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Aprovado na Câmara, projeto que pede proibição do 
uso da cerol e linha chilena vai para Prefeitura Pinda 
Comerciantes estão sujeitos a multas e cassação de alvará; proposta é encaminhada ao Executivo

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou na última 
sessão, por unanimidade, o 
projeto que proíbe o uso e 
a comercialização de linhas 
chilenas e cerol. A proposta, 
que busca evitar acidentes 
e mortes, prevê multa e 
suspensão do alvará de 
funcionamento aos estabe-
lecimentos comerciais que 
descumprirem a lei.

Segundo um levantamento 
divulgado em 2017 pela 
Abram (Associação Brasilei-
ra de Motociclistas), o País 
registrou nos últimos cinco 
anos uma média anual de 
125 mortes causadas pelo 
uso de linha chilena. Além de 
cortes profundos e degola-
mentos, a maioria dos óbitos 
ocorreu por eletrocussão 
junto à rede elétrica, já que 
os fios deste tipo possuem 

em sua composição óxido 
de alumínio e silício.

Os dados apontaram ainda 
que apesar de ter o poder de 
corte quatro vezes inferior 
ao da linha chilena, o cerol 
(produzido a partir do pó de 
vidro) é responsável por cer-
ca de quinhentos acidentes 
por ano no Brasil.

Enquanto na metade dos 
casos as vítimas tiveram 
ferimentos graves, outras 25 
não conseguiram resistir aos 
ferimentos. 

Para evitar que os mo-
radores de Pindamonhan-
gaba passem a engrossar 
as estatísticas nacionais, o 
presidente da Câmara, Car-
los Moura, o Magrão (PR), 
apresentou em 6 de agosto 
o projeto que proíbe a ven-
da e o uso de cerol e linhas 
chilenas no município.

Aprovada pelos vereadores 
na última segunda-feira, o 
texto da proposta determi-

na que os estabelecimentos 
comerciais que forem fla-
grados pelo setor de Fisca-
lização Municipal vendendo 
os produtos ilegais tenham 
seus alvarás de funciona-
mento suspensos por um 
mês, e multados em cem 
UFMP's (Unidade Fiscal do 
Município de Pindamonhan-
gaba), correspondendo a R$ 
9.018.

Em caso de reincidência, o 
comerciante terá seu alvará 
cassado e será obrigado a 
pagar o dobro do valor da 
primeira multa, chegando a 
R$ 18.036.

Vítima da linha chilena; projeto em Pinda quer combater uso na cidade
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Movimentação na praça Conselheiro Rodrigues Alves, um dos pontos que devem receber sinal de internet gratuito no comércio de Guaratinguetá

Fotos: Juliana Aguilera

Câmara aprova projeto para 
internet gratuita em Guará
Comerciantes de regiões de grande fluxo podem regularizar o serviço para atrair clientes

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratingue-
tá enviou um requerimen-
to para o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) solicitando a 
implementação do projeto 
Guará Conecta, que deve 
disponibilizar internet gra-
tuita para população em 
áreas públicas. Com base no 
programa Wi-fi Livre, de São 
Paulo, o projeto foi sugerido 
pelo vereador Pedro Sannini 
(PTB). Se aprovada, a lei 
poderá beneficiar comer-
ciantes, população e turistas.

Segundo Sannini, a loja 
poderá oferecer a comodi-
dade ao cliente e aumentar 
sua permanência, gerando 
maior fluxo de vendas. “Eu 
vou fazer a interlocução 
com o comércio, ver se 
eles têm interesse como, os 
comerciantes do bairro do 
Campo do Galvão, na praça 
próxima ao shopping. Às 
vezes, as pessoas não têm 
crédito para ligar, e aí, com a 
internet, resolve uma situa-
ção cotidiana. São inúmeros 
benefícios”.

Sem custear o serviço, a 

Prefeitura debate o bene-
fício para o comerciante, 
que teria o nome de sua 
loja exposto no servidor 
de registro para o uso do 

serviço. “Não é nada defi-
nido, mas quando o cliente 
for colocar seu CPF e senha 
para utilizar o Wifi, ele verá 
o nome da empresa naquela 

página”, explicou.
Pontos da cidade são es-

tudados para oferecer o 
serviço aos clientes, como 
os arredores do Centro e do 

shopping, em pontos movi-
mentados no bairro Santa 
Rita, Nova Guará, Parque 
São Francisco e Pedregulho. 
O balanço de gastos com 

roteador e serviço de Wifi 
foi estudado previamente 
pelo vereador, que afirmou 
que o investimento do Guará 
Conecta é viável. 

A operadora de telemarke-
ting Luana Lima, 21 anos, se 
interessou pela proposta, já 
que vai ao Centro com fre-
quência. Mas ela reforçou 
a importância do serviço 
ser de boa qualidade. “A in-
ternet teria que ser boa. Às 
vezes, por ter muita gente, 
ele poder ficar pesado e não 
carrega muito bem”.

A promotora Beatriz Sa-
linos, 26 anos, também 
aprovou a ideia. Por não 
ter um celular com internet, 
ela explicou que a ajudaria 
muito no trabalho que faz 
na rua.

Na empresa que traba-
lha, o sinal de internet não 
é disponibilizado para os 
clientes, apenas para ser-
viços web. “Quando eles 
notam o Wifi gratuito, se 
sentem mais à vontade. Eles 
irão, com certeza, voltar, 
nem que seja para usar o 
sinal e, às vezes, encontram 
alguma promoção e acabam 
comprando. Uma coisa leva 
à outra”.

Aceg – Paralelo ao projeto 
da Câmara, a Aceg (Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá) está para 
disponibilizar internet gra-
tuita na praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no Centro. 
Em parceria com a IBL Tele-
comunicações, o projeto tem 
apoio das Lojas Teddy, que 
cedeu o prédio da empresa 
para a instalação da antena, 
que facilitará o uso da inter-
net no local.

Já os moradores que forem 
surpreendidos utilizando 
linha chilena ou cerol para 
empinarem pipas, serão mul-
tados em cinquenta UFMP's, 
que representam R$ 4.059. 
Assim como no caso dos 
comerciantes, a reincidência 
implicará no dobro da puni-
ção, chegando a R$ 9.018. 

Após receber o aval le-
gislativo, a proposta será 
encaminhada até o fim desta 
semana para a sanção do 
prefeito Isael Domingues 
(PR), que depois de receber o 
documento, terá até 15 dias 
para anunciar sua decisão.
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Decreto em Pinda define mudança em lei de 
incentivos para garantir “obras gratuitas”

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um decreto assinado pelo 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues (PR), 
no início de outubro, esta-
beleceu que empresas que 
receberem doações de áreas 
deverão em contrapartida fi-
nanciar obras de melhoria no 
município. A expectativa do 
Executivo é que o primeiro 
empreendimento atingido 
pela lei invista R$3,5 milhões 
nos setores de infraestrutura 
e mobilidade urbana.

No último dia 26, Isael 
publicou um vídeo em sua 
página oficial no Facebook 
onde, ao lado do secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico Marcelo Martuscelli, 
apresentou o terreno de 14 
mil m² no distrito empre-
sarial Dutra, que pretende 
doar à Nacional Caldeiraria. 
A concessão da área só ocor-
rerá após a aprovação da 
Câmara, que deverá colocar 
o projeto em discussão até o 
fim da primeira quinzena de 
novembro. 

Sediada em Jambeiro-SP, a 
empresa presta serviços de 
soldagem a diversas indús-
trias instaladas em Pinda-
monhangaba. 

De acordo com Martus-
celli, a Nacional Caldeiraria 
investirá R$ 4,6 milhões na 
construção do empreen-

dimento, e deve empregar 
inicialmente cerca de 45 
funcionários.

Em contrapartida ao re-
cebimento do terreno, a 
empresa comprometeu-se a 
contratar construtoras que 
realizarão simultaneamente 
diversas obras de melhorias 
pela cidade.

Na região central, além da 
construção de um boulevard 
(via larga com decoração 
paisagística) na rua dos 
Andradas, serão realizadas 
adequações na plataforma 
de embarque e na cobertura 
do ponto de ônibus na rua 
Senador Bueno.

No Jardim Residencial Dou-
tor Lessa será reformado o 
imóvel que abriga a sede do 
Fundo Social da Solidarieda-
de Municipal. Já na entrada 
da cidade será construído 
um portal. “Essa alteração 
na lei de incentivos garan-
tiu que além da geração de 
empregos, Pinda seja bene-
ficiada com diversas obras 
em que a Prefeitura não 
terá que arcar com nenhum 
gasto. Com esta economia, o 
município contará com mais 
recursos para investir em 
outras demandas”, afirmou 
Martuscelli.

Além de revelar que os ser-
viços de melhorias estão pre-
vistos para começarem no 
primeiro semestre de 2019, 
o secretário de Desenvolvi-

Empresa deve investir R$ 3,5 milhões em melhorias; cidade negocia chegada de outros empreendimentos

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que lançou decreto para alavancar número de obras na cidade com desburocratização

Fotos: Juliana Aguilera

mento Econômico afirmou 
que a pasta está buscando 
atrair a chegada de diversos 
outros empreendimentos ao 

município. “Assim que    ini-
ciadas, nossa expectativa é 
que as obras financiadas pela 
Nacional Caldeiraria sejam 

concluídas entre 18 e 24 
meses. Estamos com negocia-
ções avançadas com algumas 
empresas, que reconheceram 

que Pinda possui um grande 
potencial industrial, infraes-
trutural e de gestão pública”, 
destacou Martuscelli,

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Procedimento Licitatório

 Pregão Presencial nº 103/2018 – Processo nº 567/2018
O Município de Lorena/SP torna público a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório no 
Processo de Licitação que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 
serviços de impressão, cópia e encadernação de provas para avaliação de diagnóstico de 
desempenho dos alunos da rede municipal de ensino, com base no art. 49, da Lei 8.666/93. 
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018 – PROC. 570/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de persianas 
horizontais em alumínio 25mm para as Unidades Básicas de Saúde, Estratégias de Saúde 
da Família, Centro de Especialidades Odontológicas II e Ambulatório de Especialidades 
I, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: CHIQUE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PERSIANAS EIRELI
CNPJ: 15.690.395/0001-79
Valor total de: R$ 51.672,36 (cinquenta e um mil seiscentos setenta e dois reais trinta e 
seis centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018 – PROC. 429/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material hospitalar para as unidades básicas de saúde.
CONTRATADA: SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA ME
CNPJ: 08.713.696/0001-05
VENCEDORA DOS ITENS: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
VALOR TOTAL: R$ 44.110,00 (quarenta e quatro mil cento e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Processo nº 9193/18 GPRO – PP nº 86/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO ARTE E VIDA CNPJ: 07.020.646/0001-80
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, em 12 
(doze) meses, a partir de 02 de novembro de 2018, conforme estabelece a cláusula 2.1 do
contrato original e o artigo 57, II da Lei 8666/93; Cláusula Segunda – A contratada renuncia 
neste ato o reajuste previsto na cláusula 4.2 do contrato original; Cláusula Quarta – 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 118/18 PROC. Nº 619/18

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de veículo novo (zero 
km) tipo van para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a 
realizar-se ás 9h30min do dia 29 de novembro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal 
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/18 - PROC. Nº 653/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em manutenção de pavimentação asfáltica em 
diversas vias urbanas da municipalidade; com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Demonstrativo 
BDI, a realizar-se às 09h30min no dia 30 de novembro de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/18 - PROC. Nº 646/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de Emulsão Asfáltica 
RR2C para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se 
às 09h30min horas no dia 23 de novembro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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ALUGA-SE
Aluga-se quartos no 
Jardim Primavera. Va-
lores 400,00 300,00 
ou 250,00. Tratar no 
telefone 98152-7920, 
falar com Lila
Alugo apartamento 
em Ubatuba, tempo-
rada, feriado, natal, 
Reveillon. Faço par-
celamento. Falar com 
Isabel, no telefone: 
99607-4653
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO 2 Cômodos 
– Mombaça.  Tr. f : 
98299-1607 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
centro. Com mobí-
l ia ou sem. Agua/
luz/ IPTU inclusos 
no aluguel. Tr. F: 
99173-5058/99707-
4226/3642-7176 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Tenório/Ubatuba Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Casa – Mo-
reira César – Tr.F: 
99724-1011 - Pinda
ALUGO 2 cômodos 
nos fundos – Santana 
-  p/casal sem filhos. 
Tr.F: 99223-2448 – 
Pinda
TROCO Casa c/6 cô-
modos – garagem e 
edícula nos fundos 
por casa área rural 
de Pinda, doc.ok. Tr.F: 
3642-3994/98152-
6615 – Pinda
ALUGO Apto – Cris-
pim – Pedra Bonita 
– incuso água/gás/
cond.Tr.F: 99628-
1853/99168-2500 – 
Pinda
ALUGO ou VENDO 
Chácara de 1.000m2 
com casa e plantas. 
Tr.F: 3645-3802 – 
Pinda

ALUGO Casa c/4 cô-
modos, água e luz 
separado – Cidade 
Jardim – prox. Ao 
colégio Angelo Paz. 
Tr. F: 99196-4791/ 
99233-7616 – Pinda 
ALUGO Ponto co-
mercial (6x25). Tr.F: 
99230-4931 – Pinda
ALUGO Suite – Ouro 
Verde. Tr.F:99204-
5626 - Pinda
ALUGO Casa c/2 dor-
ms., sem garagem 
– Alto do Tabaú.Tr. F: 
98129-6387
ALUGO Casa – Vista 
Alegre – moradia se-
gura. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Vista  Ale-
gre. Tr.: 99755-5478 
– Pinda
Ótimo ponto comer-
cial, situado no bairro 
Beira Rio, com 100m². 
Valor R$ 2.500,00. 
Telefone: 3132-7105 
ou 99748-8343
Alugo casa no Pedre-
gulho com, 3 quartos, 
garagem. Casa no 
bairro Santa Rita, com 
2 quartos. Casa no 
Copemi com 2 quar-
tos, garagem. Tele-
fone: 99731-9281 ou 
99193-5073
Aluga-se casa no pe-
dregulho, 1 quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem. Valor 
R$ 600,00. Telefone: 
3133-5688 ou 99740-
7124
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
que, 100metros da 
praia, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
sacada. Telefone: 
99660-1490 ou 3122-
3616. Falar com João
Aluga-se uma edí-
cula, fundos, com 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, sem 
garagem, no bairro 

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – bran-
co – mecânica ok, 
pneus e bateria no-
vos.òtimo estado de 
conservação. Tr. F: 
99123-3935 - Pinda
VENDO Onix  1 .0 
LS  prata – direção 
hidráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
20.400,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Fiesta 1.6 
– hatch – ano 2011 -  
completo – preto. R$ 
23 mil. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Gol Cuty 
1.6 ano 2003 – cin-
za – menos ar – R$ 
15.500. Tr.F: 99115-
2326 - Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
20.800,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
Branco – básico.
R$ 16.200,00. Tr. F: 

99115-2326 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 24.500. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana LS 
1.4 ano 2013 - bege 
– completa – R$ 26 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo Honda Fit , 
2013, em ótimo es-
tado, cor prata, flex, 
super econômico. Te-
lefone: 99734-5933
Vende um Santana, 
ano 1995, ótimo, fu-
nilaria e motor ok, cor 
azul marinho, abaixo 
da tabela. Telefone: 
3133-4480.
Vendo um Gol, ano 
2014, flex, cor cinza, 
2 portas, básico, abai-
xo da tabela. Tratar 
com Isabel, telefone: 
99607-4653
Palio Way, 15BCO. 
Telefone: 99119-0305
Vende-se um Golf, 
1.6, ano 2002, com-
pleto. Gol, ano 2008 
4 portas, Palio, ano 
2007, flex, 4 portas, 
corsa, ano 1998, 1.6 
Aceito troca. Telefone: 
3132-2103 ou 99782-
3060
Vendo Uno, 4 portas 
R$ 6.000,00. Gol R$ 
4.000,00. Brasília R$ 
2.000,00. Chevet R$ 
4.000,00. Monza R$ 

Beira Rio 1, tratar nos 
telefone: 3125-2992 
ou 99154-7051
Aluga-se uma casa 
no vale da serra, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, com condomí-
nio. Valor R$ 850,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124
Locação em Ubatu-
ba, apartamentos, 
casas, chalés, acei-
tamos excursões. Te-
lefone: 99789-1357 
ou 3633-1808. Falar 
direto com o proprie-
tário. 
Alugo casa sala, 2 
quartos, cozinha. Rua 
Tomé de Souza, 321. 
Fundos , com entrada 
independente. Tratar 
no telefone: 99107-
2365
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Bonsuces-
so – c/2 stes, sala, 
coz., varanda grande 
– 1 banh.fora. Tr.F: 
99182-3375/99732-
0492 – Pinda
VENDO á rea  de 
18.500m2 – Reden-
ção da Serra – Tr.F: 
98260-1357 - Pinda
VENDO te r ren  o 
Pque das Palmei-
ras – c/200m2. Doc. 
Ok. Tr..F: 97424-
6954/99736-7713 – 
Pinda 
V E N D O  Te r r e -
no 5x25. Ent. De 
1.100,00. Presta-
ções a partir de R$ 
450,00.Tr.F: 3522-
0050/9869-0969 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Ubatuba – Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 – 
Pinda
VENDO Casa CDHU 
- Araretama. Tr.F: 

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 
99216-6694 – Pinda
VENDO Cadeiras  
(computador) com 
regulagem de altura 
e encosto para frente 
e trás, restaurada.  
Tr. F: 99721-0533 - 
Pinda
VENDO Galinhas, 
pintinhos e 2 galos 
garn ises ,  v ive i ro 
grande telado, carro-
cinha de mão, chur-
rasqueira grande 
chapeada. Bom pre-
ço. Tr.F: 3645-5783 
– Pnda
VENDO Forno elé-
trico 220v 40 c. R$ 
100,00. TR.F: 99768-
0932 – Pinda
ALUGO Trailler de 
lanche – R$ 490,00. 
c/chapa, botijão, ge-
ladeira, 3 mesas, 8 
cadeiras, fritadeira 
elétrica de pastel. 1 
toldo. Tr.F: 99716-
9923/3522-2374 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock sup spe-
cial – semi-nova. 
R$  1.500,00. Tr.F: 
98819-9617 – Pinda
VENDO Vidro blindex 
novo – 1,00 x 1,20 
espessura 8mm. Tr.F: 
99768-0932/99701-
1208 - Pinda
Vendo ótima banca 
de jornal, ótima lo-
calização em Guara-
tinguetá. Falar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Oportunidade! Pas-
sa-se ponto de res-
taurante montado, 

funcionando. Em Apa-
recida e sem luvas. 
Telefone: 99783-1190
Canopus Caixa. Cré-
dito imóvel de até 
800.000,00. Tenha 
zema também, com 
parcelas fixas. Tele-
fone: 3341-0223 ou 
98862-0849
Vendo 3 máquinas 
confecção. 1 reta, 1 
galoneira, 1 overlo-
que. Todas semi no-
vas e revisadas. Te-
lefones: 99630-0220 
ou 3125-2544
Aluga-se um merca-
dinho, todo montado. 
Só chegar e traba-
lhar, no bairro Jardim 
do Vale 2. Telefo-
nes: 99769-9536 ou 
99269-1950
Vendo ou troco escola 
de natação, piscina 
de 9125m², pedregu-
lho. Telefone: 99626-
2767. Falar com Jorge
Passo ponto cafete-
ria, completa, galeria 
best center, pedregu-
lho. Ao lado da Loja 
Americanas. Exce-
lente clientela, motivo: 
mudança de cidade. 
Tratar no telefone: 
98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de ár-
vores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa la r  com S i l v io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda e 
Roseira. Tr.F: 99756-3574 
– Pinda
EDSON Pintor – residen-
cial/comercial. Tr.F: 99229-
8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Falar 
com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 

99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 
telefone: 98863-3663 ou 
99624-8151

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 

Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
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Associações discutem investimentos e panos 
para alacancar o setor em 2019 na região
Representantes de municípios apresentaram projetos e ações para fortalecimento de negócios

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Associações comerciais 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte se reuniram na última 
quarta-feira, em Guaratin-
guetá, para apresentar pro-
jetos que visam estimular o 
crescimento econômico dos 
municípios da região. Foram 
citados ações em desenvol-
vimento, como o impacto 
do Parque Industrial de São 
José dos Campos e o projeto 
Cidade Empreendedora do 
Sebrae, que tem repercuti-
do no desenvolvimento de 
cidades e empreendedores.

A analista de negócios 
do Sebrae Guaratinguetá, 
Marcela Vilela, comentou 
a parceria com a Aceg (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá) 
e a Prefeitura. “Estamos 
desenvolvendo o Cidade 
Empreendedora, no qual 
fizemos um mapeamento 
das necessidades das quais a 
cidade precisava. E junto da 
Aceg temos trabalhado com 
esses empresários”.

O espaço turístico da ci-
dade também fortaleceu a 
criação de outro projeto: 
a Rota Turística. “Teremos 
vários recortes na cidade 
para facilitar para o romeiro, 
para que ele possa consumir 
o nosso comércio local. Esta-
remos capacitando empre-
sários, que irão pode ajudar 

com esse contexto”, explicou. 
Marcela também destacou 
parcerias com as cidades de 
Lorena, Pindamonhangaba 
e Campos do Jordão.

Já o gerente do Sebrae, Ro-

drigo Matos, reforçou a im-
portância das associações em 
procurem os programas da 
entidade. “É uma força para 
conseguir mais associados e 
fortalecer o desenvolvimento 
econômico do município”, 
afirmou Matos, que destacou 
o novo programa do Sebrae, 
chamado Empreenda, que 
capacita empresários com 
ferramentas de gestão.

O supervisor do CIEE (Cen-
tro de Integração Empre-
sa-Escola) de São José dos 
Campos, Guilherme Rosa, 
explicou os planos da enti-
dade em expandir suas ações 
para as cidades do Vale. “O 
portal do CIEE foi reformu-
lado para ter mais acesso. É 
uma plataforma de cursos à 
distância gratuita. Quando 
unimos forças, geramos mais 
impacto e mobilização”.

O Coordenador da Facesp 
(Federação das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo), Nelson Andujar, 
lembrou os benefícios de 
associações comerciais que 
se tornam AR (Autoridades 
de Registro). “O mercado de 
Certificação Digital é uma 
ótima oportunidade para 
que as associações possam 
ter novas receitas. É um mer-
cado que, de 2016 a 2017, 
cresceu 11%. Já este ano, 
ele já superou esse número”. 

Na sub região 3, apenas 
associações de Guaratin-
guetá e Lorena são AR. A 
de Cruzeiro está em fase de 
final do processo. Segundo 
Andujar, a associação que se 
torna autoridade de registro 
recebe 42% do valor bruto 
do certificado. “No último 
relatório, a associação que 
produziu 177 certificados 
recebeu R$ 18 mil. É só fa-
zer a conta de 42% em cima 
da capacidade que vocês 
entendem que existe dentro 
do município para emissão 
de certificado”.

O prefeito Marcus Soliva 

(PSD) participou da reunião 
e reforçou a capacidade de 
desenvolvimento da região. 
“O Vale do Paraíba é o maior 
polo de consumo, desenvol-
vimento e produção da Amé-
rica Latina. Este eixo Rio-São 
Paulo é a mola propulsora do 
nosso país”.

Reunião de representantes das associações comerciais do Vale do Paraíba, em Guará para debater planejamento do mercado para 2019

Fotos: Juliana Aguilera

Cruzeiro tem 
cursos para 
geração de 
renda no Cras

A Prefeitura de Cruzeiro 
abriu inscrições para cursos 
que impulsionam a geração 
de renda na cidade. Serão ofe-
recidas oficinas para famílias 
assistidas pelos Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) da região Oeste e Leste, 
e beneficiários dos programas 
Bolsa Família e Renda Cidadã.

O Cras da região Leste 
oferece cursos de pintura em 
tecido e feltro, EVA (espuma 
vinílica acetinada), crochê e 
básico de manicure. O Cras 
da região Oeste terá cursos de 
panificação, pintura em tecido 
e feltro, EVA, crochê, básico 
de manicure, maquiagem e 
design de sobrancelha.

Os interessados devem com-
parecer às unidades munidos 
com RG, CPF, comprovante de 
endereço e cartão do Bolsa 
Família ou número do NIS 
(Número de Identificação 
Social), das 8h30 às 16h30, 
de segunda a sexta-feira.

O Cras da região Leste fica à 
rua Eurides Martins de Souza 
Rocha, nº 380, na Nova Cru-
zeiro, e a unidade da região 
Oeste fica à rua Sete de Setem-
bro, nº 440, na Vila Paulista. 
As vagas são limitadas.

Da Redação 
Cruzeiro


