
o imóvel por volta das 13h. 
Na residência, que não tinha 
ninguém no momento da ope-
ração, foram encontrados 
dois revólveres, um calibre 
22 e outro 38, um simulacro 
de pistola, diversas munições, 
setenta cápsulas de cocaína e 
701 gramas de maconha.

O morador do imóvel, que 
possui antecedentes criminais, 
segue procurado pelas polícias 
Civil e Militar.

entrada de um bar.
Percebendo que o jovem 

demonstrou nervosismo diante 
da aproximação da viatura, os 
policiais decidiram o abordar.

Ao verificar a cintura do sus-
peito, os PM’s localizaram um 
revólver calibre 38 carregado 
com quatro munições.

O criminoso afirmou que 
estava armado pois está sen-
do alvo de ameaças de morte. 
Encaminhado à Delegacia de 
Ubatuba, o jovem permaneceu 
à disposição da Justiça.

merações. As rondas e fiscali-
zações estão sendo feitas por 
uma equipe mista constituída 
de fiscais e agentes formados 
pela secretaria de Saúde. Os 
infratores serão notificados 
e poderão ser multados e ter 
o alvará de funcionamento 
cassado.

Mais casos – Durante a 
última semana, entre os dias 
9 e 16 foi constatado um 
aumento de mais de 10% de 
casos confirmados da doença 
no município. A Santa Casa 
realizou mais de 77% dos aten-
dimentos que eram previstos 
para todo o mês de janeiro.

De acordo com o último 
boletim epidemiológico, ao 
todo são 3.752 notificações, 
sendo 693 casos positivos, 
72 suspeitos, 68 pessoas em 
tratamento domiciliar, 4 em 
tratamento hospitalar na ci-
dade e 3 internados em outras 
cidades, além de 25 óbitos.
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Desaparecido há uma 
semana, corpo de idoso é 
encontrado na zona rural 
de Pindamonhangaba

Polícia Militar apreende armas
e drogas em Cachoeira Paulista

Jovem é flagrado com revólver 
na cintura nas ruas de Ubatuba

Durante buscas pela re-
gião, o pai da estudante 
percebeu que havia um carro 
parcialmente submerso no 
Rio Jacu.

Acionado por volta das 
23h30, o Corpo de Bombeiros 
retirou o automóvel da água e 

constatou a morte dos jovens. 
Além de Aparecida, o caso 

gerou grande comoção em 
Guaratinguetá, onde o casal 
havia cursado o ensino médio 
em um colégio particular. 
Diversos amigos e parentes 
utilizaram as redes sociais 

para publicarem homenagens 
às vítimas, que namoravam há 
dois anos. 

Estudante de marketing, 
Caio cursava a faculdade em 
São Paulo, e Ana Cláudia se 
preparava para prestar o 
vestibular de medicina.

A Prefeitura de Canas abriu 
um processo seletivo para 
cadastro reserva de profis-
sionais da área da Educação. 
As inscrições devem ser feitas 
de forma online até o próximo 
dia 25 pelo site da Prefeitura.

As oportunidades são para 
cargos nas áreas de Educação 
Básica 1, Educação Infantil, 

Thales Siqueira
Canas

Ensino Fundamental 1 (1º ao 
5ºano), Educação Especial, En-
sino Fundamental 2 (PEB 2) e 
Auxiliar de Serviços Infantis. Os 
profissionais admitidos conta-
rão com uma remuneração en-
tre R$ 1.177,66 a R$2.610,34, 
com hora/aula entre R$ 20,85 
e R$ 21,75.

De acordo com a diretora de 
Educação, Margarida Marton, 
o processo seletivo terá vali-
dade de um ano e poderá ser 
prorrogado por mais um ano, 

de acordo com as necessidades 
que possam surgir. Ela desta-
cou que os candidatos devem 
se atentar às informações do 
edital que especificam todas 
as exigências para inscrição, 
além de informações como a 
divulgação do local da prova, 
que será publicado no dia 29.

O processo seletivo será re-
alizado nas escola Professora 
Alice Vilela Galvão e EMEF 
Professor João Nery Marton, 
nos próximos dias 30 e 31. 

Os exames serão objetivos e 
discursivos, com duas horas de 
duração, das 9h às 11h.

Os inscritos na prova deve-
rão chegar com pelo menos 
trinta minutos de antecedência 
portando comprovante de pa-
gamento, documento original 
com foto e caneta esferográfica 
azul ou preta. Para mais de-
talhes e informações sobre o 
processo seletivo e o edital para 
inscrição podem ser acessados 
no link abre.ai/bZIG.
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O prefeito Thales Gabriel Fonseca, que anunciou medidas mais rigorosas para Cruzeiro contra pandemia

Após decretar fase vermelha, Thales não 
descarta lockdown noturno em Cruzeiro
Decisão embasada em casos e internações por Covid-19 enfrenta protestos, mas mantém rigor contra vírus

Três dias após decretar 
fase vermelha para Cruzeiro, 
dentro do Plano São Paulo 
de flexibilização contra a 
Covid-19, o prefeito Thales 
Gabriel Fonseca revelou ao 
programa Atos no Rádio que 
não descarta a utilização de 
um lockdown para a cidade. A 
medida foi criticada na cidade, 
com direito a protestos em 
frente à Prefeitura.

Implantada na última se-
gunda-feira (18), a regressão 
à fase vermelha foi devido ao 
aumento de casos e interna-
ções por Covid-19. Embora o 
governador João Doria (PSDB) 
tenha decidido retroceder 
a região da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte) da fase 
amarela para a fase laranja, 
Cruzeiro se juntou a São José 
dos Campos e cidades do 
Vale Histórico como Silveiras 
e Lavrinhas, que também 
optaram pelo retorno à etapa 
mais restritiva do plano de 
flexibilização, em que a maior 
parte do setor de comércio e 
serviços deverá permanecer 
fechada.

“Não só a cidade de Cruzei-
ro, mas a grande maioria das 

Com a elevação dos casos 
de Covid-19, Pindamonhan-
gaba precisou ampliar a 
capacidade de atendimento 
para pacientes infectados. 
No último fim de semana, a 
secretaria de Saúde decidiu 
criar nova ala de atendimen-
to no Pronto Socorro Infantil.

As crianças serão atendidas 
em outra área dentro do 
Pronto Socorro Municipal, 
em um espaço no mesmo 
andar onde era realizado 
atendimento de administra-
tivo e sorologia.

A partir da readequação, o 
espaço passa a ser setor pedi-
átrico com consultório, salas 
de observação e inalação, 
além de leito de emergência 
pediátrica.

A medida foi tomada para 
que a área do Pronto Socorro 
Infantil se torne lugar para 
isolamento de pacientes com 
coronavírus que necessitam 
de observação ou aguar-
dam a liberação de leitos. A 
secretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, garantiu que a 
ação é possível, pois com a 
reforma recente do Pronto 
Socorro houve o ganho de 
espaços físicos em locais 
seguros que contam com o 
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cidades do Vale Histórico tam-
bém estão em fase vermelha, 
ou seja, todas as cidades que 
encaminham os seus pacientes 
para o nosso hospital também 
adotarão as mesmas medidas 
que a cidade de Cruzeiro, tra-
zendo uma uniformidade de 
procedimentos”, frisou Gabriel, 
destacando a taxa elevada 
na ocupação de leitos da UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com o novo de-
creto, Cruzeiro estará até o dia 
31 de janeiro na fase vermelha 
do Plano SP. Com a mudança, 
apenas serviços essenciais 
poderão funcionar. Bares, res-
taurantes, academias, salões 
de beleza, barbearias devem 
ser fechados.

Apesar das medidas anuncia-
das, o prefeito revelou que no-
vas reuniões colocam em pauta 
a condição de Cruzeiro durante 
a semana. “Tivemos uma reu-
nião com a classe do comércio 
e também dos comerciários. 
Teremos outras com a Câma-
ra, tratando do mesmo tema, 
e estamos caminhando juntos 
e entendendo o dia a dia. Nos 
próximos cinco dias faremos 
uma nova avaliação para saber 
como estão os nossos índices 
para dar andamento ao nosso 
procedimento local no intuito 
de salvar vidas e tentar equili-
brar a questão econômica”.

apoio de tanque de oxigênio. 
“Estamos nos organizando e 
chegando a nossa capacidade 
limite. Vamos usar todos os 
recursos que pudermos para 
atendermos os pacientes, ten-
do em vista a dificuldade de 
vagas disponíveis em outras 
cidades”, lembrou.

Ainda no último sábado (16), 
o prefeito Isael Domingues 
(PL) publicou o decreto que 
torna as medidas de quarente-
na da fase laranja ainda mais 
duras. Desde a última segun-
da-feira (18), o funcionamento 
de casas noturnas e de eventos, 
assim como bares, realização 
de eventos e qualquer ativi-
dade comercial após às 20h 
estão suspensos por tempo 
indeterminado. Outros setores 
como alimentação, barbearias, 
oficinas mecânicas, hotéis e 
pousadas, farmácias, lojas de 
aluguel de veículos e igrejas 
poderão continuar funcio-
nando, pois estão classificados 
como serviço essencial.

Até o fechamento desta 
matéria, Pindamonhangaba 
contabilizou 4.864 infecções 
causadas pela Covid-19. Ao 
menos 48 pessoas estavam 
hospitalizadas, entre casos 
confirmados e suspeitos. Mais 
de mil pessoas aguardam ain-
da a confirmação da doença. 
Somente no município, o novo 
coronavírus causou 81 mortes.

Foto: Arquivo Atos

Ainda no primeiro dia sob 
as novas regras, um grupo se 
reuniu em frente à Prefeitura 
para protestar contra a deci-
são do prefeito. Para Fonseca, 
a recepção já era esperada. 
“Uma manifestação correta, 
uma manifestação democrá-
tica, que nós entendemos ser 
justa e legítima, mas enquanto 
gestor, a gente tem obrigação 
inclusive de dar uma satisfa-
ção a essas pessoas”.

Apesar das críticas e apelos 
contrários, o prefeito não 
rejeitou a ideia de endurecer 
ainda mais a flexibilização na 
cidade. Nem mesmo a pos-
sibilidade de um lockdown 
noturno. “Isso (lockdown 
noturno), conforme feito na 
cidade de Taubaté, é possível 
na cidade de Cruzeiro sim. A 
gente vai até tomar algumas 
medidas nesse sentido”, con-
tou. “Quando a gente fala que 
vai realmente estar fechando 
praças, é mais rígido no que 
tange a até mesmo locais 
clandestinos funcionando 
em bairros como bares e 
pequenas festas acontecendo 
de forma clandestina entre 
outras. A gente deve formular 
isso no papel e que a gente 
possa agir, mas agir com 
legitimidade”.

Fonseca lembrou que o 
intuito da medida é diminuir 

o número de pessoas con-
tagiadas. “Existem muitos 
casos assintomáticos e temos 
percebido isso nos últimos 
dias e estão contaminando 
outras pessoas.

Casos – No dia 11, Cruzeiro 
apresentava 1.384 casos con-

firmados, 143 pacientes em 
isolamento domiciliar, 3 in-
ternados em clínica médica, 7 
internados na UTI, 212 pesso-
as aguardando resultados de 
exames. Uma semana depois, 
no boletim epidemiológico 
divulgado na segunda-feira 

(18), a cidade apresentou 
1.645 casos confirmados, com 
45 óbitos, 330 pacientes em 
isolamento domiciliar, seis 
internados em clínica médica, 
sete internados na UTI e 276 
pessoas aguardando resulta-
dos de exames.

As prefeituras de Areias, 
Bananal, Lavrinhas, Queluz, 
São José do Barreiro e Sil-
veiras publicaram decretos 
determinando a retomada 
da fase vermelha do Plano 
SP. Os municípios decidiram 
por regredir à fase mais 
restritiva do plano de flexi-
bilização devido ao aumento 
do número de casos positivos 
de Covid-19 e a redução de 
vagas de leitos na região. 
Cruzeiro e São José dos 
Campos também adotaram 
a mesma medida.

Na última sexta-feira (15), 
o Governo de São Paulo de-
terminou o retorno da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale Paraíba e Litoral 
Norte) para a fase laranja. 
Porém, o decreto estadual 
conferiu aos municípios a 
liberdade de prever medidas 
eventualmente mais restri-
tivas de acordo com cada 
avaliação local, e que visem 
proteger seus cidadãos de 
maneira mais efetiva. Com 
o agravamento da pandemia 
na região do Vale Histórico e 
a lotação dos leitos na Santa 
Casa de Cruzeiro e no Hospi-
tal Regional de Taubaté que 
servem de referência para 
as cidades, o endurecimento 
da quarentena foi a medida 
encontrada pelos prefeitos.

Somente serviços conside-
rados de emergência como 
farmácias, supermercados, 
padarias, açougues, pet 
shops, funerárias, construção 
civil, floricultura podem fun-
cionar. Bares, restaurantes, 
lanchonetes passam a operar 
somente com serviços de 
delivery. Comércios que não 
sejam essenciais, academias, 
salões de beleza e barbearias 
devem ser fechados. Eventos 
e atividades culturais estão 
suspensos.

Os decretos municipais 

Thales Siqueira
RMVale

colocam toda a região na 
fase vermelha até o dia 31 de 
janeiro, mas a cada sete dias 
será feita uma análise para 
revisão de enquadramento 
de fase, de acordo com os 
números de cada município.

No decreto, a Prefeitura 
de Areias determinou que 
os estabelecimentos que se 
enquadrem como essenciais 
não poderão vender bebida 
alcoólica após as vinte horas. 
A Vigilância Sanitária, com 
o apoio da Polícia Militar e 
da Guarda Municipal, serão 
responsáveis por fiscalizar 
qualquer descumprimento.

Em Bananal, a fase verme-
lha foi anunciada com ainda 
mais restrições. Está proi-
bido o consumo de bebidas 
alcoólicas nas ruas e espaços 
públicos, além de impedir a 
permanência de pessoas nas 
praças da cidade. Quem des-
cumprir poderá ser multado 
em R$ 1 mil.

Em Lavrinhas e Silveiras, os 
estabelecimentos religiosos 

Cidades do Vale Histórico anunciam 
volta à fase vermelha do Plano SP

Ala infantil de Pinda
reforça atendimento 
contra a Covid-19Referências para o tratamento de Covid-19, Santa Casa de Cruzeiro e 

Hospital Regional de Taubaté estão com leitos lotados para tratamento

O Hospital de Silveiras, um dos pontos de atendimento com pouca estrutura para pacientes com Covid-19

poderão funcionar desde 
que não promovam aglome-
rações (lotação em 40% de 
sua capacidade total). Está 
impedida a realização de 
missas ou cultos nas duas 
cidades.

Assim como em Queluz, 
nas demais cidades o uso de 
máscara permanece como 
condição essencial para a 
entrada e permanência em 
qualquer estabelecimento 
essencial. O descumprimen-
to da norma acarretará na 
perda do direito de funcio-
namento.

Em São José do Barreiro, 
a decisão foi tomada devido 
ao aumento de casos de Co-
vid-19 nos últimos dez dias. 
Fica suspenso o atendimento 
ambulatorial de especialida-
des médicas, com exceção do 
pré-natal e doenças crônicas. 
Nas clínicas particulares é 
recomendado que se faça um 
controle rigoroso de acesso.

Dados – No boletim epi-
demiológico divulgado na 

última segunda-feira (18), 
Lavrinhas consta com 133 
casos confirmados, 21 sus-
peitos em isolamento so-
cial aguardando exame, 10 
pacientes confirmados em 
isolamento e 4 óbitos.

Em São José do Barreiro 
ao todo são 157 casos con-
firmados, 18 suspeitos em 
isolamento domiciliar, 1 con-
firmado internado e 3 óbitos.

Queluz apresenta 413 ca-
sos confirmados, sendo 47 
em tratamento domiciliar, 2 
em tratamento hospitalar e 
5 mortes.

Silveiras contabiliza 125 
casos confirmados, dentre 
eles 42 em monitoramento, 
3 internados em outros mu-
nicípios, 3 óbitos e 1 óbito 
suspeito.

Bananal é a cidade com 
mais casos positivos de Co-
vid-19 - 496 ao todo, com 6 
internações hospitalares, 186 
em tratamento domiciliar, 
240 suspeitos em isolamento 
e 8 óbitos confirmados.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos

Pronto Socorro Infantil amplia estrutura contra novo coronavírus
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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-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 

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 

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 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-
çamento. Telefone: 
98133-3854

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 
2003 – preta – G – 
Tr.F: 98269-5612
PINDA – vendo Mon-
tana Conquest 1.4 
ano 2009 Flex – Doc.
ok – vermelha. TrF: 
99103-3527
TAUBATÉ – vendo 
Yamaha Fase 250 
ano 2017 – único 
dono, 10.000 Km ro-
dados IPV 2020 ok, 
Tr.F: 98227-9186
Vende-se um Ecos-
port, em Lorena, fsl, 
1.6, flex, ano 2011, 
cor preta, conserva-
da. Falar com Cló-
vis. Telefone: 99741-
9756 ou 3152-3071
Vendo Pál io, 1.0, 
ano 2007, celebra-
tion, completo. R$ 
15 . 8 0 0 .0 0 ,  IPVA 
p a g o .  Te l e f o n e : 
98823-7761 
Vende-se Onix, ltz,, 
ano 2014, flex, dire-
ção, vidro elétrico, 
trava elétr ica, to -
talmente revisado. 
IPVA pago. Telefone: 
99665-2324
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta 1.0 8v ano 
2006/07  – dir/trv/vd 
elétrico – Flex – pra-
ta. Tr.F: 99101-4072
TAUBATÉ – vendo 
XRE 300 ABS ano 
2013 – Flex. Tr.F: 
99685-9549
TAUBATÉ – vendo 
Fiesta Class 1.0 8v 
ano 2008 – Flex – 
preto – 4pts IPVA ok. 
Tr.F: 99773-4907
TAUBATÉ – vendo 
Cross Fox 1.6 ano 
2014 – 30.000km 
-  IPVA ok – ótimo 
estado. Tr.F: (11) 
94479-2232
TAUBATÉ – vendo 
Mer iva Max x 1.4 
MPFI 8v ano 2011 
- Flex – 5 pts. Tr.F: 
98707-6587
TREMEMBÉ – vendo 
XRE 300 ano 2014 – 
branca – ótimo esta-
do. Tr.F: 99236-7953
TREMEMBÉ – vendo 
Prisma Sedan Joy 
2.5 8v ano 2012 – 
4pts Flex Power. Tr.F: 
98274-1562
TREMEMBÉ – vendo 
Fusion 2.3 16v 162 
cv automático ano 
2006 – G – preto. 
Tr.F: 99650-0044
TREMEMBÉ – vendo 
Fusca 1600 ano 1981 
1.6 motor/cambio/
lataria/doc. Ok. Tr.F: 
99200-7869    
TREMEMBÉ – vendo 
Ka 1.0 8v ano 2013 – 
Flex – vd/trv elétrica 
– branco – IPVA ok. 
Tr.F: 99206-7683
TREMEMBÉ – ven-
do Honda Civic Se-
dan1.8 16v ano 2008 
– prata- Flex. Tr.F: 

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
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 
– c/3dorms., s/1ste, 
área gourmet. Tr.F: 
99624-0627
Pinda – vendo casa 
Araretama – c/edícu-
la.Tr.F: 99734-8664
Pinda – vendo casa 
Jardim Eloyna c/
2dorm., aceito apto. 
Tr.F: 3642-3242
Pinda – vendo casa 
Mombaça – nova – 
c/2dorms. s/1ste, ga-
ragem p/2carros.Tr.F: 
99123-4503
Pinda – vendo so-
brado Vila Suiça – c/
4dorms, suíte, saca-
da, garagem p/2car-
ros. Tr.F: 98166-7367
Alugo – Guará, apar-
tamento na aveni-
da João Pessoa, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
99766-1167
Aluga-se – Guará, 
casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço. 
Valor: R$ 500.00. Rua 
Climério Bueno. Dire-
to com o proprietário. 
Telefone: 99732-0088
Alugo – Guará, ótimo 
ponto comercial no 
centro, na rua Feijó, 
127. 4.000.00. Tele-
fone: 3132-7106
Aluga-se – Guará,  
apartamento no Jar-
dim Rony, 1.200,00 
mais condomínio.Te-
lefone: 99748-8343
Alugo quarto com 
banheiro coletivo. 
Avenida Padroeira 
do Brasil, 1047. Valor; 
R$ 380,00. Água e 
luz incluso – Guará. 
Telefone; 3105-3814
Casa para alugar, 3 
cômodos, bairro São 
Dimas, para solteiro 
ou casal sem filhos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, área 
de serviço. Tratar 
com dono, Carlos. 
Telefone: 3125-3748 
– Guará
Aluga-se ótimo pon-
to comercial centro. 
Rua Feijó, 127. R$ 
4.000.00. Telefone: 
3132-7106 ou 99748-
8343 – Guará
Alugo apartamentos 
no beira rio com 2 
quartos. Valor R$: 
900,00 + condomínio. 
Telefone: 3132-7106 
– Guará
TREMEMBÉ – ven-
do casa c/3dorms., 2 
banhs., vg p/5 carros, 
varanda, ´/serv., AC 

Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, desblo-
queio de operadora, 
desbloqueio de se-
nhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
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. Telefone: 
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: 
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Acompanhe as dicas de como evitar 
os vazamentos internos de água

O período de férias che-
gou e frente à pandemia 
do coronavírus, que mu-
dou a rotina familiar com 
o home-office e as escolas 
online, o consumo de água 
aumentou e por isso, são 
necessários alguns cui-
dados com as instalações 
hidráulicas residenciais 
e com a ligação de água, 
a fim de evitar possíveis 
vazamentos e desperdícios 
desnecessários. De acordo 

Da Redação
Piquete com o Instituto Trata Bra-

sil, estima-se que 38% da 
água tratada é desperdi-
çada, o equivalente a 7 mil 
piscinas olímpicas cheias. 
Essas perdas são causadas 
por vazamentos internos e 
externos, ligações ilegais 
de água e falhas na leitura 
do hidrômetro.

 A Águas Piquete, conces-
sionária responsável pelo 
abastecimento de água na 
cidade, orienta à popula-
ção para que adotem algu-
mas medidas simples para 
prevenir os vazamentos 

Águas Piquete orienta população sobre medidas preventivas
internos.

“É importante que os 
moradores verifiquem se 
as torneiras e válvulas de 
descarga estão funcionan-
do adequadamente. Além 
dos impactos na conta e do 
desperdício, os vazamentos 
de água podem causar 
problemas na estrutura 
do imóvel, afetando pare-
des, pisos e tubulações e 
nem sempre está visível, 
por isso, é importante ter 
atenção para que seja iden-
tificado o quanto antes”, 
ressaltou Sergio Bovo, di-
retor operacional da Águas 
Piquete.
Confira algumas dicas que 

contribuem para evitar 
os vazamentos de água:
· Faça uma limpeza se-

mestralmente na caixa 
d’água, ou sempre que 
detectar alteração na qua-
lidade da água;

· Troque as tubulações de 
ferro, que oxidam e podem 
romper, pelas de cobre;

· Limpe as válvulas re-
guladoras de pressão e 
verifique o estado das 
boias utilizadas na caixa 
d’água e na descarga do 
vaso sanitário.

Em caso de identificação 
de vazamento ou outras 
informações, os clientes 
podem entrar em contato 
com a Águas Piquete pelos 
canais de atendimento 
0800 202 0120, Whatsapp 
17-99641-3259 ou pelo 
site www.iguasa.com.br/
piquete.

Prefeitura Municipal de Lorena
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Permitente: Prefeitura Municipal de Lorena
Permissionário: Irmandade Santa Casa de Misericórdia
Objeto: Termo de Permissão de uso: bens móveis de propriedade do Município
Prazo: prazo indeterminado
Data da Assinatura: 22/12/2020

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PROC. Nº 599/2020 - PP Nº 82/2020
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para 
o atendimento ao Pregão Presencial acima referido, registrados em atas juntadas aos 
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo 
objeto é o licenciamento (ou cessão de direito de uso) de assinaturas de uso software 
autocad da Autodesk versão 2021, para plataforma Microsoft Windows 7 (ou superior) por 
um período de 12(doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
e autoriza a contratação da empresa vencedora:
EMPRESA: MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA
CNPJ Nº: 66.582.784/0001-11
VENCEDORA DO LOTE: 01.
Valor Total: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais).

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO 

Nº 03 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019 – INSTITUTO DIALOGARE
O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, resolve modificar unilateralmente 
o Termo de Colaboração nº 07/2019, conforme Processo nº 9603/2019, baseado no 
art. 43, II, do Decreto Municipal nº 7.095/17, que regulamenta a Lei 13.019/2014. 
Retifica-se a introdução do Termo Aditivo 01/2020, assinado em 08 de dezembro de 
2020, que discrimina as partes integrantes da parceria celebrada, atualizando-a como 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a seguinte redação: “e a ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL denominada Instituto Dialogare, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.257.786/0001-20, com sede na cidade de Lorena/SP, no endereço Rua Major Oliveira 
Borges, 200, apto. 07, Centro, CEP: 12.606-020, doravante denominada OSC PARCEIRA, 
neste ato representada pelo seu Dirigente, Cynthia de Aquino Ferreira Alvarenga, 
brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº 46.296.603-3, órgão expedidor SSP/
SP, inscrita no CPF sob o nº 395.753.768-11.”. Data de assinatura: 19/01/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2020 PROC. Nº 564/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de bebedouro de galão do tipo coluna e do tipo mesa/bancada para 
suprir as necessidades das unidades de saúde do município, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos neste contrato e no Termo de Referência, os quais integram 
este instrumento, independente de transcrição.
CONTRATADA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA EPP
CNPJ Nº: 03.440.213/0001-22
VENCEDORA DO ITEM: 02.
VALOR TOTAL: R$ 469,46 (quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis 
centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2020 PROC. Nº 482/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de expediente e material de 
papelaria para diversas secretarias, conforme descrito no Anexo I, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles as secretarias requisitantes tiverem 
necessidade.
CONTRATADA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
CNPJ Nº: 17.136.467/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 51, 52, 65, 66, 173, 174, 175, 176, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 241, 242, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 380, 381, 382, 383, 384.
VALOR TOTAL: R$ 78.012,45 (setenta e oito mil, doze reais e quarenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2020 PROC. Nº 502/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) para os funcionários da Secretaria de Serviços Municipais, que integrou o Edital em 
todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: R. DE O. SANTIL EPI EPP CNPJ Nº: 97.530.228/0001-25
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 68, 69, 74, 75, 
76, 77, 80, 81, 82, 83, 103, 104, 121, 122.
VALOR TOTAL: R$ 41.689,69 (quarenta e um mil e seiscentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021
CONTRATADA: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME CNPJ Nº: 27.721.177/0001-33
VENCEDORA DOS ITENS: 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 99, 100, 124.
VALOR TOTAL: R$ 65.715,25 (sessenta e cinco mil e setecentos e quinze reais e vinte 
e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021
CONTRATADA: SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA CNPJ Nº: 37.565.563/0001-37
VENCEDORA DOS ITENS: 58, 59, 85, 86, 111, 112, 123, 127, 128, 129, 130.
VALOR TOTAL: R$ 45.508,80 (quarenta e cinco mil e quinhentos e oito reais e oitenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2020 PROC. Nº 512/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviço de internet mediante implantação de link de comunicação 
de dados que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referencia e na 
proposta, os quais integram este instrumento, independente de transcriçao.
CONTRATADA: NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ Nº: 05.460.736/0001-66
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.
VALOR TOTAL: R$ 154.440,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2020 PROC. Nº 514/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de areia média, rachão e pedra brita n° 01, 02 e 03, para atender 
as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, que integrou o Edital em todos os 
termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ Nº: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 09, 10.
VALOR TOTAL: R$ 14.553,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e tres reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2020 PROC. Nº 563/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para os servidores 
municipais, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS LTDA
CNPJ Nº: 06.109.220/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 41, 42, 59, 60, 157, 158, 161, 162.
VALOR TOTAL: R$ 197.010,00 (cento e noventa e sete mil e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/01/2021

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO
DECRETO Nº. 7.553/2.021
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO DE 
IMÓVEIS.
DECRETO Nº. 7.554/2.021
DISPÕE SOBRE A NOVA CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA FASE LARANJA 
CONFORME 18º BALANÇO DO PLANO SÃO PAULO, DE 15/01/2021 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 01/2021 PROC. Nº 604/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de material didático 
esportivo e de práticas corporais, de forma única, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação, a realizar-se às 09h30min do dia 29 de Janeiro de 2021, 
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 DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 02/2021 PROC. Nº 605/2020.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em locação de Eletroencefalógrafo – Equipamento de Eletroencefalograma, 
pelo período de 12 meses, a realizar-se às 09h30min do dia 03 de Fevereiro de 2021, 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.
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