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Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após longa indefinição, o 
Carnaval deste ano está oficial-
mente cancelado em Guaratin-
guetá. O município, que tem 
tradição na folia de escolas de 
samba e blocos de rua, foi uma 
das últimas cidades da região 
a determinar o cancelamento 
da festa. A decisão foi tomada 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSC) após forte aumento de 
procura por atendimentos de 
pessoas com sintomas gripais 
e internações por Covid-19.

O anúncio foi feito no fim 
da tarde de quinta-feira (20), 
depois de uma reunião com o 
Comitê de Combate a Pande-
mia e apresentação dos dados 
epidemiológicos.

A decisão foi acatada pelas 
agremiações carnavalescas e 
pela Oesg (Organização das 
Escolas de Samba de Guara-
tinguetá). São seis escolas 
em Guaratinguetá. Cada uma 
recebe R$ 25 mil de repasses 
feitos pela Prefeitura para este 
ano, na contrapartida de rea-
lizar apresentações culturais 
e cumprir etapas impostas 
pelo edital.

Com o cancelamento dos 
desfiles, a Oesg propôs que 
para que as agremiações não 
percam os últimos pagamen-
tos dos repasses, sejam feitas 
apresentações transmitidas 
ao vivo pelas redes sociais nos 
dias de Carnaval em um local 
restrito, com número limitado 
de componentes por escolas 
de samba e sem a presença 
de público. “Acho que a ideia 
é perfeita, a gente vai evitar 
as aglomerações e torcer para 

Com avanço de casos e internações 
por Covid, Guará cancela Carnaval
Prefeito confirma cancelamento; escolas de samba estudam estratégias para ações fechadas e restritas

que o comitê de crise aprove”, 
iniciou o vice-presidente da 
Oesg, Luciano Vagner. “Até 
então a gente tem uma ideia 
de fazer duas escolas por dia, 
com uma quantidade mínima 
de elementos e máxima para 
evitar aglomeração, simulan-
do o desfile dentro do recinto, 
transmitido via live pela Pre-
feitura”, concluiu.

Dos R$ 25 mil para cada 
agremiação, R$ 14 mil já fo-
ram pagos, segundo Vagner. 
Os demais repasses serão fei-
tos caso haja a apresentação 
no Recinto de Exposições. Ain-
da segundo o vice-presidente, 

cada escola deverá fazer uma 
apresentação na sua própria 
quadra, para substituir as 
apresentações previstas para 
as noites de samba e seresta, 
que também foram canceladas 
pela Prefeitura. Com as duas 
apresentações, as agremiações 
receberão os R$ 11 mil res-
tantes. Os eventos restritos só 
serão realizados se o Comitê 
de Saúde autorizar.

Limite – Se em dezembro 
o discurso de Marcus Soli-
va era otimista em relação 
aos números da Covid-19 no 
município e a possível realiza-
ção do Carnaval, na segunda 

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, reúne imprensa para abordar o cancelamento do Carnaval 2022; situação da Covid-19 leva à medida
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quinzena de janeiro o cenário 
mudou completamente. Antes, 
o percentual de ocupação de 
leitos era quase nulo. Agora, 
são mais de 50% de leitos de 
enfermaria e 90% de leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) do SUS (Sistema Único de 
Saúde) ocupados.

Além da Covid-19, Guara-
tinguetá acendeu o alerta 
para os casos e mortes pro-
vocadas pela variante gripal 
H3N2. Nesta semana foram 
confirmadas duas mortes, 
sendo a última oficializada 
pela secretaria de Saúde na 
quinta (20), de uma mulher 

de 57 anos, não vacinada e 
que tinha comorbidades. No 
mesmo dia um novo óbito por 
Covid-19 foi registrado, de um 
homem de 76 anos. 

“Aquele test-drive que eu 
falei que ia acontecer no final 
do ano, aconteceu. Natal, Ano 
Novo, feriados todos, férias, os 
casos explodiram”, afirmou o 
prefeito. “Tomamos a decisão 
de cancelar o carnaval de rua, 
de blocos de embalo, de ban-
das, dos desfiles na avenida, 
para evitar aglomerações. 
Saúde pública em primeiro 
lugar, preservar vidas hu-
manas, evitar a explosão de 

casos, porque quantos mais 
casos, mais variantes teremos”, 
detalhou Soliva.

Restrições – O prefeito 
confirmou em coletiva de 
imprensa que as secretarias 
de Administração e Justiça e 
Cidadania vão elaborar um 
novo decreto limitando a 
capacidade de locais, como 
bares e restaurantes, a 70% de 
ocupação. De acordo com Soli-
va, será vetada a presença de 
pessoas em pé nesses locais. 
O prefeito citou que eventos 
fechados para o Carnaval e 
demais shows ou apresen-
tações só serão permitidos 
se seguirem a publicação da 
Prefeitura, que pode ser feita 
neste fim de semana, com 
vigência a partir de 23 de 
janeiro a março deste ano.

“Todos os eventos não po-
dem haver aglomeração acima 
da capacidade de 70%, de 
acordo com a AVCB do Corpo 
de Bombeiros. Local privado 
tem que ter o AVCB, 70% de 
ocupação do público sentado, 
não pode ter aglomeração de 
pessoas em pé. Quem for fazer 
algum evento de apresentação 
de Carnaval em algum bar que 
vá acontecer nos próximos 
finais de semana, vai ter que 
seguir as normas da Vigi-
lância Sanitária para evitar 
problemas com a fiscalização”, 
destacou Soliva.

A Polícia Militar vai ampliar 
o contingente de militares na 
Atividade Delegada para refor-
çar a fiscalização de regiões 
que concentram bares e ativi-
dades noturnas no município. 
O decreto não foi publicado 
até o fechamento desta edição, 
mas terá validade a partir do 
próximo dia 23.

Prefeitura de Canas investe R$ 500 mil e implanta 
sistema de ensino Sesi na rede pública municipal
Programa deve atender cerca de novecentos alunos da creche ao nono ano; destaque para robótica

Rafaela Lourenço
Canas

O retorno das aulas presen-
ciais da rede pública municipal 
de Canas deve contar com 
uma reformulação em toda a 
estrutura acadêmica. Com um 
investimento de aproximada-
mente R$ 520 mil, a Prefeitura 
adquiriu o sistema de ensino 
Sesi (Serviço Social da Indús-
tria) para a grade curricular, 
somada a projetos de robótica.

Após um ano de análises, a 
prefeita Silvana Zanin (PDT) 
assinou o sistema Sesi de en-
sino completo para a cidade. 
A partir de fevereiro, toda a 
rede pública, desde a creche 
ao nono ano, seguirá a meto-
dologia do sistema. O projeto 

conta com a capacitação e 
qualificação dos professores 
e gestores com material didá-
tico, digital, aplicativo e oito 
kits de robótica.

De acordo com Silvana, para 
a metodologia e a capacitação 
foram investidos R$ 368 mil e 
mais R$ 150 mil com a robó-
tica, que serão pagos em dez 
parcelas.

O novo sistema será aplica-
do pelo próprio corpo docente, 
assim como a robótica, que 
terá 25 professores capacita-
dos. “A gente começa sempre 
pelos efetivos, mas entrando 
um novo, esse mesmo pro-
fessor que estará sempre 
com a gente na rede poderá 
passar essa capacitação”, fri-
sou Silvana, ao citar que os 
estudantes do primeiro ao 

nono ano terão o diferencial 
de aulas de robótica e inglês. 
Já o material digital, será dis-
ponibilizado apenas a partir 
do terceiro ano.

Segundo a chefe do Execu-
tivo, a intenção é renovar o 
projeto anualmente. Apenas a 
metodologia e as capacitações 
devem ser pagas novamente, 
já a robótica é de valor unifi-
cado. “Se a pessoa tem noção, 
no mínimo tem que ser dez 
anos. Se Deus quiser quero 
continuar com ele (sistema) 
sempre, para que os frutos 
venham ao longo do tempo. 
Não é do dia pra noite, embora 
a realidade mude. Começamos 
com o esporte e vamos então 
amarrar tudo no sistema Sesi”.

Ao todo, cerca de novecen-
tos estudantes serão benefi-
ciados. 

Outra cidade da região que 
tem essa parceria com a Fiesp 
é Cruzeiro, que implantou o 
sistema na rede pública mu-
nicipal em setembro de 2018, 
contemplando mais de trinta 
escolas.A prefeita, Silvana Zanin, em evento do Sesi ao lado de Paulo Skaf; Canas implanta sistema educacional
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A PANDEMIA E A RENDA
A maior pandemia sanitária do 

mundo vai fazer em março próximo, 
dois anos, considerando a data de 11 
de março de 2020, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde.

O país com a pandemia ficou so-
cial e financeiramente mais desigual.

Antes da pandemia, segundo o 
Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento, já colocava o 
país na sétima posição de país mais 
desigual do mundo, na frente de 
países africanos.

Em 2019, segundo estudos do 
Banco Mundial o país possuía 51,7 
milhões de brasileiros abaixo da linda 
da pobreza (salário de US$ 1,90 por 
dia – R$ 211,00) e 24,7% do total 
da população com uma renda de 
R$387,07.

Com a chegada da Covid-19, 
em março de 2020, o mercado de 
trabalho já apresentava sinais de 
fragilidade.

Segundo estudos da FGV, Centro 

de Políticas Sociais da Fundação 
Getúlio Vargas, utilizando o índice 
Gini, o país ficou na posição 0,6257, 
- quanto mais desigual, próximo de 1.

A desigualdade está intimamente 
ligada a questão da renda.

Os números indicam que houve 
uma queda significativa na renda 
da população, alcançando a cifra de 
20,1%, o tamanho da queda da renda 
da população no segundo trimestre 
de 2020, ou seja, no início da pan-
demia, considerada pelo presidente 
como uma “gripezinha”.

O interessante, a queda da renda 
da população no segundo trimestre 
atingiu diferentes níveis de perda 
no rendimento, 10% nos mais ricos, 
mas não tanto com a população de 
baixa renda.

Como sempre, os de baixa renda 
pagam o prejuízo!

Em fevereiro de 2021, no decor-
rer da pandemia, cerca de 17,7 mi-
lhões de brasileiros voltaram para a 
linha da pobreza atingindo o número 
de 27,2 milhões de pessoas.

Será que os candidatos vão se 
lembrar que o governo Dilma – o 
poste do ex-presidente Lula - autora 
desta façanha?

O auxílio emergencial trouxe um 
alento à economia impedindo um 
desastre maior na renda. 

Com a redução do valor do au-
xílio emergencial a queda da renda 
média, com efeito no índice da 
pobreza na faixa populacional mais 
necessitada.

Enquanto desenvolvia a tramita-
ção do auxílio emergencial a dificul-
dade em identificar os necessitados.

Descobriu-se uma nova categoria 
de brasileiros pobres: os “invisí-
veis”: 38 milhões de brasileiros, sem 
carteira assinada e nenhum auxílio 
assistencial.

A pandemia veio agravar outro 
flagelo social: o problema da fome!

A Pesquisa de Orçamentos Fami-
liares (POF), divulgado em setembro 
de 2020, no país 10,3 milhões de 
pessoas viviam em regime de Inse-
gurança Alimentar Grave (IA grave) 
em 3,1 milhões de domicílios.

Este nível de insegurança alimen-
tar grave significa que houve ruptura 
nos padrões de alimentação resultan-
te da falta de alimentos entre todos 
os moradores, incluindo as crianças.

Na área rural o cenário foi mais 
expressivo.

O conceito de insegurança ali-
mentar é quando não há acesso 
regular e permanente a alimentos de 

qualidade suficiente.
A pandemia chega ao mundo e 

particularmente no país no momento 
de redução da nossa capacidade de 
responder diante da fragilidade de 
nossa economia e da situação fis-
cal, mas com recursos para a classe 
política!

A história econômica do país a 
nos lembrar que em tempos de crise 
os setores mais pobres são os que 
mais sofrem.

Este fato está se tornando uma 
característica do nosso país.

Não deveria ser assim!
Por outro lado, sabemos também 

que são os primeiros a serem atin-
gidos pelas crises e os últimos para 
recuperarem este processo danoso.

Dá uma sensação de angústia!
A pandemia escancarou o trágico 

quadro da desigualdade econômica e 
social do país.

As políticas públicas e sociais 
que poderiam aliviar este drama, 
com a transferência de recursos aos 
mais pobres, mostra a sua eficiência 
limitada por restrições orçamentárias 
dos governos, nos três níveis.

É urgente que as políticas públi-
cas voltadas a proteção social da po-
pulação sejam perenes e não oscilem 
conforme o movimento da economia.

Está mais do que provado a ne-
cessidade de medidas constantes no 
combate à desigualdade de renda e 
eliminação da pobreza.

Este tema está no projeto de go-
verno de qual candidato?

 A história econômica do país 
a nos lembrar que em tempos 

de crise os setores mais pobres 
são os que mais sofrem.

“O valor está em 
eleger o menor mal, 

por horrível que seja”
 Sthendhal

Estado lança edital de 
construção do Hospital 
Regional em Cruzeiro
Governador João Doria tem agenda e pautas que vão da 
saúde à educação; tripé da saúde começa a ganhar forma

Doria e Thales Gabriel em maio de 2021, no lançamento do HR; governador lança edital

Fotos: Arquivo Atos

Marcelo Augusto dos Santos
RMVale

Com aumento na procura por 
atendimento de pacientes com 
suspeita de Covid-19, cidades da 
RMVale (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte) 
estão sem testes para identificar 
o novo coronavírus. A situação 
é a realidade dos municípios 
de Areias, Cruzeiro e Cachoeira 
Paulista. Para saber se a pessoa 
está ou não com a doença, o SUS 
(Sistema Único de Saúde) utiliza 
dois tipos de teste, o RT-PCR, na 
qual introduz haste com algodão 
no nariz e colhe material genético 
e o antígeno, que é mais conheci-
do como teste rápido.

Em Cruzeiro, a Santa Casa in-
formou em nota que suspendeu a 
testagem de pacientes não inter-
nados e uma nova remessa já foi 
comprada. A cidade aguarda um 
posicionamento dos fornecedores.

“A alta transmissibilidade de 
doenças respiratórias causou au-
mento exponencial de casos, o que 
ocasionou o desabastecimento 
global de testes nos fornecedores. 
Desta forma, os testes que ainda 
estão em nosso banco de reserva 
serão realizados em pacientes 
hospitalizados” (trecho da nota).

Também por nota, a cidade de 
Areias, que está sem testes rápi-

Cidades da RMVale enfrentam falta 
de teste para identificação da Covid
Prefeituras alegam dificuldades para compra de exames devido ao 
desabastecimento no mercado; Estado anuncia novas remessas

Leandro Oliveira
Da Região

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), lança neste sábado a 
pedra fundamental e o edital para 
construção do Hospital Regional 
em Cruzeiro. A solenidade marca 
dois dos primeiros passos concretos 
para elaboração de um centro de 
atendimentos hospitalares com foco 
nas 17 cidades das regiões do Vale 
da Fé e Vale Histórico. Batizado como 
“Tripé da Saúde’, o Regional terá seu 
núcleo principal em Cruzeiro e dois 
braços nas santas casas de Lorena e 
Guaratinguetá.

Na origem do projeto, Doria prevê 
um investimento de R$ 120 milhões 
nas obras, que serão realizadas no 
Recinto de Exposições de Cruzeiro. 
O anúncio é aguardado há quase 
oito meses pelas autoridades políti-
cas e por moradores da região. Em 
22 de maio de 2021, o governador 
anunciou, também em Cruzeiro, que 
investiria na construção do Hospital 
Regional. Porém, desde então, a 
pauta permaneceu sendo tratada nos 
bastidores e sem novidades quanto 
aos recursos investidos e prazos para 
início e término das obras.

Na época, o prefeito Thales Gabriel 
(PSC) ressaltou a importância do 
trabalho coletivo dos munícipios 
vizinhos para a conquista do Re-
gional. “Nós sabemos as carências 
da saúde aqui na região e estamos 
muito felizes, muito contentes e 
gratos ao governador João Doria 
por estar olhando esse tripé da saúde 
aqui na região do Vale Histórico e 
Circuito da Fé”.

Neste sábado, Doria vai lançar 
o edital para contratação das em-
presas responsáveis pelas obras. 
São aguardadas ainda informações 

sobre valores dos investimentos do 
governo estadual, prazos para início 
e conclusão dos serviços e quais espe-
cialidades serão concentradas nos três 
municípios. Atualmente, os pacientes 
das regiões do Vale Histórico e da Fé 
que precisam de atendimentos de alta 
complexidade são transferidos para o 
Regional de Taubaté. Em alguns casos, 
os pacientes são direcionados para 
hospitais de São José dos Campos e 
até Guarulhos.

Região – Ainda em Cruzeiro, o go-
vernador fará a assinatura do Painsp 
(Plano de Ações Integradas do Estado 
de São Paulo) e a entrega dos cartões 

do programa Bolsa do Povo Estudante. 
O Painsp contemplará os nove municí-
pios cobertos pela Diretoria Regional 
de Ensino de Guaratinguetá: Apareci-
da, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, 
Canas, Cruzeiro, Cunha, Queluz e São 
José do Barreiro.

Educação – O secretário de Estado 
de Educação, Rossiele Soares, acompa-
nhará a comitiva do governador, mas 
terá agenda paralela em Canas, para 
o anúncio oficial da construção de 
uma creche-escola no município. Essa 
solenidade está agenda para a manhã 
deste sábado, entre 9h e 11h, na Escola 
Professora Alice Vilela Galvão.

dos e os que ainda restam serão 
disponibilizados a casos graves, 
informa que “os demais testes serão 
enviados para o Adolfo Lutz. Todos 
os pacientes serão acompanhados 
pela equipe da Saúde”.

Em outros municípios, como 
Lorena, os exames que ainda estão 
disponíveis são encaminhados à 
Santa Casa de Misericórdia, que 
acolhe e trata os pacientes com 
Covid-19. “Ainda não está faltando 
teste aqui em Lorena. Nas unidades 
de saúde não tem (...) e a gente 
aguarda a chegada do Estado para 
nós. Até o momento a gente está 
conseguindo servir a Santa Casa, 
mas pode ter o risco de não ter 
amanhã em diante”, contou o secre-
tário de Saúde de Lorena, Adailton 
José Pinto.

A realidade é a mesma de Potim, 
que está realizando os testes de 
acordo com pedido médico e se-
guindo o protocolo do Estado. A 
secretaria de Saúde reforçou que 
a quantidade de testes é limitada, 
e será feita somente em casos ex-
tremamente necessários.

Já em Cachoeira Paulista, a ci-
dade chegou a emitir um alerta 
à população informando que os 
testes rápidos haviam acabado e 
com isso a testagem foi suspensa. 
Na terça-feira (18), o prefeito An-
tônio Carlos Mineiro (MDB) foi a 
São Paulo e conseguiu trazer 1,5 
mil unidades. “Ontem (terça-feira) 

fui à superintendência do Minis-
tério da Saúde com José Carlos 
Paludeto, que me atendeu e liberou 
‘in-loco’, na hora, os testes rápidos”, 
informou Mineiro. O prefeito frisou 
ainda que uma nova remessa che-
gará à cidade na próxima semana, 
enviada pela secretaria estadual 
de Saúde.

A redação do Jornal Atos procu-
rou a secretaria de Saúde do Estado, 
que informou que está adquirindo 
dois milhões de testes de antígeno 
com previsão de entrega de metade 
do quantitativo ainda na primeira 
quinzena de fevereiro, e do restante 
até a segunda quinzena. Mais um 
milhão de testes estão em fase de 
aquisição. 

A pasta solicitou ao Ministério da 
Saúde 2,5 milhões de testes para 
fortalecer a política de monitora-
mento nas cidades paulistas.

Nova onda – De acordo com 
dados da secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, a RMVale 
registrou um aumento de 160% 
no número de casos do novo co-
ronavírus.

Segundo os dados, a região teve 
938 pessoas hospitalizadas nos pri-
meiros 16 dias de janeiro. A região 
acumula 22.264 casos confirmados 
e 53 mortes. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) voltou a subir e atingiu 
57,1%, maior valor dos últimos 
seis meses.
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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 Telefone: 
(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, 
p isc 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-

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 

Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e regu-
larizações. Projetos 
elaborados com a 
intenção de unir esté-

tica e funcionalidade 
de acordo com os re-
quisitos necessários 
para cada ambiente. 
Telefone: (12) 98202-
9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 
de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Aulas 
particulares de infor-
mática para concur-
sos públicos e apren-
dizagem individual 
para todas as idades. 
Aprenda tudo sobre o 
Sistema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 

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 
c a s a m e n t o s  o u 
eventos. Noivos, pa-
drinhos, 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

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 
n° 004/2022- Edital nº 008/2022 – Proc. Adm. Mun. n° 009/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor por item.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 08 de fevereiro de 2021.
HORÁRIO DE INÍCIO: 9:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, 
Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras 
da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel 
Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 12.630-000. Email: 
licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br – Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 
3186-6010.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO 

ADITIVO Nº 02 - Contrato 11/20 – PP 112/19 – Proc. Lic. Nº711/19
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVARES
CNPJ: 14.342.477/0001-60
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 11/2020, decorrente do Processo Licitatório nº 711/2019, 
Pregão Presencial nº 112/2019, firmado em 17 de janeiro de 2020, nos termos 
previstos em sua Cláusula 2.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 17 de janeiro de 2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: A Contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste
contratual previsto na Cláusula 2.1.7.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 17/01/2022

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 10/2022SUP; 
318/2022GPRO, com fundamento no art. 25, II,c/c art.13,III e VI, da lei supracitada, 
cujo objeto consiste na contratação direta de curso para realizar a capacitação 
do servidor Alceu Moreira da Cunha Junior, Presidente do Controle Interno da 
Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E 
CONCURSOS LTDA EPP
CNPJ/MF Nº: 07.312.843/0001-72
DATA DA ASSINATURA: 25/01/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO – TP Nº 06/2021- PROC. Nº 406/21
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de 
pavimentação asfáltica em parte da estrada municipal do Pedroso - Lorena/SP, 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra conforme Projeto 
Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Composição de 
BDI e anexos.
CONTRATADA:  ROBERTO DA SILVA JUNIOR EPP- CNPJ: 30.099.249/0001-67
VENCEDORA DO ITEM: 01-VALOR TOTAL: R$ 339.532,01(trezentos e trinta 
e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e um centavo)-VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses-DATA DA
ASSINATURA: 26/01/22

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO - PE Nº 32/2021 PROC. Nº 456/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de material odontológico 
para o Centro de Especialidades Odontológicas I e II, e estratégias da Saúde da 
Família, que integrou o Edital em todos os termos e condições, quando deles a 
Secretaria requisitante tiver necessidade.
Contratada: DENTAL PREMIUM LTDA ME - CNPJ: 35.215.257/0001-45
Vencedora dos itens: 08,09,14A25,28,29, 35A46,66,67,72,73,82,83,196,197, 
202,203,206,207, 218,219,236A241,243,244,277A282,291,292,344,345, 364 A 
377,443,444,445,446,551,552, 559A568,641,642,645A660,699A704,750,751, 
760, 761, 773, 774, 777A787,789,790.
Valor total: R$ 342.929,09 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e 
nove reais e nove centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022
Contratada: N M LEMES RIBAS DE SOUZA ME - CNPJ: 16.838.363/0001-30
Vencedora dos itens:06,07,12,13,26,27,32,51,52,53,64,65,70,71, 210 A 217, 230 
A 235,242,251, 252,271,272,273,274,283A290,293,294,295,296, 305A310,313, 
314,319,320,324,325,336,337, 340,341,346,347,348,349,354,355,358A363, 
378,379,380, 389 A 394, 439, 440, 441, 442, 447 A 454, 579 A 584, 597 A 604, 
611,617A625,630,631,633A640,661,662,697,698,709,710,713,714,723, 724, 743, 
756, 757, 758, 759, 768, 769, 770, 788, 791, 792, 799.
Valor total: R$ 478.333,98 (quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e 
três reais e noventa e oito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022
Contratada: ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME - CNPJ:31.545.010/0001-36
Vencedora dos itens: 356,395,569,571,573,575,577,585,587,589,607,609,717,719.
Valor total: R$ 370.023,81 (trezentos e setenta mil, vinte e três reais e oitenta e 
um centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022
Contratada: T A INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA -
CNPJ:35.927.779/0001-70
Vencedora dos itens: 357,396,570,572,574,576,578,586,588,590,608,610,718,720.
Valor total: R$ 132.311,95 (cento e trinta e dois mil, trezentos e onze reais e 
noventa e cinco centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 01 - Contrato 11/21 – PP 78/20 – Proc. Lic. Nº569/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
CNPJ: 07.836.056/0001-20
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 11/2021, decorrente do Processo Licitatório nº 
569/2020, Pregão Presencial nº 78/2020, firmado entre os contratantes em 04 
de fevereiro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/02/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme índice 
contratual (IGPM), no percentual de aproximadamente 34,78% (trinta e quatro 
inteiros e setenta e oito centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 
57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
223.200,00 (duzentos e vinte e três mil e duzentos reais).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2022

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Nº 01 - Contrato 09/21 – PP 82/20 – Proc. Lic. Nº599/20
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: MAPDATA TECNOLOGIA,INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 66.582.784/0001-11
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato nº 09/2021, decorrente do Proc. nº 599/2020, PP nº 82/20, 
firmado entre os contratantes em 14/01/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 14/01/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reajustado o valor do contrato, conforme índice 
contratual (IGPM), no percentual de aproximadamente 17,78% (dezessete inteiros 
e setenta e oito centésimos por cento), perfazendo um montante de R$ 5.974,08 
(cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do Contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
39.574,08 (trinta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oito centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2022

Sindicato dos Servidores Municipais 
de Guaratinguetá

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Guaratinguetá, em cumprimento aos 
ditames estatutários vem através deste CONVOCAR todos (as) 
trabalhadores (as) da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá 
para a Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 
03 Fevereiro de 2022, na sede social do sindicato LOCALIZADO 
na Rua Santa Clara, 433 – Campinho – Nesta, em primeira 
convocação às 18h00min com 50% mais um dos associados e em 
segunda convocação às 18h30min horas com qualquer numero 
dos presentes e que terá a seguinte ordem do dia:
1 – Apresentação e votação das propostas para o acordo coletivo 
de trabalho 2022/2023.
OBS: tendo em vista a pandemia da COVID19, visando preservar 
a vida e a saúde de todos (as) disponibilizaremos álcool gel e 
será obrigatório o uso de mascara, além disso, será mantido o 
distanciamento necessário entre as pessoas.

Jose Eduardo Ayres
Presidente do SISEMUG

Guaratinguetá, 27 de Janeiro de 2022.
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Centro de Canas; cidade endurece medidas de combate a Covid-19 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Atlético Guaratinguetá 
começa a dar os primeiros 
passos para sua oficialização. O 
novo clube já está filiado à FPF 
(Federação Paulista de Futebol) 
e consta como equipe apta a 
disputar as competições da 
entidade, mas o foco neste pri-
meiro momento será adequar a 
estrutura para treinamentos e 
montar equipes de categorias 
de base. As competições profis-
sionais devem ficar para 2023.

O Centro de Treinamento da 
equipe será o mesmo utilizado 
pelo licenciado Guaratinguetá 
Futebol Ltda, na região do San-
ta Luzia. O espaço vai passar 
por reformas e construções 
de dois campos de futebol. Os 
trabalhos podem começar no 
próximo mês, segundo confir-
mou em entrevista ao Jornal 
Atos, o presidente do Atlético, 
Carlos Arini, o Carlito.

“A gente já tem a finalização 
do projeto com o arquiteto 
Renato Guimarães e agora já 
entra na parte dos campos, 
dos vestiários. O campo é o 
mais importante de tudo para 

Atlético Guaratinguetá se filia à Federação 
Paulista e articula a primeira temporada
Alvirrubro foca na formação de atletas da base, estruturação e abre espaço para equipe feminina

o grupo desenvolver os traba-
lhos”, afirmou Carlito.

Outra prioridade do Atlético 
Guaratinguetá é formar joga-
dores. Serão realizados testes 
nos próximos dias com atletas 
para categorias de base, come-
çando pelo sub-11. A intenção é 
criar vínculo com as promessas 
do futebol da região e implan-
tar um método de trabalho 
contínuo com todos os times 
de base além do profissional.

“A gente está pretendendo 
começar pelo sub-11, desde 
pequeno. Sub-11, 13, 15, 17. 
Acreditamos que isso é o fu-
turo e é um investimento que 
todos nós do Atlético vamos 
fazer, mas existe também o 
trabalho de formar atletas 
e seres humanos, pessoas, 
homens de caráter”, detalhou 
o empresário e dirigente, 
que revelou ainda que será 
dada prioridade inicialmente 
para jovens de Guaratinguetá. 
Posteriormente, serão abertas 
vagas para jogadores de ou-
tras regiões.

A vez delas – O Atlético 
Guaratinguetá trabalha com 
a possibilidade de criar um 
time de futebol feminino. 
Arini afirmou que o trabalho 

social, de dar oportunidade a 
jovens, ligado ao profissional, 
fará com que as meninas que 
praticam futebol na região 
tenham em Guaratinguetá 
uma oportunidade de brilhar 
dentro e fora dos campos. “A 
gente também vai investir 
no futebol feminino, fomen-
tando o futebol feminino. 
A gente chega para fazer o 
trabalho social com profis-
sionalismo”.

O lançamento oficial do 
Atlético Guaratinguetá ainda 
não tem data confirmada 
para ocorrer, mas FPF já 
confirmou a filiação da nova 
equipe da cidade.

Rival? – Após a confirmação 
de filiação, o Atlético se junta 
ao Manthiqueira, que disputa 
atualmente e anualmente o 
Campeonato Paulista (Série 
B), as categorias de base da 
Federação Paulista e a Copa 
São Paulo de Futebol. As equi-
pes usarão o mesmo estádio 
para as partidas, o Professor 
Dario Rodrigues Leite. Nes-
te ano a Laranja Mecânica 
disputou a Copinha e agora 
volta a atenção para a Série B 
do Paulista, que tem previsão 
para começar em abril.

Fotos: Reprodução

Postagem da diretoria do Atlético nas redes sociais com recado para o torcedor: " Chegamos, a bola vai rolar"

Combate à Covid-19 fica mais rigoroso em Canas
Restaurantes, bares e outros estabelecimentos passam a funcionar com capacidade reduzida a 50% do público total

A Prefeitura de Canas pu-
blicou na quarta-feira (19) 
um decreto com medidas 
restritivas de contenção 
à Covid-19. O documento 
impõe a diminuição na ca-
pacidade de clientes em es-
tabelecimentos e determina 
que a carteira de vacinação 

Gabriel Mota 
Canas

seja apresentada ao entrar 
nesses locais.

A prefeita Silvana Zanin 
(PDT) destacou que a medida 
é uma tentativa de garantir 
segurança à cidade, já que 
uma parte da população não 
tem seguido os cuidados na 
luta contra o vírus. “A cidade 
de Canas não tem hospital e 
tem um número de morado-
res que está relutante em to-
mar a vacina e, às vezes, não 

usam máscara. Então, para 
não fechar nada, reduziu-se 
o número de pessoas nos am-
bientes de festa”, justificou.

De acordo com o decreto, 
as apresentações musicais 
ao vivo estão proibidas em 
ambientes comerciais como 
restaurantes, pesqueiros, 
casas de show, casas de festa 
e similares. A capacidade de 
público nesses estabeleci-
mentos deve ser reduzida a 

50% e informada de forma 
visível no ambiente, seguin-
do o que está definido no 
alvará de funcionamento do 
local. Só é permitida música 
ambiente com o público sen-
tado, sem pistas de dança. 

O documento exige tam-
bém que os estabelecimen-
tos cobrem a apresentação 
da carteira de vacinação 
contra a Covid-19. Só deve 
ser permitida a entrada de 

adultos vacinados com a 
segunda dose ou dose única, 
para quem recebeu o imuni-
zante da Janssen.

A Prefeitura reforçou que 
os protocolos sanitários de-
vem ser seguidos, cobrando 
o uso obrigatório de máscara 
em qualquer ambiente e 
mantendo a distribuição de 
álcool em gel em todos as 
áreas da casa.

Segundo Silvana Zanin, an-
tes da divulgação do decreto, 
todos os empresários desse 
segmento foram convidados 

a participar de uma reunião 
para esclarecimentos quanto 
à mudança. Cerca de 75% 
compareceram ao encontro.

Segundo a chefe do Exe-
cutivo, a fiscalização será 
feita por meio de denúncias 
de moradores e de visitas de 
fiscais e membros da Defesa 
Civil, sem aviso prévio, a 
estabelecimentos. O desres-
peito às novas determina-
ções levará ao recebimento 
de multa e suspensão do 
alvará de funcionamento do 
estabelecimento.

Fotos: Arquivo Atos


