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

RMVALE, TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021 N.º 3.766R$ 1,50ANO 27

CLARO PÓS COM MUITA EMOÇÃO:
FILMES, SÉRIES E FUTEBOL
COM NETFLIX E CONMEBOL TV
NO SEU PLANO.

Oferta válida de 28/1 a 28/2/2021 para clientes pessoa física no plano indicado: Claro Conta 50GB (composto por 25GB Plano + 25GB Extraplay). Oferta ASSINATURAS NETFLIX E CONMEBOL TV exclusiva para clientes que adquirirem o plano indicado. Netfl ix com assinatura
padrão com duas telas HD inclusas. Após a contratação do plano, é necessário realizar a ativação da assinatura Netfl ix. Dobro da franquia de internet válido para uso de Netfl ix, Conmebol e outros serviços de vídeo selecionados na oferta. O acesso à Conmebol TV ocorre através
do aplicativo do NOW ou em nowonline.com.br a partir da credencial do plano contratado. Ao atingir o limite de dados do plano, a internet será interrompida. Ligações ilimitadas para móvel e fi xo de qualquer operadora do Brasil, originadas na área do cliente e usando o código
21. Atendendo à Resolução 632/2014 da Anatel (art. 46), esta oferta também será estendida à base de clientes, caso seja solicitado. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal. A oferta pode ser prorrogada ou cancelada, atendendo a critério exclusivo da
Claro. Oferta sujeita a fi delização, análise de crédito e multa contratual. Maior cobertura 4.5G em municípios e população, com a rede LTE Advanced Pro – fonte: Teleco em novembro/2020. Consulte localidades com rede 4.5G e aparelhos compatíveis em
www.claro.com.br/novaera. Consulte cobertura em sua localidade, mais informações sobre a oferta e os planos comercializados e restrições nos regulamentos disponíveis em www.claro.com.br ou ligue para 1052. Imagens meramente ilustrativas.

LOJAS CLARO | 0800-720-1234 | CLARO.COM.BR

COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Cidades da região 
retomam entrega 
dos kits merenda
Ação tenta garantir atendimento básico durante a 
pandemia para famílias em vulnerabilidade social

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Longe de ver o fim da pan-
demia, que ainda causa danos 
sociais, econômicos e à saúde, 
as prefeituras da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
voltaram a entregar os kits 
merendas para os alunos da 
rede pública. A expectativa é 
que a ação seja um meio de 
auxiliar as famílias que sofrem 
com a vulnerabilidade social.

Em Guaratinguetá, o prefeito 
Marcus Soliva (PSC) liberou, 
recentemente, uma nova re-
messa de entrega do kit. Mais 
de 11 mil alunos serão aten-
didos. A distribuição havia 

sido suspensa pois a Educação 
estava em recesso escolar. 
De acordo com o Município, 
serão entregues kits integrais 
e parciais que contam com 
alimentos, bebidas, biscoitos, 
frutas, verduras e legumes, 
conforme a modalidade de en-
sino. O procedimento será feito 
diretamente pelas unidades, 
que entrarão em contato com 
as famílias dos alunos.

Em Aparecida, cerca de cinco 
mil alunos de todas as escolas 
da rede municipal foram bene-
ficiados com a ação de entrega 
recentemente. A Prefeitura 
ressaltou que o kit faz parte 
do Pnae (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar) e são 
distribuídos aos estudantes 
matriculados. A medida não 

tem relação com as recentes 
doações de alimentos que a 
cidade tem recebido.

Potim também faz a entrega. 
Ainda nesta semana, o Muni-
cípio incluiu no atendimento 
os alunos do EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) com 
alimentos como arroz, feijão, 
achocolatado, leite, molho de 
tomate, biscoito, macarrão, 
legumes e frutas.

Pindamonhangaba também 
faz a distribuição dos alimen-
tos como frutas, verduras, ovos 
e bebidas lácteas. Escolas da 
cidade chegaram a entregar 
feijão e macarrão, mas esses 
ingredientes não pertencem ao 
kit. O alimento já entregue foi 
oriundo de recursos já estoca-
dos. Em relação aos produtos 

de hortifruti, que podem sofrer 
alguma perda, a orientação da 
secretaria de Educação é que o 
responsável faça a checagem 
do kit no momento da entrega. 
Caso verifique alguma diferen-
ça na qualidade do produto é 
possível fazer a troca ainda 
na unidade. Para os pais que 
perceberem a diferenciação já 
em casa, é necessário que foto-
grafe as condições do alimento 
e leve até a escola de referência 
para a substituição. Cerca de 
10,2 mil crianças recebem o 

kit, que é entregue mediante 
cadastramento.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Lorena destacou que deve 
fazer a entrega dos kits, mas 
que depende da licitação para 
o início desta atividade.

Litoral Norte – Caraguata-
tuba elaborou uma pesquisa 
para levantar informações 
sobre grupos familiares que 
possuem baixo rendimen-
to salarial. No momento, os 
gestores estão concluindo 

as tabulações para que seja 
possível a organização dos kits 
de alimentação, sem que seja 
necessário o deslocamento do 
aluno até a unidade. A cidade 
também faz um processo lici-
tatório para registro do preço 
dos kits.

Em Ubatuba, a Prefeitura 
optou por fazer a distribuição 
de marmitas prontas por meio 
do programa “Pegar e Levar”, 
que atende todas as unidades 
de ensino, totalizando apro-
ximadamente 12 mil alunos.

RMVale avança para fase vermelha do Plano São Paulo
Comércio de construção e escolas volta a operar presencialmente; celebrações religiosas presenciais continuam impedidas

Permanece com a fase vermelha

Escolas estaduais, municipais e redes privadas poderão 
receber alunos presencialmente, com autorização das 
prefeituras;

Lojas de material de construção poderão abrir;
Retirada de pedidos de comida diretamente nos res-

taurantes (serviço de take-away);

Proibição de cultos religiosos presenciais;
Recomendação de teletrabalho;
Recomendação do escalonamento de horários alternados 

para os setores de serviços, do comércio e da indústria;
Toque de recolher das 20h às 5h.

Mudanças na fase vermelha...

O que funciona na fase vermelha
Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabeleci-

mentos de veterinária;
Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, 

lojas de suplemento, feiras livres;
Delivery e drive-thru para bares, lanchonetes e restau-

rantes (permitida a entrega);
Escolas e universidades;
Cadeia de abastecimento e logística, produção agro-

pecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, 
postos de combustíveis e lojas de materiais de construção;

Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, 
transporte público coletivo, táxis, aplicativos de trans-
porte, serviços de entrega e estacionamentos;

Serviços de segurança pública e privada;
Construção civil e indústria;
Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de 

radiodifusão sonora, sons e imagens;
Igrejas e estabelecimentos religiosos (atendimento 

individual), lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, 
manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo 
lotéricas), serviços de call center, assistência técnica e 
bancas de jornais.

Após semanas na fase emer-
gencial, a mais restrita instau-
rada desde o início da pan-
demia, o Governo do Estado 
permitiu, nesta sexta-feira (9), 
o avanço da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte) para a fase 
vermelha. Entre as medidas da 
nova etapa, as escolas poderão 
receber novamente os alunos, 
a partir do dia 14.

Com a atualização do Plano 
São Paulo de flexibilização, 
todo o Estado progride, a partir 
da próxima segunda-feira (12), 
para a nova fase, sendo permi-
tido o funcionamento de lojas 
de materiais de construção 
civil, realização de esportes 
profissionais e a liberação do 
“take away” para shoppings e 
comércios. Atividades que não 
são consideradas essenciais e 
celebrações religiosas presen-
ciais continuam impedidas. O 
toque de recolher das 20h às 
5h prossegue em vigor.

As escolas estaduais abrirão, 
novamente, para aulas pre-
senciais a partir da próxima 
quinta-feira (14). O compareci-
mento à unidade escolar não é 
obrigatório. O esquema prevê 
até 35% da capacidade do 
espaço, além de atendimento 
dos protocolos sanitários, como 
uso de máscara, distanciamen-
to e higienização constante 
das mãos.

As autoridades estaduais re-

Bruna Silva
RMVale

latam que a medida se tornou 
possível diante da queda de 
17% no índice de internações 
hospitalares. Embora a ocupa-
ção de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) continue 
em alta, com 88%, é possível 
notar a queda, pois na última 
semana o sistema de interna-
ções intensivas operava em 
93%.

O Palácio dos Bandeirantes 
mantém otimismo em relação 
às condições do avanço da 
pandemia. A expectativa é que 
até o início do próximo mês, 
algumas regiões (ainda não 

especificadas) possam evoluir 
para a fase laranja. Para isso, 
é necessário que o isolamento 
social e as taxas de internações 
tenham declínio.

A doença segue com núme-
ros crescentes na RMVale, que, 
até a manhã desta sexta-feira, 
registrou 281 mil casos e 3,5 
mil mortes causadas pelo novo 
coronavírus.

Vacinação – O Estado adian-
tou o início da vacinação de 
professores da rede pública e 
privada de ensino. Para este 
grupo prioritário, a imuniza-
ção estará disponível a partir 

deste sábado (10). É necessário 
preencher o cadastro na pla-
taforma vacinaja.sp.gov.br e 
receber a validação do sistema 
para o recebimento da dose. A 
secretaria de Saúde do Estado 
contabilizou que mais de 7,4 
milhões de imunizantes contra 
a Covid-19 foram aplicados 
desde o início da campanha. 
A preocupação está sobre 
cidades que possuem lento da 
cobertura vacinal, como Pique-
te. O Estado espera melhorar 
o diálogo com os municípios 
para que o combate ao vírus 
seja intensivo.

Coletiva do Governo Estado para divulgação de nova fase do Plano São Paulo; RMVale voltsa à fase vermelha

Ônibus escolar despacham kit’s merenda organizados em Aparecida; alimentos voltam a ser distribuídos

Fotos: Reprodução GESP

Fotos: Reprodução PMA
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DESTRUIR É FÁCIL!
O Brasil faz questão de desco-

nhecer seus valores e potencialida-
des, descartar e desprezar as suas 
conquistas.

Na área da cultura, da ciência, 
da música, do esporte, na saúde, 
na medicina, o Brasil tem sido a 
induzido a descartar, ignorar seus 
valores e interesses básicos.

A pandemia do Corona veio 
mostrar claramente esta realidade, 
quando fizemos do Plano Nacional 
de Imunização um instrumento 
negacionista, político e totalmente 
ineficiente.

É evidente que no Plano Nacio-
nal de Imunização a aquisição de 
vacinas, a base do planejamento, a 
capilaridade da aplicação, consequ-
ência do plano vacinal.

Não compramos as vacinas.
Destruímos o plano de imu-

nização e jogamos fora toda a 
experiência adquirida há anos nas 
campanhas vacinais nacionais, 
quando técnicos foram substituídos 
por pessoas sem vivência.

Não destruímos só um sistema, 
mas a confiança dos brasileiros e 
do mundo que via neste plano um 
modelo.

O Sistema Único de Saúde, 
construído e elaborado por mé-
dicos, enfermeiros, assistentes 
sociais e funcionários da saúde, 
onde todos os problemas de saúde 
do país foram examinados com 
profundidade.

Um sistema de saúde visto como 
modelo para o mundo.

As três esferas do Estado, di-
vididas em suas atribuições e a 
sociedade, como responsáveis 
por um plano de saúde que visava 
amparar todas as classes sociais 
do país independentes da de classe 
de renda.

Os ares da Constituição cidadã 
impregnavam o país, uma Consti-
tuição voltada para a humanização 
e a superação de índices negativos 
que colocavam o país no final 
da lista da mortalidade infantil, 
desamparo a velhice e doenças 
endêmicas.

Uma Constituição que valo-
rizava a saúde do brasileiro, mas 
que economicamente olhava o país 
pelo retrovisor, onde imaginava 
que a questão do financiamento da 
saúde viria naturalmente pelo cres-
cimento do país e pelo empenho 

dos políticos.
Não veio, e incapaz de resolver 

a questão, propiciou e incentivou 
o desenvolvimento da medicina 
privada com a criação de conglo-
merados financeiros sustentando 
campanhas negativas contra o Sis-
tema Único de Saúde.

Na pandemia e, depois de tantos 
anos, a sociedade descobriu a des-
truição do SUS, que pela abnegação 
dos funcionários da saúde estão 
conseguindo suportar ao extremo 
a falta de leitos, remédios, salários 
baixos e colocando em risco as suas 
próprias vidas para salvar vidas!

O flagelo da inflação que se 
estabeleceu no país, foi resolvido 
com o Plano Real.

Um Plano que atacava as cau-
sas da inflação e não os planos 
anteriores que eram falsas medidas 
econômicas para assegurar o pres-

tígio político.
O preside Sarney alcançou 80% 

de popularidade com o seu plano 
Cruzado que não tinha base de sus-
tentação econômica.

A inflação brasileira traz o vírus 
da inflação na circulação econômica 
pelo gasto público.

Gasta mais do que arrecada.
Déficit público o gerador da in-

flação.
O Plano Real cortou os gastos pú-

blicos (no plano Real os funcionários 
públicos não tiveram aumento de sa-
lário por 8 anos), privatizou empresas 
públicas sorvedouros de recursos do 
Tesouro Nacional; combateu a infla-
ção e manteve o câmbio flutuante, 
transmitiu o governo com a dívida 
pública representando 50% do PIB.

A moeda brasileira se estabilizou, 
a inflação caiu e problemas com o 
câmbio em função das crises econô-
micas da Rússia, Coreia, México e 
Argentina.

O Plano Real superou esta crise.
O governo Lula segue o Plano 

Real e o incrementa tendo à frente o 
ministro Palocci, mas no seu segundo 
mandato relaxa o controle de gastos, 
resolve a crise cambial com o ingresso 
do agronegócio e começa a destruição 
do Plano Real.

A presidente Dilma consolida a 
destruição do Plano Real. 

A inflação volta e a dívida pública 
chega a 80% do PIB.

O orçamento federal de 2021 des-
trói a Lei de Responsabilidade Fiscal!

Por quê?

O orçamento federal
de 2021 destrói a Lei de 
Responsabilidade Fiscal!

“O brasileiro não se 
interessa realmente 

pelo Brasil e vive, eternamente, 
de costas para o seu país”

 Paulo Nogueira Batista Jr, em 2001

Aparecida aprova inclusão de academias e 
educação física como atividades essenciais

Marcelo Augusto dos Santos
Aparecida

A Câmara de Aparecida apro-
vou na última segunda-feira (7) 
um projeto de lei que coloca as 
academias de esporte de todas as 
modalidades, escolas de dança e 
os demais estabelecimentos de 
prestação de serviços de educação 
física e de prática como atividades 
essenciais no município.

A lei, de autoria dos vereadores 
Luís Fernando de Castro Rocha, o 
Gu Castro (PSDB), e com assinatura 

de Juninho Corpo Seco (PODEMOS) 
Liliane Gabriele dos Santos, a Gabi 
do Postinho (PL) e Valdemir Budão 
(PL) foi aprovada por unanimidade.

De acordo com a proposta, em seu 
artigo 1, inciso primeiro, “... fica esta-
belecido academias de musculação 
e ginástica, centros de treinamento, 
natação, hidroginástica, artes mar-
ciais, dança e demais modalidades 
esportivas como atividades essen-
ciais à saúde mesmo em período 
de calamidade pública”.

Já no inciso dois, no estabeleci-
mento “... poderá ser realizada a limi-
tação do número de pessoas, além 

Empreendimento com movimento reduzido durante o período de pandemia; Prefeitura de Caraguá oferece auxílio para empresas

Fotos: Reprodução PMC

Caraguatatuba lança pacote 
de apoio a empreendedores 
durante pandemia de Covid
Na tentativa de amenizar impactos da crise, ação conta 
com a prorrogação de prazo para impostos municipais e 
linhas de créditos, além de aquisição de cestas básicas

Com foco em auxiliar os empreen-
dedores que foram diretamente atin-
gidos pela pandemia da Covid-19, a 
Prefeitura de Caraguatatuba lançou 
um pacote de medidas de auxílio 
para a classe. A expectativa é que a 
ação gere alívio financeiro durante 
a crise econômica.

Um projeto de lei foi enviado à 
Câmara para a mudança das datas 
de pagamentos de taxas e tributos. 
Os carnês do IPTU (Imposto Predial 
Urbano e Territorial) terão as par-
celas de março, abril, maio e junho 
com modificações, nas datas de 
vencimento, para seis meses finais 
(julho, agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2021). 
Outro foco do projeto é a mudança do 
ISS (Imposto Sobre Serviços) para co-
mércios, não considerados essenciais, 
para o mês de setembro. Os alvarás 
também terão mudança de pagamen-
to com a prorrogarão para os meses 
de setembro a dezembro, assim como 
taxas de fiscalização, funcionamento 
ISS fixo e taxa de publicidade. Consta 
ainda nos projetos a anistia dos juros 
e multas sobre impostos atrasados 
para todos os moradores.

Para as pessoas que estão impedi-
das de trabalhar devido a fase emer-
gencial do Plano São Paulo ou que 
perderam os empregos, o Município 
iniciou um processo de aquisição de 
cerca de mil cestas básicas que serão 
entregues pelo Fundo Social, além 
da distribuição de kit higienização 

com esponja, máscara de proteção, 
álcool em gel e produtos de limpeza. 
As famílias assistidas pelas unidades 
do CRAS (Centro de Referência de As-
sistência Social) também receberão a 
alimentação. A previsão da Prefeitura 
é iniciar o pregão para aquisição de 
28,8 mil cestas básicas e a compra 
de 30 mil kits alimentação para as 
crianças matriculadas da rede mu-
nicipal de ensino.

Linha de crédito – Atualmente, o 
Banco do Povo dispõe de R$ 530 mil 
em créditos para os empreendedores. 
Podem ser atendidos segmentos 
como alimentação (bares e restau-
rantes), além de salões de beleza, cul-
tura, turismo, academias e economia 
criativa. O limite de empréstimo é de 
R$10 mil, exclusivamente para micro 
e pequenas empresas.

Bruna Silva
Caraguatatuba

de adotadas medidas de contenção 
sanitárias, objetivando impedir a 
propagação de doenças de acordo 
com a gravidade da situação”. O 
artigo não especifica a limitação 
dos espaços, mas segundo o autor 
do projeto, os proprietários devem 
seguir as recomendações do Plano 
São Paulo.

“Eles podem se embasar no Plano 
São Paulo, pois ele limita o número 
de alunos em academias e em qual-
quer estabelecimento. Eles devem 
cumprir todas as normas da Vigilân-
cia Sanitárias”, explicou o vereador 
Gu Castro.  

Segundo o plano de flexibilização 
econômica do Estado de São Paulo, 
as academias de esportes de todas as 
modalidades e centros de ginástica 
podem funcionar na fase laranja 
com 40% de sua capacidade durante 
um período de oito horas por dia, 
entre às 6h às 20h. Na fase amarela, 
o período aumenta para dez horas, 
também entre as 6h e 20h, e na fase 
verde a capacidade do local aumenta 
para 60%, com funcionamento por 
12 horas ao dia.

Questionado se representantes 
do setor na cidade o procuram 
antes da elaboração do projeto, Gu 
Castro garantiu que não conversou 
com nenhum proprietário e que 
a proposta foi feita com base nos 
critérios da saúde.

O pedido foi encaminhado para a 
Prefeitura e aguarda sanção ou veto 
do prefeito Luiz Carlos de Siqueira, 
o Piriquito (PODEMOS).
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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-

Cor te de cabelo, 
masculino, máqui-
na 10,00, máquina e 
tesoura 15,00. Falar 
com Sílvia. Vou na 
sua casa. Telefone; 
99184-3805
Faço consertos de fo-
gão, limpeza, desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Luiz 
Henrique. Telefone: 
99754-0928
Vendo ou troco imó-
vel no beira rio 1, com 
sobrado, no térreo 
sala, cozinha, banhei-
ro, dispensa e gara-
gem, 1 andar com 
uma suíte grande, 
2 quartos grandes, 
banheiro, area de luz 
e no 2 andar, terraço, 
e uma edícula com 1 
quarto, sala, cozinha 
banheiro e quintal. 
Telefone: 99676-2284
Procuro empregada 
doméstica, de 35 a 55 
anos, de segunda a 
sexta, das 8horas as 
17horas, sabado das 
8horas as 12horas. 
Salário R$: 1.163,55 
+ carteira assinada. 
Contato: 98232-1250
MadeKon móveis, 
tem vaga para auxi-
liar administrativo e 
montador de móveis. 
COntato 99139-4910
Consertos de free-
zer, geladeira, má-
quina de lavar. Acei-
tamos cartão. Tele-
fone: 98124-7638 ou 
99720-8989
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaça 
de baterias, auto vila 
Brasil em Guaratin-
guetá. Contato: 3132-
4765 ou 3133-9274
Eletricista residen-
cial, predial, indus-
trial, orçamento sem 
compromisso. Carlos, 
Telefone: 99166-9786
Arquiteta Joyce - pro-
jetos arquitetônicos, 
interiores, desdobra-
mento lotes; bombei-
ros. 98147-0468
Procuro  se rv i ço , 
limpeza de jardim. 
99675-8493
Socorro de elétrica 
e encanador, ins-
talações e reparos 
pronto. Atendimen-
to Junior. Telefone: 
99651-8725
Colocação de forro 
pvc ou de madeira 
e porta sanfonada. 
Ótimo preço. Falar 
com Natal. Telefone: 
98836-3309
Faço poços semi ar-
tesianos. Tratar com 
Célio, no telefone; 
08142-1035 
Connectrp em Cara-
guatatuba faz criação 
de sites, logos, car-
tões de visita, folders, 
panfletos, brindes-
para sua empresa 
ou marca. Criam e 
gerenciam redes so-

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-

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 

mino de construção, 
faltando apenas aca-
bamentos de pisos 
na cozinha, banheiro 
e sala. Parte de cima 
com uma suíte. Terre-
no mede 7.5 metros 
de frente por 18 de 
fundo. Telefone: 
86 98180-3171 - Gua-
rá
Vendo casa no Jar-
dim do Vale, 3 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, suíte, 1 
dormitório no quintal. 
R$ 310mil. Telefone: 
996142077 ou 98106-
6670
Vende-se Hotel em 
Aparecida, ótima lo-
calização, alto fatu-
ramento. Telefone: 12 
98800-1600 - Guará
Vendo um kitnet em 
Caraguatatuba, con-
domínio fechado, 
800 metros da praia 
martins de sá, valor 
R$ 550,00 (já incluso 
água, luz, wifi, ampla 
área de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tv e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueiras, na rua da 
faculdade módulo de 
Caragua, uma vaga 
na garagem, portão 
eletrônico, cercas elé-
tricas. Telefone: 11 
94028-6977 - Guará

OPORTUNIDADE: 
VENDE-SE 2 terre-
nos de 500m² cada 
(10m de frente e 
50m de fundo), um 
ao lado do outro 
com área total de 
1000m². Vendo cada 
um por R$55.000,00 
o u  o s  d o i s  p o r 
R$110.000,00. Rua 
22 lotes 7 e 8, Shan-
gri-lá, Pindamonhan-
gaba. Contato: (12) 
98156-1142
Pinda – vendo lote 
Cezar Park . Aceito 
carro. Tr.F: 99167-
6476
Taubaté – vendo ter-
reno 6x25 – Santa 
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-

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 aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
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 serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos a 
Solução! Lavagem e 
reparos, aplicação de 
resina. Ligue e faça 
seu orçamento. Tele-
fone: 98133-3854
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, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, 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. Atendi-
mento personaliza-
do. Mais informações 
ligue. (12) 99189-
4173 Nutri 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: 
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
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 

– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conserto 
de fogão e desentu-
pimento de fornos e 
bocas de fogão. Te-
lefone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-
do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Silveiras convida a população para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a realizar-se no dia 14 de abril de 2021 às 11:00 horas da manhã 
nas dependências da Câmara Municipal de Silvieras, onde será discutido a 
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENA - LDO do Município.

Guilherme Carvalho
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá, convoca 
seus associados para se reunirem em Assembleia Geral e Extraordinária, 
para alteração do Estatuto, a se realizar na data de 16 de abril de 2021, 
ás 19:00 horas em primeira convocação e as 20:00 horas em segunda 
convocação com qualquer número de sócios presentes em sua sede 
própria, Rua Diogo Álvares, 06, Nova Guará, Guaratinguetá/SP.
Guaratinguetá, 09 de março de 2021.

Afonso Athiê Vale Chaves
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
 
 
 
 

O Lar de Assistência para Idosos e Crianças de Guaratinguetá, convoca seus 
associados para se reunirem em Assembleia Geral e Extraordinária, para alteração do 
Estatuto, a se realizar na data de 16 de abril de 2021, ás 19:00 horas em primeira 
convocação e as 20:00 horas em segunda convocação com qualquer número de sócios 
presentes em sua sede própria, Rua Diogo Álvares, 06, Nova Guará, Guaratinguetá/SP. 
 
 
 
 
 
 
 

  Guaratinguetá, 09 de março de 2021.     
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
                           Afonso Athiê Vale Chaves 

                                                                                           Presidente 
 
 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 

MATERIAL ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ 
E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
da empresa Metallince Indústria e Comércio Ltda, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 15 de 
abril de 2021, às 07h00, em primeira convocação não havendo número 
legal, às 16h00, em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes, respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada na 
Rua Benedicto Moreira de Barros, n° 199, no bairro Engenheiro Neiva, 
na cidade de Guaratinguetá/SP, para tratar de assuntos do BANCO 
DE HORAS.12 de abril de 2021.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente
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Prefeitura assina intenção 
para a compra da vacina 
Sputnik V e dá inicía a 
tratativas pela Coronavac
Intenção é obter cem mil doses até o segundo semestre, 
para vacinar toda população acima dos 18 anos

Em vídeo publicado nas re-
des sociais, o prefeito de Cru-
zeiro, Thales Gabriel Fonseca 
(PSD), anunciou a assinatura 
de um protocolo de intenções 
com o Fundo Soberano Russo 
para a aquisição de doses da 
vacina Sputnik V. Ainda nesta 
sexta-feira (9), o chefe do Exe-
cutivo destacou que iniciou 
conversas com o Instituto 
Butantan para a compra da 
Coronavac.

A intenção do Município 
é adquirir, até o segundo 
semestre, cem mil doses 
para vacinar toda população 
com 18 anos ou mais. O in-
vestimento está avaliado em 
R$650 mil.

O imunizante russo possui 
94% de eficácia, mas ainda 
aguarda a liberação de uso 
emergencial pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária).

Com a autorização do órgão 
sanitário, a expectativa da se-

Marcelo Augusto dos Santos
Cruzeiro

cretaria Municipal de Saúde 
é ter os contratos firmados 
em no máximo quarenta dias. 
Com a validação, as vacinas 
devem estar na cidade em no 
máximo sessenta dias.

Para o prefeito Thales Ga-
briel, o protocolo coloca a 
cidade à frente na busca 
pelo imunizante. “É como se 
estivéssemos em uma fila, 
e Cruzeiro, agora, está com 
uma senha bem à frente para 
que tenhamos como diminuir 
de uma vez por todas os nú-
meros de casos graves dessa 
doença em nossa cidade”, 
destacou o prefeito.

Ainda segundo o prefeito, a 
celebração deste protocolo de 
intenção traz mais esperança 
para população. “Apesar de 
todos os investimentos, com 
ampliação de leitos, contrata-
ção de profissionais, compra 
de insumos e acolhimento 
aos pacientes, a única saída 
é a vacinação, e esse passo 
que estamos dando é uma 
esperança para nossos mo-
radores”, salientou Fonseca.

Questionado se a Prefeitu-

ra cogita adquirir doses da 
vacina da Pfizer, única com 
registro definitivo no país, 
a Prefeitura prevê que “no 
momento temos esse termo 
de intenção com o Fundo 
Russo, e as tratativas para se-
guir o mesmo caminho com a 
Cornovac, sem previsões para 
outros imunizantes ainda, 
mas não descarta nenhuma 
possibilidade”.

Campanha – Até esta sex-
ta-feira, a secretaria de Saúde 
havia vacinado 9.592 pessoas 
para a primeira dose e 3.838 
na segunda.

A vacinação para os profis-
sionais da área de Educação 
acima de 47 anos começa 
neste sábado (10), das 14h às 
17h, no ARE (Ambulatório de 
Regional de Especialidades), 
localizado à avenida Minas 
Gerais, nº 500.

A imunização continua de 
segunda à sexta-feira, das 8h 
às 15h.

Para tomar a vacina, é 
necessário a realização do 
pré-cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br/educação.

Após reclamações, Prefeitura assume 
transporte público em Caraguatatuba
Cidade acusa empresa Praiamar de irregularidades; intervenção é válida por seis meses

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Ônibus do empresa Praiamar, antiga responsável pelo transporte público na cidade do Litoral Norte; mudanças tomadas após série de denúncias

Alegando diversas falhas 
cometidas pela empresa de 
ônibus Praiamar, a Prefeitura 
de Caraguatatuba assumiu 
na última quinta-feira (9) a 
gestão do transporte público. 
A intervenção ocorrerá até a 
conclusão do processo licitató-
rio para a contratação de uma 
nova concessionária.

Baixado pelo prefeito Agui-
lar Junior (MDB), na última 
quarta-feira (7), o decreto 
estabelece que o Executivo 
assumirá a prestação do ser-
viço nos próximos 180 dias, 
garantindo que os ônibus 
utilizados pela Praiamar até a 
última terça-feira (6) recebam 
reparos e passem a ter melho-
res condições de atender os 
passageiros.

Em nota oficial, a Prefeitura 
afirmou que a intervenção foi 
motivada pela decadência do 
serviço prestado pela terceiri-
zada. A atual gestão municipal 
ressaltou que desde 2017 vem 
notificando e aplicando multas 
na empresa devido ao des-

cumprimento de obrigações 
firmadas no contrato, como 
por exemplo, não atender 
o número estabelecido de 
paradas em pontos de ônibus 
durante as viagens. Este tipo 
de infração teria sido flagrada 
seis vezes por fiscais, num 
intervalo entre novembro de 
2020 e abril de 2021. Neste 
mesmo período, o Municí-
pio notificou setenta vezes a 
empresa por não manter o 
funcionamento do número 
necessário de linhas. 

Outra acusação do Executivo 
é que a Praiamar não vinha 
atendendo aos protocolos sani-
tários de higienização dos veí-
culos em meio à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

A nota enfatiza que a “Pre-
feitura realiza essa ação de 
intervenção, com o objetivo de 
oferecer um serviço de trans-
porte público de qualidade 
para a população, colocando 
fim ao descaso apresentado 
pela empresa” (trecho do do-
cumento). 

Segundo o Município, os 
fiscais da secretaria de Mobi-
lidade Urbana e Proteção ao 
Cidadão serão responsáveis 
pela operação de horários, 
gestão do serviço e possíveis 
implantações de novas linhas 
e horários de ônibus. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posiciona-
mento da empresa Praiamar 
Transportes, mas nenhuma 
resposta foi encaminhada até o 
fechamento desta edição.
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