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Wadê assume pela terceira vez para 
presidência da Câmara de Aparecida
Com apoio unânime dos parlamentares, vereador é escolhido para comandar o Legislativo 
ao lado de dois oposicionistas; nome de Fram Pé Sujo chegou a ser cogitado para o cargo

Rafael Rodrigues
Aparecida

Com os ânimos mais amenos 
e a expectativa quanto à polê-
mica ou rachas reduzidos, a 
Câmara de Aparecida elegeu 
a próxima mesa diretora para 
2019, mas o resultado surpre-
endeu, com a eleição de Wadê 
José Pedroso (DEM). Será a 
terceira vez que ele assumirá 
o comando do Parlamento de 
Aparecida.

Além dele, passam a coman-
dar as sessões os vereadores 
Maria Aparecida Nascimento 
Castro, a Cida Castro (DEM), 
eleita segunda secretária; 
Carlos Alexandre Rangel dos 
Santos, o Xande (PSD), que 
assumirá o cargo de primeiro 
secretário e José Luiz Reis, o 
Dudu (PR), que será o vice-pre-
sidente no próximo ano.

A eleição contrariou prog-
nósticos políticos na cidade. 
No papel, dois vereadores de 
oposição conseguiram cargos 
(Dudu e Xande), enquanto dois 
considerados de base (Wadê 
e Cida Castro) passam a fazer 

parte da mesa. Nos bastidores 
cogitava-se a possibilidade 
do vereador Francisco Egidio 
Monteiro Vaz, o Fram Pé Sujo 
(MDB) para a presidência, 
preferência da base governis-
ta que contava com Marcelo 
Marcondes (PV) no comando 
do Legislativo.

Eleito, Wadê se mostrou 
surpreso com o resultado. 
“Tivemos um trabalho árduo e 
eu não esperava essa surpresa. 
Acho que os vereadores acre-
ditam que temos que dar uma 
virada no jeito de administrar. 
Primeiro arrumar nossa casa 
e depois ver o que precisa ser 
feito para população”, avaliou.

Wadê, que tem trânsito 
livre no Executivo, disse que 
pretende manter a harmonia 
entre os poderes e que vai 
buscar melhor diálogo entre os 
próprios vereadores em 2019.

“Eu espero estar sempre 
presente no trabalho do Execu-
tivo e também do Legislativo. 
Vamos trabalhar e conversar 
com todos os vereadores, e 
também a com todos os mo-
radores”, finalizou. O vereador Wadê Pedroso, que foi eleito para seu terceiro mandato como presidente da Câmara Municipal de Aparecida; mesa dividida

Foto: Arquivo Atos

Pane mecânica lidera 
índice da CCR sobre 
causas de acidentes 
na Via Dutra em 2018

Da Redação
Região

Um recente levantamento da 
CCR NovaDutra revelou que a 
maior parte dos acidentes são 
causados por pane mecânica. A 
pesquisa, realizada de janeiro a 
novembro de 2018, constatou 
que dos 94.928 atendimentos, 
cerca de 59.978 das ocorrên-
cias foram causadas por pane 
mecânica.

Em seguida, aparece o pneu 
furado como responsável por 
15.277 dos acidentes, a pane 
seca ocasiona 8.531 das ocor-
rências. Já o superaquecimento 
do motor é listado com 4.704, 
bateria descarregada (4.017) e 
pane elétrica (2.967), respecti-
vamente

Os dados da concessionária 
demonstraram também uma 
queda de 11% dos casos se 
comparado ao mesmo período 
do ano passado.

A divulgação dos números 
sustentam o reforço da campa-
nha de final de ano por meio da 
distribuição de 32 mil folhetos 
nas praças de pedágios, dicas 
de segurança vinculadas na rá-
dio e avisos por toda a extensão 
da rodovia.

O gestor de atendimento da 
NovaDutra, Virgílio Leocádio, 
ressaltou a importância da rea-
lização da manutenção preven-
tiva antes de longas viagens, 
principalmente no período de 
final de ano, quando as estradas 
estão com um grande número 
de veículos. “É importante, 

antes de sair em viagem pela 
rodovia, o motorista realizar 
uma manutenção preventiva 
no seu veículo, verificando os 
principais itens como ilumina-
ção traseira e dianteira, siste-
ma de freios e arrefecimento 
do motor e também saber os 
pontos onde pode abastecer 
seu veículo para evitar parar 
no meio da sua viagem. Além 
de evitar transtornos e até mes-
mo acidentes, a manutenção 
preventiva oferece mais vida 
útil ao veículo. A demora no 
conserto aumenta o problema 
e, consequentemente, o custo”, 
destacou Leocádio.

Em caso de acidentes, a em-
presa oferece serviço mecânico 
gratuito pelo número 0800 
017 3536.

Concessionária destaca necessidade de atenção 
para enfrentar rodovia que liga São Paulo ao Rio

Movimento na Presidente Dutra; CCR destaca números e causas dos acidentes durante o último ano

Foto: Jéssica Dias
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Lorena é líder em ranking de transparência da CGU
Cidade conquista 23ª colocação em classificação nacional; apenas seis cidades da região obtém “notas azuis”

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulga-
do pelo Ministério da Trans-
parência e Controladoria 
Geral da União apontou na 
última semana Lorena como 
a cidade paulista com a me-
lhor política de transparência 
pública e prestação de contas 
em 2018. Em contrapartida, 
Cruzeiro obteve a décima 
primeira pior nota do estado.

Criada pelo Governo Fede-
ral em 2014, a EBT (Escala 
Brasil Transparente) é uma 
ferramenta de monitoramen-
to da transparência pública 
que avalia a efetividade das 
ações desenvolvidas pelas 
prefeituras e governos es-
taduais na divulgação pela 
internet de dados adminis-
trativos como receitas, licita-
ções, orçamentos, despesas, 
contratos, estrutura adminis-
trativa e acompanhamento 
de obras.

Durante a análise dos itens 
exigidos pela LAI (Lei de 
Acesso à Informação), o Mi-
nistério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União 
os avaliam em notas que va-
riam de 0 a 10. Na sequência, 
a pasta estabelece a média 
que os estados e cidades 
atingiram nos indicadores de 
transparência pública.

Realizada entre julho e no-
vembro, a EBT 2018 avaliou 
691 municípios do País. O 
levantamento levou em conta 
apenas os que possuem mais 
de cinquenta mil habitantes.

Com a nota 9.51, Lorena 
foi classificada como a ci-
dade mais transparente de 
São Paulo e a 23ª do Brasil. 
O prefeito Fábio Marcondes 
(sem partido) comemorou o 
resultado da avaliação. “Ter 
uma relação transparente 
com a população é primor-
dial, torna o governo mu-
nicipal mais participativo e 
mostra o nosso compromisso 
com o bom uso do dinheiro 
público”.

Os outros dois municípios 
paulistas mais bem avaliados 
foram Limeira (9.46) e Santos 
(9.33). Além de Lorena, as ci-
dades do Vale do Paraíba que 
alcançaram média superior 

a 5 no EBT foram Taubaté 
(9.25), Jacareí (8.76), Gua-
ratinguetá (6.51), Caçapava 
(6.25) e São José dos Campos 
(5.45).

Já na contramão das cida-
des vizinhas, Cruzeiro ficou 
abaixo da média, contabili-
zando a nota 3.63. O índice 
colocou o município na posi-
ção 617 do ranking nacional. 

Também tiveram resulta-
dos negativos na região as 
cidades de Atibaia (4.69) e 
Campos do Jordão (3.84).

Top 10 – De acordo com a 
EBT, os dez munícipios que 
realizaram as    melhores 
políticas de transparência 
pública e prestação de con-
tas no País em 2018 foram 
Serra-ES (9.95), Oriximiná-
-PA (9.92), Vitória-ES (9.85), 
Vitória da Conquista-BA 
(9.8), Vila Velha-ES (9.77), 
Recife-PE (9.76), Juruti-PA 
(9.71), Sarandi-PR ( 9.71), 
Curitiba-PR (9.67) e Aracru-
z-ES (9.64).

Levantamento aponta sete cidades em grupo 
de situação de alerta para dengue em 2019
Número de larvas encontradas em Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena é preocupante de acordo com 
Ministério da Saúde; municípios enfrentam temor por possibilidade de enfrentar nova epidemia

Agentes faz o combate à dengue em casas de LOrena; cidade é uma das que mantém atenção à doença

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divulga-
do pelo Ministério da Saúde 
revelou que sete municípios 
do Vale do Paraíba correm 
o risco de enfrentarem epi-
demias de dengue, zika e 
chikungunya em 2019. O es-
tudo apontou que as cidades 
da região em situação mais 
preocupante são: Cruzeiro, 
Guaratinguetá e Lorena. Com 
índice pouco menor, Apare-
cida e Pindamonhangaba 
também estão em alerta.

Criado em 2013 pelo 
Governo Federal, o LIRAa 
(Levantamento Rápido de 
Índices de Infestação pelo 
Aedes Aegypti) exige desde 
2017 que os municípios que 
tenham mais de dois mil 
imóveis realizem vistorias 
nos locais em busca larvas 
do mosquito Aedes Aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. Após 
o serviço, denominado ADL 
(Avaliação de Densidade Lar-
vária), e que é realizado três 
vezes ao ano, os agentes das 
vigilâncias epidemiológicas 
informam ao Ministério da 
Saúde a média de quantas 
larvas do mosquito foram 
encontradas em cada cem 
imóveis averiguados. Através 
destas estatísticas, a pasta 
avalia a situação de cada 
uma das cidades.

De acordo com a metodo-
logia do estudo, os municí-
pios que registram índices 
entre 1,0 e 3,9 são classi-
ficados como em “situação 
de alerta”.

Divulgado pelo Governo 
Federal, no último dia 14, o 
LIRAa apontou que Cruzeiro, 
Guaratinguetá e Lorena es-
tão em situação preocupante 

já que registraram índices de 
3,0 (três larvas do mosquito 
por cem imóveis vistoriados).

Entre as três cidades, Cru-
zeiro foi a única que teve 
casos de dengue em 2018, 
tendo sete moradores in-
fectados.

Buscando evitar que o 
município enfrente uma 
epidemia da doença como 

a de 2013, quando foram 
registrados mais de dois mil 
casos e três mortes, a Prefei-
tura realiza regularmente 
campanhas de conscienti-
zação e vistorias em todos 
os bairros. 

Com um trabalho seme-
lhante de combate aos cria-
douros do Aedes Aegypti e de 
incentivo ao apoio popular, 

Guaratinguetá conseguiu 
reduzir consideravelmente 
o número de casos nos úl-
timos anos, principalmente 
em comparação com 2015, 
quando a cidade enfrentou 
uma epidemia com 1.179 in-
fectados. Em 2017, o número 
de registros caiu para 13.

Outro município que so-
freu um surto de dengue em 
2015 foi Lorena, que conta-
bilizou 2.346 casos. À época, 
soldados do 5° BIL (Batalhão 
de Infantaria Leve) chegaram 
a atuar na fiscalização dos 
imóveis da cidade. 

No ano passado, o número 
de moradores vítimas de 
dengue foi de 83. 

Para a gerente da Vigi-
lância Epidemiológica de 
Lorena, Helen Colino, o ín-
dice do LIRAa evidencia a 
necessidade da união entre 
o poder público e a popu-
lação para tentar afastar o 
“fantasma” de uma nova epi-
demia. “Infelizmente muitos 
moradores não seguem as 
recomendações dos agentes    
e facilitam a proliferação 
do mosquito. Apesar de não 
termos nenhum caso este 
ano, estamos intensificando 
nossas ações nos últimos 
meses para tentar aumentar 
a conscientização de parte 
da população sobre a im-
portância de mudarem de 
comportamento”.

Região – Segundo dados 

da LIRAa, as outras quatro 
cidades que também foram 
classificadas em “situação 
de alerta” no Vale do Para-
íba foram Aparecida (2,6), 
Taubaté (2,0), Caçapava (1,7) 
e Pindamonhangaba (1,3).

Em Aparecida o resultado 
preocupa as autoridades, 
já que bairros que recebem 
muitos visitantes a cada 
semana apresentaram um 
volume acima do normal de 
larvas do Aedes Aegypti.

Com as amostras em mãos, 
a secretaria da Saúde da 
cidade estuda mecanismos 
e ações para acabar com as 
larvas e conscientizar a po-
pulação local e os romeiros 
que chegam a cada dia.

Até o fechamento desta edi-
ção não foram confirmados 
nenhum caso de zika, febre 
amarela ou chikungunya. 
Sobre a dengue, a secretaria 
de Saúde registrou 23 noti-
ficações, 16 casos descarta-
dos, dois casos autóctones 
confirmados e cinco que 
ainda aguardam resultado 
de exames.

Já os municípios da região 
considerados em situação 
satisfatória pelo Ministério 
da Saúde são Canas (0), Ca-
choeira Paulista (0,7), Potim 
(0,3), São José dos Campos 
(0,3), São José do Barreiro 
(0,9), Tremembé (0,4). Pique-
te (0), Roseira (0), Queluz (0) 
e Silveiras (0). 

Agentes faz o combate à dengue em casas de LOrena; cidade é uma das que mantém atenção à doença

Foto: Arquivo Atos
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t i ão  3132 -
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande,  200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11)  99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 

3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
–  c /p rocesso  de 
usocapião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão  automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-

8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala, co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha, área de 
serviço, garagem, 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda

VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Feline ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. 
Telefone:  99779-
7939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 
abaixo da  tabela, R$ 
6.000,00. Telefone: 
3133-2343
Vendo Honda City, 
2013 ,  comp le to , 
preto, novíssimo, 
69.000km rodados, 

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116

Precisa-se de moo-
queiro para traba-
lhar sábado e do-
mingo em pizzaria. 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Telefone: 
98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, 
no telefone: 99734-
7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone:  99177-
0950
Eletricista residen-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone:  99627-
5443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua 
casa, faz reformas, 
encanados, pintor. 
Falar com Pedro no 
telefone: 99606-2419
Garçom e Garçonete, 
frita-se salgado, aju-
dante de cozinha, or-
ganizamos sua festa. 
Telefone: 3013-5768 
ou 99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefone: 
3133-2141

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480

Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-

R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará
Vendo casa na Vila 
Bela, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro + 
2 cômodos quintal. 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo área 300m², 
b a i r r o  j a r a r a c a . 
Tratar com Luciano 
no telefone: 99764-
4674 - Guará
Casa no portal, 1 
suíte, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. R$ 470.000,00. 
Telefone:  99606-
2307 - Guará
Ve n d o  c a s a  n o 
P a r q u e  d o  S o l , 
lote 250m², 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro + edícu-
la 3 cômodos. R$ 
130.000,00. Tele-
fone: 2103-2599 - 
Guará
Fazenda 35 alquei-
res, montada para 
leite, para 1.000li-
t ros ou mais.  R$ 
1.200.000,00  Tele-
fone: 99606-2307 
- Guará
Chacara 1000M no 
Bom Jardim, toda 
murada. Escritura-
da. R$ 115.000,00. 
Telefone: 3013-1985 
- Guará
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Marcinho mantém presidência da Câmara
Futuro chefe do Legislativo promete gestão marcada por economia na Casa para construir sede própria

Rafael Rodrigues
Potim

O vereador Márcio Cassio 
Raymundo (PCdoB) foi elei-
to, no último dia 14, para a 
presidência da Câmara de 
Potim para o próximo ano. 
O parlamentar recebeu dez 
votos na Casa. Ele concorreu 
ao cargo com o vereador 
João Luís Santos de Moura 
(PSDB), que obteve apenas 
seu próprio voto.

Com a definição do último 
dia 14, a mesa diretora de 
Potim será composta ain-
da pelo vereador Rogério 
Paschoal (PCdoB), eleito 
vice-presidente, Willian dos 
Santos Amaral (PV), que as-
sumirá o cargo de primeiro 
secretário e Roberto Rive-
lino Félix (PR), que deixa a 
presidência da Casa para 
assumir o posto de segundo 
secretário.

Compondo o bloco de si-
tuação, Marcinho afirmou 

que a intenção é mudar o 
atual cenário. “Eu vim como 
muitos outros que estão no 
município, como um clamor 
de mudança, porque a cida-
de merece”.

Ele disse que uma das 
ações que pretende tomar 
enquanto presidente da Câ-
mara é oferecer mais trans-
parência para os moradores 
acompanharem o trabalho 
dos parlamentares. “Vamos 
melhorar ainda mais o nos-
so site, que é transparente, 
e a população poderá entrar 
lá e ver tudo. Vamos colocar 
nossos pedidos e propositu-
ras, e também vamos deixar 
nossas tribunas gravadas”, 
explicou.

Para Raymundo, a palavra 
de ordem em 2019 será 
economia. Ele afirmou que 
vai pedir também um carro 
para Câmara para uso dos 
vereadores.

O futuro presidente disse 
ainda que a meta é deixar 

tudo preparado para que 
a Casa tenha uma sede 
própria. “Vamos continuar 
investindo naquilo que o 
nosso grupo queria, que 
é a construção do prédio 
próprio da Câmara, deixar 
de pagar aluguel caro e 
devolver esse dinheiro para 
população. Vou continuar o 
que meus colegas começa-
ram, e meu sucessor no final 
do mandato vai terminar”.

Mas não é só administra-
tivamente que o próximo 
presidente da Câmara de 
Potim pretende atuar.

Ele revelou que também 
quer implantar uma Lei de 
Tribuna Livre, para que a 
população possa opinar du-
rante a sessão. Além disso, 
quer mudanças no regimen-
to interno da Casa. “Vamos 
revisar a Lei Orgânica do 
Município e o regimento 
interno, que estão arcaicos 
e precisam ser revistos”, 
prometeu. O presidente da Câmara de Potim Márcio Raymundo, reeleito no dia 14, que promete gestão econômico
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