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Região tem alta de homicídios e 
volta a superar a Grande São Paulo
RMVale registra 286 execuções até setembro; número em Lorena cresce 90% e outubro assusta cidade

Mais violenta do interior 
do estado, a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) regis-
trou em setembro uma queda 
no número de moradores 
assassinados em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado. Em contrapartida, a 
área contabilizou no acumula-
do dos primeiros nove meses 
deste ano um aumento de 
vítimas em relação ao mesmo 
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intervalo de 2021. Cidade com 
índices preocupantes, Lorena 
já espera por números piores 
para a próxima avaliação, após 
chegar a sete mortes em três 
semanas.

De acordo com dados se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado, a região teve 21 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) em 
setembro deste ano. O número 
é 8% inferior ao do mesmo 
mês de 2021, que foi de 23, 
sendo 21 homicídios dolosos e 
dois latrocínios (roubo seguido 
de morte).

Polícia Civil é um dos braços do trabalho que enfrenta dificuldades para combater a alta da violência; RMVale volta a ter índices preocupantes

por 21 disparos de arma de 
fogo efetuados por um ho-
mem que estava na garupa 
de uma motocicleta. A vítima, 
que possuía passagens por 
tráfico de drogas e falsificação 
de documentos, morreu logo 
após dar entrada no Pronto 
Socorro de Lorena. 

A segunda execução aconte-
ceu no fim da madrugada na 
rua Capitão Leovigildo Areco, 
no bairro São Roque. Após 
uma discussão, um rapaz, que 
não teve a idade divulgada, foi 
morto a tiros por dois homens. 
A vítima foi baleada no rosto, 
cabeça e nas costas. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou à Polícia Civil 
mais informações sobre a 
onda de assassinatos ocorrida 
na cidade, como o perfil das 
vítimas e uma possível relação 
entre os casos, mas foi infor-
mada apenas que as investi-
gações estão em andamento 
e que elas correm em sigilo.  

Em nota oficial, o 23º BPMI 
(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior) informou que 
intensificou o patrulhamento 
no São Roque e em outros 
pontos da cidade para coibir 
novos crimes. A corporação 
ressaltou ainda que ao longo 
deste ano efetuou no municí-
pio 257 prisões, sendo 252 
em flagrante delito; a detenção 
de 46 indivíduos através do 
cumprimento de mandados 
de prisão; a apreensão de 
122 adolescentes infratores 
e a retirada de circulação das 
ruas de mais de 32 quilos de 
drogas e cinco armas de fogo.

Com quatro moradores 
assassinados cada, Caçapava 
e São José dos Campos divi-
diram o topo do “Ranking da 
Violência” de setembro. Empa-
tadas na vice-liderança, com 
dois registros cada, ficaram 
Aparecida, Caraguatatuba e 
Taubaté. Com uma ocorrência 
cada, as sete demais cidades 
que tiveram moradores execu-
tados foram Cunha, Lavrinhas, 
Lorena, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, Queluz e Roseira. 

No acumulado de janeiro 
a setembro deste ano, 286 
pessoas perderam suas vidas 

de forma violenta na RMVale, 
sendo 280 por homicídio 
doloso e seis por latrocínio. 
O montante é 9% superior 
ao da mesma época de 2021, 
que atingiu 262, entre eles 
252 homicídios dolosos e dez 
latrocínios.

Mais populosa da região, 
São José dos Campos foi a 
cidade com o maior número 
de execuções nos primeiros 
nove meses deste ano, alcan-
çado a marca de 39 vítimas. 
Segundo município com mais 
habitantes, Taubaté teve 29 
moradores mortos de forma 

violenta, e fechando o “pódio”, 
aparecem empatadas Caragua-
tatuba e Pindamonhangaba, 
com 26 ocorrências cada. 

As outras cidades que re-
gistraram assassinatos no 
intervalo foram Cruzeiro (25), 
Caçapava (22), Lorena (21), 
Ubatuba (19), Guaratinguetá 
(16), Aparecida (10), Jaca-
reí (10), São Sebastião (10), 
Cunha (4), Cachoeira Paulista 
(3), Lavrinhas (3), Piquete (3), 
Potim (3), Canas (2), Ilhabela 
(2), Natividade da Serra (2), 
Queluz (2), Tremembé (2), 
Arapeí (1), Campos do Jordão 
(1), Paraibuna (1), Redenção 
da Serra (1), Roseira (1) e São 
Luís do Paraitinga (1).

Lorena – A cidade contabili-
zou no acumulado de janeiro 
a setembro deste ano um au-
mento de 90% de vítimas de 
assassinato, em comparação 
ao mesmo período de 2021, 
saltando de 11 para 21 casos. 

Para piorar a situação, o pró-
ximo levantamento da SSP, que 
divulgará as estatísticas crimi-
nais relacionadas a outubro, 
deverá evidenciar um cenário 
ainda mais preocupante, já 
que a cidade teve neste mês 
sete moradores executados 
até esta sexta-feira (28).

Os dois últimos homicídios 
dolosos foram praticados na 
madrugada da segunda-fei-
ra, dia 24. O primeiro caso 
ocorreu no começo da ma-
drugada na rua João Augusto 
de Lima, no bairro Parque 
das Rodovias. Uma mulher 
de 36 anos estava sentada na 
calçada quando foi atingida 
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Prefeitura de Aparecida conclui licitação para terminar 
obra da Estação de Tratamento de Esgoto após dez anos

O Saae (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Apare-
cida concluiu nessa semana a 
licitação para a contratação da 
empresa que vai terminar as 
obras da Estação de Tratamen-
to de Esgoto da cidade. A ETE 
foi inaugurada em 2013, sem 
funcionar, e a obra está parada 
há quase dez anos.

Mais de trinta empresas 
retiraram os editais de par-
ticipação, mas a Emai En-
genharia de Serviços foi a 
vencedora com uma proposta 
de R$2.227.956,95, com um 
desconto inicial de 5% do valor 
total da obra. 

O custo será coberto por 
meio de um convênio com o 
Fehidro (Fundo de Recursos 
Hídricos) do Estado de São 
Paulo. A previsão é que o con-
trato com a empresa deve ser 
fechado em novembro, e as 
obras devem ter início ainda 
esse ano.

ETE – O complexo foi cons-
truído em 2013, após Apa-
recida ser contemplada pelo 
programa “Água Limpa”, do go-
verno estadual, e ganhar uma 
estação que atingiria 100% do 
tratamento. À época, a obra 
teve um valor estipulado pelo 
Estado em R$ 22,3 milhões na 
implantação do complexo.

Para terminar a obra, a Câ-
mara de Aparecida chegou 
a aprovar um projeto que 
autorizava a administração 
municipal a buscar crédito 
junto a Agência de Fomento 

Andréa Moroni
Aparecida

do Estado (Desenvolve São 
Paulo), no valor de R$ 5 mi-
lhões. A matéria contemplava 
também a abertura de um 
crédito adicional suplementar 
no orçamento do Saae em R$ 
3 milhões.

O Estado não aceitou o texto 
original, apontando falhas e 
reenviando um modelo para 
a nova elaboração. A “queda 
de braço” vencida pelo Estado 
começou no segundo semestre 
do 2017, quando foi anunciado 
que não seriam mais aplicados 
recursos estaduais nas obras 
das ETEs. Outro obstáculo foi 
a decisão judicial, que suspen-
deu o empréstimo alegando 
que os valores são altos e que 
poderiam causar “prejuízos 
irreparáveis ao erário público”, 
citando inclusive que os valores 
ficaram para outras gestões 
pagarem, já que o empréstimo 
seria pago em 120 meses.

Em junho de 2021, o Saae 
Rede de tratamento de esgoto em Aparecida; cidade conclui licitação para, enfim, finalizar obras na estação

assinou um convênio com 
a Fehidro para colocar em 
funcionamento a Estação de 
Tratamento de Esgoto. O valor 
do investimento aprovado para 
o projeto de adaptação da ETE 
foi de R$ 2,3 milhões, com 
um investimento mínimo, do 
município, de R$ 47 mil.

Segundo o diretor da au-
tarquia, Júlio Ferraz, toda 
estrutura física da ETE já está 
pronta, mas ainda faltam obras 
de adaptação como a grade de 
proteção de resíduos sólidos. A 
duração da obra de conclusão 
será de 12 meses.

Atualmente, a estação coleta 
parte do esgoto da cidade (cer-
ca de 70%), mas não trata ne-
nhuma porcentagem, ou seja, 
o material chega na ETE e cai 
in natura no Rio Paraíba. Com 
as obras, além de aumentar 
para cerca de 85%, todo esgoto 
coletado será tratado antes de 
ser despejado no rio.
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Pouco mais de um ano após ser 
vetado pelo prefeito Sylvio Balleri-
ni (PSDB) e ter a decisão mantida 
pelos vereadores, o projeto de lei 
que isenta motoristas de pagar a 
taxa da zona azul nas imediações 
dos hospitais, após passarem por 
algum atendimento médico, voltou 
a ser discutido e aprovado em 
primeira votação. A expectativa 
do autor da proposta, Bruninho 
Ribeiro (União), é ter o Legislativo 
a seu favor em caso de veto. 

O texto propõe a isenção do 
pagamento da tarifa de estaciona-
mento rotativo nas vias próximas 
à Santa Casa e à Unimed, deter-
minando, inclusive, os pontos. 
Próximo ao Pronto Socorro Mu-
nicipal, as ruas Marechal Mallet, 
Dom Bosco, Major Rodrigo Luiz 
e avenida Capitão Messias Ribei-
ro seriam isentas, enquanto no 
hospital particular, a retirada das 
taxas valeria para a praça Rosendo 
Pereira Leite, avenida Peixoto de 
Castro e a rua Nair Pereira Mar-
ton. A proposta também sugere a 
responsabilização dos hospitais à 
emissão de comprovantes de com-
parecimento para serem entregues 
aos agentes.

“É a aclamação do povo que 
muitas das vezes não está focado 

Gabriel Mota 
Lorena

naquele momento e também não 
acha agentes da empresa, não sabe 
onde comprar o cartão e, depois, 
além de estar com o prejuízo da 
saúde, às vezes nem só dela, mas 
um familiar, em caso de urgência 
ou emergência, sai do hospital com 
o ônus de uma multa” justificou 
Bruninho Ribeiro.

Embora tenha sido vetado em 
25 de outubro de 2021, o projeto 
volta com o mesmo texto. À época, 
11 vereadores foram favoráveis à 
manutenção do veto e apenas três, 
contrários (Élcio Vieira Junior, do 
PSB, Fábio Matos, do Cidadania e 
Lucia da Saúde, do Republicanos). 
Ribeiro, que ainda não estava na 
sessão no momento da votação, 
não esperava a decisão dos demais 
parlamentares.

“Eu fiquei surpreso com a ação 
dos vereadores que votaram a favor 
do veto, não posso dizer qual foi a 
intenção de cada um deles, mas me 
causou muita estranheza, porque 
no momento a Câmara estava bem 
unida”, destacou o vereador.

É justamente com os colegas do 
Legislativo que Bruninho Ribeiro 
conta, neste ano, para aprovar a 
proposta. “Hoje, a Câmara está 
bem inclinada a passar o projeto, 
mesmo que retorne o veto. Então a 
gente está bem unido nessa inten-
ção e não é um enfrentamento ao 
Executivo, pelo contrário” conclui 
o parlamentar. 

Para defender a constitucionali-
dade do texto, o autor da proposta 
alega que a isenção pode não gerar 
ônus à Prefeitura, sugerindo que a 
cobrança seja transferida a outros 
pontos da cidade em que a zona azul 
não é aplicada. 

O projeto agora parte para a 
segunda votação e deve constar na 
ordem do dia da próxima segunda-
-feira (31). Se aprovado, será enca-
minhado novamente para sanção 
ou veto de Sylvio Ballerini. 

À reportagem do Jornal Atos, a 
Prefeitura afirmou que se pronun-
ciará quando o projeto for enca-
minhado ao Executivo. A equipe 
também entrou em contato com 
a empresa responsável pela ope-
ração do rotativo em Lorena para 
questionar sobre a possibilidade 
de isenção e as reclamações sobre 
a falta de agentes pela cidade, mas 
até o fechamento da matéria, não 
houve retorno. 

Isenção na região – Guaratingue-
tá adota a zona verde nas áreas dos 
hospitais. Além da possibilidade 
de permanecer por até 3 horas na 
mesma vaga, o valor é inferior ao 
que é praticado em outros pontos. A 
empresa responsável pela operação 
é, inclusive, a mesma que presta o 
serviço para Lorena.

Em Aparecida, a Prefeitura sancio-
nou, em 2021, uma lei que isenta 
o pagamento da tarifa nas áreas 
próximas à Santa Casa.

Câmara de Lorena volta a 
debater isenção de Zona Azul 
nas imediações dos hospitais
Com mesmo texto vetado em 2021, vereador aposta em blindagem

Veículos em frente à Santa Casa de Lorena, cidade volta a debater a isenção do zona azul próximo a hospitais
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Silveiras inicia adequação de estrada 
rural de acesso a bairros mais afastados

Contando com um recurso esta-
dual de R$ 670 mil, a Prefeitura 
de Silveiras iniciou, na terça-feira 
(25), um serviço de melhoria na es-
trada de acesso aos bairros rurais 
Usina e São Sebastião do Palmital. 
Além de facilitar o escoamento da 
produção agropecuária, a ação 
tenta garantir mais segurança 
às crianças da região que são 
atendidas pelo transporte público 
escolar.

Em nota oficial, o governo de 
Guilherme Carvalho (PSDB) con-
firmou o início da adequação da 
estrada de terra São Sebastião do 
Palmital, que possui uma extensão 
de seis quilômetros. O serviço de 
perenização consiste na colocação 
de diversas camadas de brita e de 
cascalho no solo, garantindo assim 
a melhoria das condições de trá-
fego. Além de dar mais aderência 
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aos pneus dos veículos, a ação evita 
que a estrada alague em períodos 
chuvosos. 

Em contrapartida ao apoio fi-
nanceiro estadual que viabilizou a 
obra, liberado através do programa 
‘Melhor Caminho’, a Prefeitura está 
executando o serviço por meio de 
mão-de-obra própria. A expectati-
va é que a adequação da estrada 
vicinal seja concluída em até dois 
meses. 

A melhoria de trafegabilidade do 
ponto atende a um antigo pedido 
de produtores rurais e das mais 
de duzentas famílias que residem 
nos bairros Usina e São Sebastião 
do Palmital, que frequentemente 
enfrentam dificuldade de desloca-
mento, principalmente no Verão, 

OS BRASIS!
Quando esta edição estiver nas 
bancas o povo ordeiramente nas 
filas de votação.
A pergunta que fica é se definire-
mos o rumo do país para os próxi-
mos anos, décadas ou gerações?
A única certeza, estaremos livres 
desta campanha eleitoral de baixo 
nível, de raiva concentrada, ódio, 
e a ausência de uma proposta de 
projeto para o futuro em discus-
são.
Uma eleição sem Copa do Mundo 
levou a esta distensão, radicaliza-
ção e uma campanha personalista.
O retrato de um país dividido: dois 
Brasis!
Uma esquerda conhecida da socie-
dade que navega com facilidade 
no capitalismo e uma direita res-
suscitada dos porões da ditadura.
Um país dividido: ricos e pobres, 
estados produtivos confrontando 
com estados de baixa produtivi-
dade.
Os que produzem a esperança de 
uma país melhor, para os que não 
produzem a continuidade das polí-
ticas públicas de benefício.
Talvez para economia e o desen-
volvimento social o mais drástico: 
o desparecimento da classe média.

Um país de ricos e pobres!
Dos 55% dos votantes recebem o 
auxílio emergencial.
Dos 27 estados brasileiros o nú-
mero de dependência das políticas 
públicas e do auxílio emergen-
cial é alarmante, em 13 estados é 
maior que o de carteira de trabalho 
assinada.
A distância entre as classes econô-
micas de renda o maior desafio do 
próximo governo,
Nenhum país desenvolvido al-
cançou o progresso econômico e 
social sem uma classe média.
A sua participação relevante na 
renda, na representatividade e a 
sua contribuição para a acumula-
ção de capital humano e a cobran-
ça da qualidade da ação estatal.
As pesquisas econômicas mostram 
que países com maior PIB per 
capita dispõe de uma classe média 
mais numerosa e esta a leva ao 
maior crescimento do país.
Desde 1980 até os dias de hoje 
o país cresceu menos de 1%, são 
quatro décadas de crescimento 
pífio.
Um grande desafio para o próximo 
governo e os posteriores.
O crescimento de um país deve ser 
uniforme e constante, aspecto que 

a nossa economia não alcançou.
A necessidade de uma grande dis-
cussão, talvez, um pacto político 
para traçar planos de crescimento 
uniforme para o país.
De 1900 até os dias de hoje o país 
cresceu 2%.
Quadro sugere que o país não tem 
vocação para o crescimento.
Interessante, no período de 1950 
a 1980, fomos o país que mais 
cresceu no mundo. 
Perdemos a receita?
A inapetência da criação de ins-
tituições pró-crescimento, o que 
reflete na política, onde acabam 
prevalecendo interesses de grupo 
organizados.
Daí, talvez, a explicação da 
extinção da classe média diante 
da queda do processo de indus-
trialização, atualmente, com uma 
participação de 9% do total da 
produção nacional.
A formação de uma classe média 
está sempre associada a industria-
lização.
A explicação razoável para a nossa 
situação: a concentração na pro-
priedade de terras e a utilização da 
mão escrava.
Na ausência de uma classe média 
coesa, representativa, o ressurgi-

mento de elites que protegem os 
seus próprios interesses e a manu-
tenção de um pedaço do poder.
Vide o nosso parlamento, um 
abecedário de defensores de se-
tores da sociedade civil, militar e 
religiosa, um modelo oligárquico, 
patrimonialista, corporativistas, o 
ressurgimento do “coronelismo”, 
agora digital.
Não custa perguntar: quem repre-
senta o povo?
O ideal seria uma mentalidade 
progressista, republicana para que 
todos tenham igualdade de oportu-
nidades, uma justiça social e uma 
vida digna.
Em que pese uma forte influência 
da elite tradicional encrustada na 
vida nacional, novos grupos surgi-
ram que poderiam influenciar no 
desenho institucional.
Entretanto, vieram com vícios de 
discurso tornando-se corporativis-
tas para sobreviver em um sistema 
político fragmentado.
Para tanto, importante e fun-
damental, reacender o espírito 
republicano, do bem comum, do 
diálogo aberto, o exercício da de-
mocracia, valores de longo apren-
dizado e de lento amadurecimento.
É tempo para gerações!

   
 Não custa perguntar: quem 

representa o povo?

“Foi a mobilização 
social ampla refletindo 

a ascensão da classe média que levou a 
disseminação da democracia formal em 

todo o mundo nas últimas quatro décadas”
Francis Fukuyama

período marcado por fortes chuvas. 
O prefeito comemorou o início 

da obra e agradeceu ao apoio do 
governador Rodrigo Garcia (PSDB) 
e do deputado estadual Itamar Bor-
ges (MDB), que reforçou o pedido 
de Silveiras de liberação de verbas 
junto ao Palácio dos Bandeirantes. 
“Essa perenização será fundamental 
para garantir mais segurança aos 
silveirenses que utilizam essa via 
que dá acesso a dois importantes 
bairros de nossa cidade. Os agricul-
tores terão maior comodidade para 
escoar seus produtos, o transporte 
escolar atenderá as crianças com 
mais facilidade nessa região e os 
moradores não enfrentarão mais 
transtornos para acessarem e dei-
xarem seus bairros”. 
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Imóveis à venda 
Guaratinguetá: Ven-
do chacara linda, na 
colônia do Piagui, 
piscina e área verde. 
Telefone: 
(12) 98800-2600 

Roseira: Chácara 
residencial a ven-
da no condomínio 
Pedacinho do céu. 
1.001,00m² Valor: 
350.000,00. Telefo-
ne: (19) 3569-8008

Cachoeira Paulista: 
Casa com 3 quar-
tos, banheiro, área 
de serviço e varan-
da, metragem de 
área 312m². Valor: 
140.000,00. Telefo-
ne: (12) 3103-4415

Ber t i oga:  Vendo 
casa em dois pa-
v imentos .  A ndar 
superior composto 
de sala, 2 quartos, 
banheiro, cozinha 
e uma varanda nos 
fundos. Andar infe-
rior composto por 
uma sala, uma cozi-
nha ampla, banheiro 
social, 1 quar to e 
quintal. Garagem 
para 3 carros. Valor: 
790.000,00. Telefo-
ne: (24) 9870-5328

Lavrinhas: Lotes à 
260km de São Paulo. 
Área de expansão 
urbana, com escri-
tura, documenta-
ção em dia. Valor: 
120.000,00. Telefo-
ne: (12) 99232-4089

Guaratinguetá: Casa 
totalmente reforma-
da. Bem localizada. 
Composta por ga-
ragem, sala, 3 quar-
tos, copa, cozinha, 
banheiro, 2 edículas 
totalizando mais 3 
quartos, 1 banhei-
ro e uma área de 
serviço. Excelente 
quintal. Iluminação 
natural, casa muito 
bem arejada. Valor: 
320,000,00
Telefone: (21) 98845-
7132

Lorena: Vende-se 
terreno na Vila Rica, 
com ótima locali -
zação, já murado, 
com água e luz já 
l igados, medindo 
7x25metros. Valor: 
83.000,00 Telefone: 
(12) 98890-0661

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior 1 suíte, 2 quar-
tos, banheiro, sala de 
tv, todos os quartos 
com ar condiciona-
do, andar de baixo 
cozinha, copa, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
pisc ina, garagem 
para 6 carros. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Caraguatatuba: Ma-

ravilhosa casa em 
Caraguatatuba com 
2 quartos e 68m². 
Entre em contato, 
venha conhecer essa 
oportunidade. Valor: 
220.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Ven-
do casa no Jardim 
do Vale I, nova. Com 
2 quartos, sala cozi-
nha, banheiro, quin-
tal, garagem 5x25. 
Valor R$ 270.000,00. 
Telefone: 3132-8151

Bertioga: Vende-se 
apartamento que dis-
põe de 3 quartos (1 
suíte), living para 2 
ambientes, cozinha 
tradicional, área de 
serviço, 2 vagas de 
garagem, varanda 
gourmet com vista 
para o mar e para 
área de lazer. Valor: 
1.750.000,00 Telefo-
ne: (13) 97424-1386

Aparecida: Vendo 
casa em Aparecida, 
bairro Itaguaçu, com 
3 quartos, 3 banhei-
ros, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem para 2 carros 
e terraço para festas. 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 99183-
3424

Lorena:  Chácara 
localizada no perí-
metro urbano, com 
amplos jardins, gra-
mado,  pa lme i ras 
e outras espécies 
de Mata Atlântica, 
campinho de fute-
bol, horta orgânica. 
Casa Sede com 4 
quar tos, sala com 
lareira, copa, cozi-
nha, amplo banheiro, 
varanda e garagem. 
Sobrado: 5 cômodos, 
sendo que 1 suíte, 
falta pintura e piso. 
Salão: ampla sala 
com dois ambientes, 
banheiro, oficina. Es-
tacionamento para 
aproximadamente 10 
carros. Água de poço 
artesiano de ótima 
qualidade (sem cloro) 
Valor: 650.000,00. 
Telefone: (12) 98116-
7648

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Village 
Santana, 300m², pró-
ximo empo manah. 
Valor: 205.000,00 
Telefone: (12) 99709-
0300

Rose i r a :  Vende -
-se casa no centro, 
com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro 
e garagem. Valor 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Ilhabela: Vendo lindo 
terreno, localizado 
na barra velha, área 
total de 3.050m² com 
escritura e pitu. Va-
lor: 350.000,00. Te-
lefone: 12991961570

Cunha: Vende-se 

área em Cunha, loca-
lizada na Serra do In-
daiá, atrás das Águas 
de Santa Rosa. Com 
18.1 alqueires, rio na 
divisa, 2 nascentes, 
10 pés de araucária e 
40 mil pés de eucalip-
tos sem casca para 
corte 8 anos. Valor: 
250.000,00. Aceito 
proposta. Telefone: 
(12) 98890-0661

Caraguatatuba: Ven-
do casa individual, 
com 2 dormitórios 
e suíte. Bem venti-
lada e com acaba-
mento de primeira 
qual idade. Valor : 
260.000,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Guaratinguetá: Casa 
com estruturas boas, 
necessita de refor-
ma. Casa possui 
porão, 3 quar tos, 
terreno de 6x38. Do-
cumentação em dia. 
Vendendo pelo pre-
ço do terreno. Acei-
tamos carro como 
parte do pagamento. 
Valor: 80.000,00. Te-
lefone: (67) 99192-
0103

Lorena: Casa com 2 
dormitórios, terreno 
20mx30m, a poucos 
metros do Eco Val-
le Shopping: Valor: 
380.000,00. Telefo-
ne: 12981320544

Roseira: Vendo casa 
de 2 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina, 
churrasqueira. Valor: 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 36462288

Cruzeiro: Vende-se 
casa de 2 andares: 4 
quartos, 3 banheiros, 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, quin-
tal, área de serviço 
e sacada interna. 
Valor: 385.000,00. 
Telefone: (12) 98105-
4394

Bertioga: Vende-se 
casa composta por 
4 suítes, sendo uma 
suíte máster, com 
hidromassagem e 
closet, sala ampla, 
lavabo, cozinha ame-
ricana, garagem co-
berta para 2 carros, 
área gourmet com 
banheiro, piscina e 
um lindo quintal. Va-
lor: 1.500.000.00. 
Telefone: (24) 9870-
5328

Guaratinguetá: Ven-
do sobrado no Par-
que do sol, com 3 
quartos sendo uma 
suíte, 2 banheiros, 
copa, cozinha, sala, 
garagem, quintal. 
Possui também uma 
edícula. Valor: R$ 
300.000,00. Telefo-
ne: 98102-3156

Caraguatatuba: Ven-
de-se casa de 75m² 
com 2 quar tos, 1 
banheiro, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
22.900,00 + parcelas 
de 1.098.90. Telefo-
ne: (11) 91160-2109

Bertioga: Villagio que 
dispõe de 2 dormitó-
rios, sendo uma suí-
te, banheiro social, 
cozinha americana, 
á rea de ser v iço, 
varanda, uma vaga 
de garagem, e área 

Prestação de Ser-
viços

Bertioga: serviços de 
reparo, manutenção, 
instalação, reformas. 
Favor consultar tele-
fone: (13) 98147-7319

Arapeí: CEVI - Curso 
de Capelania Evan-
gélica Voluntária In-
terdenominacional 
Levamos este curso 
até a sua Igreja ou 
venha fazer conosco. 
Telefone: (11) 98064-
2473

São Sebastião: Alu-
guel de barco para 
pesca, mergulho, la-
zer, filmagens. Mais 
de 20 anos de expe-
riência. Aqui você é 
atendido pelo pro-
prietário da embar-
cação com ajudan-
tes treinados. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(11) 99696-8673

Ber t ioga: Raspa-
gens e restauração 
de tacos, aplicação 
e revitalização de 
sinteco, como: Bona 
e Skania. Vendemos 
direto da fábrica ma-
deiras para decks, 
assoalhos, tacos e 
rodapés, com preços 
acessíveis. Telefone: 
(15) 98158-6077

Lorena: Manutenção 
e instalação de Câ-
meras de Segurança. 
Manutenção Elétrica 
em geral. Instalação 
e Manutenção de 
concer t ina. Insta-
lação de telefônica 
residencial e comer-
cial. Instalação e ma-
nutenção de cerca 
elétrica. Automação 
industrial completa. 
O melhor preço da 
região. Confira. Te-
lefone: (12) 98896-
8867

Ber t ioga:  Somos 
uma equipe de es-
tética e cuidados da 
pele. Trabalhamos 
com uma equipe es-
pecializada em todos 
os tipos de cabelos. 
Trabalhamos com 
tranças ar tísticas, 
dreads e rasta nago. 
Fazemos todos os 
tipos de coloração e 
químicas, manicure e 
dsigner de sobrance-
lhas. Tudo em um só 
lugar. Telefone: (13) 
3317-1541

Diversos
Ber t ioga: Adquira 
agora, sem sair de 
casa, as melhores 
semi joias, brincos 
pingentes anéis e 
mais bijuterias atra-
vés do atacado e 
varejo com o melhor 
preço do mercado. 
Valor: 49.90. Tele-
fone: 13 99792-7216 

Lorena: Um pode-
roso tratamento an-
tiqueda com cresci-
mento até 7x mais 
rápido dos seus ca-
belos. Solicite sua 
amostra grátis e re-
ceba o produto paga-
mento apenas o cus-
to de envio para seu 
endereço. Telefone: 
(12) 98243-0539

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar, o chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
provoca a sensação 
de um sabor incrível 
e único, um equilíbrio 
perfeito entre o doce 
e o amargo. Valor: 
19.99. Telefone: (12) 
98311-3434

Ilhabela: Curso de 
maquiagem online. 
Aprenda todos os 
segredos para fazer 
a maquiagem perfei-
ta. Vídeo aulas com-
pletas livro digital, 
bônus especiais e 
certificado. Fazendo 
o seu pedido hoje, 
você também i rá 
receber E-book 10 
segredos da maquia-
gem/Básico curso de 
Unhas decoradas. 
Valor: 97.00. Telefo-
ne: (12) 99151-4838

Cachoeira Paulista: 
Curso unhas f ibra 
de vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor: 49.00. 
Telefone: (21) 97447-
8223

Caraguatatuba: Pro-
moção de inaugura-
ção Nirronda tatto 
studio. Tatuagens 
minimalistas até 7cm 
a par tir de 60.00. 
Telefone: (12) 99601-
3408

G u a r a t i n g u e t á : 
E-book gratuito para 
pessoas que dese-
jam ingressar na pro-
fissão de manicure e 
pedicure e que bus-
cam conhecimentos 
sobre o assunto e 
se profissionalizar. 
Telefone: (91) 99305-
1491

Ilhabela: Curso de 
sobrancelhas per-
feitas é 100% online. 
São 18 módulos com 
27 vídeos aulas + 4 
E-books + mentoria 
e certificado. Valor: 
97.00 Telefone: (12) 
99158-5059

Guaratinguetá: Pul-
seira de couro tran-
çado multicamada 
ajustável de penas 
da moda masculina. 
Valor: 40.00. Telefo-
ne: (12) 99664-2205 

Lorena: Ecoturismo 
de aventura! A via 
Mantiqueira através 
de suas atividades, 
promove a missão 
de levar o turismo 
de aventura, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem 
estar e interação di-
reta com a natureza. 
Telefone: (12) 99217-
0879

Cachoeira Paulis-

Aparecida: Me cha-
mo Vinícius, vim de 
SP para morar em 
Aparecida. Morei na 
Índia e sou forma-
do em Yoga. Quero 
disponibilizar meu 
serviço para quem 
tem interesse.  A 
Yoga é um instru-
mento maravilhoso 
para acalmar a men-
te, relaxar, equilibrar 
os pensamentos, 
diminuir ou acabar 
com a ansiedade, es-
tresse e melhorar na 
depressão e outros 
males. As aulas são 
de uma hora e o valor 
é 30,00 a hora por 
pessoa ou 20,00 por 
pessoa no caso de 
serem duas pessoas 
por aula. Telefone: 
(12) 99156-9767

Ilhabela: São 2 in-
críveis mergulhos. 
Passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche à bor-
do incluindo: água, 
suco, refrigerante, 
f rutas, sanduíche 
natural, cachorro 
quente, torta salga-
da, bolo e bolachas. 
Seguro para ativi-
dade do mergulho. 
Valor: 350.00 por 
pessoa. Telefone: 
(12) 98830-7958

Bertioga: JE mate-
riais usados: Com-
pramos mater iais 
usados de cons-
trução, reforma e 
demolição: Portas, 
janelas, vitrôs, pias, 
louças, portões, gra-
des, madeiras, es-
quadrias de alumínio, 
blocos de vidro e etc. 
Telefone: (11) 94180-
8459

G u a r a t i n g u e t á : 
Trabalhamos com 
mudas de grama da 
mais alta qualidade 
direto do produtor ao 
consumidor. Temos 
Grama Esmeralda, 
São Carlos, Batatais 
entre outras. Valor: 
4,40. Telefone: (15) 
99779-3974

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, canto 
gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários Flexíveis. 
Mensal idade que 
cabe no seu bolso e 
primeira aula 100% 
gratu i ta.  L igue e 
agende seu horário. 

Telefone: (12) 3641-
7832
Bertioga: Demolidora 
Ponto Certo. Somos 
uma empresa qualifi-
cada no ramo de de-
molição de grandes, 
médios e pequenos 
portes. Telefone: (11) 
97454-4612

Aparecida: A SPY-
FLY é uma empresa 
de investigação parti-
cular regulamentada 
pelas leis do país, 
pessoa jurídica, le-
galmente constituída. 
Postura profissional 
posit iva, baseada 
na qualidade, ética, 
discrição, sigilo e ho-
nestidade. Telefone: 
(11) 94117-3310

Guaratinguetá: For-
matação completa. 
Sem backup 40.00. 
Com Backup 50.00. 
Incluso todos os dri-
vers, pacote office, 
ant iv í rus,  goog le 
chrome, sistema ope-
racional a escolha do 
cliente. Telefone: (12) 
99162-4870 

Ber t ioga:  Somos 
uma empresa que 
atua na área de cons-
trução e manutenção 
de pisos esportivos, 
com prof issionais 
experientes e mão 
de obra qualificada 
há mais de três dé-
cadas. Telefone: (13) 
9676-1551

Ilhabela: Curso de 
mergulho avança-
do. Material teórico, 
todo equipamento 
de mergulho incluso 
no curso, e a certifi-
cação com a cartei-
rinha PADI. Valor: 
1.600,00. Telefone: 
(12) 98830-7958

Guaratinguetá: Ven-
do mesa de centro 
us ada ,  va l o r  R$ 
70,00. Telefone: 12 
996762177

Cunha: Serviço de in-
vestigação civil para 
todos os fins, empre-
sarial, familiar, conju-
gal, entre outras. Pro-
vas concretas, com 
relatórios completos 
e detalhado com foto, 
filmagens e grava-
ções. Sigilo absoluto 
das informações ga-
rantido em contrato 
de prestação de ser-
viço. Telefone: (12) 
99658-6684

Pindamonhangaba: 
Eletricista residen-
cial. 50.00 a visita 
para ver o serviço. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétr icas. Valor a 
combinar no local. 
Telefone: (12) 99126-
0393

Cruzeiro: Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contratar 
funcionários e 
gerenciar toda parte 
de rotinas de Folha 
de Pagamento, saiba 
que a BCA Assistên-
cia em 
Departamento Pes-
soal oferece esse 
serviço para você. 
Por apenas 5% do 
salário mínimo vi-
gente. Telefone: (12) 
98299-2723

Caraguatatuba: Se-
gurança Eletrônica. A 
tecnologia na palma 
da sua mão. Vendas, 
instalação, 
manutenção, alarme, 
cerca elétrica, con-
certina, sistema de 
câmeras, interfone, 
rede laminada, 
automatização de 
portão, mandíbula. 
Telefone: (12) 3883-
6892

Lorena: Faço entre-
gas, fretes e coletas 
para qualquer lugar 
e horário. Também 
e s tou  a  p r o c u r a 
de empresas para 

ta: Super Nintendo 
portátil - Conectou 
jogou. Revivas emo-
ções de jogar má-
rio, top gear, donkey 
kong, bomberman 
entre outros. Valor: 
153.99. Telefone: (11) 
996688-2064

Cruzeiro: Bateria com 
bags + Kit pratos 
Sabian + carrilhão. 
Bateria em ótimo es-
tado, e um excelen-
te instrumento pra 
quem procura uma 
bateria acústica. Va-
lor: 2.300,00. Telefo-
ne:12 991521254Di-
versos
São Sebastião: Com 
mais de 20 anos de 
exper iênc ia, aqui 
você é atendido pelo 
proprietário da 
embarcação com aju-
dantes treinados e 
orientados para lhe 
proporcionar assis-
tência e praticida-
de. O barco dispõe 
de oito bancos para 
acomodar 16 pes-
cadores, vinte mer-
gulhadores ou 25 
familiares e amigos 
em passeios ou vi-
vências pelas praias 
de Ilhabela, ilha dos 
Buzios, ilha da Vi-
tória. Telefone; (11) 
99696-8673

Guaratinguetá: Pas-
so Título do Itagua-
rá. Preço abaixo do 
valor de mercado por 
motivo de mudança 
de cidade. Um baita 
clube! Tem de tudo. 
A melhor academia 
e piscinas. Ótimo am-
biente, principalmen-
te para esportes e no 
nível dos associados. 
Telefone: (12) 99118-
0142

Pindamonhangaba: 
Lindas camisetas 
versáteis, masculi-
nas, femininas, unis-
sex e acessórios. 
Com lindíssimas es-
tampas de carros, 
motos, animais e 
paisagens. Telefone; 
(12) 99767-2837

Caraguatatuba: Mar-
cia modas. Consul-
tora de modas femi-
nina. Atendemos em 
domicílio dependen-
do da região. Parce-
lamos sua compra. 
Qualidade e elegân-
cia. Facilidade no pa-
gamento. Telefone: 
(12) 99700-2908

São Sebastião: Su-
per Lâmpada Espiã 
360.  Vigilância in-
teligente sem furar 
paredes. Telefone:
(12) 98892-5584

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, con-
to gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matricula. 
Horários f lexíveis, 
mensa l idade que 
cabe no seu bolso. A 
primeira aula 
100% gratuita. Ligue! 
Telefone: (12) 3641-
7832

Lorena: A Via Man-
tiqueira através de 
suas atividades, pro-
move a missão de 
levar o turismo, com 
conscientização da 
preservação do meio 
ambiente proporcio-
nando: lazer, bem es-
tar e interação direta 
cm a natureza. Tele-
fone: (12) 99217-0879

Guaratinguetá: Ven-
do piano, única dona. 
Super conservado, 
com apenas uma las-
ca na frente 
sob a chave. Precisa 
afinar. Telefone; (12) 
3641-7832

Cachoeira Paulista: 
Curso Unhas f ibra 
de vidro. Ótimo curso 
para aprender em 
casa, assistindo as 
aulas pelo seu ce-
lular. Salve as aulas 
e assista quando 
quiser. Valor; 49.00. 
Telefone:
 (21) 97447-8223

Caraguatatuba: Efi-
c iente serviço de 
limpeza de estofado. 

SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES 
DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL. 

A ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, inscrita no 
CNPJ 04.702.278/0001-61, localizada na Rodovia Washington Luiz, n.º 2.500, bairro do Socorro, em 
Pindamonhangaba/SP, CEP 12.421-010, devidamente representada por seu Presidente Leandro Monqueiro Leme, 
vem informar e convocar respectivamente que, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada no modo virtual, 
levando em consideração a preservação da saúde dos associados que em sua maioria são idosos e do grupo de risco. 
A Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 21/11/2022 (segunda-feira), na sala Virtual de Assembleias 
do Sistema Superlógica, disponibilizado pela administradora da associação, às 9h30min, em primeira convocação, com 
no mínimo metade dos associados, ou as 10h00, com qualquer número de associados presentes e será encerrada 
pontualmente as 17h00 do mesmo dia para votar sobre o quanto segue: 
 

➢ Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO 
REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, para exercer mandato de 01/01/2023 até o dia 31/12/2024, em 
cumprimento ao disposto nos artigos 39 e 40 do Estatuto Social. 

 
- A Chapa é composta por 1 (hum) Presidente, 1 (hum) Vice- Presidente, 1 (hum) Secretário e 1 (hum) Tesoureiro; 
-  O Conselho Fiscal não deve fazer parte da chapa; 
- Na votação para o Conselho Fiscal, constará como opção de votos virtuais os nomes de todos os inscritos para que 
o associado registre seu voto, podendo registrar seu voto em um candidato ou mais, em todos, ou nenhum deles, 
conforme sua vontade.  Os 10 (dez) candidatos mais votados serão Eleitos Membros do Conselho, sendo que os 5 
(cinco) primeiros serão efetivos e os próximos 5 (cinco) como suplentes. 
- Em caso de empate nos votos para a Diretoria Executiva, caberá à outra assembleia designada com esta finalidade, 
promover a votação de desempate. 
- O não comparecimento implicará na concordância com as deliberações da Assembleia. 

 
 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 
1) As inscrições dos candidatos ao Conselho Fiscal e Chapas, deverão ocorrer mediante requerimento dirigido ao Presidente 
e protocolado na Secretaria da ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES DO REAL VILLE – SETOR RESIDENCIAL, 
do dia 01/11/2022 até o dia 10/11/2022 das 08h00 às 17h00 (Art. 44, do Estatuto). 
 
2) Somente poderão se candidatar e votar os associados em dia com as taxas associativas (art. 45, do Estatuto). 
 
3) Para participar da assembleia, o associado deverá acessar o SITE da Administradora Adplan, www.adplantaubate.com.br 
e, na área do condômino, com seu próprio login e senha e ingressar no item ASSEMBLEIA; Se o condômino utilizar o celular, 
baixar através do PLAY STORE - APP (CELULAR), Aplicativo “Superlógica” - acessar área do condômino – item Assembleia, 
com o mesmo login e senhas cadastrados para o site. Caso não tenha acesso ao login e senha entrar em contato com a 
administração através do e-mail administrativo3@adplantaubate.com.br ou WhatsApp (12) 97811-2524; 
 
5) Os votos serão computados e divulgados atendendo a Lei de LGPD, somente expondo os Lotes e Quadras, sem a 
exposição de informações pessoais. 
 
6) A votação iniciará pontualmente às 9h30min, em primeira convocação, com no mínimo metade dos associados, ou 
as 10h00 com qualquer número de associados presentes no dia 21/11/2022, sendo que na oportunidade, através do 
chat, será acolhido o secretário para a assembleia; às 17h00 será encerrada a votação. 
 
7) As chapas e/ou respectivos candidatos a Presidente devidamente inscritos, poderão encaminhar até o dia 10/11/2022 os 
vídeos ou apresentações de suas propostas de gestão que serão adicionadas à sala de votação virtual através do e-mail 
administrativo3@adplantaubate.com.br 

 
8)  Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida, ficando limitado a uma única 
procuração por outorgado associado. (Art. 22 do Estatuto Social). As procurações devem ser entregues na associação até o 
dia 17/11/2022 para que sejam conferidas e validadas, para que o acesso à plataforma de votações seja devidamente criado. 
Após esta data não serão aceitas procurações. 

 
                   Pindamonhangaba, 01 de novembro de 2022. 

 
  

Imóveis para alugar
São Sebastião: Alu-
go casa em condo-
mínio fechado, que 
conta com a equipe 
de segurança. Casa 
agradável e toda 
muito bem equipada, 
arborizada, possui 
várias piscinas do 
condomínio, salão de 
festas, churrasquei-
ra. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 99667-
0766

Pindamonhangaba: 
Sala dupla no piso 
superior co ar condi-
cionado e banheiro, 
localizada na Ave-
nida do Shopping 
Pátio Pinda. Valor: 
900,00 Telefone: (12) 
99145-6539
Ilhabela: Alugo para 
finais de semana e 
feriados, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, churras-
queira, vent i lador 
teto, mobiliada, den-
tro de condomínio. 
Valor: 150,00. Tele-
fone: (12) 99115-1810

Caraguatatuba: Ve-
nha passar o fim de 
semana, temporada 
ou férias em Cara-
guatatuba. 250m da 
praia martim de sá. 
Todo mobiliado para 
2 ou 4 pessoas, com 
Tv, wifi e estaciona-
mento privativo. Va-
lor: 200,00. Telefone: 
(12) 3923-3817

Bertioga: Aluga-se 
apar tamento com 
2 quartos (1 suíte), 
vaga de garagem, 
ampla vaga gourmet, 
com ar condicionado, 
fechamento de saca-
da, persianas, área 
útil de 87m² e aco-
modação para 4 pes-
soas na cama. Valor: 
1.000,00 Telefone: 
(13) 99724-1386

Pindamonhangaba: 
Alugo apartamento 
com 2 quartos, sala 
com sacada, cozi-
nha, área de serviço, 
banheiro, 1 vaga na 
garagem, no condo-
mínio Village Jabu-
ticabeiras, no bairro 
feital. Valor: 734.00. 
Telefone: (12) 99145-
6539

Ubatuba: Apar ta-
mento 2 quar tos, 
sendo 1 suíte, 1 vaga 

na garagem, acomo-
da até 6 pessoas, ar 
condicionado, wifi, 
condomínio com pis-
cina. Tudo para você 
e sua família aprovei-
tarem. Valor: 550,00. 
Telefone: (12) 99915-
6566

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento com 
2 quartos, sendo 1 
suíte, 2 banheiros, 
varanda f rontal e 
anexa a sala, sala e 
cozinha arejadas e 
amplas. Área de ser-
viço. Sem despesa 
de condomínio. Área 
construída de 90m². 
Próximo a comér-
cio, shopping. Valor: 
1.200,00. Telefone: 
(12) 99728-0923

São Sebastião: Casa 
em condomínio, com 
3 dormitórios, sen-
do 1 suíte. 2 vagas 
na garagem. Con-
domínio no valor 
de 180.00, possui 
p lacas so lares e 
reutilização da agua 
de chuva.  Va lo r : 
1.500,00. Telefone: 
(12) 98291-6465

Caraguatatuba: Alu-
go apartamento com 
1 dormitório, 1 ba-
nheiro, todo mobi-
liado. Área de lazer 
com piscina adulto e 
infantil, campo de fu-
tebol, churrasqueira 
e sala de jogos: Va-
lor: 1.400,00. Telefo-
ne: (16) 99231-4949

Ubatuba: Cobertura 
duplex com terraço 
gourmet e piscina 
par t icu lar.  São 3 
dormitórios sendo 
2 suítes, 3 banhei-
ros, sala de estar e 
jantar, cozinha tipo 
americana completa, 
com todos os uten-
sílios domésticos e 
varanda. vista para a 
piscina. Acomoda até 
12 pessoas. Valor: 
350.00
Telefone: (12) 99673-
1324

Pindamonhangaba: 
Casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, banhei-
ro social, quintal, 2 
vagas na garagem, 
condomínio Novo 
Hor izonte. Valor : 
750,00. Telefone: 
(12) 99145-6539

Ilhabela: Alugo casa 
para temporada, fi-
nais de semana e 
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Reunião com representantes do GPA, que deve ser implementado; ação promete aquecer economia
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RMVale segue dados do país e fecha setembro 
com saldo positivo de novas vagas de emprego
Guaratinguetá e Lorena são destaques na região do Vale da Fé; Pinda também comemora alta

As cidades da RMVale (Re-
gião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
fecharam o mês de setem-
bro com saldo positivo na 
geração de empregos, mas 
com desempenho inferior 
ao mesmo período de 2021. 
Segundo dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), divulgados 
na quarta-feira (26), a região 
teve saldo de 5.137 vagas de 
emprego em setembro. Em 
2021, o índice também foi 
positivo, com abertura de 
5.647 postos de trabalho.

O setor com maior geração 
de empregos na região foi o 
de serviços, com 3.050 vagas 
geradas; seguido pela cons-
trução, com 951 vagas, e pelo 
setor de comércio, com 770 
vagas de emprego. O setor de 
indústria fechou o mês com 
357 vagas geradas.

Entre as cidades, Pindamo-
nhangaba criou 1.062 novas 
vagas no mês de setembro. 
O setor que mais contratou 
foi o de serviços com 423 
contratações, seguida do 
comércio com 297, e a indús-
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tria com 252 contratações.
Vale da Fé e Histórico – Na 

microrregião do Vale da Fé, 
Guaratinguetá foi a cidade 
que mais contratou. As vagas 
concentraram-se nos setores 
de serviços, comércio e cons-
trução civil.

Segundo o Novo Caged, 
foram realizadas 939 con-
tratações em Guaratinguetá 
em setembro. Os setores em 
destaque foram serviços 
(445 admissões), comércio 
(285) e indústria (91). No 
mês, as demissões somaram 
762, com o saldo positivo 
ficando em 177.

Em Lorena, o índice ficou 
positivo em setembro com 
621 contratações, com des-
taque para serviços (224), 
indústria (169) e comércio 
(141). O número de demis-
sões foi de 440, com o saldo 
positivo ficando em 181.

Aparecida registrou mais 
contratações que demissões, 
439 contra 298, com desta-
que para os setores de ser-
viço (290), comércio (118) e 
indústria (20). O saldo ficou 
positivo em 141

Cachoeira Paulista teve 
108 contratações e 100 de-
missões, com saldo positivo 
de oito postos de trabalho. 

Comércio é um dos destaques na geração de empregos no ano, que teve alta em setembro, segundo último levantamento do Caged

Em Cruzeiro, o número de 
admissões superou o de 
demissões, 418 contra 380 
demissões.

No Litoral Norte, as ci-
dades de São Sebastião, 
Ubatuba e Ilhabela também 
se destacaram com a gera-

ção de vagas de emprego. 
Ubatuba foi a cidade com 
maior destaque nas vagas, 
com 267 vagas. Em segui-

da, São Sebastião com 266. 
Caraguatatuba e Ilhabela 
tiveram 137 e 54 vagas, 
respectivamente.

Prefeitura de Ubatuba comemora chegada de 
supermercados para novos postos de trabalho
Nova unidade promete gerar mais de cem empregos diretos com funcionamento até o fim deste ano

A Prefeitura de Ubatuba 
anunciou no fim da tarde 
da última segunda-feira, dia 
24, que o GPA (Grupo Pão de 
Açúcar) implantará um super-
mercado na cidade até o fim 
deste ano. Orçada em cerca 
de R$ 5 milhões, a instalação 
do empreendimento deverá 
gerar mais de cem empregos 
diretos.

Em nota oficial, a atual 
gestão municipal informou 
que a prefeita Flávia Pascoal 
(PL) participou na tarde da 
segunda-feira (24) de uma 
reunião em seu gabinete 
com o diretor de Expansão, 
Reforma e Conceito do GPA, 
João Simões, e o diretor de 
Relações Institucionais, Paulo 
Pompilio. Após o encontro, a 
chefe do Executivo divulgou 
um vídeo em sua página 
oficial no Facebook, ao lado 
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dos diretores, confirmando 
que o grupo implantará um 
supermercado na cidade 
até o fim de dezembro. “Os 
representantes do Grupo Pão 
de Açúcar já nos trouxeram 
todo o escopo do projeto do 
supermercado, que muito em 
breve atenderá os turistas e 
os moradores de Ubatuba. 
Estamos muito felizes pela 
chegada desse importante 
empreendimento, que trará 
mais de cem empregos dire-
tos para a nossa população”, 
comemorou a prefeita.

O supermercado Pão de 
Açúcar será instalado em um 
centro comercial, que está 
em fase de construção no 
tradicional bairro do Itaguá, 
que fica na região central do 
município. De acordo com 
o GPA, a futura unidade de-
verá funcionar 24h por dia 
durante a temporada turística 
de Verão. Além dos produ-
tos tipicamente vendidos 
em supermercados da rede, 

os clientes encontrarão no 
local quiosques de culinária 
japonesa e de cafés variados. 
A unidade contará ainda com 
o serviço de e-commerce 
(comércio eletrônico), possibi-
litando que os consumidores 
façam os pedidos e recebam 
as compras em suas casas. 

As vagas de emprego dispo-
níveis e as datas do processo 
seletivo deverão ser divulga-
das pelo GPA e pela Prefeitura 
no início de novembro. 

Em pouco mais de três 
meses, o Pão de Açúcar foi 
o segundo grupo de grande 
porte a anunciar sua chegada 
à Ubatuba. Em 10 de julho, a 
rede Shibata Supermercados 
confirmou que instalaria uma 
unidade na cidade. 

Em fase final de construção, 
o empreendimento é erguido 
em um terreno às margens 
da rodovia Oswaldo Cruz, 
nº 850, no bairro Mato Den-
tro. Previsto para entrar em 
funcionamento no início de 
novembro, o estabelecimento 
contará 250 funcionários que 
estão em fase de seleção. A 
unidade abrigará ainda um 
pequeno centro comercial 
que terá 36 lojas, divididas 
em atividades como artesa-
nato, acessórios para celular, 
agência de viagens, barbearia, 
cafeteria, drogaria, ótica, 
vestuário, prataria, pet shop, 
lavanderia, lanchonete e salão 
de beleza.
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