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O prefeito Isael Domingues (à dir), durante reunião em Brasília, para debater demandas de Pindamonhangaba

Em Brasília, Isael Domingues 
articula respiradores para Pinda
Cidade atinge 118% de ocupação de UTI's; mais de 1,8 mil casos são identificados em abril

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Na semana em que a cidade 
voltou a ultrapassar 100% da 
ocupação de leitos intensivos 
para a Covid-19, o prefeito 
Isael Domingues (PL) esteve 
em Brasília para articular o 
envio de mais respiradores e 
novos recursos para custeio 
da saúde.

Domingues participou, 
no último dia 28, de uma 
reunião com o Ministério da 
Saúde, acompanhado pelo 
deputado federal Márcio 
Alvino (PL). No encontro, 

o prefeito solicitou o envio 
de mais respiradores, equi-
pamento fundamental para 
pacientes que apresentam 
complicações nos casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus. Ele aproveitou 
ainda para angariar recursos 
para a saúde.

Em abril, Pindamonhanga-
ba registrou 1.866 casos por 
coronavírus e 59 mortes. A 
taxa das UTIs (Unidades de 
Terapia Intensiva) pública 
voltou a superar a casa dos 
100%, chegando a 118%, uma 
das mais elevadas desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020. Isso significa que 

além dos 22 leitos disponíveis 
para o tratamento intensi-
vo da doença, mais quatro 
leitos de enfermaria foram 
ocupados por pacientes que 
tiveram a necessidade de ser 
intubados e passaram a ser 
atendidos como tratamento 
intensivo.

Mais de oitenta pessoas 
estão hospitalizadas no mu-
nicípio, entre casos suspeitos 
e confirmados. Segundo o úl-
timo boletim epidemiológico 
divulgado, mais de 11,3 mil 
moradores foram contamina-
dos pela doença. Ao menos, 
3,6 mil aguardam a confir-
mação da infecção, através de 
exames. A Covid-19 vitimou 
235 pessoas.

O prefeito reconheceu a im-
portância de uma articulação 
política para o município, em 
Brasília, através do deputado. 
“Pindamonhangaba tem um 
grande amigo em Brasília que 
vem lutando incansavelmente 
junto às demandas que apre-
sentamos”, comentou.

Últimos dias para inscrições a 
Conselho da Mulher em Guará

Da Redação
Cruzeiro

Após um mês da inaugura-
ção da Assessoria da Mulher e 
Cidadania em Guaratinguetá, a 
Prefeitura abriu edital de con-
vocação para compor o Con-
selho Municipal de Direitos da 
Mulher. O prazo de inscrições 
segue até este domingo (9).

O edital aberto na última 
terça-feira (4) oferece a oportu-
nidade de organizações ligadas 
a defesa feminina. São 16 vagas 
para conselheiras, sendo oito 
titulares e oito suplentes “cor-
respondentes a sociedade civil, 
que serão disputadas entre as 
inscritas, por voto secreto”, 
trecho da nota. O mandato do 
Conselho terá duração de 2021 
a 2023.  

A entidades interessadas 

Qualifica Guará abre inscrições para 
13 cursos de qualificação profissional
Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 10 para participação de aulas online

Da Redação
Guaratinguetá

O Qualifica Guará está com 
inscrições abertas para 13 
cursos online do segundo 
módulo. O programa de quali-
ficação profissional de Guara-
tinguetá, que atende pessoas a 
partir dos 16 anos, conta com 
parceria com o Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial) e tenta ampliar 
as condições de quem luta 
por um lugar no mercado de 
trabalho.

Com o atual nível de com-
petitividade, a qualificação 
profissional cobra uma atua-

podem se inscrever pelo e-mail 
cmdmguaratingueta@gmail.
com ou presencialmente na 
sede da Assessoria da Mulher, 
localizada à rua 7 de Setembro, 
nº 69 no Centro, das 9h às 13h. 

De acordo com a Prefeitura, 
é necessário apresentar um 
ofício endereçado a Comissão 
Eleitoral, em papel timbrado 
da entidade ou movimento, 
constando a identificação do re-
presentante legal como nome, 
RG, CPF, o cargo e os dados da 
indicada para conselheira. So-
bre a indicada devem constar 
informações como nome, RG, 
CPF, endereço, e-mail, telefone 
e um resumo das atividades 
realizadas pela entidade nos 
últimos dois anos. 

A eleição será realizada no 
próximo dia 17 e o edital com-
pleto está disponível no site 
guaratingueta.sp.gov.br.

lização de currículos de quem 
sonha com um novo emprego, 
ou ainda voltar a ter uma nova 
oportunidade de contratação.

É com foco neste grupo 
que a Prefeitura abriu novos 
módulos do programa, que 
disponibilizou formações de 
programador de produção, 
inglês técnico básico, técnicas 
de recepção e secretariado, 
eletricista instalador, micro-
soft office, informática (siste-
mas operacionais, hardware, 
segurança da informação, 
redes e internet), assistente 
técnico de vendas, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
logística, libras básico, assis-
tente de recursos humanos, 

organização de eventos em-
presariais (garçom) e inspetor 
de qualidade. Cada turma terá 
quarenta alunos.

As inscrições podem ser 
feitas por meio do site gg.gg/
qualificaguara, com apresen-
tação de documentos como 
RG, CPF e comprovante de 
escolaridade (fundamental 
completo). A matrícula segue 
até as 18h do próximo dia 10.  

Devido à pandemia de Co-
vid, os cursos serão ministra-
dos de forma online e terão 
uma carga horária de 160 
horas, com início previsto 
para a próxima segunda-fei-
ra (10), às 19h. As aulas não 
ficarão gravadas. Acesso online ao Qualifica Guará

Santa Casa amplia leitos e entrega novo 
Ambulatório SUS de Especialidades
Hospital reforça estrutura para Covid-19 e consultas médicas gratuitas

Da Redação
Lorena

A Santa Casa de Lorena, 
além de ampliar a capacida-
de de leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para a 
Covid-19, entregou um novo 
espaço para atender a popu-
lação. O Ambulatório SUS de 
Especialidades foi reformado 
para dar mais conforto e quali-
dade na prestação de serviços 
como exames e consultas 
médicas especializadas. 

Para reforçar os atendimen-
tos aos casos mais graves de 
Covid-19 de pacientes de 
Lorena e região, a Santa Casa 
liberou na última terça-feira 

(27) mais três leitos de UTI, 
ampliando a estrutura para 26 
unidades de terapia intensiva. 
Já os leitos de clínica seguem 
com a oferta de 38 vagas. 
Destas, 66% estão ocupadas, 
ou seja, 25 pacientes com a 
doença estão internados na 
enfermaria.

O boletim epidemiológico 
divulgado pela secretaria de 
Saúde, na última sexta-feira 
(30), registrou a ocupação de 
85% dos leitos de UTI do hos-
pital público com 22 pessoas 
internadas, um novo óbito e 
dois suspeitos aguardando o 
resultado dos exames labo-
ratoriais. O município bateu 
a marca de 153 mortes por 
Covid-19.

A rede privada segue com 
números alarmantes, 100% 
de ocupação dos leitos de UTI 
e enfermaria. 

Para reforçar o atendimen-
to público de saúde voltado 
para outras comorbidades, 
a Santa Casa entregou na 
última segunda-feira (26) um 
reformulado ambulatório para 
consultas médicas. 

De acordo com o superin-
tende do hospital, Dario Costa, 
que foca na qualidade do 
atendimento humanizado, o 
local onde funcionavam os 
consultórios foi reformado e 
passou a contar com amplo 
espaço, novo layout e recep-
ção, além da acessibilidade 
e o conforto do mobiliário. A 

entrada do ambulatório fica 
à rua Dom Bosco, no Centro.

O convênio assinado com a 
Prefeitura desde 2017 garante 
a realização gratuita de consul-
tas médicas especializadas em 
cardiologia, psiquiatria, orto-
pedia, pediatria, neurologia, 
oftalmologia, anestesia, gine-
cologia, obstetrícia e cirurgia 
vascular e geral.

Além das especialidades, o 
convênio também conta com 
exames de imagem como 
raio-X, tomografia computa-
dorizada e mamografias. 

Para os moradores terem 
acesso aos atendimentos, a 
Santa Casa destaca a neces-
sidade dos agendamentos via 
secretaria de Saúde. Espaços reformulados com foco em atendimento ambulatorial do SUS
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Ubatuba cadastra pacientes 
para reorganizar vacinação
Governo do Estado amplia público-alvo da imunização contra a Covid-19

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após o Governo do Estado 
anunciar, na manhã da úl-
tima quarta-feira (5), a am-
pliação do grupo prioritário 
para a vacinação contra a 
Covid-19, a Prefeitura de 
Ubatuba iniciou a atualiza-
ção do cadastro de mora-
dores diagnosticados com 
comorbidades e deficiência 
permanente. A extensão do 
público preferencial de imu-
nização contempla também 
portadoras de doenças crô-
nicas que estão grávidas ou 
deram à luz recentemente.  

Durante pronunciamento 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, o governador João Doria 
(PSDB), explicou que a medi-
da busca conter o aumento 
de mortes e internações em 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) motivadas pelo 
novo coronavírus.

Segundo estimativa da 
secretaria estadual de Saú-
de, os quatro novos grupos 
inseridos como prioritários 
são formados por cerca 
1,030 milhão de paulistas.

Além de pessoas com 
deficiência física ou mental 
permanente, que tenham 
entre 55 e 59 anos, estão 
liberadas para serem vaci-
nadas no próximo dia 11, 
grávidas e puérperas (mães 

que deram à luz há até 45 
dias) que tenham mais de 
18 anos e sofram de comor-
bidades.

Já no próximo dia 12, 
serão imunizados homens e 
mulheres, de 55 e 59 anos, 
com doenças preexistentes. 
Além de insuficiência cardí-
aca e hipertensão pulmonar, 
os pacientes que se encai-
xam neste grupo deverão 
comprovar, por meio de 
exames e atestados médicos, 
que sofrem de enfermidades 
como: anemia falciforme, ar-
ritmia cardíaca, cardiopatia 
hipertensiva ou congênita, 
cirrose hepática, diabetes, 
doença cerebrovascular, do-
ença renal crônica, doença 
da Aorta, hipertensão arte-
rial, HIV, imunossuprimidos 
(câncer), miocardiopatias, 
obesidade mórbida, peri-
cardopatias, pneumopatias 
crônicas graves, síndrome 
coronariana e valvopatias.

Ubatuba - Para facilitar 
a organização da vacina-
ção da próxima semana 
em Ubatuba, a Prefeitura 
iniciou na tarde da última 
quarta-feira o processo de 
atualização do cadastro dos 
moradores com deficiência 
permanente, transplantados 
e diagnosticados com doen-
ças renais em processo de 
hemodiálise. 

Segundo a secretaria de 
Saúde, é necessário que 

o interessado, ou seu res-
ponsável legal, compareça 
à ESF (Estratégia de Saúde 
da Família) ou UBS (Uni-
dade Básica de Saúde) de 
seu bairro e apresente um 
comprovante de endereço, 
cópia de documento médico 
que atestando sua condição 
de saúde e um documento 
com foto. 

De acordo com um rela-
tório disponibilizado no 
site oficial da Prefeitura, o 
ubatuba.sp.gov.br, a cidade 
litorânea recebeu 22.186 

doses da vacina contra o 
novo coronavírus, sendo 
que 18.252 já foram aplica-
das na população até o fim 
da tarde desta quarta-feira. 

Segundo a ferramenta 
disponível no site do Go-
verno do Estado, denomi-
nada “vacinômetro”, até o 
fim da tarde desta quarta-
-feira já foram aplicadas 
11.999.471 doses da vacina 
contra a Covid-19 em São 
Paulo, sendo que 4.429.769 
moradores já receberam as 
duas doses.

Idoso vacinado em Ubatuba; cidade tem novo cronograma contra Covid

Dra. Sara Billota*

aposentados
& aposentadorias

aposentados
& aposentadorias
Ausência de Recolhimento para o INSS
Não é incomum a empresa deixar de fazer as contribuições 
previdenciárias de seus empregados, e, infelizmente, na 
maioria das vezes o trabalhador só descobre quando vai 
se aposentar ou consulta seu CNIS (Cadastro Nacional 
de Informações Sociais), onde consta o histórico de 
contribuições e vínculos do segurado.
Mas o que fazer quando mesmo com registro em carteira 
de trabalho não há recolhimento ao INSS? O segurado 
não pode ser prejudicado pelo erro da empresa. Pela lei, 
se o segurado é empregado, empregado doméstico ou 
trabalhador avulso, existe presunção de recolhimento, 
sendo certo que o registro em Carteira pode ser considerado 
como prova para atestar o período trabalhado e fazer com 
que o trabalhador não saia no prejuízo.
Fique atento aos seus dados junto ao INSS para quando 
for necessário pleitear algum benefício o mesmo não seja 
indeferido por falta de algum recolhimento ou ainda seja 
concedido em valor menor pela falta de comprovação da 
contribuição ou ausência da mesma. Planejar e ajustar 
seus dados junto ao INSS é a maneira mais eficaz e 
segura de garantir o melhor beneficio pra você. Consulte 
um especialista!
APosentadoria por Idade com valor maior
Para os segurados que pretendem se aposentar por idade, 
mulheres com mais de 61 anos e homens com mais de 65 
e desejam obter uma aposentadoria de valor maior, vale 
a pena consultar seu histórico contributivo e planejar-se, 
dependendo do histórico contributivo e das condições 
do segurado,  o benefício pode ser e aproximadamente 
R$3.695. Procure um especialista que possa te orientar 
sobre a possibilidade de descarte e contribuições únicas, 
novidades trazidas pela Reforma da Previdência que pode 
beneficiar muitas pessoas, principalmente aquelas que 
possuem diversas contribuições antes de julho de 1994. 
Planeje-se! É a melhor forma de garantir o beneficio mais 
vantajoso e mais eficiente pra você!

Atividades Concomitantes
Se você já é aposentado e tem períodos trabalhados em 
dois ou mais locais ao mesmo tempo, você pode ter direito a 
revisão de seu benefício para receber um benefício de valor 
maior e ainda receber a diferença dos últimos cinco anos. 
Trata-se da revisão do artigo 32, onde existe a possibilidade 
de somar as contribuições das atividades concomitantes 
a partir de 2003. Recente decisão do STJ suspendeu as 
ações para definir se tal período de soma dos salários 
de contribuição será permitido a partir da publicação da 
Lei 9876/99. Procure um especialista para verificar se 
você possui o direito a tal revisão, e se você ainda não é 
aposentado, vale a pena inserir essas informações em seu 
planejamento previdenciário.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

SUBSECRETARIA DE LEGISLAÇÃO

Portaria 22.2280/2021.
CONCEDER, aos abaixo relacionados, licença prêmio nos termos do artigo 
117, 118 e 119 da Lei Complementar nº. 59 de 14/07/2008, para gozar dentro 
da data de 01/05/2021 à 31/05/2021.
SILVIA APARECIDA BARBOSA MAIA PACHECO; MARCOS ADRIANO CORREA 
LEITE; ELAINE DE PINHO TEIXEIRA; SUELY ALVES DOS SANTOS SOUZA; 
MARIA ANGELA DA CUNHA VARELLA; ANTONIO CARLOS DA SILVA; JULIANA 
MIDOES SANTANA BELLEZA MUNHOZ;
LUIZ FERNANDO JORDAO DA SILVA; SAMELA DE OLIVEIRA SPELTA 
FOLLADOR; ANA LUCIA LEMOS GALHARDO; VALERIA APARECIDA 
RODRIGUES.
Portaria 22.281/2021.
Exonerar a pedido, a partir de 02/05/2021, a Sra. POLYANA ZAPPA, Reg. 92.189, 
comissão, do cargo de Diretor de Eventos Culturais, nível CC-III, lotado na 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, desta Prefeitura Municipal.
Portaria 22.282/2021.
Nomear, no dia 03/05/2021, o Sr. CLAUDIO CELSO LUIZ MAGALHÃES, Reg. 
7310, para ocupar o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, grupo A – nível 
1A, lotado na Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, desta 
Prefeitura Municipal, em vista da classificação final em 56º lugar do concurso 
público, edital 001/2016, nos termos da Lei Complementar nº. 234/2016.

PREFEITURA DE LORENA
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

DECRETO Nº. 7.613/2021.
ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO 
FEDERAL Nº. 10.540/2020 (PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SIAFIC) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Câmara aprova projeto e cria 
Conselho do Fundeb em Lorena
Com debates jurídicos e propostas, sessão define alterações de sistema 

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou, nesta segunda-feira, o 
projeto para regulamentar 
o uso do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação). Após 
um encerramento de sessão 
polêmico na última semana, 
a proposta substitutiva 
passou com uma emenda 
modificativa.

De autoria do presidente 
da Câmara, Fábio Longui-
nho (PSD), o projeto subs-
tituiu o documento enviado 
pela Prefeitura no dia 5 
de abril. A atual proposta 
dispõe sobre a criação do 
Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Con-
trole Social do Fundeb e foi 
aprovada por 13 votos em 
primeira discussão e por 15 
em segunda votação. 

Longuinho explicou que 
o projeto do Executivo, 
tema de polêmica no en-
cerramento da sessão na 
última semana, por não ter 
entrado na ordem do dia 
por perda de prazos, não 
estava em condições de ser 
votado. Ele encontrou ainda 
a inexistência do Conselho 
Municipal, pois em 2007, 
gestão de Dr. Paulo Cesar 

Neme (falecido no dia 29 
de março), uma lei federal 
pediu a regulamentação do 
Fundeb, porém, em 2009 
a lei federal 3.250 regu-
lamentou alguns trechos 
da lei de 2007e revogou a 
criação do Conselho. 

No ano passado, o Gover-
no Federal revogou a lei de 
2007 e deu um prazo de 
validade de noventa dias 
aos conselhos já existentes, 
para instituí-los ou regu-
lamentá-los, mas segundo 
o presidente da Câmara, 
o prazo foi encerrado no 
dia 31 de março. “Em tese, 
tecnicamente desde 2009, 
Lorena não tem um Conse-
lho do Fundeb. Em virtude 
do erro que já foi encami-
nhado sem que fosse dentro 
da data mais a ausência de 
um Fundo criado, eu, como 
advogado, não poderia fe-
char os olhos para algo que 
percebi e que durante todo 
esse tempo ficou submerso 
sem que as pessoas conse-
guissem ter visualizado”.

O texto segue para a 
sanção ou veto do prefeito 
Sylvio Ballerini (PSDB), com 
uma emenda modificativa 
de autoria do vereador 
Elcio Vieira Junior, o Elci-
nho (PSB), sobre as datas 
retroativas da nova lei. O 
parlamentar destacou a 
preocupação do secretário 
de Educação, Cláudio Bas-

tos, com relação ao traba-
lho realizado pela antiga 
comissão da gestão Fabio 
Marcondes (sem partido), 
optando por não alterar a 
análise já realizada. “Foi o 
trabalho realizado pela an-
tiga comissão neste período 
entre o dia 30 e 31, então, 

caso a emenda de Vossa 
Excelência retroagisse ao 
dia 31, poderia dar aí um 
conflito em que poderia 
estar anulando os trabalhos 
da comissão que estava em 
vigência”, salientou Elcinho. 
A emenda foi aprovada por 
15 votos.

O presidente da Câmara,  Fábio Longuinho detalha o projeto
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 

cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 
Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-
ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 
loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 
aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 
Valor: R$ 95.000,00. 
Telefone: (12) 99169-
8739

Pindamonhangaba: 
Excelente imóvel co-
mercial para inves-

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 
comercial no bairro 
Campo do Galvão. 
160m², 2 banheiros, 
frente para o Sho-
pping Buriti. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99784-7766

Cruzeiro: Aluga-se 
casa, com sala, quar-
to, cozinha, banheiro. 
Caução ou f iador: 
(12) 98154-5405

G u a r a t i n g u e t á : 
A l u g o  exc e l e n te 
apartamento com 3 
quartos. Espaçoso, 
bem arejado e bem 
localizado. Próximo 
a pontos comerciais, 
escolas e pontos de 
ônibus. Telefone: (12) 
99792-1992

Pindamonhangaba: 
Casa para locação 
na avenida principal 
do bairro Mantiquei-
ra. Disponível para 
entrada no começo 
de agosto. Valor: R$ 
700,00. Telefone: (11) 
99832-0435

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba, a 250m 
da praia. Apartamen-
tos mobiliados para 
2 ou 4 pessoas, com 
TV, Wi-fi e estacio-
namento privativo. 
Diária R$ 200,00. 
Telefone: (12) 3923-
3817 ou (12) 98138-
1456

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 

eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiár ios/colméias 
(6 meses de carên-
cia: Telefone: (12) 
99640-4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadri -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se 
Barbie cantora. Duas 
l i n d a s  b o n e c a s , 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-
trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

Pindamonhangaba: 
Bose Sound l ink ! 
Conexão Bluetooth. 
Produtos da Bose 
estão no topo em 
qualidade de som. 
Único dono. Valor: 
R$ 980.00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 

Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. 
Super conservado, 
apenas com uma las-
ca na frente, sob a 
chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 94160- 
2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
l inha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uar a t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especifica-
ções 12 a 20cm diâ-
metro e 2.40 compri-
mento. Locais de fácil 
acesso para retirada. 
Consulte frete! Valor: 
R$ 45.00. Telefone: 
(12) 99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970

Guaratinguetá: Ven-
do peças de cozinha, 
panelas, travessas, 
ja r ros .  Te le fone: 
3125-1136

Cachoeira Paulista: 
Vendo super ninten-
do portátil. Conec-
tou, jogou! Reviva as 
emoções: Telefone: 
(11) 99688-2064

Cruzeiro: Vendo ba-
teria basix, com bags 
+ kit pratos Sabian + 
carrilhão. Em ótimo 
estado. É um exce-
lente instrumento 
para quem procura 
uma bateria acustica. 

C r uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 
16v, direção hidrau-
lica, trava, alarme, 
roda de l iga 15", 
dcd retrátil, abaixo 
da tabela. Valor : 
13.500,00. Telefone: 
(12) 988086877

Roseira: Vendo Fiat 
Argo Precision, 1.8 
E.TORQ, cor preta, 
com direção elétrica. 
Tenho urgência na 
venda do veículo. 
Valor: R$ 47.500,00. 
Telefone: (12) 99619-
7311

Ilhabela: Vendo Jeep 
Cherokke Sport, ano 
1998, 4.0L 4x4, ga-
solina/GNV, cambio 
automático, motor 
na garantia, bateria 
nova (na garantia), 
bancos de couro, 
multimidia com tela 
para banco trasei-
ro e câmera de ré, 
faróis auxiliares, pa-
rachoque reforçado, 
guincho 12000lbs 
(5 toneladas), sus-
pensão alta, estribo, 
pneus excelentes, 
documentação em 
ordem. Valor : R$ 
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Cruzeiro confirma variante 
de Manaus em dois pacientes
Município atinge 96% dos leitos de UTI ocupados e 82% de enfermaria

Da Redação
Cruzeiro

A Vigilância Epidemiológica 
do Estado de São Paulo notifi-
cou Cruzeiro, após identificar 
a presenta da variante P1 da 
Covid-19, mas conhecida como 
“Variante de Manaus”. Os casos 
são de dois homens, de 88 e 
35 anos.

De acordo com a Prefeitura, 

a constatação se deu por meio 
de amostras coletadas no início 
de abril, mas a Prefeitura não 
informou se os infectados es-
tão hospitalizados ou se estão 
curados da doença.

Um estudo publicado na 
revista Science, considerada 
umas das mais importantes no 
mundo acadêmico, informou 
que a variante de Manaus 
(P.1) do coronavírus é de 1,7 a 
2,4 mais transmissíveis. Entre 

as 17 mutações identificadas 
pelos pesquisadores, três estão 
relacionadas com a maior capa-
cidade do vírus de contaminar 
células humanas.

Ainda segundo a análise feita 
por 74 pesquisadores em con-
junto a universidades de todo 
Brasil, as infecções levavam à 
morte de 1,2 a 1,9 vezes mais.

Além de Cruzeiro, a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) re-

gistrou variantes em Ilhabela e 
Jacareí e São José dos Campos.

De acordo com o último bole-
tim epidemiológico divulgado 
nesta sexta-feira (7), Cruzeiro 
tem 5098 casos confirmados, 
182 suspeitos, 157 óbitos e 
outros 18 aguardam resultados 
de exames.

A ocupação de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
está com 96% dos leitos ocupa-
dos e 82% de enfermaria.

Senac Guaratinguetá disponibiliza bolsas 
de estudo para cursos de curta duração

Da Redação
Guaratinguetá

O Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial) 
de Guaratinguetá oferece, du-
rante os meses de maio e junho, 
oitenta bolsas de estudos para 

cursos livres e técnicos. O bene-
fício será realizado por meio do 
Programa Senac Gratuidade.

Os candidatos à bolsa podem 
escolher os cursos nas áreas de 
gestão e negócios, eventos e la-
zer, tecnologia da informação, 
saúde e bem-estar, educação, 
beleza e estética, comunicação 

e artes, meio ambiente, segu-
rança e saúde no trabalho.

Para garantir o benefício, os 
interessados devem acessar o 
link sp.senac.br/bolsas-de-es-
tudo, onde responderão um 
questionário com os requisitos 
necessários para obter a bolsa 
disponível, até vinte dias antes 

do início das aulas. As vagas são 
limitadas.

O Senac destacou que os 
cursos técnicos oferecem a 
oportunidade do participante 
se formar em menos tempo 
que uma graduação. “Nesse 
modelo de ensino, a teoria e a 
prática caminham juntos. Os 
cursos livres são de menor du-
ração e tem o intuito revisitar 
conteúdos, promover a atuali-
zação profissional ou oferecer 
novos conhecimentos”.

APOLO TUBULARS S.A.
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35.3.0033682-8
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2021
LOCAL E HORA: Realizada por videoconferência/conferência telefônica, por conta do isolamento 
social decorrente da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), às 15:00 horas. PRE-
SENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Apolo Tubulars S/A 
(“Companhia”). Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides Raphael e Cesar Augusto 
Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia). CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em 
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. MESA: 
Amin Alves Murad - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. ORDEM 
DO DIA: Deliberar e votar sobre a contratação dos Auditores Independentes da Companhia. DELI-
BERAÇÕES: Primeiramente, foram declarados abertos os trabalhos da Reunião e lida a ordem do 
dia, tendo o Presidente esclarecido aos demais Conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião 
será lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidên-
cias, na forma da lei. Em função do fim do prazo de vigência do contrato celebrado com a Mazars 
Auditores Independentes (“Mazars”), a administração da Companhia buscou outras propostas co-
merciais junto às principais empresas de auditoria e apresentou, aos membros do Conselho de Ad-
ministração, um resumo das propostas recebidas. Após debates e esclarecimentos, o Conselho de 
Administração deliberou, por unanimidade de votos, pela contratação da PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes (“PwC”) como auditores independentes da Companhia, em substituição 
à Mazars. A PwC exercerá as suas atividades como auditores independentes da Companhia a 
partir da revisão das informações trimestrais do primeiro trimestre de 2021. O contrato de prestação 
de serviços continuará em vigor até o término dos trabalhos de auditoria do exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2023. A Diretoria poderá tomar todas as providências necessárias para a 
implementação da substituição ora deliberada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada confor-
me, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. Membros Presentes à Reunião: Amin 
Alves Murad - Presidente do Conselho de Administração: Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares 
- Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares; 
Alcides Morales Filho; e Carlos Eduardo de Sá Baptista - Membros do Conselho de Administração. 
DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Todos os documentos que suportaram as apresentações efetua-
das pela Diretoria ao Conselho de Administração encontram-se arquivados na sede da Companhia. 
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de abril 
de 2021. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o 
registro sob o nº 213.204/21-6 em 10/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Estado anuncia parceria com atacadistas 
para cinquenta mil cartões de alimentação
Distribuição visa combater fome e atender exclusivamente famílias em situação de vulnerabilidade social na pandemia

Bruna Silva
RMVale

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, nesta 
semana, mais uma medida 
para tentar minimizar os 
impactos da pandemia. Um 

cartão com o valor de R$ 
100 será disponibilizado 
para famílias em vulnerabi-
lidade social. A ação é feita 
através de uma parceria com 
a Apas (Associação Paulista 
de Supermercados).

Segundo o governador 

João Doria (PSDB), serão 50 
mil cartões com crédito de 
R$ 100. Com a colaboração 
da associação, o Estado deve 
desembolsar R$ 1 milhão. 
“Pessoas com vulnerabili-
dade poderão comprar os 
seus alimentos nos merca-

dos mais próximos de suas 
casas”, enfatizou.

A distribuição já começou 
na Zona Norte de São Paulo. 
Cerca de três mil tickets 
foram entregues. Para o 
restante do estado, a entrega 
será feita pelo Fundo Social 

do Estado de São Paulo junto 
aos fundos sociais munici-
pais e entidades sociais. A 
expectativa é que cerca de 
dez mil cartões sejam entre-
gues imediatamente.

A atividade conta ain-
da com o apoio da Ação 
Cidadania e do Centro de 
Excelência Contra a Fome 
do Programa Mundial de Ali-
mentos da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) e da 
Abia (Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos).

O valor creditado nos 

cartões será destinado à 
compra de alimentação e 
itens essenciais em super-
mercados diferentes até que 
o valor seja esgotado. Está 
descartada a possibilidade 
de aquisição de bebidas 
alcóolicas e cigarros. Os 
critérios para a seleção 
das famílias beneficiadas 
contam com grau de vul-
nerabilidade, como meio 
de complementar outras 
políticas públicas do Plano 
de Segurança Alimentar do 
Governo do Estado.


