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Cidades relatam desabastecimento
de medicamentos na saúde pública
Pindamonhangaba, Taubaté e outras oito cidades assinaram nota conjunta para explicar problema
Da Redação
RMVale

Secretários municipais de
dez cidades do Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira
assinaram uma nota em
conjunto, informando sobre
falta de medicamentos, que
têm ocorrido com frequência
nas cidades ao longo deste
ano. A nota traz as assinaturas de Pindamonhangaba,
Taubaté, Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da
Serra, São Luiz do Paraitinga,
Tremembé, Santo Antônio do
Pinhal, São Bento do Sapucaí
e Campos do Jordão.
A nota tem cunho informativo e traz como objetivo
esclarecimentos aos moradores desses dez municípios.
“Destacamos que a situação
não é falta de planejamento
ou desorganização de trabalho dos municípios e sim
reflexo do desabastecimento
nas farmácias e dispensários
por conta das circunstâncias
e conjuntura nacional", cita
um trecho do documento,
divulgado neste mês.
Em Pindamonhangaba,
a secretaria municipal de
Saúde confirmou desabaste-

cimento parcial de medicamentos que são distribuídos
à população. Alguns remédios estão em falta e outros
sofrem com atraso na reposição. O município recebe algumas remessas com tempo
de entrega prolongado, o que
gera demora para repor os
medicamentos.
Amoxilina, carvedilol, setralina, clobazam, cefalexina,
complexo vitamínico, morfina, levitracetam e prednisona
são alguns dos medicamentos
que estão em falta ou com
atraso na recomposição ao
município. Outros 18 medicamentos também foram
listados entre os que estão em
desabastecimento parcial ou
total. Em Taubaté são 14 medicamentos nessa situação.
O problema acontece, de
acordo com os municípios, ao
longo deste ano e causa, além
do baixo estoque, no atraso
do recebimento de novos
envios. Os medicamentos tem
como destino as farmácias
municipais ou a distribuição,
que normalmente é feita nos
postos de saúde, de acordo
com a necessidade dos moradores.
A situação relatada pelos
municípios do Vale do Paraí-
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Prateleiras vazias têm sido imagem corriqueiras em postos e hospitais da rede pública de saúde; prefeituras cobram atenção à RMVale

ba é reflexo de um problema
que atinge regiões de todo
o país. Segundo o Conselho
Nacional de Saúde, há risco de desabastecimento. O
CNS emitiu um comunicado

alertando sobre esse perigo,
após ter feito uma pesquisa
com farmácias, hospitais e
clínicas de cidades brasileiras
e ter constatado que mais de
49% dos estabelecimentos

pesquisados têm encontrado
dificuldades para compra de
insumos ou medicamentos.
As solicitações para entrega
de remédios, em alguns casos,
levam mais de trinta dias.

O Ministério da Saúde,
responsável pelo envio dos
medicamentos, foi procurado
pela reportagem do Jornal
Atos e não se manifestou até
o fechamento desta edição.

Prefeitura de Pinda avança na regularização fundiária
e entrega mais de duzentos títulos em Moreira César
Moradores da Vila São Benedito são contemplados com títulos de legalização; Isael pretende expandir ação para mais locais
Foto: Bruna Silva

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Avançando nas medidas
de regularização fundiária,
o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues (PL),
entregou, recentemente,
241 novos títulos de regularização fundiária para
os moradores da Vila São
Benedito, em Moreira César.
De acordo com a Prefeitura,
a população local aguardava
a documentação há cerca de
cinquenta anos.
A medida faz com que os
moradores se tornem de
maneira efetiva donos dos
próprios imóveis, pois os
títulos são de propriedade
e posse. De acordo com
dados da Prefeitura, 112
deles são de interesse específico e 119 social. A ação
integra o programa “Meu
Bairro é Legal”, que busca

regularização fundiária. O
projeto é visto como o maior
programa de regularização
de Pinda e já atingiu mais de
quarenta bairros. A medida
ocorre por meio de três
frentes de trabalho: Governo
do Estado, Itesp (Fundação
Instituto de Terras do Estado de São Paulo) e também
pelo departamento de Regularização Fundiária.
A secretaria de Habitação
estima que mais de trezentos imóveis sejam regularizados até o fim ano, numa
segunda fase do projeto.
Estes não conseguiram ser
contemplados neste primeiro montante, pois houve
falta de documentação.
“São mais de cinquenta

anos de espera da população por esses títulos do
bairro. O ato valoriza os
imóveis e garante segurança jurídica. A equipe da
Habitação e do Itesp, estão
de parabéns pelo empenho
nesta questão fundamental
para o município”, ressaltou
o Domingues.
Anteriormente, os moradores dos bairros Castolira,
Jardim Princesa e Nova Esperança também receberam
as documentações. Segundo
a Prefeitura, as dúvidas
sobre o processo de regularização podem ser sanadas
na sede da secretaria de
Habitação, que fica na rua
Doutor Monteiro de Godoy,
nº 445, no Bosque.

Contêiner instalado em frente a Prefeitura de Pindamonhangaba; cidade aposta na troca de material entregue

COMPRA CERTA
New Creta

| Soliva Motors |

|

SIGA-NOS

@hyundaisoliva

2

19 DE AGOSTO DE 2022

Com 120 vagas, Prefeitura de Cruzeiro
anuncia mutirão de castração de animais
Ação contempla apenas cães e gatos de famílias carentes; cidade totaliza quase mil pets operados neste ano
Foto: Arquivo Atos

Da Redação
Cruzeiro

Buscando conter o aumento
de cães e gatos abandonados
pelas ruas de Cruzeiro, a Prefeitura confirmou na última
terça-feira (16) que promoverá
um novo mutirão de castração.
Com 120 vagas disponíveis, a
ação de controle populacional
de animais terá suas inscrições
abertas na próxima semana.
Segundo a atual gestão municipal, do prefeito Thales Gabriel
Fonseca (PSD), o mutirão contemplará apenas cães e gatos
de moradores de Cruzeiro
registrados no CadÚnico (Cadastro Único), ferramenta do
Governo Federal, que reúne
dados de famílias carentes e
facilita o acesso a benefícios
sociais.
Podendo solicitar a castração
de até dois animais, os donos
devem comparecer, entre as
próximas quarta (24) e sexta-feira (26) à sede do Cean
(Centro de Apoio ao Animal),
que fica na rodovia Deputado
Nesralla Rubez, nº 2.760, no
bairro Vila Juvenal. Na ocasião,
o morador deve apresentar o
comprovante de endereço, RG,
CPF e o CadÚnico atualizado.

Cirurgia de castração realizada em Cruzeiro; Prefeitura abre 120 vagas para campanha de controle populacional de animais no município

De acordo com a Prefeitura,
a previsão é de que o mutirão
seja realizado no início de
setembro. A direção do Cean
entrará em contato com os
donos informando as datas em
que deverão levar os pets até
à unidade.
Além de revelar que desde o
início deste ano foram castrados 967 animais na cidade, a
assessora de Direção do Cean,
Ana Cláudia Ribeiro, apontou
os benefícios que o procedimento traz aos cães e gatos. “A
castração é um
processo indolor que previne
não apenas a reprodução, mas
também o aparecimento de
diversos problemas de saúde,
como tumores de mama e
cistos ovarianos em fêmeas
e o aumento da próstata em
machos. Indicada por veterinários, a operação também reduz
o risco de contaminações,
melhora o comportamento
dos bichinhos e aumenta suas
expectativas de vida”.
A assessora explicou ainda
que só serão submetidos à castração os animais que tiverem
entre seis meses e oito anos
de idade. Para que possam ser
operados, os cães precisam
pesar no máximo trinta quilos
e os gatos sete quilos.

Isael Domingues anuncia nova iluminação 100% LED
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Com foco em inovar e dar
mais um passo em direção
à “Cidade Inteligente”, o
prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues (PL),

anunciou, na última semana, o projeto que deve
tornar a iluminação pública
em 100% LED. A iniciativa
contempla ainda “postes
inteligentes”.
O trabalho deve substituir
mais de 23 mil lâmpadas
convencionais do município

por LED. Conforme o projeto, serão três luminárias:
as convencionais para ruas
e avenidas, as decorativas
para parques e praças e
as de formato refletores
para campos e quadras de
esportes. A cidade deve receber também iluminação

colorida para monumentos
e prédios históricos.
“Pindamonhangaba caminha a passos largos para o
futuro. É a transformação da
cidade. Hoje, temos uma expectativa muito grande em
relação a este projeto. Em
pouco meses, até o fim do

ano, já teremos a realidade.
Com melhorias nos nossos
indicadores, com ruas do
centro e dos bairros mais
iluminadas e mais seguras
para o comércio, para a casa
das pessoas, nas praças,
quadras, LED para todos.
Isso é pensar no futuro, em

modernidade, é fazer gestão
para o cidadão, é melhorar
a qualidade de vida”, enfatizou o chefe do Executivo,
Isael Domingues (PL).
Todo o trabalho será desempenhado pela Ilumitech,
empresa vencedora do certame licitatório. A expectativa
é que a troca das lâmpadas
ocorra em até seis meses.
Por outro lado, o contrato
municipal é de cinco anos
e a empresa deve realizar o
georreferenciamento, etiquetamento dos postes e troca
de relés, luminárias e braços
de iluminação pública. É esperado que alteração gere
também economia.
O Município estima que
haja queda de 60% na conta
de energia elétrica, o que
equivale a R$ 330 mil mensais. Outra novidade do projeto são os postes inteligentes
que contarão não somente
com iluminação pública, mas
também com câmeras de monitoramento, ponto de WI-FI,
telas informativas, botão de
pânico e também antenas
para sinal 5G de internet.
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Imóveis à Venda

ximo à Aeronáutica,
2 quartos sendo 1
suíte, varanda Gourmet, área de laser.
Valor: R$ 350mil Telefone: 99156-9136

Roseira: Vendo terreno em Roseira velha, no bairro Nossa
Senhora da Piedade,
7x20. Imperdível! Valor: R$ 70.000,00.
Telefone: (12) 3646Piquete: Vendo sítio
2288
em Piquete, com 32
alqueires, floresta
nativa, água crisGuaratinguetá: Ventalina, com várias
do apartamento prónascentes (cacho-

eira dentro). Casa
para residência com
2 quartos. Lago de
1.000m² com sistema de drenagem.
L ago or nament al.
Documentação Ok.
Vasto pomar de frutas. Valor: R$

Imóveis para alugar

Caraguatatuba: Casas para temporada
e finais de semana,
com ótimos preços
para o pacote de ano
novo. Não fique sem
curtir a praia, ainda
dá tempo, reser ve
480.000,00 Telefone: já a sua! Valor: R$
2.600,00. Telefone:
(12) 99764-7239
(12) 99763-0693

Potim: Vendo ampla
chácara, com 3 suí- Pindamonhangaba:
tes, sala, cozinha, Diferencial em belíssima casa! Armários
de madeira. A sala
PREFEITURA DE LORENA
acomoda 2 ambienHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PE Nº 28/2022 - PROC. Nº 339/2022
tes com uma delicioO Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados
sa lareira, além da
para o atendimento ao pregão acima referido, registrados em atas juntadas aos
graça de um jardim
autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,
de inverno. Localicujo objeto é registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios
zação privilegiada,
para as refeições dos servidores da Secretaria de Serviços Municipais, de
com 3 suítes, quintal
espaçoso e ainda 4
gêneros alimentícios para os eventos realizados pela Secretaria de Assistência
vagas cobertas de
e Desenvolvimento Social, e de filtro de papel e coador de café para diversas
garagem. Valor R$
Secretarias, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO e autoriza
3.000,00. Telefone:
a contratação da empresa vencedora:
(12) 99629-3187
Empresa: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI – CNPJ:
32.602.152/0001-50 – Vencedora dos lotes: 01, 02 e 05 – Valor Total: R$
138.995,05 ( centro e trinta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e
Roseira: Hotel novo!
Quar tos amplos,
cinco centavos).
com banheiro e TV,
DATA DA ASSINATURA: 17/08/2022.
camas box confortáveis, recepção e
sala de TV. Diárias a
PREFEITURA DE LORENA
partir de 80,00 indiHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – TP Nº 13/2022 - PROC. Nº 300/2022
vidual e 160,00 casal
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados com direito a café da
para o atendimento a tomada de preço acima referido, registrados em atas manhã! Faça a sua
juntadas aos autos, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, reser va! Telefone:
cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia (12) 3646-2304
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA ESTRADA DO MARQUES, BAIRRO SANTA RITA, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, o Sr. Prefeito Municipal São Sebastião: Alugo
casa em condomínio
HOMOLOGA e ADJUDICA e autoriza a contratação da empresa vencedora:
fechado na praia do
Empresa: F. R. DA S. OLIVEIRA ME - CNPJ: 33.099.975/0001-78
Juquei. Condomínio
Valor Total: R$ 336.001,76 (trezentos e trinta e seis mil, um real e setenta e seis conta com equipe de
centavos) - DATA DA ASSINATURA: 16/08/2022.
segurança, câmeras.
Casa com 2 quartos,
3 banheiros, 2 vagas
PREFEITURA DE LORENA
na garagem. Valor:
R$ 2.800,00. TelefoTERMO DE REVOGAÇÃO DE LOTE
ne: (12) 99667-0766
Pregão Eletrônico nº 28/2022 – Processo nº 339/2022
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO dos Lotes 03 e 04 do
PE 28/22, Processo 339/22 que tem por objeto registro de preços para aquisição
Guaratinguetá: Aluparcelada de gêneros alimentícios para as refeições dos servidores da Secretaria
ga-se Bela Fazenda
de Serviços Municipais, de gêneros alimentícios para os eventos realizados pela
Histórica com CaSecretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e de filtro de papel e coador
sarão do século 19
restaurado em estilo
de café para diversas Secretarias, tendo em vista que o presente certame que os
Suíço com aquedulotes permaneceram desertos, conforme consta na Ata de Sessão Pública. Os
to e roda d'agua giautos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no
gante no interior da
horário das 09h00 às 17h00, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração,
construção. 5 amplas
situada à Av. Cap. Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP.
suítes com ar condicionado e ventilador
de teto, aquecedor,
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
grande piscina com
c ozinha c aipira e
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo anexo com fogão a
lenha, forno e churem vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem rasqueira, cozinha
por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer ampla no casarão,
pessoalmente ou por intermédio de procurador, mediante procuração sala de jantar com
de 18 lugares
pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 mesa
e 3 amplas sala de
(trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, estar e wi-fi. Valor:
localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, R$ 3.500,00. Telefono horário das 10h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não ne: (12) 99622-3094

comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo
para o qual foi aprovado, são eles: PAULO M FONSECA FILHO RG:
342194252; LUIS E T S SOUZA RG: 17758991; GABRIELA S SOUSA
RG: 375084381; ANA M PORTUGAL RG: 25385751X; EDUARDA C
SANTOS RG: 224045880; VINICIUS A RODRIGUES RG: 441412373;
SAMANTHA R S A ALMEIDA RG: 422950397; DIEGO A M TAJES RG:
437685305; JULIANA M S S BASSANELLI RG: 403814716; PATRICIA
R HERIODES RG: 409234758; JANIA M P S BENTO RG: 185966652;
CLAUDIA V S OLIVEIRA RG: 206081066; CINTIA P D MAGRANER RG:
409231666; CAROLINA J REIS RG: 442747032.
Lorena, 12 de agosto de 2022.
Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal
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Piquete: Somos uma
Fazenda histórica
da época do Café,
à disposição para a
realização de eventos de médio e grande por te, ou seja,
recebemos grupos
apenas acima de 30
pessoas, tanto para
passar o dia quanto
para eventos com
hospedagem! Telefone: (12) 3156-3171
Cunha: A luga - se
c as a em c hác ar a
para temporadas,
próximo à estrada
Cunha-SP. Capacidade para 10 pessoas, em 2 quartos,
2 beliches em casa,
1 quar to com suíte. Piscina, campo,
mesa de ping-pong,
piscina natural no
rio e muita beleza
e ar puro. Valor: R$
5 0 0,0 0. Telefone:
(12) 99613-0145
Guaratinguetá: Alugo
ponto comercial, salão de 80m, 2 banheiros, cozinha de 20m;
área de luz 10m, depósito de 10m. Valor
2.500,00 Telefone:
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulista: Pousada Canção
Nova, oferece hospedagem com conforto,
tranquilidade e qualidade. Localização
privilegiada. Telefone: (12) 2102-0704
Taubaté: faço frete e
carreto para Vale. F:
99250-1809
Pindamonhangaba:
Apartamento de cober tura duplex no Pinda: presto servic e n t r o . A l é m d a ço de digitação. F:
ótima localização, 99600-3571
conta com vista para
Serra da Mantiqueira. Composto por 4 Pinda: presto serviquartos, com armário ço de eletricista. F:
embutido, sendo 3 98887-6818
suítes, 5 banheiros,
cozinha, ampla lavanderia, mezanino, Pinda: faço imposto
2 vagas na garagem, de renda. F: 99775sala para 2 ambien- 6073
tes. Valor: 2.800,00.
Telefone: (12) 988408172
Pindamonhangaba:
Mesa/bancada para
cozinha ou área
Guaratinguetá: Alu- gourmet. Feita sob
go apartamento no encomenda, em marBeira Rio I, 2 quar- cenaria conceituatos, sala, cozinha, da. Ótimo material e
banheiro e área de acabamento. Resisser viço. Garagem tente. Largura 75cm
para 1 carro. Telefo- comprimento 150cm
ne: 99676-2284
altura79cm. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(21) 98377-3095
Cunha: Pousada Siriema. Instalações
modernas, possuin- Ubatuba: Sou repredo 5 suítes equipa- sentante independas com TV, frigobar dente da Omnilife.
e wi-fi. Telefone: (12) Empresa Mexicana,
997158337
no Brasil que atua
no ramo de Nutrição
com tecnologia miceGuaratinguetá: Alu- lização. A absorção
ga-se apar tamen- dos nutriente é de
to no Jardim Rony, 9 9%. A limenta as
1.200 + Condomí- células no tempo de
nio. Telefone: 99748- 5 a 10 minutos. Valor:
8386
R$ 160,00. Telefone:
(24) 99327-8597
Aparecida: Pousadas
perto do Santuário
Nacional. Ambiente
familiar e tranquilo
para você e sua família descansar. À
20 0m da primeira
capela da Cidade.
Telefone: (12) 997821892
Guaratinguetá: Aluga-se casa, com
um quarto, cozinha,
banheiro, área de
serviço. Próximo ao
centro, supermercado, padaria. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(11) 98321-6852
Cunha: Venha desfrutar de muita paz
e tranquilidade curtindo um friozinho.
Casa simples, tipo
rancho, com fogão
a lenha, lareira, tv,
freezer, quarto para
casal. Telefone: (12)
3111-2304
Guaratinguetá: Alugo excelente ponto
comercial no bairro
Campo do Galvão.
160m², 2 banheiros,
frente para o Shopping Buriti. Valor:
R$ 3.500,00. Telefone: (12) 99784-7766
Cruzeiro: Aluga-se
casa, com sala, quarto, cozinha, banheiro.
Caução ou fiador:
(12) 98154-5405
Guaratinguetá:
Alugo excelente
apartamento com 3
quartos. Espaçoso,
bem arejado e bem
localizado. Próximo
a pontos comerciais,
escolas e pontos de
ônibus. Telefone: (12)
99792-1992
Pindamonhangaba:
Casa para locação
na avenida principal
do bairro Mantiquei-

Guaratinguetá: Projetos de interiores e
aprovações em geral.
Desenvolvimentos
de estudos, Anteprojetos e projetos completos de edificações
para aprovações em
órgãos públicos e
regularizações. Projetos elaborados com
a intenção de unir
estética e funcionalidade de acordo com
os requisitos necessários para cada ambiente. Telefone: (12)
98202-9918
Ubatuba: Pet Sitter
em domicílio! Cuidadora de animais em
domicílio, se você
vai se ausentar e não
tem onde deixar seu
bichinho, não se preocupe mais. Eu tomo
conta dele com todo
carinho no aconchego do seu lar. Telefone: (12) 99745-8751
Caraguatatuba: Tenho larga experiência
em instalação e manutenção de aquecimento solar para banho e piscina! Estudo
propostas! Telefone:
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa
Onze Cães. Produtos de qualidade e
toda atenção que seu
amiguinho merece.
Agende sua hora.
Telefone: 3153-2159
Pindamonhangaba:
Eletricista Residencial! 50.00 a visita.
Serviços de instalação e manutenção
elétrica para combinar no local o valor
do serviço. Telefone:
(12) 99126-0393
Guaratinguetá: Atendimento domiciliar
em Psicologia. Residências, clínicas de
recuperação, casas
de repouso, hospitais, escolas e empresas. Avaliações,
laudos, atendimentos, acompanhamentos. Telefone: (12)
99187-4100
Cruzeiro: Assistência e consultoria em
departamento pes-

soal! Vo c ê que é
empresário e está
precisando de orientação para contratar funcionários e
gerenciar toda parte de rotinas, entre
em contato conosco
Valores a partir de
49.90. Telefone: (12)
98299-2723
Pindamonhangaba:
Manutenção especializada em geladeira e máquina de
lavar! Trabalhamos
com diversas macas.
Todas as peças utilizadas são originais!
Telefone: (12) 31056481
Caraguatatuba: Localização de vazamentos, com equipamentos eletrônicos
d e a lt a p r e c i s ã o,
atendimento, 24 horas, atendemos todo
o litoral norte. Telefone: (12) 98145-8783
Guaratinguetá: Aulas particulares de
informática para
concursos públicos
e aprendizagem individual para todas
as idades. Aprenda
tudo sobre o Sistema Operacional
Windows, Pacote MS
Office, LibreOffice,
Segurança do Sistema, Internet e muito
mais! Atendimento a
domicilio. Telefone:
(12) 99187-8420
Pindamonhangaba:
Conserto de computadores, impressoras
e celulares de todas
as marcar. Mais informações, faça o
contato! Telefone:
(12) 99218-9096
São Sebastião: Vendo lancha proline 19'
Yamaha 60hp, navegando com carreta
coletes e documentada. Pronta para
navegar! Valor: R$
16.000,00. Telefone:
(12) 98143-2394
A p a r e c i d a: A u l a s
particulares de Yoga.
Quero disponibilizar
meu ser viç o para
quem tirar interesse.
Morei na Índia e sou
formado em Yoga.
30.00 a hora! Telefone: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: Desentupidora Jr serviços. Desentupidora
de pias, desentupidora de ralos, desentupidora de lavatórios, desentupidora
de vasos sanitários,
desentupidora caixa
de expeção. Valor R$
30,00. Telefone: (12)
98246-8191

do um lar. Valor: R$
2.500,00. Telefone:
(12) 98126-4460
Diversos

Guaratinguetá: Pulseira de couro tranç ado mult imarc a,
ajustável de penas
da moda moda masculina. Cor: Marrom
e preto. Valor R$
40,00 Telefone: (12)
Pindamonhangaba: 99664-2205
Limpando de tudo!
Trabalho com limpezas de casas, escri- C a r a g u a t a t u b a :
tórios e restauran- Trabalhamos c om
tes. Lavo e passo mudas de grama da
roupas. Trabalho de mais alta qualidade
manhã, tarde e noite. direto do produtor ao
Feriados e finais de consumidor. Temos
semana! Faça seu grama Esmeralda,
orçamento. Telefone: São Carlos, Batatais
entre outras. Valor:
(12) 99113-7008
R$ 4.40. Telefone:
(15) 99779-3974
São Sebastião: Senhora de 55 anos,
busca oportunidade Guaratinguetá: Vencomo cuidadora in- do por ta pano de
fantil. Tenho disponi- prato, porta toalha de
bilidade para dormir rosto para banheiro
e viajar, nível médio ou porta fralda de
e conhecimento de bebe, em um só arinformática. Valor: tesanato. Feito de
R$ 2.000,00. Telefo- Cd e lacre de latinhas
ne: (13) 99132-6239 por apenas R$ 15.00.
Telefone: (12) 31252992
R o s e i r a: Ve n h a m
conhecer nossos
apliques TIC TAC, Cunha: Doces Orapliques loiro e fran- gânicos. Fazemos
jas de alta qualida- doces orgânicos de
de. Entrega em todo leite, etc. Todos com
o Brasil. Valor: R$ a ç ú c a r m a s c avo.
80,00 Telefone: (12) Produtos de excelente qualidade! Telefo99200-7139
ne: (11) 97106-6499
Pindamonhangaba:
Ensino de instrumentos populares, conto
gospel e popular, teoria musical, sem taxa
de matrícula. Horários flexíveis. Valor:
R$ 110,00. Telefone:
99181-5365

Caraguatatuba:
Lindíssimo f ilhote
mac hinho, c om 2
meses, de Apitz Alemão. Com pedigree,
vacina impor tada,
vermifugado, adestrado no tapetinho
higiênico. Procuran-

Guaratinguetá: Serralheria Metalser.
Portões basculantes,
portões deslizantes,
por tões pivotante,
estruturas metálicas,
soldas em geral, manutenções, automatização de portões,
toldos e luminosos.
Telefone: (12) 992274964
Caraguatatuba: Taças de vidro para
casamentos ou
eventos. Noivos, padrinhos, convidados.
Para brindes ou lembranças. Valor: R$
25.00. Telefone: (12)
99647-1854
Cruzeiro: Arrendam o s f l o r e st as d e
eucalipto no Vale
do Paraíba, a partir de 30 Hectares
para implantação de
apiár ios /c olméias
(6 meses de carência: Telefone: (12)
99640-4179
Guaratinguetá: Revistas em quadri nhos. Superman Lendas do Homem
de aço - Curt Swan e
outras. Estou fazendo todas por 110,00.
Somente para colecionares. Telefone:
(12) (12) 98312-1728
Aparecida: Vendo bicicleta aro 24, usada,
em bom estado, com
marcha. Revisão feita recentemente R$
20 0,0 0. Telefone:
(12) 99624-5618

Prefeitura Municipal de Cruzeiro
Estado de São Paulo

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 – RETIFICADO REPUBLICAÇÃO
PROCESSO DE COMPRA Nº 297/2022
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEÍCULO UTI MÓVEL
COM EQUIPE MÉDICA E EQUIPE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NECESSÁRIA À
REMOÇÃO, CLASSIFICADAS COMO AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO
“TIPO D”, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL”.
Recebimento das propostas: até as 09h30min do dia 31/08/2022
Abertura e avaliação das propostas: dia 31/08/2022 a partir das 09h31min
Início da sessão pública/lances: dia 31/08/2022 ás 10horas.
Edital estará à disposição para retirada pelo site www.cruzeiro.sp.gov.br
www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 19/08/2022.
Cruzeiro, 18 de agosto de 2022.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal
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Com caso em Ubatuba, região atinge
11 registros de varíola dos macacos
Morador com vírus segue em isolamento; infectados se dividem por seis municípios
Da Redação
Ubatuba

Aumentando a preocupação
nas famílias do Litoral Norte,
a Prefeitura de Ubatuba confirmou na terça-feira (9) o
primeiro caso de varíola dos
macacos na cidade. Com o
novo registro, subiu para 11 o
número de moradores infectados pelo vírus monkeypox na
RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte).
Em nota oficial, a Vigilância
Epidemiológica de Ubatuba
informou que o homem procurou atendimento médico, no
dia 1, em uma das unidades de
Saúde da cidade, onde exames
comprovaram a contaminação. Já que a avaliação médica
não apontou necessidade de
internação, o morador segue
em isolamento domiciliar,
porém, sendo monitorado pela
secretaria de Saúde.
Apesar de preferir não revelar a idade exata do homem,
a Vigilância Epidemiológica
afirmou que ele está na faixa
etária dos 20 aos 29 anos.
Segundo o órgão municipal,
o morador recentemente
realizou uma viagem a outra
cidade paulista, onde pode

ter sido infectado pelo vírus
monkeypox.
Além do novo caso, o segundo do Litoral Norte, a RMVale
contabiliza outros dez diagnósticos de varíola dos macacos.
Os registros se dividem pelas
cidades de Atibaia (1), Campos
do Jordão (2), Jacareí (2), São
José dos Campos (4) e São
Sebastião (2),
Doença – A OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica a varíola dos macacos como
uma zoonose viral, já que é
transmitida aos seres humanos por animais. O monkeypox
pertence a mesma família
do vírus da varíola humana,
erradicada em 1980, que no
século 20 foi responsável pela
morte de cerca de trezentos
milhões de pessoas em todo
o mundo. Em comparação à
sua antecessora, a varíola dos
macacos é bem menos grave
e mortal.
A transmissão primária do
monkeypox se dá, principalmente, por contato direto com
sangue, fluidos corporais e
lesões de animais infectados.
A transmissão secundária,
de humano para humano,
ocorre através de contato com
secreções respiratórias, lesões,
compartilhamento de objetos
e relação sexual.

Caraguatatuba deu início
às obras de recuperação das
estradas vicinais. Grande parte
dos recursos investidos são
provenientes do Município,
mas também há parceria com
o Governo do Estado de São
Paulo.
As obras de pavimentação

e recapeamento ocorrem de
norte a sul do município. Entre
elas, está o Programa de Recuperação de Estradas Vicinais, o
“Nova Vicinais”, que determina
R$ 4,4 milhões para mais de
três quilômetros da avenida
Avelino Alves dos Santos – Estrada dos Pássaros, que liga os
bairros Travessão e Pergorelli.
A expectativa é que as ações sejam finalizadas em seis meses.
“É uma via muito importante

Da Redação
Silveiras

Foto: Reprodução

Doença causa feridas em pacientes que lutam contra doença; cidades da região já registram dez infectados

Com investimento de R$ 4,4 milhões, Caraguá
inicia as obras de estrutura para o Pergorelli
Bruna Silva
Caraguatatuba

Silveiras cria
três cursos de
capacitação
profissional

que liga bairros da Região Sul.
Essas melhorias são importantes para dar mais qualidade
de vida aos nossos moradores, além de segurança aos
usuários”, salientou o prefeito
Aguilar Junior (MDB).
Ao todo, o Governo do Estado investiu mais de R$ 100
milhões em programas de
recuperação de estradas em
toda a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraiba

(12) 99148-2196

e Litoral Norte). Os anúncios
começaram a ser feitos, ainda
em julho do último ano, pelo
ex-governador João Doria
(PSDB). Entre as cidades beneficiadas estavam Monteiro
Lobato, São Sebastião, Taubaté,
Pindamonhangaba, Areias, São
José do Barreiro, Jacareí, São
Luís do Paraitinga, Cunha, São
Bento do Sapucaí e Lavrinhas.
O “Novas Vicinais” busca
recuperar estradas que apre-

sentam dados, como características geológicas e técnicas
que geram transtorno ao tráfego. De acordo com pesquisa
do Estado, grande parte das
vicinais de São Paulo foram
implementadas há cerca de
cinquenta anos e por isso
apresentam problemas, entre
os mais comuns estão desgaste, ondulação no pavimento,
buracos e erosões, além de
drenagem insuficiente. A ex-

A Prefeitura de Silveiras
abriu, no último dia 10, as
inscrições para três cursos
de capacitação profissional. A iniciativa tem como
objetivo ajudar os moradores a terem uma nova
fonte de renda e buscar
um lugar no mercado de
trabalho, no momento de
recuperaçaõ do emprego.
Os cursos de auxiliar de
cabeleireiro(a), doceiro(a)
e de maquiador(a) serão
iniciados na próxima terça-feira (18). Ministradas
por profissionais selecionados pela secretaria de
Desenvolvimento Social,
as aulas ocorrerão na
sede do Fundo Social da
Solidariedade, que fica à
rua Maestro João Batista
Julião, nº 118, no Centro.
Os interessados em participar devem se inscrever
pessoalmente no Cras
(Centro de Referência da
Assistência Social), localizado à praça Tenente
Anacleto Ferreira Pinto,
nº 6, no Centro.
A Prefeitura de Silveiras
fornecerá transporte gratuito aos cadastrados dos
bairros rurais Bom Jesus
e Macacos.
pectativa é que com a iniciativa,
os municípios com dificuldade
financeira sejam apoiados e
tenham as vias revitalizadas.

