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cidades

Serviço

SUCURSAIS:
Taubaté
AvenidadosBandeirantes,5.850-BairroBel

Recanto-CEP12010-280

Telefone: (12)3632-0895

SãoPaulo
Al.GabrielMonteiroSilva,2373 - Jd.América

Telefone: (11) 35460300-35460300

REPRESENTANTECOMERCIAL
Brasília -DF
SCSQuadra02BlocoD, 3 -Conj1002

Tel.: (61)33234701- 33234701

ATENDIMENTO
PABX: (12)3878-4499
CentraldeRelacionamentocomoLeitor
0800-025-3437

de2ªa6ªfeira ,

das7hàs19h

Sábados,domingoseferiados,

das7hàs13h

Televendas
0800-025-3437

de2ªa5ª feira,

das8h30às18h30

6ªfeiradas8hàs20h

VendaAvulsa
0800-025-3437

2ªa6ªdas7hàs 19h

aossábados,domingose feriados,

das7hàs13h

VendadeAssinatura
0800-025-3437

de2ªa6ªfeira,das7hàs19h

Sábados,domingoseferiados, das7hàs13h

REDAÇÃO
editorchefe@ovale.com.br

editoraexecutiva@ovale.com.br

reportagem@ovale.com.br

redacao@ovale.com.br

politica@ovale.com.br

cidades@ovale.com.br

suavida@ovale.com.br

esportes@ovale.com.br

viver@ovale.com.br

economia@ovale.com.br

mundo@ovale.com.br

brasil@ovale.com.br

artes@ovale.com.br

diagramacao@ovale.com.br

fotografia@ovale.com.br

DEPARTAMENTOS
anuncios@ovale.com.br

assinaturas@ovale.com.br

bancas@ovale.com.br

televendas@ovale.com.br

comercial@ovale.com.br

crl@ovale.com.br

diretoria@ovale.com.br

financeiro@ovale.com.br

industrial@ovale.com.br

marketing@ovale.com.br

mercadoleitor@ovale.com.br

rh@ovale.com.br

ti@ovale.com.br

LAVO

RuaSantaClara, 417 -VilaAdyanna -São JosédosCampos -SP -CEP 12243-630
PABX: (12) 3878-4499
CentraldeAtendimento0800-025-3437

CirculaçãonoValedoParaíba,SerradaMantiqueira,LitoralNorteeSuldeMinasGerais

ONOTICIÁRIONACIONALE INTERNACIONALÉFORNECIDOPELAFOLHAPRESSE
PELAAGÊNCIAESTADO

S.José Jacareí Taubaté Guará Caraguá
Aeroporto ...............................................................................................................................................

3946-3000 — 3621-2277 3122-2500 —

Rodoviária ...............................................................................................................................................

3512-1852 3961-6640 3635-4656 3133-6612 3882-1669

Rádio-Táxi ...............................................................................................................................................

3904-2505 3951-8840 3622-5765 3122-2779 3882-2247

PolíciaCivil (Plantão) ............................................................................................................................

3921-2155 3953-4004 3633-4544 3132-4007 3882-2900

Correios ....................................................................................................................................................

3931-0056 3951-2115 3633-1471 3132-5137 3887-3297

Prefeitura Informações .......................................................................................................................

156 3955-9000 3625-5000 3128-2800 3897-8100

CâmaraMunicipal ..................................................................................................................................

3925-6566 3955-2200 3625-9500 3625-2400 3897-2525

Pronto-Socorro .....................................................................................................................................

3901-3400 3954-5600 3621-6036 3132-4555 3882-1866/1362

DefesaCivil ..............................................................................................................................................

3925-6816 3953-3871 3635-5061 3122-2728 3882-3520/199

1ºCartóriodeNotas .......3202-5500/5509/2oRegistroCivil........3913-1553/3941-3074

TelefonesÚteis
Táxis S.José Jacareí Taubaté Guará Caraguá

Bandeirada R$4,50 R$4,50 R$3,40 R$3,70 R$3,90

Bandeira1 R$2,25 R$2,25 R$3,10 R$2,90 R$2,70

Bandeira2 R$2,90 R$2,90 R$3,60 R$3,70 R$3,00

HoraParada R$18,50 R$18,30 R$21,60 R$25,00 R$21,00

ColetivoUrbano R$3,00 R$3,00 R$2,70 R$2,95 R$2,90

Tarifas

ENERGIA08007210123
SABESP195

POLÍCIAMILITAR190
BOMBEIROS193

www.ovale.com.br

E

Pedágios
ViaDutra

Pindamonhangaba ....................... R$ 10,10
Guararema ....................................... R$2,50
Jacareí .............................................. R$4,50

AyrtonSenna- (ida)
Itaquaquecetuba ............................ R$2,70
Guararema ...................................... R$2,60

CarvalhoPinto - (ida)
SãoJosé ........................................... R$2,50
Caçapava ......................................... R$2,00

ZonaAzul
S. J.dosCampos 1hora -R$ 1,20

Taubaté 1hora -R$ 1,20

Balsa
Ilhabela -SãoSebastião

Diasúteis R$12,70passeio

FinaisdesemanaeFeriados

R$19,10passeio

PolíciaRodov.Federal
SãoJosédosCampos 3931-7088

Taubaté 3621-5011

Roseira 3646-1200

CachoeiraPaulista 3101-2815

PolíciaRodov.Estadual
SãoJosédosCampos 3944-4442

Taubaté 3633-3888

Caraguatatuba 3883-1044

PassagensAéreas
AeroportodeS. J.dosCampos

AzulLinhasAéreasoferecevoosdiáriosparaSão JosédosCampos. Consultedestinos,

tarifasehoráriosnosite:www.voeazul.com.brou liguepara4003-1118

SãoJosédosCampos

COMUNICAÇÕESDEÓBITOSPODEM
SERENVIADASÀREDAÇÃODOJORNAL
OVALE

PELOFAX3909-3912

Mortes

RADAR
VALE

Comenteesta reportagem

nositewww.ovale.com.br

XANDUALVES

SÃOJOSÉDOSCAMPOS

Devotos de Nossa Senho-
ra Aparecida de todo o país
que ainda não conhecem o
Santuário Nacional, em Apa-
recida, podem agora fazê-lo
sem sair de casa. Precisam
apenas de um computador
com acesso à internet.

A Basílica incrementou o
portal de interação com o
devoto e lançou novas ferra-
mentas, entre elas um tour
virtual, “inaugurado” no dia
1˚ de novembro.

Para acessar o Santuário
Virtual, o internauta tem que
entrar no endereço:
www.a12.com/santuario-na-
cional/santuario-virtual, e se-
guir o menu de links, que
conta com 10 opções.

O tour virtual é um pas-
seio por dentro e por fora da
Basílica por meio de ima-
gens em 360˚ do templo, po-
dendo visitar 50 lugares e
roteiros virtuais.

O passeio é montado com
600 imagens sequenciais do
Santuário Nacional, contem-
plando o altar central, as ca-
pelas e os locais externos,
como a esplanada João Pau-
lo 2˚, além de lugares de devo-
ção, como a capela das velas
e a sala das promessas.

É simples e fácil passear
pelo tour virtual, bastando
ao internauta clicar em um

menu no canto direito supe-
rior da tela e observar as ima-
gens se completando na tela.

“Achei fantástico esse pas-
seio virtual. Eu conheço a
Basílica, mas descobri deta-
lhes que ainda não tinha perce-
bido na igreja”, disse o comer-
ciante Lacerda Alcântara, 52
anos, de Guaratinguetá.

Proximidade. Segundo o pa-
dre Evaldo Souza, que coorde-
na o portal do Santuário Nacio-
nal na internet, o tour virtual
foi lançado com o objetivo de
aproximar o devoto da Basíli-
ca, permitindo que ele conhe-

ça a Basílica sem ter a necessi-
dade de sair de casa.

“No dia a dia, muitas vezes
por causa da correria, não dá
para as pessoas terem essa ex-
periência a todo instante. O
portal permite uma proximida-
de maior com Deus”, afirmou.

“O Santuário é virtual, mas a
intenção e piedade com Deus é
muito real”, completou o sacer-
dote a OVALE.

Até o final deste ano, a
Basílica deve receber 12 mi-
lhões de visitantes, um recor-
de histórico. Em 2013, fechou
o ano com 11,8 milhões de
romeiros. Em 2006, foram 8,1

milhões de visitantes.
Na avaliação do Santuário

Nacional, as ferramentas vir-
tuais ajudam a divulgar a Basíli-
ca e as atividades pastorais
por todo o Brasil e até em
países do exterior.

Não à toa, Aparecida tem
registrado um aumento de tu-
ristas estrangeiros desde que o
papa Beto 16 esteve no Santuá-
rio, em 2007, e depois com o
papa Francisco, em 2013. l

BOMEXEMPLO
Prefeituraajudaa
economizarágua
FuncionáriosdaSecretariade
MeioAmbientedeSãoJosé
adotaramumsistemapara
captaçãoereaproveitamento
daágua liberadapelosapare-
lhosdearcondicionado.A
ideiaveiodoengenheiroFa-
bioAmbrósio.Eleobservouo
volumedeáguadrenadodo
aparelhoqueseperdiaedese-
nhouoprojetodeumsistema
decaptação.Háumasemana
emfuncionamento,osistema
estácaptandocercade200
litrosdeáguapordia.

kVIRTUAL
DevotosdeNossaSenhora
Aparecidapodemacompa-
nharatividadeseeventosdo
SantuárioNacional e interagir
comaBasílicapormeiode
umapáginana internet

kENDEREÇO
www.a12.com/santuario-na-
cional/santuario-virtual

k INTERAÇÃO
Velavirtual, santododia,me-
morialdosdevotos, liturgia
diária, intençãodemissa, ter-
çovirtual, consagraçãodeNos-
saSenhoraAparecida,direção
espiritual, tourvirtualeSan-
tuárioaovivo

kTOUR
Olinkpermite“entrar”noSan-
tuárioNacionalpormeiode
imagensem360˚de todaa
Basílica, comquase50rotei-
rosparao internautaexplorar
doseucomputador

kVELAS
Ositepermiteaodevotoacen-
derumavelavirtual, buscar
velaseveraquelasque foram
acesas.Aoacender,eledeixa
suas intenções,podendoper-
mitirquesejamvisualizadas
poroutraspessoasounão.Há
maisde690milvelasacesas

MEIOAMBIENTE
Mutirão limpa
áreasemS. José
APrefeituradeSãoJosé reali-
zouoperaçãodemanutenção
e limpezaemalgumasAPAs
(ÁreasdePreservaçãoPerma-
nente)da regiãosul.Aação
retirou1 toneladadelixo.Rece-
beramoserviço tambémas
nascentesdocórregoSenhori-
nhae todasuaextensão,do
Bosquedos IpêsaoCampos
dosAlemães.Asequipesda
SSMtiveramaajudade20fun-
cionários, tendooauxíliode
caminhõescaçamba, retroes-
cavadeirae roçadeiras.

SAÚDE
Gestantes: começa
vacinaçãoamanhã
ComeçaamanhãemSãoJosé
aaplicaçãonasgestantesda
vacinacontradifteria, tétanoe
coqueluche (dTpa).Apartir de
agora,avacinapassaa fazer
partedoCalendárioNacional
de Imunização.Avacinaesta-
rádisponívelemtodasasuni-
dadesbásicasdesaúdedaci-
dade.Grávidasdevemtomara
vacinaentrea27ªe36ªsema-
nadegestação.EmSãoJosé,
foramregistrados 154casos
decoqueluchee,2013.

SãoJosédosCampos

JoséSebastiãodosSantos.Com88anos.Cemitério
MunicipaldeEugêniodeMelo.
MariaLuizaCavalcantedeSouza.Com56anos.
CemitérioParquedasFlores.
ErodinaMariadaSilva.Com58anos. CemitérioMunicipal
Paraíso.
MiltonBorsato.Com64anos. CemitérioHortoSãoDimas.

ValterGodoy.Com61anos.CemitérioHortoSãoDimas.
ClaytonRibeirodeCarvalho.Com39anos.Cemitério
MunicipalParaíso.
ThallesGabriel FerreiraGonçalves.Recém-nascido.
CemitérioMunicipalParaíso.
JairoRamosLeandro.Com59anos.CemitérioHortoSão
Dimas.
JoséFerreiradaSilva.Com71anos. Cem.Mun.Paraíso.

600
fotos
formamoconteúdodotour
virtual em360˚daBasílica;
cadaumdos50 lugaresé
mostradopor 12 fotos

SAIBAMAIS
Otouréumpasseiopor

dentroepor forada

Basílicapormeiode

imagensem360˚do

templo, podendovisitar

50 lugares e roteiros

Romaria. Fieis rezam na Sala das Velas na Basílica Nacional de Aparecida; até o final do ano,

Santuário deve receber 12 milhões de visitantes, recorde histórico de romeiros de Nossa Senhora

FÉ& ATÉ O FINAL DESTE ANO, A BASÍLICA DEVE RECEBER 12MILHÕES DE VISITANTES, UM RECORDE HISTÓRICO

Para incentivar a interação
com fiéis, Igreja lança ‘tour
virtual’ pelaBasílicaNacional

“Oportal veio suprir anecessidadeque
tínhamosdecolocar todoonosso conteúdo
reunidoemumsó canal”
EVALDOCÉSARDESOUZA
DIRETORDOPORTALDOSANTUÁRIONACIONAL

TEXTUAL

MARCELOCALTABIANO12OUT2014

gisele.mendes
Realce
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