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Empresas elaboram reforma de 
antigo teatro municipal de Guará

Antiga Faculdade de Farmá-
cia, Teatro Municipal e sede 
da Prefeitura de Guaratingue-
tá, o prédio histórico localiza-
do na praça Homero Ottoni, 
no Centro, será reformado e 
cedido à secretaria de Edu-
cação. O processo licitatório 
para adequações do edifício 
foi aberto pela Prefeitura. 
Atualmente o prédio não tem 
funcionalidade e o espaço já 
foi alvo de requerimentos na 
Câmara sobre as condições 
estruturais e conservações.

A abertura dos editais, no 
último dia 31, divulgou as 
duas empresas para os pro-
jetos da reforma do prédio 
histórico. O valor estimado 
para essa etapa de tomada de 
preços é de R$ 375.566,67. 
"Foi publicado no Diário Ofi-
cial desse dia 31 de agosto 
a homologação de duas em-
presas de arquitetura e, ou, 
engenharia, para elaborar os 
projetos complementares do 
antigo Teatro Municipal, que 
será restaurado e reformado 
se transformando em um 
espaço educacional", citou a 
chefe de gabinete da secre-
taria de Educação de Guara-

Leandro Oliveira 
Guaratinguetá 

tinguetá, Ana Maria Almada.
Atualmente, o prédio está 

sob responsabilidade da Pre-
feitura de Guaratinguetá. 
Segundo Ana Maria, o local 
será utilizado para oficinas 
culturais e para auxiliar os 
professores da rede municipal 
de ensino.

Antes, havia a possibilidade 
de recriar neste espaço um 
novo teatro, mas com a ces-
são ao setor educacional, a 
iniciativa pode perder força. 
“Esse espaço vai ser usado 
pela secretaria de Educação 
na formação de professores 
em atividades culturais e edu-
cacionais com os alunos. Essa 
é apenas a primeira etapa do 
projeto que visa a reforma 
total deste local".

Prédio – O edifício da praça 
Homero Ottoni já foi utiliza-
do como sede da Faculdade 
de Farmácia, mas ainda é 
lembrado como o antigo 
“Theatro Municipal”, entre o 
final do século 19 até o ano 
de 1920. Sua última utilização 
foi como sede da Prefeitura 
de Guaratinguetá, até 2013, 
durante a gestão de Francisco 
Carlos (PSDB), que mudou o 
Paço Municipal para a rua 
Jacques Félix. Desde então o 
espaço se mantém fechado e 
sem utilização.

Tombado, prédio histórico deve ser destinado para planejamento da secretaria de Educação; proposta 
para espaço na praça Homero Ottoni é receber oficinas culturais e atividades da rede municipal de ensino

Antiga sede da Prefeitura de Guará, que é foco de projeto de reforma e transformação em espaço para atividades da secretaria de Educação

Fotos: Leandro Oliveira

Residencial “Bem Viver”, que enfrenta problemas estruturais mesmo após obras; reclamações persistem

Moradores do Bem Viver voltam a reclamar
de problemas estruturais no empreendimento
Relatos apontam queda de pisos e azulejos de apartamento, mesmo após a troca recente de material

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Após três anos da entrega 
das chaves, os moradores do 
empreendimento “Bem Viver”, 
em Pindamonhangaba, con-
tinuam reclamando sobre os 
problemas estruturais. Queda 
de pisos, mofos e entrada de 
água em dias de chuva estão 
entre as principais queixas.

Para a dona de casa Raquel 
Nunes, de 38 anos, o ponto 
mais crítico de seu apartamen-
to é o “alagamento” que ocorre 
em dias de fortes chuvas. 
Segundo ela, desde que fez a 
primeira vistoria notou que a 
queda de água “estava errada” 
e pediu para que a construto-
ra arrumasse o problema. A 
solução não veio e nas chuvas 
o transtorno aumenta.

Raquel estima que tenha 
perdido cerca de R$ 5 mil em 
móveis que estufaram devido a 
água que entra em seu aparta-
mento pelo rodapé do piso dos 
quartos dos filhos. O mesmo 

acontece na casa de dona Geni 
Alves, de 73 anos, moradora 
do condomínio Mogno. No 
local, o mofo apareceu nos 
últimos dois meses por conta 
da umidade.

Além dos problemas com in-
filtração, são quase unânimes 
as queixas acerca dos pisos 
instalados pela construtora. 
Ainda nos últimos meses, 
após tratativas da Prefeitura, a 
construtora responsável assu-
miu o compromisso de fazer a 
troca dos pisos e azulejos que 
caíram. Entretanto, conforme 
relato dos moradores, os aca-
bamentos voltaram a cair, pois 
há trechos com pouco cimento-
-cola e até mesmo sem rejunte.

Diversos moradores relatam 
que o mofo tem aparecido e 
prejudicado inclusive a saúde, 
agravando casos de asma, 
rinite e sinusite. Eles se preo-
cupam também com a chegada 
dos temporais, típicos da época 
de altas temperaturas. “Todo 
mundo agradece a chuva, mas 
aqui no Bem Viver a gente tem 
medo”, comentou um morador.

Por meio de nota, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
afirmou que irá apurar as 
reclamações dos morado-
res e repassá-las à Forcasa, 
construtora responsável pelo 
empreendimento, e também ao 
banco responsável pelo finan-
ciamento, o Banco do Brasil.

O Município enfatizou que 
desde que tem ciência dos 
problemas estruturais, tem 
feito articulações para solu-
cioná-los.

Fotos: Bruna Silva
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Abafados pela PRF e áudio de Jair Bolsonaro, 
protestos chegaram a quatro trechos da Dutra
Caminhoneiros abordaram caminhões contrários às pautas focadas em choque entre Presidente e STF

Depois de uma noite com 
registros de vários pontos 
de protestos na última quar-
ta-feira (8), a rodovia Pre-
sidente Dutra amanheceu 
sem manifestações nesta 
quinta-feira (9). De acor-
do com a CCR NovaDutra, 
concessionária responsável 
pela gestão da estrada, e a 
Polícia Rodoviária Federal, 
os trechos de maior foco de 
manifestações estiveram em 
Caçapava (km 130, sentido 
São Paulo); Lorena (km 52, 
sentido SP) e Pindamonhan-
gaba (km 92, sentido SP).

Os protestos, que atingi-
ram 16 estados do país, não 
chegaram ao dia seguinte 
nas estradas paulistas, en-
tre elas, a Dutra. No local, a 
reportagem do Jornal Atos 
presenciou um grupo de 
caminhoneiros abordando 
e paralisando outros que 
trafegavam pela estrada. 
Houve relatos de ataques 
com pedras e até mesmo 
pneus furados, em caso de 

Da Redação
RMVale

Movimentação no trecho de Lorena da Via Dutra durante manifestação na madrugada desta quinta-feira

resistência.
Em Lorena, um dos cami-

nhoneiros ouvidos revelou 
que os manifestantes se-
guem pauta apresentada 
pelo presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (sem 
partido), no último dia 7, 
quando atacou os ministros 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal). “Não dá para ficar 
como está. Esse STF não 
pode achar que pode fazer 
o que quer, não é assim 
que funciona”, relatou um 
caminhoneiro às margens 
da rodovia.

Mesmo citando outras 
situações como inflação, 
com destaque para o preço 
do combustível, a fala sobre 
o fechamento do Supremo e 
a destituição dos ministros, 
não conseguiram a adesão 
de colegas de profissão. Não 
foram poucos os flagrantes 
de negativa à adesão.

Além da Via Dutra, a rodo-
via dos Tamoios, que liga o 
Vale do Paraíba ao Litoral 
Norte, também apresentou 
trechos de bloqueios duran-
te a madrugada desta quin-
ta-feira. Outros 15 estados 

registraram bloqueios.
Com a manifestação para-

lisando o tráfego em alguns 
pontos, homens da PRF e da 
Polícia Militar abordaram os 
manifestantes e consegui-
ram encerrar a ação.

Além da ação policial, 
um áudio gravado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
esvaziou a manifestação: 
“Bloqueios atrapalham a 
economia, provocam de-
sabastecimento, inflação, 
prejudicam todo mundo, em 
especial os mais pobres. Dá 
um toque (sic), se possível, 
para liberar (as estradas). 
Pra gente seguir a normali-
dade”, destacou o presidente 
na gravação, que teve a au-
tenticidade confirmada pelo 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas. 
Após a liberação das vias, os 
caminhoneiros manifestan-
tes seguiram pela marginal 
da Via Dutra, monitorados 
pela PRF.

Mesmo com a dissipação 
dos protestos, desde a noite 
de quarta-feira foram regis-
tradas filas em postos de 
gasolina pela região.

Foto: Gabriel Mota 

Águas Piquete oferece canais de 
atendimento com plataformas 
centradas na experiência do cliente

Em busca de uma apro-
ximação e assertividade 
na experiência do cliente, 
a Águas Piquete tem di-
versificado seus canais de 
atendimento para auxiliar 
nas dúvidas e agilizar os 
serviços prestados.

Segundo, Sérgio Bovo, 
“com o enfrentamento da 
pandemia, o relacionamento 
com o cliente e as facilida-
des de acesso, foram fatores 
primordiais para atendê-los 
de prontidão, com canais de 
atendimento à população 
sem a necessidade de irem 
até a loja”, explica o diretor 
operacional.  

As novidades iniciaram no 
ano de 2019, com a platafor-
ma Digi Iguá, por meio desta 
ferramenta é possível emitir 
a segunda via da conta, ter 
acesso ao código de barras e 
efetuar o pagamento online 
com o cartão de crédito, ofe-
recendo mais comodidade 
aos clientes e facilitando o 
contato, frente a pandemia. 

A plataforma Digi Iguá 
pode ser acessada direta-
mente pelo site da Iguá 
Saneamento (https://www.
iguasa.com.br/aguaspique-
te) e pelo endereço www.

Da Assessoria
Piquete

digigua.com.br, a partir de 
smartphones, computado-
res e outros dispositivos 
móveis. Basta informar o 
CPF para ter acesso às no-
vas funcionalidades. Mas é 
preciso estar com os dados 
cadastrais atualizados. Os 
pagamentos também podem 
ser feitos com cartões de 
débito ou crédito direta-
mente na loja através das 
maquininhas.

A Águas Piquete também 
oferece a modalidade de 
pagamento: PIX, onde os 
usuários podem quitar suas 
faturas utilizando o paga-
mento instantâneo criado 
pelo Banco Central (BC), por 
meio do QR Code impresso 
nas faturas. Para realizar 
a transação, o cliente deve 
abrir o aplicativo de seu 
banco, optar por pagamento 
via PIX e, com a câmera, fa-
zer a leitura do QRCode dis-
ponível na fatura, confirmar 
os dados informados na tela 
e validar o procedimento.
Outra forma de comunica-
ção com o cliente, é através 
da página facebook/aguas-
piquete, onde o contato com 
a população é realizado de 
uma forma dinâmica, com 
dicas e novidades. 

A Águas Piquete, faz parte 
do grupo Iguá Saneamento, 
o qual tem o cliente, perma-

nentemente, no centro de to-
das as atividades. Com foco 
na melhoria dos processos 
com o objetivo de torna-los 
mais eficientes para me-
lhor servir as pessoas, com 
atendimento humanizado 
e disponibilizando tecno-
logias que facilitem a vida 
de todos.

Bovo reforça ainda que 
“Ouvir as necessidades dos 
moradores é fator primor-
dial da Águas Piquete, no 
qual a equipe de atendi-
mento prima por resolver 
as solicitações da população 
da melhor forma possível 
com agilidade e precisão, 
oferecendo ao cliente facili-
dades de contato”, completa 
o diretor operacional. 

O cliente também tem 
como opção o canal direto 
via Whatsapp, através do 
número (11) 99809-4959, 
uma forma de comunicação 
aos  moradores de Piquete, 
proporcionando uma intera-
ção mais direta e dinâmica, 
além de ser segura e ágil. 

A Águas Piquete tem in-
vestido cada vez mais no 
serviço de atendimento ao 
cliente, aproximando ainda 
mais nossos clientes da 
companhia, e oferecendo 
uma experiência ao cliente 
ainda mais positiva, com 
facilidades para o dia a dia.

Foco está em diversificar os canais de atendimento 
para facilitar aos clientes o acesso à empresa
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONVENIO 01/2021

O município de Lorena/SP, CNPJ nº 47.563.739/0001-75, e a OSC Instituto Beneficente Irmã 
Lourdes - IBEIL, CNPJ nº 28.544.216/0001-37 por meio da Secretaria de Saúde, celebram 
o Termo Aditivo 03, que tem como objeto a alteração da razão social da conveniada de 
Centro de Recuperação e Ação Social Instituto Rodson Lima para Instituto Beneficente 
Irmã Lourdes – IBEIL e seu quadro social, bem como autorizar a utilização do saldo 
remanescente, no valor de R$ 49.560.40 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta 
reais e quarenta centavos). Data de assinatura: 31/08/2021.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 PROC. Nº 228/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais metálicos para consertos 
e manutenção em próprios públicos do município pelo período de 12 (doze) meses, que 
integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante 
tiver necessidade.
CONTRATADA: THIPLAN COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 67.748.764/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,11,12,59,60,61,62,63,64,79,80,143,144,147,148, 149, 
150,171, 172,183,184,191,192,201,202,211,212,215,216
VALOR TOTAL: R$ 501.373,00 (quinhentos e um mil, trezentos e setenta e tres reais)
CONTRATADA: GALVÃO E RIBEIRO COM. MATS. E EQUIP. DE PESCA, ESPORTE E 
LAZER LTDA ME CNPJ: 30.435.742/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 67,68,71,72,77,78,89,90,93,94,137,138,141,142,145,146,155
,156, 169,170,179,180,193,194,195,196,219,220,225,226,233,234,239,240
VALOR TOTAL: R$ 452.685,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021 PROC. Nº 239/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material para conservação de 
próprios públicos e pontes rurais por período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP
CNPJ: 03.676.002/0001-93
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30,35,36,49,50,55,56,61,62,67, 68, 
93, 94, 99, 100, 105, 106
VALOR TOTAL: R$ 679.048,00 (seiscentos e setenta e nove mil, e quarenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2021 PROC. Nº 259/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material elétrico para manutenção 
dos próprios públicos do município, pelo período de 12 (doze) meses, que integrou o Edital 
em todos os termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver necessidade.
CONTRATADA: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 41.402.715/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 13 a 38, 41 a 46, 225,226,284,285,302,303,310,311,356,357,
362,363 - VALOR TOTAL: R$ 246.769,10 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e 
sessenta e nove reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - DATA DA ASSINATURA: 10/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 – Contrato 273/20

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
CONTRATADA: TRANSGUARÁ TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA EPP
Em conformidade com art 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93, firma-se o presente Termo de 
Apostilamento ao contrato de prestação de serviços n° 273/20, referente ao processo 
licitatório n° 569/20 SUP, assinado de acordo com a Lei n° 10520/02, Lei Federal n° 
8666/93 e Lei n° 8078/90, com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente apostila tem como objeto a alteração formal da 
Cláusula 3.1 do Contrato n° 273/20, decorrente do Processo de Licitação n° 569/20 SUP, 
firmado em 23/12/20.
CLÁUSULA SEGUNDA: A cláusula 3.1 do contrato n° 273/20 passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“3.1. Para pagamento das despesas decorrentes da execução deste Contrato, serão 
utilizados os recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias:
Nota de pré-empenho n°3252/2020
Ficha n°433:02.05;02.05.01;10;301;0034;2011;01;3.3.90.39.99;310.0000
Nota de pré-empenho n°02661/2021-01
Ficha n°497:02.05;02.05.02;10;301;0034;2011;02;3.3.90.39.99;302.0008”
Os demais dados constantes no contrato n°273/20 permanecem inalterados. O disposto 
no presente Termo de Apostilamento passa a fazer parte integrante do Processo n° 
569/20 SUP.
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 287/2021-SUP; 
5966/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na contratação de empresa especializada em realização de exames não 
disponíveis no laboratório municipal para usuária SUS Daiane Cristina Gonçalves Góis 
Ferreira.
CONTRATADA: CENTRO DIAGNÓSTICO ANDRADE LTDA EPP
CNPJ: 07.185.057/0001-51
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 301/2021-SUP; 
6667/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de fachada de identificação escolar.
CONTRATADA: GUSTAVO RODRIGUES FONTES CNPJ: 15.582.327/0001-96
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 302/2021-SUP; 
6801/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei supracitada, cujo objeto 
consiste na aquisição de bancos de madeira de praça, para a praça Baronesa de Santa 
Eulália (Praça da Matriz).
CONTRATADA: EDJALMO COSTA ABREU CNPJ: 41.795.249/0001-18
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito Municipal RECONHECE E 
RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
303/2021-SUP; 6878/2021-GPRO, com 
fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na 
aquisição de gesso sintético para atender 
ao tratamento ortopédico do munícipe 
Pyetro Augusto Duarte Zupelli, durante 
03 (três) meses.
CONTRATADA: MOGAMI IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 50.247.071/0001-61 - DATA DA 
ASSINATURA: 13/09/2021

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com fundamento no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
conforme disposição do Parecer exarado pela Procuradoria Municipal, considerando as 
justificativas constantes nos autos do presente processo, o ato de inexigibilidade de licitação 
e AUTORIZA a aquisição de Vale Transportes para os Servidores através das empresas:
Processo 306/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 307/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 308/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 309/2021
Empresa: ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba Ltda CNPJ 45.176.864/0001-05
Processo 310/2021
Empresa: Rodoviário Oceano Ltda CNPJ 07.811.161/0001-04
Processo 311/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 312/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 313/2021
Empresa: J.S. Júnior Urbano Ltda CNPJ 37.846.746/0001-20
Processo 314/2021
Empresa: Consórcio 123 “São José Passes” ME CNPJ 10.295.212/0001-05
Processo 315/2021
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0001-30
Processo 316/2021
Empresa: Rodoviário e Turismo São José Ltda CNPJ 47.530.704/0001-30
Processo 317/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Processo 318/2021
Empresa: Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda CNPJ 61.563.557/0054-37
Data da assinatura: 03/09/2021

Prefeito Sylvio Ballerini

Diversos
Guaratinguetá: Pulseira de couro 
trançado multimarca, ajustável de 
penas da moda moda masculina. 
Cor: Marrom e preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-2205

Caraguatatuba: Trabalhamos com 
mudas de grama da mais alta quali-
dade direto do produtor ao consumi-
dor. Temos grama Esmeralda, São 
Carlos, Batatais entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: (15) 99779-3974

Guaratinguetá: Vendo porta pano 
de prato, porta toalha de rosto para 
banheiro ou porta 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 Orgânicos. Fazemos 
doces orgânicos de leite, etc. Todos 
com açúcar mascavo. Produtos de 
excelente qualidade! Telefone: (11) 
97106-6499

Caraguatatuba: Lindíssimo filhote 
machinho, com 2 meses, de Apitz 
Alemão. Com pedigree, vacina 
importada, vermifugado, adestrado 
no tapetinho higiênico. Procurando 
um lar. Valor: R$ 2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Serralheria Metalser. 
Portões basculantes, portões desli-
zantes, portões pivotante, estruturas 
metálicas, soldas em geral, manu-
tenções, automatização de portões, 
toldos e luminosos. Telefone: (12) 
99227-4964

Caraguatatuba: Taças de vidro para 
casamentos ou eventos. Noivos, 
padrinhos, convidados. Para brindes 
ou lembranças. Valor: R$ 25.00. 
Telefone: (12) 99647-1854

Cruzeiro: Arrendamos florestas de 
eucalipto no Vale do Paraíba, a partir 
de 30 Hectares para implantação 
de apiários/colméias (6 meses de 
carência: Telefone: (12) 99640-4179

Guaratinguetá: Revistas em qua-
drinhos. Superman - Lendas do 
Homem de aço - Curt Swan e outras. 
Estou fazendo todas por 110,00. So-
mente para colecionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bicicleta aro 24, 
usada, em bom estado, com mar-
cha. Revisão feita recentemente R$ 
200,00. Telefone: (12) 99624-5618

Cruzeiro: Vende-se Barbie cantora. 
Duas lindas bonecas, sem qualquer 
tipo de defeito, rabisco, furos. Fun-
cionando perfeitamente. Com todos 
os itens. Entrada para MP4. Sem 
caixa. Preço negociável. R$ 40,00. 
Telefone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: Vendo lindo 
Sony Shake, 1.500 wats de poten-
ciais RMS, preço de hoje, somente 
hoje R$ 1.300,00. Telefone: (12) 
98200-8144

Guaratinguetá: Vendo título do 
Itaguara por R$ 3.000m imperdível. 
Falar com Mateus ou Cris. Telefone: 
98222-1936

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

Cruzeiro: Vendo balança digital de 
cozinha, só 35.00! Sua dieta e suas 
receitas na medida certa. Falar com 
Kelly. Telefone: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Passo título do Ita-
guará, abaixo do valor de mercado 
por motivo de mudança de cidade. 
É possível parcelar no car tão. 
Valor: R$ 4.200,00. Telefone: (12) 
99118-0142

Lorena: Gota Dagua Limpeza de 
Piscinas. Oferecemos o que já de 
melhor em qualidade nos serviços 
de tratamento e manutenção. Tele-
fone: 99253-7326

Cachoeira Paulista: Vendo filhotes 
de boxer. Filhotes vacinados e 
vermifugados. Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-1043 ou (12) 
99768-7680

Guaratinguetá: Vendo Piano Fritz 
Dobbert. Única foca. Super con-
servado, apenas com uma lasca na 
frente, sob a chave. Precisa afinar. 
Valor: R$ 3.000,00. Telefone: (11) 
94160- 2395
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Hospital de Campanha no Cidade Nova, que é sede de apoio para processo de recuperação da Covid-19

Fotos: Bruna Silva

Saúde implanta centro de recuperação 
de contaminados pela Covid, em Pinda
Unidade remodulada para combater o vírus deve auxiliar no tratamento de pacientes infectados na pandemia

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Buscando expandir o auxí-
lio e acolhimento às pessoas 
que foram contaminadas 
pelo novo coronavírus, Pin-
damonhangaba implantou 
nesta quinta-feira (9) o Cen-
tro de Tratamento Covid-19. 
Com a ação, a cidade amplia 
rede de enfrentamento à 
pandemia.

O centro funcionará no 
mesmo local em que atende 
o Hospital de Campanha do 
Cidade Nova. O espaço aten-
derá Pronto Atendimento 
para pacientes com sinto-
mas gripais, internações 
para casos graves e também 
reabilitação pós-doença.

Para a responsável pela 
secretaria de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, o Centro 
de Tratamento garantirá 
assistência médica de forma 
mais completa e eficaz “... 
desde a testagem, interna-
ção e reabilitação, com vá-
rios serviços e uma equipe 
multiprofissional, incluindo 
tratamento psicológico ade-
quado ao paciente. Basica-
mente teremos um suporte 
desde a testagem até a plena 
recuperação física e emocio-
nal do paciente”.

A pasta espera adequar-
-se ao ritmo da pandemia, 
reavaliando com dinamici-
dade e rapidez as tomadas 
de decisões e medidas de 
contenção do vírus. “Nosso 
objetivo é fornecer uma 

assistência integral huma-
nizada, evitando a dissemi-
nação do vírus, impedindo o 
surgimento de novos casos, 
centralizando o atendimen-
to por inteiro”, reforçou o 
prefeito Isael Domingues 
(PL).

Desde o início da pan-
demia, Pindamonhangaba 
registrou 18.886 casos da 
enfermidade. Segundo o úl-
timo boletim epidemiológico 
divulgado nesta quinta-feira, 
quatro pacientes estavam 
hospitalizados, sendo um na 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) e três na enfermaria. 
Com o avanço da vacinação, 
o ritmo de disseminação do 
vírus vem caindo, situação 
parecida com a registrada 
em toda região. 

Da Redação
RMVale

O Projeto Guri pror-
rogou o período de ma-
trículas até o próxima 
dia 27, para as crianças, 
adolescentes e jovens de 
6 a 18 anos incompletos 
que queiram participar 
de uma das 28 oficinas 
musicais.

Mantido pela secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo, o Projeto Guri é 
considerado o maior pro-
grama sociocultural brasi-

leiro e oferece, nos períodos 
de contraturno escolar, 
cursos de iniciação musical, 
luthieria (profissional espe-
cializado na construção e 
reparo de instrumentos de 
corda), canto coral, tecnolo-
gia em música, instrumen-
tos de cordas dedilhadas, 
cordas friccionadas, sopros, 
teclados e percussão.

Segundo o projeto, na RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) há vagas nos polos de 
Aparecida, Areias, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Campos 
do Jordão, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Lagoinha, Nati-

vidade da Serra, Roseira e 
Silveiras.

Os pais ou responsáveis 
devem realizar a matrícu-
la de forma on-line pelo 
site projetoguri.org.br e 
preencher um formulário 
disponível na plataforma 
do projeto.

Após a efetivação da ma-
trícula, será enviado aos 
alunos e responsáveis um 
link de acesso à plataforma 
de ensino remoto. Inde-
pendentemente do retorno 
presencial, alunos e alunas 
terão acesso às aulas e 
atividades por meio da pla-
taforma.

Projeto Guri prorroga período 
de matrícula para novos cursos

Câmara de Pinda aprova 
adicional de R$ 73,5 milhões

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na úl-
tima segunda-feira (30), a 
autorização para abertura 
de créditos adicionais e su-
plementares especiais de R$ 
73,5 milhões. A expectativa 
é que parte do valor seja 
destinado à Educação para 
aquisição de imóvel para a 
rede municipal.

Depois de um pedido de 
adiamento ser derrubado 
por 7 votos a 2, a autoriza-
ção do crédito suplementar 

foi aprovada por 8 a 1, 
sendo o único voto desfa-
vorável feito pelo vereador 
Gilson Nagrin (PP), que 
havia pedido a postergação 
da votação.

C o n f o r m e  o  p r o j e t o 
aprovado, o prefeito Isael 
Domingues (PL) está au-
torizado a abrir créditos 
adicionais suplementares 
ao orçamento da cidade (em 
2021 o valor definido era de 
R$ 531.380 milhões) até o 
limite de R$ 73,5 milhões. 
Desse montante, cerca de 
R$2,1 milhões serão desti-
nados para a secretaria de 
Educação, com aquisição de 

um imóvel.
No texto encaminhado 

à Câmara, o chefe do Exe-
cutivo ressaltou que “será 
indicado o recurso de ex-
cesso de arrecadação a ser 
verificado no exercício da 
Fonte Tesouro, recursos 
próprios ou decorrentes de 
cota-parte constitucional. 
(...) Esse excesso de arreca-
dação projetado é reflexo 
do atual cenário econômico, 
que tem demonstrado um 
crescimento acima do pa-
tamar pré-pandemia”.

O projeto retorna ainda 
nesta semana para a Pre-
feitura.


