
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

RMVALE, SEXTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019 N.º 3.413R$ 1,50ANO 26

Justiça autoriza mãe de jovem com 
epilepsia a cultivar maconha em casa
Filha sofre com cerca de vinte convulsões por dia; medicina aponta que óleo da erva é capaz de 
reduzir; família de Ubatuba não tem condições de comprar remédio americano no valor de R$ 5 mil 

Lucas Barbosa
Ubatuba

A Justiça revelou na últi-
ma semana que autorizou 
uma moradora de Ubatuba 
a cultivar maconha em casa 
para o tratamento da filha, 
que sofre de epilepsia grave 
e enfrenta mais de vinte 
convulsões diárias. 

Seguindo uma recomen-
dação médica, a paciente 
receberá doses do óleo, 
Canabidiol, que é extraído 
da erva.

Preservando os nomes e 
idades de mãe e filha, a 2ª 
Vara de Ubatuba informou 
que a decisão judicial do 
último dia 25, em caráter 
liminar (urgente), atende 
ao pedido da Defensoria 
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Canabidiol, alvo de polêmico debate, teve o  uso liberado para tratamento de jovem em Ubatuba

Pública de Taubaté.
O órgão foi procurado 

pela família, moradora de 
Ubatuba no início do se-
gundo semestre após o mé-
dico da jovem receitar um 
remédio produzido à base 
de canabidiol, substância 
extraída da maconha, capaz 
de reduzir as convulsões em 
pacientes diagnosticados 
com epilepsia (doença que 
causa alterações temporá-
rias no funcionamento do 
cérebro). 

Devido ao alto custo do 
remédio, que é produzido 
nos Estados Unidos e tem 
um valor de quase R$ 5 mil 
por unidade, a Defensoria 
Pública solicitou autori-
zação judicial para que a 
mãe cultive a erva, do tipo 
cannabis sativa, e extraia o 

óleo artesanalmente. 
Ao constatar que a famí-

lia, que é de baixa renda, 
não possui condições fi-
nanceiras para adquirir o 
remédio norte-americano, 
o juiz Fabrício José Pinto 
Dias  concedeu o documen-
to que libera o cultivo da 
maconha em casa pela mãe 
da paciente.

Em sua decisão, o ma-
gistrado ressaltou que “...a 
potencialidade profilática 
da substância é conhecida 
mundialmente e existem 
diversos relatos que seu 
uso devolveu qualidade de 
vida aos pacientes. O direito 
à saúde e à vida humana 
deve prevalecer, porque 
são valores soberanos e 
inegociáveis. (trecho do 
documento)”.

Após avanço de projeto Guaratinguetá fica perto de ter 
principal centro de controle do tráfego aéreo do país 

Fotos: Reprodução 

Após investimentos da FAB, Tracon é esperado para 2023, concentrando voos de São Paulo, Rio e Minas

Prefeito de Guaratinguetá, participando de reunião que debateu a sede do Centro de Controle Operacional do Tráfego Aério do Sudeste

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá terá papel 
fundamental no controle do 
tráfego aéreo brasileiro. A 
cidade será sede do Tracon 
(Centro de Controle Opera-
cional do Tráfego Aéreo do 
Sudeste). As obras para cons-
trução do prédio começam 
no ano que vem e têm inves-
timento de R$ 450 milhões. 
Os principais voos do país 
que estiverem no perímetro 
do sudeste terão decolagem, 
tráfego e pouso controlados 
pela equipe concentrada no 
município.

Inicialmente a unidade vai 
auxiliar em voos que partem 
ou chegam a São Paulo e 
Rio de Janeiro. Futuramen-
te, Belo Horizonte deve ser 
acrescentada ao controle. A 
medida tem como objetivo 
facilitar a logística da equipe 
de controle do tráfego aéreo 
e gerar economia. O Controle 
de Aproximação, que tem 
a sigla em inglês APP, será 
construído próximo à EEAR 
(Escola de Especialista da 
Aeronáutica).

Os aviões que decolam ou 
posam em São Paulo e no Rio 
de Janeiro são monitorados e 
guiados pelos controles ins-
talados nas próprias capitais 
estaduais. Com a construção 
da unidade em Guaratingue-
tá, os controles paulistano e 
carioca serão desativados e 

o Tracon concentrará toda a 
demanda das unidades.

O comandante da EEAR 
(Escola de Especialista da 
Aeronáutica).

, brigadeiro do Ar Val-
dir Eduardo Tuckumantel 

Codinhoto, explicou que 
“existe uma flexibilidade e 
ganho operacional gran-
des, além de economia de 
equipamento e pessoal”. 
“Os processos serão otimi-
zados no momento inicial, 

no segundo momento, que 
não está definido ainda, o 
controle de aproximação 
de Belo Horizonte. Isso não 
muda controle do espaço 
aéreo, apenas o local onde 
se controla”.

De acordo com o briga-
deiro, esse será o primeiro 
centro concentrado para 
uma região brasileira. Há 
um estudo aberto para cons-
trução de outra unidade 
em Brasília, que poderá 

monitorar todos os voos 
da região Centro-Oeste. No 
eixo Rio, São Paulo e BH, 
Guaratinguetá está em uma 
das principais rotas de voos 
do planeta.

De acordo com uma publi-
cação de 2018 do Decea (De-
partamento de Controle do 
Espaço Aéreo), cinco dos sete 
aeroportos mais movimen-
tados do país estão em São 
Paulo ou Rio de Janeiro. Gua-
rulhos, Congonhas, Galeão e 
Santos Dumont figuram na 
lista. “Temos passando por 
cima da nossa cidade o quar-
to eixo mais movimentado do 
mundo em termos de tráfego 
aéreo, que é o trecho Rio de 
Janeiro e São Paulo”, afirmou 
Codinhoto.

Viracopos, em Campinas, 
que também tem grande 
demanda de voos, será aten-
dido pela unidade de Guara-
tinguetá. 

Futuramente outros dois 
dos mais movimentados 
aeroportos de Minas Gerais 
também terão serviços pres-
tados pelo Tracon, Confins e 
Pampulha.

Segundo o brigadeiro, as 
negociações tiveram início 
em 2016, após começo da re-
estruturação da Força Aérea 
Brasileira, que está em curso 
desde então e visa maior 
valor e foco operacional nas 
estruturas da FAB. 

As operações em Guaratin-
guetá tem previsão de início 
em 2023.
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Biblioteca de Lorena recebe obras de 
recuperação e suspende atendimento

Fotos: Lucas Barbosa

Inaugurado há mais de um século, prédio tem piso substituído; unidade deve ser reaberta em dezembro

Com investimento de cerca de R$ 70 mil, Prefeitura de Lorena dá início as obras na Biblioteca Municipal; atendimento está suspenso

Lucas Barbosa
Ubatuba

Com um investimento de 
quase R$ 70 mil, a Prefeitura 
de Lorena iniciou na última 
terça-feira a reforma dos pisos 
da Biblioteca Municipal Sérvulo 
Gonçalves. Devido ao serviço de 
recuperação, o espaço público 
permanecerá fechado até o 
início de dezembro. 

Inaugurada no fim de 1876, 
a Biblioteca possui aproxima-
damente setenta mil livros e 
um acervo de documentos de 
personalidades históricas de 
Lorena, como Conde de Morei-
ra Lima e Arnolfo de Azevedo, 
que vão desde cartas familiares 
até declarações de bens.

Buscando melhorar a in-
fraestrutura do prédio, que 
fica no Centro, a atual gestão 
municipal, comandada pelo 
prefeito Fábio Marcondes (sem 
partido), realizou em 2017 uma 
reforma no telhado e uma nova 
pintura externa. Em setembro 
de 2019, técnicos da secretaria 
de Obras e Planejamento Urba-
no constataram a necessidade 
da substituição dos pisos cerâ-
micos, já que muitos estavam 
se soltando, ocasionando risco 
de queda aos funcionários e 
frequentadores do local.

De acordo com o secretário 
da pasta, Marcos Anjos, as me-
lhorias consistirão na troca de 

370 m² de pisos do pavimento 
térreo e 252 m² do superior. 
“Devido à ação do tempo e 
alguns outros fatores, parte 
do piso estava se desgrudando, 
atrapalhando o cotidiano dos 
leitores e servidores munici-
pais. Certamente, esta obra 
garantirá mais segurança a 
todos. Nossa expectativa é que 
o serviço seja concluído em 
até três semanas. Após este 
período, a população poderá 
retornar a este espaço de 
educação e cultura”. 

A recuperação do prédio 
foi comemorada pelo univer-
sitário Luiz Gustavo Ribeiro, 
25 anos, que frequentemente 
recorre aos livros da Biblioteca 
para elaborar seus trabalhos 
acadêmicos de Pedagogia. 
“Além do ótimo ambiente, 
gosto muito de vir aqui porque 
consigo ter acesso a livros anti-
gos que não são vendidos pela 
internet. Fiquei feliz em saber 
da reforma, porque realmen-
te o piso estava precisando. 
Comparada às bibliotecas das 
cidades vizinhas, a de Lorena 
está cada vez mais estruturada 
e com um melhor acervo”. 

Supervisionada pela Prefei-
tura, a obra é realizada pela 
empresa JB Construções e 
Empreendimentos, vencedora 
do processo licitatório para 
manutenções preventivas e 
corretivas dos prédios públi-
cos de Lorena.
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Taubaté – Vendo apto 
no Cecap 3. Tr. Direto 
com proprietário F: 
99211-6171
Pinda – Passo Ponto 
comercial (hotel) c/14 
quartos, mobiliado 
ou TROCO por casa 
em Ubatuba. Tr..F: 
98876-2142/99219-
7687
Pinda -  Vendo Chá-
cara – 1000m2 – 
Bom Sucesso – fácil 
acesso. Aceito carro 
como parte de pa-
gamento. Tr.F: 3643-
7017/98848-2412
Pinda – Vendo Casa 
– Castol i ra.  Tr.F: 
99175-8085
Pinda – Vendo ter-
reno – Sta Cecilia 
– murado – plano 
c/300m2. DOC ok. 
Tr.F: 99754-3607
Pinda – Vendo ou 
Troco casa em Pin-
da – c/2 dorms. s/1 
ste, banh. Social, 
sala, coz.,  a/serv., 
garagem p/3 car-
ros – atrás Village 
Paineiras –. Aceito 
carro, terreno, casa 
de menor valor. Tr.F: 
99129-7203
Pinda – Vendo Cha-
cara – Goiabal – 
15x70 – c/arvores 
frutíferas, pequena 
casa.Aceito carro/
moto como parte de 
pagamento.  Tr.F:  
99773-3267
Pinda – Vendo casa 
prox. Supermercado 
Duque. Tr.F: 99706-
2544
Pinda – Vendo Casa 
– Shangrila – nova. 
Tr.F: 98253-5871  
Pinda – Vendo Casa 
– Sta Cecilia – casa 
an t iga  –  te r reno 
c/300m2, árvores fru-
tíferas. Tr.F: 99711-
5381
Pinda – Vendo ter-
reno 11x59 – Feital. 
Tr.F: 3642-2028
Caraguá – Vendo lote 
– Mar Azul – IPTU 
e escritura ok. Tr.F: 
98157-0587
Caraguá -  Vendo 
casa – Martim de 
Sá – c/2dorms., e 
demais dep., 80m2. 
Tr.F: 99739-8582
Caraguá – Vendo 
sobrado – novo – 
Massaguaçu – cond.
fechado. Aceita fi-
nanciamento. Tr.F: 
99180-8383
Caraguá – Vendo 
casa – Travessão – 
c/2 dorms., e demais 
dep., garagem p/1 
carro. Tr.F: 98187-

ALUGUEL
Pinda – Alugo Casa 
– Ouro Verde - Tr.F: 
99138-7192/99204-
5626
Pinda – Alugo casa 
– Araretama. Tr.F: 
(33) 98407-0604/(12) 
99134-0999
Pinda – Alugo casa 
Mombaça – prox.ao 
mercado Ideal. Tr.F: 
3527-2160
Ubatuba – Alugo 
para temporada apto 
– Praia Tenório. Tr.F: 
99119-3754
Pinda – Alugo Casa 
– Feital. Tr.F: 3642-
2028
Pinda – Alugo Casa 
– Marica – c/2 dor-
ms., sala, coz. Tr.F: 
99153-4726 
Pinda -  Alugo edícula 
Cidade Noca. Tr. F: 
98844-9446
Pinda – Alugo edícu-
la – Cidade Nova – 
prox. a Confab .Tr.F: 
98822-5115
Pinda – Alugo Casa 
– prox. Pousada Ca-
rioca. Tr.F: 3527-2160
Pinda – Alugo Casa – 
Cidade Jardim – c/4 
cômodos.Tr.F: 99199-
0166/99196-4791
Pinda – Alugo Kitnet – 
Ouro Verde - agua/luz 
incluso.  Tr.F: 99138-
7192/99204-5626
P i n d a  –  A l u g o 
quarto mobiliado – 
incluso água/luz –
centro. Tr.F: 98876-
2142/99219-7687
Pinda – Alugo casa 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., sl, coz., banh., 
á/serv., garagem co-
berta, edícula nos 
fundos. Tr.F: 99110-
8420/3522-6259
Pinda – Alugo casa – 
Santana – c/3dorms., 
s/1 ste, e demais dep. 
Tr.F: 97402-4059
Caraguá – Alugo casa 
p/temporada – Pedra 
Cocanha/Massagua-
çu – Tr.F: 98266-7140  
Caraguá – Alugo 
casa – Balneário do 
Sol – c/3 cômodos 
grandes, garagem in-
dividual – mobiliado.
Tr.F: 99202-6672
Caraguá – Alugo Loft 
– Matim de Sá – ven-
tilador de teto, mobi-
liado, com sky. Tr.F: 
98297-5175
Pinda – Vendo motor 
monofásico – 1 ½ HP 
1700rpm – 1 ½ HP 
3500 rpm – 3 HP 1700 
rpm. Tr.F:991865097

Pinda – Vendo car-
neiro/leitoa/galinha 
e ovos caipira. Tr.F: 
99162-8577/98144-
8135
Pinda – Vendo gela-
deira 2 pts – semi-no-
va – Eletrolux. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo TV 43’ 
. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo Celu-
lar Samsung – pouco 
uso. Tr.F: 98119-3026
Pinda – Vendo estan-
te – bom estado de 
conservação. Tr.F: 
98119-3026
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas basculante (dir./
esq.) de carro antigo 
Karmanguia ano 71. 
Tr.F:98853-6087 
Pinda - Vendo – 1 
janela de fusca ano 
63 lado esquerdo c/
vd basculante. Tr.F: 
98853-6087
Pinda – Vendo fogão 
6 bocas Brastemp – 
ótimo estado. Tr.F: 
99118-0715
Pinda – Vendo polí-
corte com bomba de 
refrigeração p/serra-
lheria – pouco uso. 
Tr.F: 3643-2100
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de fazer 
algodão doce para 
festa de aniversário. 
Tr.F:99253-0732
Pinda – Vendo cortina 
de ar 90cm 220v com 
controle. Tr.F: 99113-
4034
Caraguá – Vendo 
Lancha ano 2013 – 
motor 40hp. Aceito 
troca por Jet – carro 
e moto. Tr.F: 99747-
2852
Caraguá – Vendo 
barco 6m – alumínio, 
carreta rodoviária, ca-
pacidade 5 pessoas. 
Tr.F: 98180-3336
Caraguá – Vendo 
impressora térmi-
ca USB e ethernet 
48 colunas. 80 mm. 
Tr.F:97401-7570
Caraguá – Vendo sax 
Baritono Galasso – 
ótimo estado. Parcelo 
em 12x. Tr.F: 99738-
4595
Caraguá – Vendo ro-
das veloster aro 18  
pneu 215/45. Tr.F: 
99670-5424
Caraguá – Vendo fo-
gão  Dako 4 bocas. 
Acendimento auto-
mático. Tr.F: 99175-
8387
Ubatuba – Vendo Má-
quina de assar frango 

Pinda – Aulas parti-
culares de Espanhol. 
Tr.F: 99131-3913
Pinda – Preciso de 
trabalho – leiteiro/
tratorista/caseiro e 
serviços gerais em 
chácaras, sítios e fa-
zendas. Tr.F: 99725-
2702
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Ubatuba- Lavagem e 
Pintura de telhados. 
Quer deixar seu te-
lhado novo? Temos 
a Solução! Lavagem 
e reparos, aplicação 
de resina. Ligue e 
faça seu orçamento. 
Telefone: 98133-3854
Ubatuba- Fretes e 
carretos para região 
e grande São Paulo. 
Telefone: 3832-7672
Ubatuba- Consertos 
e manutenção de 
celulares. Troca de 
touch, display, flex, 
desoxidação, des-
bloqueio de opera-
dora, desbloqueio de 
senhas, desbloqueio 
de android. Telefone: 
99649-1192
DIVERSOS
Pinda – Vendo 2 ja-
nelas de alumínio c/
vidro (1,20 x 1,00), 
vitraux de alumínio 
c/vidro (0,60 x 0,60), 
guarda-roupas e rack 
com rodinhas. Tr.F: 
99134-2839
Pinda – Vendo Maça 
do amor tradicional 
e com cobertura de 
chocolate, bala baia-
na e bombons sob 
encomenda. Tr.F: 
99721-4774
Pinda – Vendo 2 
bicicletas aro 26 e 
aro 24. Tr.F: 99616-
7583/3522-0580
Pinda – Alugo car-
rinho de pipoca e 
máquina de algodão 
doce para festa de 
aniversár io.  Tr.F: 
99253-0732
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Electrolux 
110v – pouco uso – 
parcelo. Tr.F: 98122-
4819
Pinda – Vendo gela-
deira 220v –branca 
– ótimo estado. Tr.F: 

98228-4604
Pinda – Vendo fre-
ezer Consul Sl im 
110v –funcionamento 
perfeito. Tr.F: 99146-
2576
Pinda – Vendo frita-
deira elétrica Mondial 
c/NF. Tr.F: 99174-
9419
Pinda – Vendo Apa-
relho ar condicionado 
LG 9.000BTU R-22 
– 220v – quente/frio. 
Tr.F: 99779-0877
Pinda – Vendo frita-
deira a gas – profis-
sional Mod.2000E. 
Tr.F: 98844-5547
Pinda – Vendo cafe-
teira 3 corações –c/
porta capsulas. Tr.F: 
98818-5711
Pinda – Vendo forno 
elétrico Suggar 110v  
1750w. Tr.F: 98137-
6004
Pinda – Vendo Seca-
dora de roupa Suggar 
– 8kg – 110v – bran-
ca. Tr.F: 98131-0033
Pinda – Vendo Lava-
tório de salão – verde 
– ótimo estado. Tr.F: 
99726-7833
Pinda – Vendo mi-
cro-ondas Brastemp 
– 30L – função grill 
– 220v. Tr.F: 98251-
4042
Pinda – Compro dis-
cos de vinil – LPs 
– gibis – vitrolas – 
brinquedos antigos. 
Itens colecionáveis. 
Tr.F: 98836-9450
Lorena- Fazemos 
instalação de ar-
-condicionado com 
preços que cabem 
no seu bolso. Venha 
fazer um orçamento 
sem compromisso 
ainda hoje. Telefone: 
98251-5779
Guará- Eletricista e 
pedreiro. Faço bom 
orçamento.  Falar 
com Jued. Telefone: 
98174-1238
Guará- Faço conser-
to de fogão e desen-
tupimento de fornos e 
bocas de fogão. Tele-
fone: 99754-0928
Guará- Sou cuida-
dora de idosos, for-
mada, qualificada. 
Procuro oportunida-
de de trabalho. Falar 
com Ana no telefone: 
99130-5135
Guará- Monto e des-
monto, conserto imó-
veis em geral. Aten-

do o vale. Telefone: 
3133-4452
Guará- Conserta-se 
máquina de lavar, 
fogão, geladeira, mi-
croondas. Paulo no 
telefone: 99760-3748
Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850
Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786
Guará- Precisa-se de 
empregada domésti-
ca com referências. 
Tratar com Juliana. 
Telefone:  98232-
1250

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda

(UBATUBA)
Carros
Vendo Palio Fire 1.0, 
ano 2003 modelo 
2004, muito eco -
nômico. Carro todo 
revisado, mecânica 
perfeita. Pneus zero. 
Te lefone:  98133 -
3854
Aluguel
Aluga-se casa pe-
quena, com 2 quar-
tos, para até 6 pesso-
as, para temporada, 
na praia grande. Óti-
ma Localização. Te-
lefone: 98148-4801 
ou 3835-1119
Aluguel definitivo no 
Perequeaçu, edícula 
com um quarto e sa-
leta, sala, cozinha, 
banheiro, quintal. En-
trada independente. 
Garagem para moto. 
Permitido cachorro. 
R$ 700.00 com água, 
luz, iptu inclusos. Te-
lefone: 99670-4246 
ou 3836-1027
Venda
Vendo quiosque de 
doces, contendo 2 
balcões demonstra-
dor refrigerados, 1 
freezer vertical pe-
queno, 1 f reezer/
geladeira horizontal, 
armár io, registra-
dora. Telefone: (11) 
7237-0912 ou (11) 
9656-9857 ou (12) 
99778-6988
Linda lanchonete, 
toda equipada, pron-
ta para trabalhar. Lo-
calizada no centro, 
próximo aos bancos 
e principais lojas. 
Bom faturamento. 
Aceito veículo como 
parte do pagamento. 
Valor R$ 40.000,00 
toda equipada. Ou 
R$30.000,00 somen-
te o ponto. Telefone: 
(12) 3832-2560 ou 
99736-3611
Diversos
A mangtube trabalha 
com diversos tipos 
de mangueiras e co-
nexões. Atendemos 
os mais variados se-
tores industriais, for-
necendo mangueiras 
montadas, conforme 
a necessidade de 
cada cliente. Telefo-
ne: 99700-7559
Serviços de elétrica 
residencial. Faze-
mos seu orçamento 
sem compromisso. 
Atendemos toda a 
região, é só ligar, 
24horas. Telefone: 
98133-3854
Pintura e reforma 
em geral. Profissio-
nal qualificado com 

garantia do serviço 
prestado. Técnicas 
de aplicação de tex-
tura, massa corri-
da, graffiato, latex, 
verniz, etc.Telefone: 
98133-3854
CARAGUATATUBA
Venda
Vendo K i tnet  em 
condomínio fecha-
do, 800 metros da 
praia Martins de Sá, 
condomínio no valor 
de 550,00 (já incluso 
agua, luz, wifi, ampla 
area de lazer, com 
piscina, quadra de 
areia, playground, 
sala de tc e internet, 
salão de jogos, chur-
rasqueira, na rua da 
faculdade modulo de 
caraguatatuba, uma 
vaga de garagem, 
por tão eletrônico, 
cercas elétricas. Te-
lefone: (11) 94028-
6977
Vendo lindo aparta-
mento com vista para 
o mar, 65 metros da 
praia. Portaria 24ho-
ras, bicicletário, pis-
cina. Localizado no 
centro de Caragua. 
Condomínio Ilha de 
Capri. Telefone: (11) 
97328-0862
Diversos
Pintura interna e ex-
terna, lavagem de 
pastilhas, tratamento 
de concreto aparen-
te, textura, graffiato, 
massa projetada. 
Telefone: (12) 2103-
5813
Your House Cleam - 
Sua casa limpa. As 
profissionais do your 
house, têm experiên-
cia e estão 
aptas a realizar faxi-
nas em residências 
e escritórios come-
ricias. Organização 
e limpezas em geral. 
A partir de R$ 100,00 
ao dia. Telefone: (12) 
98203-0615
Conserto, manuten-
ção, instalação, con-
versão para fogão 
industrial, residencial 
e reforma de gela-
deira. Telefone: (12) 
99674-3461
Arquitetura e Urba-
nismo - Projetos ar-
quitetônicos, projeto 
de paisagismo, regu-
larização de imóveis, 
laudos, projeto de 
bombeiros, cursos 
de formação de bri-
gadas. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: (12) 98171-
5531
Fazemos criações de 
sites, logos, cartões 
de visita, folders, 

panf letos, br indes 
para sua empresa ou 
marca. Criamos e ge-
renciamos redes so-
ciais. Fazemos toda a 
parte de divulgação. 
Faça seu orçamento 
conosco. Telefone: 
(12) 97401-1024
Tatuagens minima-
listas a partir de R$ 
60,00. Venham fazer 
uma visita. Telefone: 
(12) 99601-3408 
Transpor te de pe-
queno porte em toda 
região do litoral norte. 
Telefone: (12) 98114-
7031
GUARATINGUETÁ
Venda
Casa na Coronel 
Tamarindo, com 2 
quartos + 1 fora, sala, 
varanda, garagem 
para 2 carros. Preço 
abaixo do mercado. 
Telefone: 3132-2480
Vendo chácara nas 
Pedrinhas, beira do 
asfalto. Fica a 50 me-
tros do ribeirão. R$ 
85.000,00. Área de 
1000m². Telefone: 
99614-2077
Vendo apartamento 
novo, no Jardim bela 
vista. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, gara-
gem, acabamento 
bom. R$ 175.000,00. 
Aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077 ou 98106-6670
Aluguel
A lugo asa com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, garagem. Pró-
ximo ao supermerca-
do semar. Telefone: 
3132-2480
Alugo 2 apartamen-
tos, na praça caetés, 
199. Um medindo 
120m², outro 133m². 
Falar com José no 
telefone: 98865-7517
Aluga-se casa locali-
zada na Vila Paraíba, 
com 3 quartos, 1 suí-
te, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 4 carros, 
inter fone e por tão 
eletrônico. Telefone: 
3132-7171
Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, com 
150m². R$ 2.000,00. 
Falar com Geraldo. 
Te lefone:  99748 -
8343
A luga-se apar ta -
mento praia grande, 
100m da praia, 3 dor-
mitórios, para 10 pes-
soas. Informações no 
telefone: 97401-7223
Carros
Vendo Siena ELX, 
1.4, ano 2010, cor 
prata. Aceito troca 
com menor valor. Fa-
lar com Adriano no 
telefone 99174-3893
Vende-se FIT, ano 
2015, cor cinza, au-
tomát ico, câmbio 
cvt, banco de cou-
ro. 60.000km. R$ 
48.800,00. Telefone: 
99609-0709
Vendo Astra, docu-

mento ok, licenciado 
2020, cor preto, ano 
2005, 2.0, 8v, e GNV. 
R$ 14.500,00. Tele-
fone: 99219-1531 ou 
3133-7890
Vende-se Ecosport 
FSL, 1.6, flex, ano 
2011, cor preta. con-
servada. Falar com 
Clóvis no telefone: 
99741-9757 ou 3152-
3071
Prestação de Ser-
viços
Fazemos carreto até 
1.000kg para toda 
região, inclusive sp, 
litoral norte, sul de 
m inas .  Te le fone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Monto e desmonto. 
Conserto móveis em 
geral. Atendo o vale. 
Telefone: 3133-4452 
ou 99160-1713
Cont ra ta  p ro fes -
sora para área da 
be leza.  Cabe los, 
maquiagem, desig-
ner de sobrancelha, 
manicure. Telefo -
ne:99180-0949 ou 
98161-4153
Cuidadora de idoso. 
Acompanho em hos-
pital se necessário. 
Telefone: 3013-6594 
ou 98805-7253
Eletricista, pedreiro. 
Reformas e reparos. 
Bom orçamento. Fa-
lar com Jued. Tele-
fone: 98174-1238 ou 
98217-7993
Nutricionista. Atendi-
mento personalizado. 
Mais informações li-
gue. (12) 99189-4173 
Nutri Larissa
Empregos
Preciso de empre-
gada doméstica que 
more no jardim do 
vale, com referência. 
Telefone: 3122-3392 
ou 99756-6896
Contrata-se balco-
nista para a loja da 
fábr ica. Curr iculo 
Avenida João Pes-
soa, 986
Revendedora de lin-
girie e roupas, lucre 
certo. Receba só o 
que vender. Telefone: 
99191-7727
Diversos
Banho e Tosa. Pa-
tas amigas. Banho 
R$ 30.00. Qualquer 
tamanho. Telefone: 
3122-0771
Vendo HD 250GB 
segate, barracuda 
7.000, R$ 100,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vende-se impressora 
HP Deskjet, sem fio. 
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Delegacia desarticula facção que atuava 
em furtos e roubos de gados na região
Operação realizada em Guaratinguetá e Potim rastreia crimes que preocupam produtores rurais

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A DIG (Delegacia de In-
vestigações Gerais) de Gua-
ratinguetá deflagrou uma 
operação para desarticular 
uma organização criminosa 
que atua na região no furto e 
roubo de gados. A operação 
foi realizada na última se-
gunda-feira e terminou com 
a prisão de dois envolvidos. 
O setor deu início à investi-
gação após relatos de ocor-
rências de furtos em sítios, 
fazendas e na zona rural. Os 
agentes fizeram buscas em 
Guaratinguetá e Potim.

Casos como esse são rela-
tados há pelo menos cinco 
anos na região. Em 2015, a 
própria DIG recuperou 72 
cabeças de gado furtadas de 
uma fazenda em Guaratin-
guetá e estavam em Sales, 
na região de São José do Rio 
Preto. O rebanho era avalia-
do em R$ 150 mil aproxima-
damente. Novas ocorrências 
foram registradas neste ano.

A operação da DIG teve 
início logo pela manhã. “Des-
de às 6h demos início a 
operação especial, para dar 
cumprimento de mandados 
de busca e apreensão domi-
ciliar, bem como mandados 
de prisão temporária. Foram 
decretadas quatro ordens de 
busca e apreensão domiciliar 
e três mandados de prisão 
temporária”, explicou o de-
legado Dr. Francisco Sannini 
Neto.

De acordo com Sannini, 
a facção atuava em diver-
sos crimes na região. “O 

objetivo era apurar a orga-
nização criminosa voltada 
à prática de crimes como 
furto, roubo, furto e roubo 
de gado, além de receptação 
e posse ou porte de arma de 
fogo. Foram cumpridos dois 
mandados de prisão, e um 
dos investigados encontra-
-se foragido”, descreveu o 
delegado.

O homem detido acabou 
preso em flagrante por pos-
se ilegal de munições de 
revólver calibre 38. “A inves-
tigação terá sua sequência 
com os investigados presos. 
A gente espera concluir 
muito em breve o trabalho 
de polícia judiciária e expor 
as provas todas ao Poder 
Judiciário e ao Ministério 
Público”, concluiu.

Quatro homens foram pre-
sos, há um mês, por furto de 
gado e formação de quadri-
lha em Cachoeira Paulista. 
Os crimes de furto e roubo 
de gado tem preocupado os 
produtores rurais da região.

Movimentação – A As-
sociação Agropecuária de 
Guaratinguetá realizou, em 
outubro, uma reunião com 
as forças de segurança pú-
blica para definir possíveis 
estratégias para reforçar a 
segurança na zona rural do 
município. “Os produtores 
têm sofrido grandes roubos 
que impactam na vida do 
produtor, tem produtor que 
perde o rebanho todo. Nós 
queremos respostas para 
resolver o problema de se-
gurança no campo”, afirmou 
o presidente da Associação, 
Tiago Chaves.

Gados eram alvos de quadrilha detida durante operação no início desta semana na região; criminosos agiam em Guaratinguetá e Potim

Fotos: Reprodução

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin


