
Movimento de romeiros, crescente nas últimas semanas, rumo ao Santuário Nacional; Basílica de Nossa Senhora Aparecida está aberta ao público, desta vez para o principal evento do calendário católico brasileiro

CCR e PRF tentam evitar acidentes 
de romeiros a caminho de Aparecida
Devotos recebem dicas de segurança; fiéis são orientados a caminharem pelo trecho sentido São Paulo
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Buscando garantir mais 
segurança aos romeiros que 
caminham pela rodovia Pre-
sidente Dutra rumo ao San-
tuário Nacional de Aparecida 
para as celebrações do Dia 
de Nossa Senhora Aparecida 
(12), a concessionária CCR 
iniciou na segunda-feira 
(4) uma operação de cons-
cientização e socorro. Além 
da empresa, a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) também 
desenvolve ações para tentar 
evitar acidentes com fiéis. Na 
cidade, o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o Piriquito (Pode-

mos), definiu a ampliação do 
efetivo para a segurança de 
quem vai visitar o município.

Desde a última sexta-feira 
(1), a CCR registrou um au-
mento no número de romei-
ros que se deslocam pelos 
gramados e acostamentos 
da Via Dutra com destino a 
Aparecida. A concessionária 
iniciou nesta segunda-feira o 
funcionamento de 45 bases 
de apoio. Os pontos, distribuí-
dos apenas pela pista sentido 
São Paulo, oferecem água, 
alimentos e kits de primeiros 
socorros aos fiéis.

As bases de apoio contarão 
também com a distribuição 
de mais de vinte mil panfle-
tos criados através de uma 

parceria entre a PRF e o San-
tuário Nacional de Aparecida, 
que trazem diversas dicas de 
segurança aos peregrinos. 
Algumas das principais re-
comendações são caminhar 
pela Via Dutra apenas no 
sentido São Paulo, em fila 
indiana, o mais distante 
possível do acostamento e da 
pista; utilizar roupas de cores 
claras e com faixas reflexivas; 
evitar transitar durante a 
noite e a madrugada; inter-
romper a caminhada em caso 
de chuva ou neblina.

A iniciativa tenta evitar ca-
sos de atropelamento, como 
o registrado na manhã do 
último sábado (2) no trecho 
de Caçapava da Via Dutra. 

Na ocasião, um romeiro de 
38 anos foi atingido por um 
carro no acostamento da 
pista sentido Rio de Janeiro. 
Socorrido por uma equipe 
da CCR, o fiel foi levado ao 
Hospital da Vila Industrial em 
São José dos Campos, onde 
permanece internado em 
estado estável. O condutor, 
fugiu sem prestar socorro 
à vítima.

De acordo com a CCR, o 
maior fluxo de romeiros é 
esperado entre os próximos 
sábado (9) e terça-feira (12), 
feriado de Nossa Senhora de 
Aparecida e Dia das Crianças. 
Neste período, a PRF contará 
com um contingente refor-
çado ao longo da rodovia, 

atuando também em ações 
de conscientização junto a 
motoristas e peregrinos.

Na cidade – Após um ano e 
sete meses, Aparecida voltou 
a receber os romeiros duran-
te as celebrações do dia 12 de 
outubro. A Prefeitura colocou 
em prática um planejamento 
para acolher os peregrinos.

Antes do início da pande-
mia do novo coronavírus, a 
capital católica recebeu  13 
milhões de turistas somente 
em 2019, e 145 mil romeiros 
passaram pelo Santuário 
Nacional durante o feriado 
de 12 de outubro.

Para esse ano, o Município 
vai implantar nas principais 
entradas da cidade pontos 

de acolhimento de romei-
ros chegam a pé. “O ponto 
de atendimento começa a 
funcionar na próxima sex-
ta-feira (8) e continua até o 
dia 12 de outubro com água, 
frutas, atendimento médico. 
Tudo que for preciso para 
atender bem os peregrinos 
será disponibilizado”.

Outro reforço que a cidade 
está realizando foca a segu-
rança. Desde setembro, o 
município recebe a Operação 
Romeiro 2021 da Polícia 
Militar, que reforçou o poli-
ciamento com apoio aéreo do 
helicóptero Águia. O trabalho 
conta ainda com as polícias 
Rodoviária Estadual, Ambien-
tal e do Corpo de Bombeiros.
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Operações policiais apreendem mais de 
duzentos quilos de drogas em Guará e Lorena

Da Redação
RMVale

Ocorrências são registradas no último fim de semana; três traficantes são presos em flagrante

O último final de semana 
foi marcado pela apreensão 
de uma grande quantida-
de de drogas em Lorena 
e Guaratinguetá. Ao todo, 
as polícias Civil e Militar 
prenderam três traficantes 
e recolheram 210,552 quilos 
de entorpecentes.

A primeira apreensão foi 
registrada na noite do último 
sábado (2), em Lorena. De 
acordo com a Polícia Mili-
tar, uma equipe patrulhava 
o bairro Cidade Industrial 
por volta das 19h, quando 
desconfiou da atitude de dois 
jovens, de 23 e 27 anos, que 
estavam em um carro modelo 
Gol, da marca Volkswagen. 
Desobedecendo a ordem de 
parada da PM, o motorista 
arrancou com o veículo.

Após minutos de perse-
guição, o automóvel foi in-
terceptado pela PM na rua 
Antônio Cartolano, no bairro 
Olaria. No interior do carro, 

os policiais encontraram um 
tijolo de maconha. Questio-
nada, a dupla confessou 
que possuía mais drogas 
escondidas numa casa no 

Cidade Industrial. Em vistoria 
no imóvel, a PM apreendeu 
outros 316 tijolos de maco-
nha, totalizando 181 quilos 
de entorpecentes.

Presos por tráfico de dro-
gas, os criminosos foram 
encaminhados à Delegacia 
de Lorena, permanecendo à 
disposição da Justiça.

Na manhã do último do-
mingo (3), foi a vez de um 
morador de Guaratinguetá 
ser flagrado com 29,552 
quilos de entorpecentes.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais civis parti-
cipavam de uma diligência 
na rua Abolição, no bairro 
Vila Regina, por volta das 
6h, quando se depararam 
com um jovem de 27 anos 
entregando uma sacola para 
o motorista de um carro.

Apesar do condutor conse-
guir fugir, os policiais abor-
daram o outro suspeito que 
revelou que a sacola continha 
entorpecentes. Indagado, 
o criminoso confessou que 
tinha mais drogas escondidas 
em sua casa, próxima ao local 
da abordagem. No imóvel, os 
policiais civis localizaram 
14,825 quilos de cocaína, 
13,865 quilos de maconha 
e 862 gramas de crack. Fo-
ram também apreendidas 
duas balanças de precisão 
e diversos materiais para os 
embalos dos entorpecentes.

Encaminhado à Delegacia 
de Guaratinguetá, o crimi-
noso foi preso por tráfico de 
drogas e recolhido à cadeia 
pública de Aparecida.

Entorpecentes apreendidos durante operações das polícias Militar e Civil no último final de semana; em Lorena foram 316 tijolos de maconha
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Prefeituras buscam consenso para 
aulas presenciais ainda neste ano
Profissionais vacinados e reforço para ano letivo estão entre justificativas de retorno de escolas e creches

A retomada das aulas pre-
senciais de escolas públicas 
municipais ainda gera diver-
gências na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do Para-
íba e Litoral Norte). Enquanto 
cidades anunciam a volta dos 
atendimentos presenciais, pre-
feitos suspendem os retornos 
desta semana. As medidas são 
válidas para escolas e creches 
de Canas, Ubatuba, Lorena e 
Cachoeira Paulista, respecti-
vamente. 

Com cerca de 12 mil estudan-
tes, a secretaria de Educação 
de Ubatuba retomará as aulas 
100% presencialmente nesta 
segunda-feira (4). A pasta pro-
moveu reuniões com os pais 
e os responsáveis, na última 
semana, para orientá-los sobre 
a alteração no formato dos 
trabalhos. Cartilhas sobre os 
protocolos de biossegurança 

Rafaela Lourenço
RMVale 

estabelecidos pelo governo do 
Estado de São Paulo também 
foram entregues. “Agora temos 
segurança para voltar às aulas 
com 100% dos estudantes, 
porque todos os profissionais 
da Educação e professores já 
estão vacinados. Além disso, 
todos os pais também estão 
vacinados”, frisou a secretária 
de Educação, Fatinha Barros.

Após priorizar a vacinação 
completa em segunda dose 
dos profissionais da Educação, 
Canas deve retomar as aulas 
presencias também das creches 
públicas, nesta quarta-feira (6). 
Para atender os 908 alunos, 
o ensino seguirá o sistema 
híbrido, com revezamento das 
crianças com capacidade de 
50% a 100%, de acordo com a 
unidade escolar. “Nos reunimos 
com os Conselhos Municipais 
de Educação e Saúde para 
apresentarmos o Plano de 
Retomada, que foi refeito e 
estudado novamente em cima 
de todos os itens de proteção. 
E foram aprovados”, explicou a 
diretora da Educação de Canas, 

Wanda Ferreira.
Além da dedetização dos pré-

dios, na última sexta-feira, esta 
segunda será de nova visita da 
Vigilância Sanitária às escolas. 
O comunicado oficial para os 
pais, com todos os detalhes 
deve ser feito no mesmo dia. 

Já Lorena, que retomou as 
aulas presenciais de segunda-
-feira a quinta-feira com 50% 
dos estudantes no sistema 
híbrido no dia 16 de agosto, 
também havia anunciado a 
abertura das creches para esta 
segunda-feira. Apesar do forte 
apelo de mães e responsáveis, 
o retorno foi suspenso pela 
Prefeitura na última sexta-feira 
(1). Por nota, a secretaria de 
Educação não especificou os 
motivos para a definição. “Isso, 
principalmente para man-
ter a segurança das crianças 
neste período de pandemia, 
conforme decisão da secreta-
ria. Novas orientações serão 
divulgadas em breve, bem 
como uma nova previsão para 
o retorno, que provavelmente 
ocorrerá no início do ano de 

2022”, trecho do documento.
Cachoeira Paulista também 

suspendeu a retomada para 
esta segunda-feira e deve 
anunciar a nova data para os 
serviços, até terça-feira (5). 
Após uma audiência pública 
realizada na Câmara, o prefeito 
Antônio Carlos Mineiro (MDB), 
suspendeu na mesma semana 
o decreto publicado que reto-
maria os trabalhos presenciais. 
Segundo o chefe do Executivo, 
os profissionais da Educação 
já receberam a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19 
e os prédios estão aptos para 
receber os alunos e o corpo 
docente novamente.

Para atender à solicitação 
de vereadores e moradores da 
cidade, mesmo com a participa-
ção inicial do Conselho Muni-
cipal da Educação, a secretaria 
disponibilizou uma consulta 
pública junto aos pais e aos 
responsáveis sobre a volta ou 
não das aulas, neste momento. 

De acordo com o secretário 
de Educação, Francis Guima-
rães, a enquete foi finalizada 
quinta-feira. Os dados estavam 
sendo compilados na última 
sexta-feira, e até o dia 5 a 
Prefeitura deve definir um 
novo encontro com a Câmara, 
professores, pais e Conselho 
para apresentação dos dados 
e definições. Por enquanto, a 
cidade segue no sistema remo-
to de ensino.

Sala de aula à espera dos alunos; cidade projetam final do ano letivo

Foto: Reprodução

Santuário de Frei Galvão planeja 
entregar fase inicial de obras este mês

Fabiana Cugolo
Guaratinguetá

Durante coletiva de imprensa 
na última terça-feira (21) no 
Santuário de Frei Galvão, foram 
atualizadas informações sobre 
o andamento das obras de 
construção do novo Santuário 
e festividades para o mês de 
outubro, período em que é 
celebrado o Dia de Frei Gal-
vão. A entrevista contou com 
a presença do reitor do local, 
frei Diego Melo, e do diretor de 
políticas públicas da Fundação 
SOS Mata Atlântica, instituição 
parceira do Santuário, Mario 
Mantovani. A administração da 
igreja projeta a entrega de uma 
das fases da construção para o 
dia 25 de outubro, dia dedicado 
ao primeiro santo brasileiro da 
Igreja Católica.

Com liberação de atividades 
específicas e capacidade total 
de público permitida pelo Esta-
do de São Paulo, o Santuário de 
Frei Galvão realizará a novena 
dedicada ao santo. As celebra-
ções, porém, por preferência da 
gestão dos franciscanos, terão 
capacidade de 80% de público 
dentro da igreja, com objetivo 
de evitar aglomerações por 
conta da Covid-19. A parte 
externa do Santuário contará 
com tendas e telão, para que 
um maior número de visitantes 
acompanhe as celebrações.

No último dia da Festa de 
Frei Galvão, a programação 
inclui uma missa às 9h. A 
celebração será marcada pela 
inauguração da Alameda de 
Frei Galvão, local na parte 
externa da igreja, próximo a 
estátua do santo, onde estão 
sendo realizadas obras de 

pavimentação. “Nós faremos 
a inauguração desta primeira 
etapa, a etapa ‘Laudato Sì’ 
(‘Louvado Sejas’, em latim). 
Dentro desta etapa faremos a 
inauguração da Alameda, um 
espaço de visitação, de oração 
e de procissão para quem vem 
visitar o Santuário”, explicou o 
reitor, frei Diego Melo. “A partir 
do dia 25 de outubro, os pere-
grinos que aqui chegam não 
terão somente este espaço (a 
atual igreja) para visitar. Eles 
terão toda a alameda para 
percorrer, rezarem diante da 
imagem abençoada pelo Papa 
Francisco, fazerem belíssimas 
fotos e conhecerem o terreno 
do Novo Santuário”, destacou.

A primeira etapa das obras, 
que tem previsão de entrega 
no próximo mês, consiste em 
drenagem, terraplanagem 
preliminar, cercamento de 
toda a área do local de 96 mil 
metros quadrados, a constru-
ção da alameda, e o plantio 
de árvores junto à Fundação 
SOS Mata Atlântica. Ainda de 
acordo com informações do 
Santuário, somente o plantio 
das árvores não estará com-
pleto até outubro, pois a ação 
aguarda o período de chuvas. 

A pavimentação da área da 
igreja continua. Segundo frei 
Diego Melo, os franciscanos 
optaram pelo uso de bloquetes 
pelo compromisso do Santuá-
rio com o meio ambiente e com 
a ecologia, já que com este ma-
terial, ao contrário do asfalto, é 
possível a irrigação do solo. O 
Santuário de Frei Galvão conta 
com o auxílio de doações para 
a compra de 175,5 mil blocos 
necessários para a conclusão 
da pavimentação.

Santuário Frei Galvão apresenta ações com primeira fase até outubro

Foto: Fabiana Cugolo
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 

banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 

1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 
2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 
sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-
rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 
rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 

500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-
vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 
familiar e tranquilo 
para você e sua fa-
mília descansar. À 
200m da pr imeira 
capela da Cidade. 
Telefone: (12) 99782-
1892

Guaratinguetá: Alu-
ga-se casa, com 
um quarto, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço. Próximo ao 
centro, supermerca-
do, padaria. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(11) 98321-6852

Cunha: Venha des-
frutar de muita paz 
e tranquilidade cur-
tindo um friozinho. 
Casa simples, tipo 
rancho, com fogão 
a lenha, lareira, tv, 
freezer, quarto para 
casal. Telefone: (12) 
3111-2304

Guaratinguetá: Alu-
go excelente ponto 
comercial no bairro 
Campo do Galvão. 
160m², 2 banheiros, 
frente para o Sho-
pping Buriti. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99784-7766

Cruzeiro: Aluga-se 
casa, com sala, quar-
to, cozinha, banheiro. 
Caução ou f iador: 
(12) 98154-5405

G u a r a t i n g u e t á : 
A l u g o  exc e l e n te 
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-
ra. Disponível para 
entrada no começo 

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

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

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

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

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

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

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores e 
aprovações em geral. 
Desenvolvimentos 
de estudos, Antepro-
jetos e projetos com-
pletos de edificações 
para aprovações em 
órgãos públicos e 
regularizações. Pro-
jetos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

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

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiência 
em instalação e ma-
nutenção de aqueci-
mento solar para ba-
nho e piscina! Estudo 
propostas! Telefone: 
(19) 99725-7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que seu 
amiguinho merece. 
Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

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

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

Cruzeiro: Assistência 
e consultoria em de-
partamento pessoal! 
Você que é empresá-
rio e está precisando 

de orientação para 
contratar funcioná-
rios e gerenciar toda 
parte de rotinas, en-
tre em contato co-
nosco Valores a par-
tir de 49.90. Telefone: 
(12) 98299-2723

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

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

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

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

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

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor R$ 
30,00. Telefone: (12) 
98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com lim-
pezas de casas, 
escritórios e restau-
rantes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 
(61) 9355-3511

G u a r a t i n g u e t á : 
Serviços elétr icos 
ao menor custo be-
nefício. Solicite um 
orçamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civi l 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-
liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 
Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de interfo-
nes, iluminação. Ins-
talação de chuveiros 
e ventiladores. Ins-
talação de suportes 
e antenas comuns. 
Telefone: (12) 98136-
3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 
50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de estei-
ra ergométrica! So-
mos uma empresa 
compromissada com 

Diversos
Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado mult imarca, 
ajustável de penas 
da moda moda mas-
culina. Cor: Marrom e 
preto. Valor R$ 40,00 
Telefone: (12) 99664-
2205

C a r a g u a t a t u b a : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
R$ 4.40. Telefone: 
(15) 99779-3974

Guaratinguetá: Ven-
do por ta pano de 
prato, porta toalha 
de rosto para banhei-
ro ou por ta fralda 
de bebe, em um só 
artesanato. Feito de 
Cd e lacre de latinhas 
por apenas R$ 15.00. 
Telefone: (12) 3125-
2992

Cunha: Doces Or-
gânicos. Fazemos 
doces orgânicos de 
leite, etc. Todos com 
açúcar mascavo. 
Produtos de excelen-
te qualidade! Telefo-
ne: (11) 97106-6499

C a r a g u a t a t u b a : 
Lindíssimo f i lhote 
machinho, com 2 
meses, de Apitz Ale-
mão. Com pedigree, 
vacina impor tada, 
vermifugado, ades-
trado no tapetinho 
higiênico. Procuran-
do um lar. Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
(12) 98126-4460

Guaratinguetá: Ser-
ralher ia Metalser. 
Portões basculantes, 
portões deslizantes, 
por tões pivotante, 
estruturas metálicas, 
soldas em geral, ma-
nutenções, automa-
tização de portões, 
toldos e luminosos. 
Telefone: (12) 99227-
4964

Caraguatatuba: Ta-
ças de vidro para 
casamentos ou even-
tos. Noivos, padri-
nhos, convidados. 
Para brindes ou lem-
branças. Valor: R$ 
25.00. Telefone: (12) 
99647-1854

Cruzeiro: Arrenda-
mos f lorestas de 
eucalipto no Vale 
do Paraíba, a par-
tir de 30 Hectares 
para implantação de 
apiários/colméias (6 
meses de carência: 
Telefone: (12) 99640-
4179

Guaratinguetá: Re-
vistas em quadr i -
nhos. Superman - 
Lendas do Homem 
de aço - Curt Swan e 
outras. Estou fazen-
do todas por 110,00. 
Somente para cole-
cionares. Telefone: 
(12) (12) 98312-1728

Aparecida: Vendo bi-
cicleta aro 24, usada, 
em bom estado, com 
marcha. Revisão fei-
ta recentemente R$ 
200,00. Telefone: 
(12) 99624-5618

Cruzei ro:  Vende -
-se Barbie cantora. 
Duas lindas bonecas, 
sem qualquer tipo 
de defeito, rabisco, 
furos. Funcionando 
perfeitamente. Com 
todos os itens. En-

trada para MP4. Sem 
caixa. Preço negoci-
ável. R$ 40,00. Tele-
fone: (12) 3144-4623

Cachoeira Paulista: 
Vendo lindo Sony 
Shake, 1.500 wats 
de potenciais RMS, 
preço de hoje, so-
m e n t e  h o j e  R $ 
1.300,00. Telefone: 
(12) 98200-8144

Guaratinguetá: Ven-
do título do Itaguara 
por R$ 3.000m im-
perdível. Falar com 
Mateus ou Cris. Te-
lefone: 98222-1936

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

Cruzeiro: Vendo ba-
lança digital de co-
zinha, só 35.00! Sua 
dieta e suas receitas 
na medida certa. Fa-
lar com Kelly. Telefo-
ne: (61) 98572-9630

Guaratinguetá: Pas-
so título do Itaguará, 
abaixo do valor de 
mercado por moti-
vo de mudança de 
cidade. É possível 
parcelar no cartão. 
Valor: R$ 4.200,00. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Lorena: Gota Dagua 
Limpeza de Piscinas. 
Oferecemos o que já 
de melhor em qua-
lidade nos serviços 
de tratamento e ma-
nutenção. Telefone: 
99253-7326

Cachoeira Paulista: 
Vendo filhotes de bo-
xer. Filhotes vacina-
dos e vermifugados. 
Valor à combinar. 
Telefone: (12) 99600-
1043 ou (12) 99768-
7680

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Piano Fritz 
D o b b e r t .  Ú n i c a 
foca. Super conser-
vado, apenas com 
uma lasca na frente, 
sob a chave. Preci-
sa afinar. Valor: R$ 
3.000,00. Telefone: 
(11) 94160- 2395

Pindamonhangaba: 
Balde para guin -
cho! Acessórios p 
icamento. Completa 
linha de guinchos 
e mini gruas. Valor: 
R$ 250,00. Telefone: 
(47) 98812-1181

G uara t i ngue t á  e 
Região: Procuro um 
sócio para vender 
frango assado, tenho 
máquina de assar. A 
pessoa entra com 
o ponto. Telefone: 
98141-5308

Cruzeiro: Vendo To-
rete região Pinda/
Queluz. Especif i -
cações 12 a 20cm 
d iâmet ro  e  2 .4 0 
comprimento. Lo-
cais de fácil acesso 
para retirada. Con-
sulte frete! Valor: R$ 
45.00. Telefone: (12) 
99732-5056

Pindamonhangaba: 
Lavadora de Alta 
Stanley SW22, nova 
e com NF, única 
dona. Adquirido na 
loja Demil de Pinda-
monhangaba. Valor: 
R$ 990,00 Telefone: 
(12) 98878-1970
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Plano Diretor segue em análise 
da Câmara de Pindamonhangaba
Parado na Casa há mais de sete meses, projeto deve regular o crescimento na área urbana

Iniciado ainda em 2018 
com as reuniões setoriais, 
o Plano Diretor de Pinda-
monhangaba ainda não foi 
votado na Câmara. No últi-
mo mês, uma reunião entre 
parlamentares e a Prefeitura 
apresentou emendas para a 
revisão do projeto.

Segundo o Município, o 
objetivo da articulação foi 
contribuir para a evolução 
do trâmite, que ainda deve 
ter uma audiência públi-
ca final, além da votação. 
“Estamos vivenciando um 
momento de grande rele-
vância pois refere-se ao 
desenvolvimento urbano da 
cidade. Temos a convicção 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

de que aprovaremos um 
novo plano com propostas 
mais inovadoras, focando 
no crescimento e desenvolvi-
mento sustentável do muni-
cípio”, enfatizou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Instituído desde 2006, o 
Plano Diretor é uma obriga-
toriedade legal que deve ser 
revisto a cada década, fazen-
do com o que o Município se 
adeque às medidas políticas 
setoriais regulamentares. A 
secretária apontou que está 
na fase final do processo e 
que o próximo passo deve 
ser a aprovação do projeto 
de lei complementar que 
possibilitará todas as dire-
trizes necessárias, a fim de 
que a cidade cresça de forma 
ordenada e “respeitando os 

instrumentos urbanísticos 
propostos”.

No início do ano, a gestão 
apresentou a proposta de 
revisão do Plano Diretor aos, 
então, novos vereadores. 
O planejamento foi apre-
sentado pela empresa GEO 
Brasilis, especializada em 
consultoria às cidades. Ele 
conta com a revisão do zone-
amento e macrozoneamento, 
além da delimitação de pe-
rímetro urbano e rural e re-
conhecimento de áreas com 
irregularidade fundiária. No 
projeto, Pindamonhangaba 
foi dividida em 12 áreas ur-
banas e quatro rurais, com 
novas diretrizes de ocupa-
ção e foco na permanência 
do homem no campo. A 
esquematização conta tam-
bém com a implantação de 
uma intervenção prioritária 
histórico-cultural, buscando 
valorização dos principais 
patrimônios tombados e de 
interesse histórico. Segundo 
o presidente da Câmara, 
José Carlos Gomes, o Cal 
(PRB), a previsão é que 
audiência pública que deve 
preceder a votação ocorra 
no próximo mês.

Foto: Bruna Silva

Centro comercial de Pinda; Plano Diretor segue ainda à espera de votação no Legislativo desde 2018

Instalação de empresa em Lorena pode gerar 150 empregos

Gerando expectativa nos mo-
radores de Lorena que buscam 
oportunidades profissionais, a 
Prefeitura anunciou na manhã 
da última quarta-feira (29) a 
instalação de uma empresa na 
cidade que promete gerar 150 
empregos diretos até 2022.  
O empreendimento atua na 
fabricação de paletes, que são 
estrados de madeira utiliza-
dos para a movimentação de 
cargas. 

Uma nota publicada na pá-
gina oficial da Prefeitura na 
rede social Facebook revela 

Lucas Barbosa
Lorena

Prefeito Sylvio Ballerini participa de reunião com direção do empreendimento; 
Município aguarda abertura de outras cem vagas de trabalho com a Mantiqueira

que o prefeito Sylvio Ballerini 
(PSDB) participou na última 
terça-feira (28) de uma reunião 
com representantes da empre-
sa Elopack e com o vereador 
Anderson Pinto, o Careca da 
Locadora (PSDB), que vem au-
xiliando nas tratativas. Durante 
o encontro, o proprietário 
do empreendimento, Danilo 
Aparecido Tedecshi e o gerente 
comercial, Paulo Falcão, con-
firmaram a abertura de uma 
filial na cidade, que até o fim 
de novembro deverá gerar 
quarenta empregos e outros 
110 no início do próximo ano.

Atuando há mais de 35 anos 
no segmento de embalagens 
de madeira, a Elopack tem sua 

sede em Torrinha, no interior 
paulista, e outras três filiais 
distribuídas em Botucatu, 
Itararé e Salto.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a direção da 
Elopack informou que a uni-
dade de Lorena será instalada 
num imóvel, já alugado, no 
bairro Cidade Industrial. A 
empresa revelou ainda que 
pretende pleitear junto ao 
Município a doação de uma 
área para futuramente ampliar 
sua estrutura.

A data e demais informações 
sobre o processo seletivo para 
a contratação do primeiro 
grupo de funcionários da Elo-
pack deverão ser divulgados 

em breve pelo PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalhador) 
de Lorena.

Emprego – Além dos prová-
veis 150 postos de trabalho 
que serão gerados pela Elopa-
ck, os moradores de Lorena e 
cidades vizinhas aguardam o 
processo de seleção do Grupo 
Mantiqueira, que deverá con-
tratar cerca de cem funcioná-
rios até o início de 2022. 

Maior produtora de ovos 
da América do Sul, a empresa 
investe desde o fim do ano pas-
sado cerca de R$ 100 milhões 
na construção de uma unidade 
em Lorena, onde será adotado 
um novo modelo de produção 
de ovos “premium”, que pos-
sibilitará cerca de um milhão 
de galinhas serem criadas de 
forma livre. A unidade, que está 
em fase final de edificação, é 
localizada na divisa com Guara-
tinguetá, próxima à tradicional 
Cervejaria do Gordo.

Em nota divulgada em seu 

Foto: Arquivo Atos

Elopack, fabricante de paletes, que tem promessa de até 150 empregos 

site oficial, o Grupo Mantiquei-
ra informou que as primeiras 
55 mil pintainhas da raça 
Hyline Brown chegaram a 
Lorena no início de agosto. A 
expectativa da empresa é que 
elas comecem a produzir os 
ovos até o início de outubro. 

Apesar da pandemia de 

Covid-19, Lorena registra no 
acumulado dos oito primeiros 
meses do ano um saldo posi-
tivo na geração de postos de 
trabalho. Segundo dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), a 
cidade teve um saldo favorável 
de 535 admissões.


