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Poupatempo, que ainda não teve sede definida pela Prefeitura de Lorena, ap´´os aprovação do Estado; cidade projeta novos serviços

Prefeitura de Lorena busca 
sede para Poupatempo após 
garantir unidade da Fatec
Prédio do Milton Ballerini deve concentrar duas faculdades, 
enquanto shopping da cidade é avaliado para concentrar serviços

Além de estar entre as 
cidades contempladas com 
uma unidade do Poupatem-
po, Lorena também deve 
receber a Fatec (Faculdade 
de Tecnologia do Estado de 
São Paulo) para ampliar 
a estrutura educacional 
gratuita para o ensino su-

Rafaela Lourenço
Lorena

perior. Os serviços seguem 
para a definição dos cursos 
e espaços físicos.

Os empreendimentos fo-
ram anunciados pelo gover-
nador João Doria (PSDB) no 
último dia (22), em Cruzeiro, 
junto ao lançamento do 
Programa Viva o Vale e da 
construção do hospital re-
gional para a cidade anfitriã.

Para ampliar as oportuni-
dades gratuitas de ensino 

superior e reforçar o título 
de cidade universitária, Lo-
rena contará com uma sede 
da Fatec para o primeiro 
semestre de 2022.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Ulisses Fukuda, o 
Município ofertou o prédio 
do Ciejap (Centro Integra-
do de Educação de Jovens, 
Adultos e Profissional) Mil-

ton Ballerini como sede da 
faculdade, com aproxima-
damente 15 salas, já que 
equipes do Centro Paula 
Souza, que já realizaram 
visitas técnicas na cidade, 
solicitam no mínimo seis 
salas por curso.

Lorena pleiteou quatro 
cursos: gestão de marketing 
digital, gestão de turismo, 
curso de polímeros e admi-
nistração de TI (Tecnologia 
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Prefeitura de Cruzeiro anuncia avanços e investimentos e 
interessados em novo projeto de shopping no município
Cinco empresas já teriam apostas sobre futuro centro de compras; processo de autorização da área segue em andamento

Após três anos de tratativas, 
o projeto do futuro shopping 
de Cruzeiro caminha para sua 
concretização. O local esco-
lhido, que fica na entrada da 
cidade, passa por processos 
burocráticos para liberação 
do início da obra. Na última 
semana, o prefeito Thales Ga-
briel Fonseca (PSD) revelou que 
grupos da iniciativa privada 
já manifestaram interesse em 
investir no empreendimento.

A área escolhida para a cons-
trução é o antigo galpão da 

Fabiana Cugolo
Cruzeiro

Agef (Armazéns Gerais Ferro-
viários), com 13 mil metros 
quadrados de área construída, 
e área de total de cerca de 
quarenta mil metros quadra-
dos, que atualmente está em 
desuso. O local é valorado pelo 
Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) e 
pertence a Superintendência do 
Patrimônio da União. Segundo 
o prefeito, por essa razão, o 
processo para utilização do 
prédio é complexo, e a gestão 
busca as autorizações desde o 
mandato anterior.

“A cessão propriamente dita, 
sem onerosidade, só pode ser 
dada à destinação pública ao 

imóvel. No entanto, desejamos 
destinação privada ao local, 
que é a implementação do 
shopping, neste sentindo é 
necessária a cessão onerosa. 
Para isso tem que haver uma 
autorização por parte do Iphan, 
para que possa modelar a for-
ma como será feita a reforma 
do prédio, pois se deve manter 
as características originais, 
mesmo com as adaptações para 
funcionamento do shopping”, 
explicou o prefeito. “Acredito 
que já que estamos em fase 
final do parecer do Iphan, 
voltando para a SPU, para que 
possam conceder o termo de 
cessão onerosa para a Prefei-

tura”, revelou.
Apesar da fase inicial e de 

processos ainda em anda-
mento, Fonseca destacou que 
investidores já procuram a 
cidade. “O mais importante de 
tudo isso é que já temos pelo 
menos cinco grupos privados 
extremamente interessados, 
apenas no aguardo de colo-
carmos esse chamamento na 
rua para poderem participar. 
Esse grande investimento de-
senvolverá a cidade em outro 
nível”, exaltou.

A expectativa da Prefeitura 
é que o investimento pela 
empresa que assumir o futuro 
shopping possa girar em torno 

da Informação). “O primei-
ro curso da Fatec virá no 
início de 2022, isso é fato”, 
afirmou Fukuda, ao revelar 
que Lorena deve ser con-
templada com dois cursos. 

O prédio que abriga atu-
almente o polo da Univesp 
(Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo) terá 
dois serviços realocados 
para outros prédios públi-
cos, como o EJA (Educação 
de Jovens e Adultos). Ambas 
faculdades têm cursos com 
duração de três anos, o que 
trará melhores resultados 
para a educação superior 
na cidade, segundo Fukuda. 
“Você vai ter dois polos uni-
versitários com tecnologias 
novas, então você consegue 
conjugar as atividades. Acho 
que quando você tem um lo-
cal onde a troca de informa-
ção fica maior por estarem 
no mesmo local, você tem 
uma maior sinergia”.

Quanto aos serviços do 
Poupatempo, as expectati-
vas seguem para a instala-
ção no Eco Valle Shopping.

Para o aposentado Renato 
Ramos, a unidade deve tra-
zer mais agilidade como na 
renovação de documentos. 
“É uma modalidade muito 
especial, eu, por exemplo, 
já utilizei o Poupatempo de 
São José dos Campos e ulti-
mamente o de Guaratingue-
tá, então acredito que para 
essas cidades como Lorena, 
Cachoeira e Cruzeiro vai ser 
muito benéfico”, ressaltou.

A Prefeitura ainda não 
tem informações sobre o 
tamanho da unidade e quais 
serviços devem ser ofere-
cidos no município, mas 
as expectativas são para a 
inauguração no próximo se-
mestre. “Dependemos ainda 
pra bater o martelo, como 
é que vão ser as conversas 
com o shopping e com go-
verno do Estado também, 
se viria só o Poupatempo 
ou se colocaremos outras 
situações que a gente sabe 
que o Poupatempo engloba, 
como o Detran”, explicou 
Fukuda.

Potim e Cunha 
abrem cursos 
de capacitação 
no Sebrae

As prefeituras de Cunha 
e Potim, em parceria com o 
Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas), estão com 
inscrições abertas para cur-
sos de capacitação gratuitos 
até o próximo dia 2. O foco 
está em microempreende-
dor e microempresas que 
têm tem interesse em se 
profissionalizar no ramo 
alimentício ou em prestação 
de serviços de impermeabi-
lização.

Em Cunha, o curso “Des-
complique”, com atenção 
à pessoa jurídica, conta 
com metodologia que tenta 
facilitar a aprendizagem 
dos núcleos, com ações de 
fidelização de clientes, ven-
das, fluxo de caixa, acesso à 
crédito e planejamento em 
tempos de crise.

Mais detalhes sobre a 
capacitação, online, estão 
publicados no perfil da 
Prefeitura nas redes sociais 
e no site cunha.sp.gov.br.

Em Potim, os interessados 
no setor alimentício podem 
se inscrever no curso de 
fabricação de pães e salga-
dos fitnesse, e fabricação de 
produtos de confeitaria. A 
inscrição pode ser feita na 
sede do Sebrae da cidade, 
localizado à rua Antonio de 
Oliveira, n° 149, na sala 1 
(térreo). O curso tem início 
no próximo dia 5, com aulas 
no Fundo Social da cidade, à 
rua José Camilo de Abreu, n° 
44,  no bairro Frei Galvão.

O candidato interessado 
deve apresentar RG, CPF, 
telefone, e-mail e compro-
vante de endereço. Outras 
informações no site da Pre-
feitura, potim.sp.gov.br.

Da Redação 
RMVale

de R$ 30 milhões ao longo de 
vinte anos, que será o período 
da cessão onerosa, além da 
geração de cerca de setecentos 
novos empregos diretos na 
cidade. Sobre o tempo de con-
clusão do projeto, a previsão é 
de que o contrato com o grupo 
privado seja assinado ainda 
neste ano.

“O prédio é muito bom, é 
pronto, serão necessárias adap-
tações. É o nosso desejo que 
seja entregue no final de 2024, 
mas tardar início de 2025”, 
contou o prefeito.

Histórico regional – Em Gua-
ratinguetá, o projeto do atual 
Buriti Shopping, segundo o site 

do próprio centro de comercial, 
teve início de tratativas em 
1988 e, após 13 anos, foi inau-
gurado no dia 18 de novembro 
de 2005. A construção teve o 
investimento da iniciativa pri-
vada através do grupo Terral, 
empresa com base na cidade de 
Goiânia-GO, no período do go-
verno de Júnior Filippo (PSD).

Em Lorena, o anúncio do 
Eco Valle Shopping foi feito em 
agosto de 2012 e a inaugura-
ção aconteceu em novembro 
de 2015. O grupo mineiro SFA 
(São Francisco de Assis) é admi-
nistrador da rede Eco Valle. À 
época, o prefeito da cidade era 
Fábio Marcondes (sem partido).
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Ao contrário do que se imagina, o 
problema do Brasil não está na falta de 
leis, mas no cumprimento das mesmas. 

Embora seja pauta frequente dos 
discursos a necessidade de legislação 
mais eficiente, a bem da verdade o que 
falta do país é a efetivação dos direitos 
que já são assegurados e que muitos 
desconhecem.

Muitos direitos assegurados no 
papel, postos no Ordenamento Jurídi-
co, mas poucas ou nenhuma política 
pública ou social para garantia do 
cumprimento.

No caso das pessoas que são por-
tadoras de necessidades especiais a 
situação ainda é recorrente, pois ins-
tituições públicas e privadas reiteram 
na violação de direitos básicos, mesmo 
com todo esforço para divulgação 
disso.

Ainda que o autista seja considera-
do como pessoa com deficiência para 
todos os efeitos legais, temos muitos 
autistas à margem do atendimento 
que necessitam; esperando em filas 
para atendimento, até mesmo da “boa 
vontade” e disponibilidade dos planos 
de saúde em atendê-los.

A Lei Berenice Piana e Lei Romeo 
Mion, em especial, asseguram atenção 
integral, pronto atendimento e priori-
dade no acesso aos serviços públicos 
e privados aos autista. 

De início, está expresso o direito 
ao diagnóstico e tratamento precoce. 
Mas fica o questionamento de quantos 
neuropediatras e psiquiatras infantis 
estão disponíveis na rede pública para 
atendimento. Quantas psicólogas, te-
rapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas 
existem em cada cidade ou UBS para 
atender o autista ou qualquer outro 
deficiente?

É lindo o vereador ou deputado 
vestir a camiseta azul com a fita de 
quebra-cabeça e dizer que defende 
o autista, porque participa de atos de 
conscientização, mas não apresentar 
um projeto ou requerimento de ter 
esses profissionais acessíveis ao aten-
dimento popular.

Mais ainda, dentre os Direitos bá-
sicos a integridade, tratamento digno, 
acesso à educação, saúde, moradia, o 
autista de baixa renda tem direito a 
benefícios previdenciários, passe livre, 
carteira de identificação. 

Mas na prática, lamentavelmente 
a realidade são muitos autistas sem 
acesso a tratamento básico de saúde, 
excluídos da escola e sem a inclusão 
necessária.

Não são poucas as reclamações de 
famílias que não conseguem matricu-
lar ou manter seus filhos nas escolas; 
pois ao saber do laudo, ou informação 
médica, de repente a instituição fica 
sem vagas disponíveis, ou a alegação 
de que já existe uma cota de alunos 
especiais por sala. São argumentos 
inaceitáveis, dignas de denúncias nos 

órgãos públicos inclusive no Ministé-
rio Público.

Todo autista tem direito a material 
escolar adaptado, a ter um acom-
panhante comumente chamado de 
mediador, que será uma ponte entre 
o aluno e o professor, até mesmo sis-
tema de avaliação que respeite suas 
limitações.

O gestor escolar ou qualquer outra 
autoridade não pode recusar matrícula 
de um aluno dentro do transtorno do 
espectro autista. Da mesma forma não 
pode ser cobrado da família qualquer 
valor excedente para que o aluno tenha 
acesso a adaptação e mediador. Esses 
custos necessariamente já estão nas 
despesas da escola, não devem ser im-
putados aos alunos especiais. E mais, 
caso a inclusão não seja respeitada, a 
instituição de ensino pode sofrer sérias 
consequências.

Agora voltamos aos questiona-
mentos, pertinentes e necessários, 
para tirar do papel os Direitos, quantos 
mediadores, assistentes sociais, psico-
pedagogos estão disponíveis na escola. 
Quais matérias e como os alunos são 
de fato atendido? Na nossa região, 

temos mães que relatam que o filho 
só tem mediadora para as matérias de 
língua portuguesa e matemática, e que 
por vezes uma mediadora fica com 
mais alunos de séries e salas diversas. 
Isso não é inclusão. Outras anualmente 
tem que enfrentar sérios embates para 
assegurar os direitos mínimos do filho.

Com a pandemia, o atraso no ensi-
no se agravou, mas os autistas e todos 
que necessitam de inclusão escolar, 
tiveram sua rotina totalmente atingida, 
e agora, mesmo com prioridade no 
tratamento, devendo ter o retorno às 
aulas, enfrentam grandes obstáculos.

Dentro do assunto da escola, as fa-
mílias e muitos autistas verbais relatam 
o bullying, as dificuldades sensoriais e 
a discriminação, causas relevantes para 
grande parte de evasão escolar.

O processamento do cérebro é 
diverso, mas os sentimentos são os 
mesmos, os sofrimentos suportados 
em escala maior. Uma escola que fecha 
os olhos para o bullying que ocorre 
dentro de seus portões é tão respon-
sável quanto o agressor que o pratica. 

E não estamos falando de crianci-
nhas cruéis que jogam areia no outro 
coleguinha no parquinho, estamos 
falando que a agressão não deve ser 
permitida e a escola tem que intervir 
imediatamente e coibir, com todos 
os meios necessários além de adotar 
medidas de conscientização. 

A discriminação é crime, inclusive 
do Autista. É necessário exercer os 
direitos que temos, buscar o conheci-
mento necessário para alterar a reali-
dade cruel que vitimiza tantas pessoas.

A lei existe, os Direitos estão 
expressos outorgados, mas tirar essa 
realidade do papel é de todos. 

Mais que papel, Direitos

editorialeditorial

"famílias e muitos autistas verbais 
relatam o bullying, as dificuldades 

sensoriais e a discriminação, 
causas relevantes para grande 

parte de evasão escolar"

Saúde de Guaratinguetá 
atualiza os números da 
Covid-19 e reforça Dia D 
de vacinação na cidade
Secretária mostra avanço da imunização e divulga novo público

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Durante coletiva de imprensa 
realizada na última terça-feira 
(15), na secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá, a responsável pela 
pasta, Maristela Macedo, destacou 
os números da vacinação contra 
Covid-19 e da Influenza na cidade. 
Outros anúncios foram feitos, 
como o “Dia D” de vacinação no 
sábado (19) e o lançamento de 
um aplicativo de monitoramento 
e orientação contra o novo coro-
navírus.

Os números do andamento 
da vacinação contra Covid-19 
mostram 37.275 pessoas que já 
receberam a primeira dose até a 
última terça-feira (15), e 16.996 
segundas doses aplicadas, totali-
zando 54.271 que já receberam 
alguma dose dos imunizantes. No 
dia da coletiva, o público-alvo da 
vacinação foram pessoas de 57 
anos sem comorbidades. A inten-
ção é diminuir a aglomeração nos 
pontos de vacinação durante a 
semana. A partir da quarta-feira, 
dia 16, a imunização focou o gru-
po que vai de 56 a 50 anos, sem 
comorbidades. 

O Dia D da vacinação também 
foi reforçado durante a entrevista. 

Hoje (19), o principal alvo será a 
vacinação contra Influenza, que se-
gundo a secretária, tem registrado 
baixa procura na cidade. Também 
serão disponibilizadas primeiras 
e segundas doses contra Covid-19 
para todos os grupos anteriormen-
te anunciados. “Os nossos núme-
ros de vacinação da gripe estão 
extremamente baixos. Crianças 
49%, gestantes 45%, puérperas 
41%, idosos, que são nosso foco 
principal nessa campanha, apenas 
37% se vacinaram, e profissionais 
de saúde somente 30%”, frisou 
Maristela.

O local de vacinação no Dia D 
será a praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, no Centro, que terá uma 
tenda. “Vamos levar bastante fun-
cionários para evitar aglomeração. 
A gripe é uma vacina rápida, pois 
ela não requer todas as informa-
ções que são pedidas na da Covid, e 
também não é necessária conexão 
de internet no local. Então vai ser 
algo rápido, para melhorarmos 
esses indicadores”, completou.

A vacinação na praça será das 
8h às 13h. Já a vacinação contra 
Covid-19, onde será possível re-
ceber primeira ou segunda dose, 
será realizada no Espaço Multiuso, 
também na região central, das 8h 
às 16h.

Aplicativo – Guaratinguetá lança 
na próxima semana um aplicativo 
para relatar sintomas da Covid e 
monitorar pacientes. Na ferramen-
ta, o morador pode se cadastrar, 
relatar e atualizar os sintomas. 
Logo após, recebe notificações 
recomendando procurar o Pronto 
Socorro, Hospital de Campanha, 
ou para que permaneça em casa.

Outra função será a de orienta-
ções, como avisos de campanhas 
e locais de vacinação. O nome 
do aplicativo será divulgado no 
lançamento oficial. A expectativa 
é de que aconteça na próxima 
terça-feira (29).

Aplicação de vacina contra o novo coronavírus, em postos de Guaratinguetá, Prefeitura promove novo Dia D contra a doença

Foto: Reprodução PMG
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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-

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. 

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. 
Valor R$ 2.300,00. 
Telefone: (12) 99152-
1254

Cr 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$ 
30.000,00. Telefone: 
(11) 99687-0046

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 
LORENA 

Rua.: Dr. Azevedo de Castro, 254 – Centro - Lorena 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Presidente da entidade supra, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto nos artigos 24 e 37, 
convoca os integrantes da categoria econômica por ela 
representada, para participar da Assembléia Geral 
Ordinária que se realizará dia 29 de junho de 2021, às 10 
horas em primeira convocação e 20 horas em segunda 
convocação, em sua sede social à rua Dr. Azevedo de 
Castro, 254 – Centro nesta cidade, a fim de deliberar por 
escrutínio secreto, sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 
Tomar conhecimento das contas da Diretoria Executiva, 
relativas ao exercício 2020. 
  

 
Lorena, 22 de junho de 2021. 

Elcio Alves de Carvalho - Presidente 
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Pinda entrega sede 
do Centro de Educação 
Infantil do Mantiqueira

Foto: Bruna Silva

Dando sequência ao calen-
dário municipal de inaugu-
rações, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba entregou, 
na última terça-feira (15), o 
CMEI (Centro Municipal de 
Educação Infantil) Valdira 
Morgado, no bairro Manti-
queira, em Moreira César. A 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

nova unidade promete dar 
alívio à demanda de alunos 
no local.

O Município destacou 
que no primeiro momento 
serão abertas duzentas 
novas vagas para a creche, 
que conta com dez salas de 
aula com solário, além de 
salas multifuncionais, ba-
nheiros adaptados e áreas 
administrativas, construí-

Evento de inauguração da CMEI em Moreira César, nesta semana

Secretaria de Saúde de São Sebastião amplia vacinação 
e inclui educadores físicos entre os grupos prioritários
Pessoas acima de 47 anos também já são imunizados contra a Covid-19; cidade destaca nova fase do cronograma e locais

Ampliando a campanha con-
tra a Covid-19, o prefeito de 
São Sebastião, Felipe Augusto 
(PSDB), anunciou, na última 
terça-feira (15), a imunização 
de educadores físicos. O Mu-
nicípio já iniciou a aplicação 
das doses em pessoas acima 
de 47 anos.

Segundo o prefeito, ainda 
serão divulgados, ao longo 
desta semana, os locais e data 
para a imunização dos pro-
fissionais de educação física. 
Foram estabelecidos critérios 
para que a categoria seja imu-
nizada, como a apresentação 

Bruna Silva
São Sebastião

da carteirinha CREF (Conselho 
Regional de Educação Física). 
A decisão foi tomada em con-
junto com a secretaria de Saú-
de. “Atividade física é saúde!”, 
comemorou Felipe Augusto 
nas redes sociais.

São Sebastião iniciou, re-
centemente, a imunização da 
população geral com idade 
igual ou acima de 47 anos. O 
público com mais de 18 anos, 
com comorbidades, também 
estão autorizados a receber o 

Dando continuidade ao 
projeto de revitalização 
da área central de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
iniciou, nesta segunda-feira 
(14) a fase dois da reurbani-
zação e as calçadas da Rua 
dos Andradas. A ação prome-
te trazer maior conforto aos 
pedestres.

Nesta fase, as obras acon-
tecem entre o trecho da 
rua Deputado Claro César 
até a rua Coronel Fernando 
Prestes. De acordo com os 
responsáveis, os detalhes 
do projeto deverão seguir 
os mesmos padrões da fase 
já concluída, entre o Banco 

Bruna Silva
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Secretaria de Obras inicia fase 2 da 
reurbanização da Rua dos Andradas
Orçamento supera R$ 300 mil e deve garantir a revitalização da área comercial em Pinda

Itaú e Lojas Teddy. A empre-
sa responsável pela obra é a 
Laboratório Ecolyzer Ltda, 
que viabilizou a contratação 
da empresa Tinoco Enge-
nharia para a elaboração da 
proposta. A obra contempla 
o alargamento das calçadas, 
colocação de guias e sarje-
tas, execução de drenagem e 
tubulação de águas pluviais, 
além de instalação de piso 
podotátil e ladrilho hidráu-
lico. A promessa da Prefei-
tura é que as obras tragam 
requalificação completa ao 
espaço urbano, garantindo 
segurança e acessibilidade 
aos pedestres.

O programa faz parte do 
processo de revitalização 
da área central que ocorre 
desde 2019, por meio da 

participação comunitária 
sem custos ao Município. 
Anteriormente, foi realizada 
a remodelação do Centro 
Comercial 10 de Julho, nos 
mesmos moldes. “Temos a 
certeza de que as melho-
rias que serão realizadas 
eliminarão as deficiências 
e irregularidades no pavi-
mento apontadas pelos co-
merciantes na reunião, e em 
breve toda comunidade terá 
mais conforto e segurança 
para realizar suas compras, 
assim como acontece hoje na 
fase 1 da Rua dos Andradas 
e no Centro Comercial 10 de 
Julho”, assegurou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

De acordo com a Prefei-
tura, a ação estava pro-
gramada para o final do 
último ano, mas devido a 
solicitação dos comercian-
tes para não iniciarem as 
obras naquele momento, a 
medida foi postergada para 
2021. A expectativa é que os 
trabalhos sejam concluídos 
em três meses. Ao longo 
das obras, o trecho estará 
impedido para a circulação 
de veículos.A Rua dos Andradas, que segue interditada em Pindamonhangaba para revitalização de trechos do Centro
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dos num espaço de 1,3 mil 
m². A nova unidade possui 
monitoramento, materiais e 
móveis novos para oportu-
nizar melhor atendimento e 
acolhimento às crianças, e 
também camas e berços em 
tamanho adequado para os 
pequenos.

“Vamos realizar um aten-
dimento para crianças de 
6 meses até 3 anos e 11 
meses, e já estamos nos 
preparando para no pró-
ximo ano dotar o atendi-
mento até às 19h, visando 
facilitar a vida das mães 
que trabalham”, contou a 
secretária de Educação, 
Luciana Ferreira. A expec-
tativa é que as vagas dis-
poníveis sejam destinadas 
às famílias que integram a 
lista de espera.

Durante a entrega, o pre-
feito Isael Domingues (PL) 
ressaltou que em 2017 
foi firmado um convênio 
com o Governo Federal 
que apresentou atraso no 
desembolso das verbas às 
construtoras, nos últimos 
anos. Domingues enfatizou 
que está “frequentemente 
em Brasília solicitando o 
desembolso para que pos-
samos concluir as obras 
imediatamente”.

O Município espera ainda 
entregar, no próximo mês, 
os centros educacionais do 
Crispim, Parque das Palmei-
ras e Arco-Íris.

imunizante. A vacinação ocorre 
diariamente, das 8h30 às 11h, 
nos locais conforme o local de 
residência. Há diferentes pontos 
de imunização para o público: a 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
Enseada, Quadra da Vila Amélia 
e as unidades de saúde de Ba-
raqueçaba a Boraceia.

Para receber a vacina é 
preciso apresentar CPF, do-
cumento com foto e compro-
vante de endereço. Para evitar 
aglomerações, a orientação 

da pasta responsável é que o 
morador faça o pré-cadastro 
na plataforma “Vacina Já” 
(vacinaja.sp.gov.br). As pessoas 
que são portadoras de comor-
bidades terão de apresentar a 
cópia de um relatório médico 
que ateste a condição de no 
máximo dois anos, com CRM 
do profissional de saúde. 
Para pacientes com diabetes 
mellitus e formas graves de 
hipertensão serão aceitas as 
receitas médicas.


