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Guará projeta investimento de R$ 3,3 milhões 
para reforma do Santuário de Frei Galvão
Templo deve passar por melhorias para atrair visitantes e aumentar tempo de permanência no local

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Guaratinguetá ganhou um 
novo projeto de revitalização 
do Santuário de Frei Galvão. A 
apresentação da proposta, que 
faz parte do projeto “Circuito 
da Fé”, contou com a presença 
do secretário de Cultura do 
Estado de São Paulo, Fabricio 
Cobra (PSDB), que veio à cida-
de conferir o andamento de 
obras. A reforma, custeada por 
meio do Dade (Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias), deve receber 
R$ 3,3 milhões.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSB) destacou que a verba 
vai garantir não só a reforma 
estrutural para atender o 
visitante, como a mobilidade 
urbana planejada e o visual 
do local. “Entregamos para 
a Arquidiocese de Aparecida 
o estudo de impacto de vizi-
nhança. Tem que ver o que 
um santuário irá trazer de 
movimento de automóveis, 
fluxo de ônibus, para que 
não bloqueie a mobilidade no 
local”, explicou.

Soliva afirmou ainda que o 

projeto deve iniciar este ano, 
a começar pelas obras de in-
fraestrutura viária. A avenida 
Antônio da Cruz será dupli-
cada, com canteiro central, 
guia, sarjetas, acostamento 
e ciclovia.

Após a reunião, que contou 
ainda com o secretário de 
Turismo de Guaratinguetá, 
Felício Murade, o prefeito 
e Cobra foram até os locais 
turísticos que serão reforma-
dos. No santuário, que fica 
no bairro Jardim do Vale, 
Soliva acrescentou que será 
construído um horto, e a 
imagem de Frei Galvão será 
posta num pedestal, em um 
local mais alto.

Com a elaboração do “Cir-
cuito da Fé”, a cidade espera 
não só atrair mais turistas, 
como aumentar o tempo de 
permanência do visitante, 
gerando uma maior movi-
mentação da economia. Além 
do santuário, foram contem-
plados pelo departamento 
a revitalização do Mercado 
Municipal e o Receptivo Turís-
tico. Ao todo, o investimento 
no turismo religioso da cidade 
soma quase R$ 10 milhões.A estátua de Frei Galvão, levada em 2014 para local, onde hoje funciona o santuário do santo católico; espaço terá reforma de R$ 3,3 milhões

Foto: Arquivo Atos

Jéssica Dias
Região

As 39 cidades da RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba) estão aptas 
a receber o programa do Go-
verno Federal “Internet para 
Todos”. O evento, realizado 
na última segunda-feira, 
reuniu 2.471 prefeitos para 
assinar o termo de adesão ao 
programa.

Entre as cidades já be-
neficiadas estão Apareci-
da, Arapei, Bananal, Canas, 
Cachoeira Paulista, Gua-
ratinguetá, Silveiras, São 
José do Barreiro, Lavrinhas, 
Pindamonhangaba e Que-
luz. Estiveram presentes 
na assinatura o presidente 
Michel Temer (MDB), o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações 
Gilberto Kassab (PSD) e o 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB).

O programa “Internet para 
todos” tem o objetivo de le-
var conexão banda larga de 
alta velocidade para locais 
em que os meios convencio-
nais não atendem. A inicia-
tiva beneficiará a população 
que poderá ter seu contrato 
de banda larga por um va-
lor subsidiado, e também 
órgãos públicos como UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) 
e escolas.

Segundo o Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações, quase 
metade dos municípios bra-
sileiros (2.766) concluíram 
o cadastro. A expectativa 
é que as primeiras cidades 

Programa federal beneficia municípios 
do Vale com “Internet para Todos”

beneficiadas recebam a par-
tir de maio as antenas que 
permitirão a conexão. O 
Ministério espera que sejam 
instaladas duzentas antenas 
por dia. A conexão será feita 
pelo (SGDC) Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e Co-
municações Estratégias, que 
recebeu um investimento de 
R$ 3 bilhões.

Em Cachoeira Paulista, os 
bairros contemplados serão 
São Miguel, Embauzinho e 
Quilombo. Já em Silveiras 
será instalado uma antena 
no bairro do Bom Jesus, onde 
beneficiará quase três mil 
pessoas. Em Pindamonhan-
gaba o programa beneficiará 
um total de 11 bairros: Ribei-
rão Grande, Bonsucesso, Pi-
racuama, Campinas, Goiabal, 
Colmeia, Atanazio, Oliveiras, 

Cruz Pequena, Cruz Grande 
e Mandu.

Os bairros atendidos em 
Arapeí são o Jardim Recan-
to da Lagoa, Capitão Mor, 
Centro, Campo Alegre. Em 
Bananal serão beneficiadas 
duas localidades na primeira 
fase do programa, o Rancho 

Grande e o sertão da Bocaina. 
O programa “Internet para 

Todos” também prevê a ins-
talação de antenas de banda 
larga em escolas, hospitais e 
postos de saúde. O ministério 
firmou parcerias com outras 
pastas (Educação e Saúde) 
para viabilizar o serviço. Pág. 2

Caso de idosa no 
carrinho de mão 
é investigado
em Silveiras

A Prefeitura anunciou 
na última quinta-feira que 
abrirá uma investigação 
interna para apurar a falha 
no atendimento. O caso, que 
teve repercussão nacional, 
gerou comoção e revolta 
pelas redes sociais.
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Bastidores da Política
Sandálias da humildade

Ao vereador de Pindamonhangaba 
Roderley Miotto, que credita dentro 
de sua mediocridade quando atende 
ou presta alguma informação à im-
prensa está ‘quebrando o galho’ do 
jornalista ou veículo de comunicação. 
Além do que, não consegue conviver 
com uma dose de crítica, geralmente 
traduzida pela voz da periferia, de-
monstrando que realmente vive ‘fora 
da casinha’…

E por falar em crítica…
…rola entre os bem informados de 

Pinda que vem denúncia pela frente 
envolvendo vereadores da cidade. 
Uma delas dão conta que contem-
plados de última hora no conjunto 
habitacional recém entregue no Ara-
retama, que nem inscritos estavam, 
mas com uma ‘ajudinha’ estão com 
as chaves nas mãos. Outra está ligada 
ao desconto social do IPTU, onde um 
determinado proprietário com diver-
sas residências ‘misteriosamente’ foi 
enquadrado no programa municipal 
que isenta parte considerável do 
tributo a contribuintes dentro de um 
perfil social econômico. Cartas à pre-
sidência da Câmara, aos cuidados do 
presidente Magrão‼! 

Efeito 7 de outubro
A julgar pela reunião dos vere-

adores na casa do Dr. Paulo Neme 
(ex-prefeito de Lorena), ocorrida na 
semana passada, parece que o pen-
samento subliminar de alguns parla-
mentares é acertar a ‘saúde eleitoral’ 
e ‘pilhar’ o ex-prefeito para um ‘teste 
drive’ já nas eleições de outubro deste 
ano. Disseram que alguém ouviu por 
detrás das portas da Câmara Munici-
pal que a candidatura a deputado do 
Doutor seria a única forma de conter o 
efeito Totô para estadual, que começa 
ser difundida pelas reuniões religiosas 
e ruas e cidade e região. Perguntem ao 
Fabio Longuinho!‼

Evidências
O mercado político de Lorena dá 

como certa que uma das candidaturas 
majoritárias em 2020 deverá surgir da 
Câmara. Falam que entre os vereado-
res, o que esta pensando ser prefeito já 
conquistou apoio entre os colegas de 
Legislativo e trabalha para dissimular 
sua nova versão política na cidade 
de ‘quebra barraco’ para ‘construtor 
do futuro’. Ah! Existem outros dois 
buscando se preparar para um even-
tual convite para vice. Um mirando o 
prefeiturável Sylvio Ballerini e outro 
a candidata a sucessão de Fabio Mar-

condes, a vice Marietta Bartelega.

Saia justa
A notícia que o deputado federal 

Flavinho da Canção Nova deixou 
oficialmente o PSB, com destino ao 
PSC, repercutiu em Guaratinguetá. 
Segundo o ‘zum-zum-zum’, quem 
ficou na maior ‘saia justa’ com a ati-
tude do federal foi o deputável Regis 
Yasumura, que havia trocado sua 
filiação do PTB para o PSB porque 
intencionava uma dobradinha com 
Flavinho, de olho nos votos dos fiéis 
da Renovação Carismática. Se bem 
que segundo a turma do cafezinho do 
Ponto Chique, para o Regis trocar de 
partido, ‘é dois pilitos’…

 
Lei Seca

Tem palacianos em Guará estressa-
dos com o prefeito Marcus Soliva, por 
ter cortado o feriado da quinta feira 
santa, tradicionalmente respeitada 
pelo funcionalismo público munici-
pal. A bronca velada pelos corredores 
da municipalidade é que a medida 
quebra os 5 dias de folga, conside-
rando o feriado da segunda-feira, dia 
de São Benedito. Pelo que ouviu no 
terceiro andar da ‘casa de vidro’: “é 
pouca reza pra muito feriado”. Ou 
seja, o povo não está religioso para 
justificar este tempo todo sem expe-
diente…

Quem sabe faz ao vivo
O vereador de Cachoeira, Nenê do 

São João, promete empenho absoluto 
em sua passagem pela presidência da 
Câmara, nos dois sentidos: adminis-
trativo e político. Nesta última sexta-
-feira, durante entrevista no programa 
Atos no Rádio, o presidente anunciou 
uma série de ações estruturais na sede 
do Legislativo que não foram valo-
rizadas pelo seu antecessor. Ele está 
licitando a restauração do telhado do 
prédio, ordenou a colocação de portas 
de vidro nas salas administrativas e 
a potencialização da internet através 
de cabeamento. De acordo com Nenê, 
investimentos necessários que não o 
impedirá de fechar seu período com 
saldo positivo no comando da Casa, e 
com a possibilidade de devolver mais 
de R$ 60 mil aos cofres da Prefeitura.

A cartilha do ‘horror’
Corre na ‘boca pequena’ de Guará 

que o prefeito Marcus Soliva busca 
ocasião para reenviar para aprovação 
na Câmara o projeto que cria a ‘Car-
tilha de Ética do Servidor’, apelidada 
de ‘código do horror’ (talvez pelo 
conteúdo elaborado pelo ‘secretário 

Kids’ que restringe os funcionários da 
Prefeitura em ações e atitudes). Parece 
que a intenção de Soliva é exterminar 
do serviço público a morosidade no 
atendimento, a indiferença com a po-
pulação e entre outras, as ‘ausências 
oficializadas’ (através de licenças sem 
remuneração). Na primeira tentativa 
os vereadores aliados conseguiram 
conter votação por entenderem que a 
fase política que o prefeito atravessa 
não está propensa a mais um choque 
desta natureza.

Equacionando a questão
Enquanto Marcus Soliva analisa a 

melhor maneira de resolver o proble-
ma funcional da Prefeitura de Guará, o 
prefeito de Lorena, Fabio Marcondes 
resolveu a questão em ‘dois toques’: 
primeiro, ou seja, desde o início de 
seu mandato austeridade total; pos-
teriormente, implantou o Plano de 
Avaliação dos Servidores Efetivos, 
que pode resultar em progressão de 
função e remuneração de cada funcio-
nário. Segundo Marcondes, esta meto-
dologia é uma maneira de aumentar a 
estima e incentivar o servidor a buscar 
o melhor, e serve também para identi-
ficar os inapropriados para o serviço 
público para as devidas punições.

Vitrine eleitoral
É voz corrente, pelas esquinas de 

Cruzeiro, que a eleição para deputado 
deste ano, entre os candidatos da cida-
de, está mais propensa a demonstração 
de forças para 2020 do que interesse 
em vagas na Assembleia Legislativa 
ou Câmara Federal. De acordo com a 
patuleia, a finalidade é ver se os resul-
tados das urnas credencia algum com 
musculatura para enfrentar o prefeito 
Thales Gabriel em sua reeleição, ou 
num segundo momento, uma revela-
ção para um novo vice.

Congestionamento
Para quem apostava em apenas 

duas candidaturas a deputado por Ca-
choeira, ficou surpreso com a possibi-
lidade de cinco, talvez sete candidatos 
tentando legenda para o próximo 7 
de outubro. Segundo a especulação 
política local, João Bosco Torrada 
(PROS), Dada Diogo (PODE), Angela 
Orosco (PMDB), Domingos Geraldo 
(PR) e Claudio Gaspar (REDE). Pensa 
que para por ai? Esta semana durante 
um evento na Capital, o pré-candidato 
à presidência da República, Geraldo 
Alckmin, incentivou o ex-prefeito 
Aloísio Vieira a buscar um partido 
de legenda leve para candidatar-se à 
Câmara Federal. E ele topou!!!

Carro roubado é encontrado
em oficina mecânica de Lorena

Um jovem de 25 anos foi 
preso na última quinta-feira 
por receptação de veiculo 
roubado, em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a Polícia 
Militar recebeu a denúncia 
de que um carro produto de 
roubo estava no interior de 
uma oficina, no Parque das 
Rodovias. Ao chegarem no 
estabelecimento comercial, 
os PM's foram informados 
que um homem havia dei-
xado o automóvel no local, 

há quase um mês. Ao consul-
tarem a placa, foi constatado 
que ele havia sido roubado no 
fim de fevereiro, em Lorena. 

Informados sobre o apelido 
do suposto proprietário do 
carro, os policiais o localiza-
ram em sua residência. Ele 
informou que havia comprado 
o veículo de uma mulher que 
ele não sabia o nome, por 
R$7 mil.

O homem foi preso por re-
ceptação e recolhido à Cadeia 
Pública de Lorena.

Prefeitura promete 
punir responsáveis por 
falha em atendimento 
à idosa em Silveiras
Moradora de setenta anos é 
levada em carrinho de mão até 
Santa Casa; Executivo abre 
investigação para apurar o caso

Lucas Barbosa
Silveiras

Após a divulgação de um 
vídeo na internet que mostra 
uma idosa de setenta anos 
sendo transportada em um 
carrinho de mão para a Santa 
Casa de Silveiras, a Prefeitura 
anunciou na última quinta-
-feira que abrirá uma inves-
tigação interna para apurar 
a falha no atendimento. O 
caso, que teve repercussão 
nacional, gerou comoção e 
revolta pelas redes sociais.

Nas imagens publicadas 
em uma matéria do portal 
de notícias do grupo Globo, 
o G1, Benedita de Andrade 
aparece sentada no meio 
do transporte improvisado, 
enquanto o marido, de 69 
anos, a conduz pelas ruas de 
paralelepípedos da região 
central de Silveiras.

De acordo com a filha do 
casal, Zilda Andrade, no últi-
mo dia 4 a mãe sofreu uma 
queda e precisou ser enca-
minhada à Santa Casa. Após 
ser medicada, a paciente foi 
orientada a tomar remédios 
anti-inflamatórios por cinco 
dias, e se as dores na perna 
persistissem deveria voltar 
ao local.

Sem apresentar melhoras, 
Benedita pediu à família 
para ser levada novamente 
ao hospital no dia 9, quando 
solicitou um exame de raio-X, 
que não foi possível, já que o 
município não conta com o 

equipamento. 
Orientada a fazer o exame 

numa clínica particular de 
Cruzeiro, a idosa solicitou 
transporte à Prefeitura. Já 
que o caso não era tratado 
como urgência, Benedita foi 
informada que o veículo mu-
nicipal não a buscaria em sua 
casa, sendo necessário que 
ela se deslocasse até o ponto 
de encontro de saída da van 
que levaria os moradores para 
serem atendidos em outras 
cidades, localizado na frente 
da Santa Casa.

Segundo Zilda, já que a fa-
mília não possui carro, seu pai 
decidiu transportar a esposa 
em um carrinho de mão até 
o local, o que demorou cerca 
de vinte minutos. Indignada 
com a situação, a filha gravou 
o vídeo e o divulgou nas redes 
sociais.

Atendida em Cruzeiro, oito 
dias após ter procurado pela 
primeira vez o atendimento 
em Silveiras, a idosa foi diag-
nosticada com uma fratura no 
osso superior do pé. A família 
pagou R$ 200 pelo serviço de 
ortopedia. 

Resposta – Procurada pela 
reportagem do Jornal Atos, a 
Prefeitura de Silveiras lamen-
tou o ocorrido e informou 
que abriu uma investigação 
interna para apurar quem 
foi o responsável pelo erro. 
O Executivo salientou ainda 
que punirá o autor da falha 
no atendimento à moradora 
Benedita de Andrade.

A paciente Benedita de Andrade, que recorreu ao carrinho de mão

Foto: Reprodução
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Operação da Polícia 
Militar recupera 
carros roubados em 
Pindamonhangaba

Uma operação da Polícia 
Militar recuperou na noite 
da última quinta-feira dois 
veículos roubados em Pin-
damonhangaba.

Segundo a PM, a corpora-
ção recebeu uma denúncia 
anônima de que um veículo 
roubado na região cen-
tral do município estaria 
no Araretama. Em patru-
lhamento pelo bairro, os 
policiais encontraram o 
automóvel em uma região 

de mata.
Após coletar mais informa-

ções, os PM's se deslocaram 
até uma casa, onde encon-
traram outro carro produto 
de roubo, que havia sido 
alvo de assaltantes na noite 
anterior no Araretama. No 
momento da apreensão não 
havia ninguém no imóvel.

Um boletim de ocorrência 
foi registrado, mas até o 
fechamento desta edição 
nenhum criminoso foi preso.

Livre há 12 dias, homem é 
preso por tráfico em Lorena

Comerciante é morto a 
facadas em Aparecida

Uma operação da Polícia 
Militar apreendeu cerca 
de dez quilos de drogas, 
na tarde desta sexta-feira, 
em Lorena. Um homem foi 
preso.

O trabalho realizado por 
policiais militares da Força 
Tática prendeu um homem 

A Polícia Civil de Apareci-
da abriu um inquérito para 
investigar o assassinato de 
um comerciante de 48 anos, 
ocorrido na madrugada da 
última sexta-feira, no Santa 
Rita.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o corpo de 
João Marcio de Faria foi 

de 37 anos que havia deixa-
do o sistema prisional no 
último dia 4. Ele foi flagrado 
na rodoviária da cidade com 
oito tabletes de maconha, to-
talizando aproximadamente 
dez quilos da droga.

O homem foi levado à ca-
deia pública de Lorena.

encontrado no interior de sua 
casa, localizada na rua Padre 
Gebardo, por um vizinho, 
por volta das 9h da última 
sexta-feira. A vítima estava 
com perfurações na região 
da cabeça, abdômen e tórax.

Até o fechamento desta 
edição nenhum suspeito pelo 
crime havia sido identificado.

Morador é flagrado com 
espingarda em Potim

Baleado é encontrado 
desacordado em Lorena

A Polícia Militar prendeu 
na manhã da última quinta-
-feira um homem por porte 
ilegal de arma de fogo em 
Potim. Segundo a PM, uma 
equipe patrulhava a rua 
Alencar Correia, no Vila 
Oliveira, quando se deparou 

Um homem sofreu uma 
tentativa de homicídio na 
madrugada da última quinta, 
no Aterrado, em Lorena.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, que 
não teve a idade divulgada, 
foi encontrada desacordada e 
com duas marcas de disparos 
de arma de fogo na perna e 

com um homem em atitude 
suspeita, por volta das 10h.

Na abordagem, foi locali-
zada uma espingarda calibre 
22. O criminoso foi encami-
nhado ao Distrito Policial, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

no braço. A vítima, localizada 
por populares, foi resgatada 
pelo Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
e encaminhada ao Pronto 
Socorro, onde foi submetida 
a uma cirurgia. Seu estado é 
considerado estável. A Polícia 
Civil abriu uma investigação 
para apurar o caso.

Chuvas castigam região e Guará 
registra deslizamento de encostas
Estrada que dá acesso ao Pilões tem dois dias de interdição parcial

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As chuvas que castigaram 
a região na noite da última 
quarta-feira deixaram da-
nos em Guaratinguetá. A 
estrada que dá acesso ao 
bairro dos Pilões, na zona 
rural, ficou interditada após 
o registro de um desliza-
mento de terra. Uma ponte, 
também na zona rural, foi 
levada pela força da água.

O temporal teve início por 
volta das 19h. Até às 22h a 
chuva ainda era forte em 
alguns pontos da cidade. O 
índice pluviométrico forne-

cido pelo Cemaden (Centro 
Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Na-
turais) apontou que choveu 
mais de 41 milímetros em 
Guaratinguetá, número alto 
se considerado o curto espaço 
de tempo.

Assim que a chuva teve 
início, a Defesa Civil da ci-
dade ficou em alerta, devido 
à grande probabilidade de 
acúmulo de água. O primeiro 
ponto de deslizamento de ter-
ra foi nos Pilões. “Parte da es-
trada que dá acesso ao bairro 
sofreu com deslizamento de 
terra. Acionamos uma equipe 
da Agricultura que deslocou 

Foto: Defesa Civil de Guaratinguetá

Ponte do Rio Acima foi levada pela força da água; área castigada por tempestades é foco de ação da Defesa Civil de Guaratinguetá

maquinário para fazer o servi-
ço de restauração”, explicou o 
diretor da Defesa Civil, major 
Marco Antônio Oliveira.

A estrada ficou parcial-
mente interditada durante 
todo o restante da noite de 
quarta-feira e por toda a 
quinta-feira. Não foram regis-
trados acidentes envolvendo 
motoristas ou motociclistas. 
Também não houve confir-
mação de vítimas do desliza-
mento de terra. 

Outra queda de barreira foi 
registada no Rio das Pedras. 
A força da correnteza do Rio 
Acima era tão grande que a 
ponte que liga uma margem 

à outra foi levada pela en-
chente. “Praticamente toda 
a ponte foi levada pela água. 
Esse é outro local que passa 
por análise para sabermos 
quais ações emergenciais 
serão tomadas no momento”, 
assegurou o diretor.

Não foram registrados pon-
tos de alagamento em Guara-
tinguetá, de acordo com o de-
partamento. A previsão para 
os próximos dias é de 90% de 
possibilidade de pancadas de 
chuvas na região. A Defesa 
Civil pede que os moradores 
liguem para o telefone 199 
caso haja algum problema 
causado pela chuva.

Aula de apresentação para artesãos de Pinda contou com a participação do prefeito Isael Domingues

Foto: Divulgação

Pindamonhangaba oferece capacitação 
para mais de quatrocentos artesãos
Parceria garante que artesanato seja exposto no Shopping Pátio Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Dando continuidade ao 
projeto de impulsionar o 
setor turístico-cultural de 
Pindamonhangaba, a Prefei-
tura revelou na última quar-
ta-feira que através de uma 
parceria com o Sesi (Serviço 
Social da Indústria) ofere-
cerá cursos de capacitação 
para mais de quatrocentos 
artesãos em 2018. Além de 
disponibilizar gratuitamente 
workshops de empreende-
dorismo, o Município tam-
bém possibilita aos artistas 
exporem os artesanatos no 
Shopping Pátio Pinda.

Realizadas no último dia 9 
e 16, no auditório da Prefei-
tura, as duas primeiras aulas 
contaram com a presença 
de cinquenta artesãos, que 
foram orientados como con-
quistarem um maior fatura-
mento através da utilização 
de táticas de venda, publici-
dade e relacionamento com 
os clientes. Nas ocasiões, 
os artesãos foram também 
encorajados a se profissio-
nalizarem com o registro do 
MEI (Microempreendedor 
Individual). “O intuito da 
iniciativa é capacitar e in-

centivar os artistas para que 
o artesanato passe a agregar 
ao Plano Diretor de Turismo, 
se tornando referência na re-
gião”, explicou o prefeito Isael 
Domingues (PR), presente na 
primeira aula.  

Os artesãos que participa-
ram da capacitação, desde 
julho do ano passado expõem 
seus artesanatos na loja “Arte 
Encanto”, no Shopping Pátio 
Pinda. No espaço, cedido gra-
tuitamente ao Fundo Social 
da Solidariedade, o cliente 
encontra diversos tipos de 

artesanatos produzidos por 
45 artistas cadastrados no 
departamento de Turismo 
e na Sutaco (Subsecretaria 
do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades). “Duas vezes 
por mês os artesãos fazem 
uma reunião para prestação 
de contas e discussões sobre 
novas ideias e problemas en-
frentados. Toda a verba das 
vendas é repassada ao arte-
são”, explicou o coordenador 
de Gabinete e responsável 
pela loja Arte Encanto, David 
Nerosi.

Ampliação – Além da capa-
citação oferecida aos artesãos 
que atuam na “Arte Encanto”, a 
Prefeitura firmou uma parce-
ria com Senai, que ministrará 
até novembro quarenta cursos 
de artesanato nos polos do 
Araretama, Feital, Parque das 
Palmeiras e Centro de Artes e 
Esportes Unificados. Nas au-
las, os moradores aprenderão 
diversas técnicas de artesa-
nato como fuxico, bordado e 
arraiolo. A expectativa é que 
mais de quatrocentas pessoas 
sejam beneficiadas pela ação.
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 

– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 
4 quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda

VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase f inal. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  

15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Feline ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 

própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para traba-
lhar sábado e do-
mingo em pizzaria. 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Telefone: 
98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, 
no telefone: 99734-
7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone:  99177-
0950
Eletricista residen-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-

ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-

no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem.  Tra tar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala,  co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 


