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R$ 1,50

Rapaz sofre
tentativa de
homicídio
em Guará
A madrugada do último
domingo foi de terror para
cinco amigos que conversavam em uma rua no Campo
do Galvão. Um atirador surpreendeu o grupo e acabou
baleando um jovem de 25
anos.
Segundo o boletim de
ocorrência, por volta das
4h, quatro homens e uma
mulher conversavam em
frente uma casa, à rua Benedito Reis, quando ouviram o
barulho de diversos disparos
de arma de fogo. Um jovem
acabou atingido no ombro e
na virilha e acabou sendo levado para o Pronto Socorro
Municipal. Ele foi operado e
seu estado de saúde é considerado estável.
Os amigos da vítima informaram que não enxergaram
de onde partiram os tiros.
O caso foi registrado como
tentativa de homicídio e até
o fechamento desta edição
ninguém havia sido preso.
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VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2017
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Cruzeiro
reforça frota
da saúde com
veículos novos
Após a abertura da nova
Farmácia Municipal de Cruzeiro na última terça-feira (leia
texto acima), foi anunciado
ainda os quatro veículos novos adquiridos para a Saúde.
A frota chegou por meio de
recursos depositados do Caps
(Centro de Atenção Psicossocial) e Vigilâncias Sanitária e
Epidemiológica.
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Saúde de
Lorena recebe
veículo para a
zona rural

ENFIM A FARMÁCIA

A tempo que a população de Cruzeiro teve de esperar para ter sua nova farmácia
municipal, entregue nesta terça-feira. O ponto de distribuição de medicamentos iniciou suas atividades logo após
a abertura e terá funcionamento estendido em julho. Desde o início da construção, que passou por dois mandatos
anteriores, a Farmácia Municipal teve atrasos na obra.
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O prefeito de Lorena Fábio
Marcondes (PSDB) entregou
mais um veículo para a secretaria da Saúde. Desta vez, a
rede municipal adquiriu uma
caminhonete modelo Fiat Toro
tração 4×4, apropriado para
a zona rural.
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Após reabertura do Rodrigues Alves, Guará
planeja apoio a trabalho no Museu Frei Galvão
Prefeitura confirma pedido e possibilidade para auxiliar atividades; acervo tem documentos históricos
Foto: Arquiivo Atos

Foto: Arquiivo Atos

A fachada do museu Frei Galvão, que recebeu promessa de apoio no trabalho para manter acervo histórico sobre o primeiro santo da Igreja Catórica no Brasil; Prefeitura espera alavancar cultura com atenção à história
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois de reabrir o museu Conselheiro Rodrigues
Alves, a Prefeitura de Guaratinguetá trabalha com a
possibilidade de incentivo
ao Museu Frei Galvão, o
principal acervo histórico
da cidade. O secretário de
Cultura Luiz Carvalho e
o prefeito Marcus Soliva
(PSB) confirmaram ações
para auxiliar o acervo a

manter exposição aberta
diariamente.
Para que o museu volte
a funcionar todos os dias é
necessário que a Prefeitura
ceda funcionários para auxiliar nos trabalhos diários
do acervo. No fim de 2016,
a diretora e fundadora do
museu, Thereza Maia, confirmou em entrevista que
esse era um dos principais
problemas enfrentados.
“Temos um atendimento
muito grande, mas sem

funcionários”.
A reabertura do antigo
casarão de Rodrigues Alves abriu a possibilidade
da Prefeitura auxiliar o
Museu Frei Galvão. “A Thereza Maia está nos pedindo
apenas alguns funcionários
para realizar a manutenção
e atendimento. Já estamos
conversando sobre isso,
para que ele permaneça
aberto todos os dias da
semana para visitação da
população, turistas e em

especial as escolas da rede
municipal”.
Com 45 anos de história, o Museu Frei Galvão
conserva documentos importantes referentes a
história de Guaratinguetá.
Apesar de levar o nome do
primeiro santo brasileiro,
o acervo guarda itens importantes, como quadros,
mobílias, armas e peças
dos séculos passados. O
Museu preserva relíquias
históricas da cidade, como

arquivo histórico e judiciário da cidade, além de
jornais e cartas do início
do século passado.
Para Luiz Carvalho, as
tratativas são delicadas,
mas o secretário garantiu
que as negociações para o
incentivo do Executivo estão sendo feitas. “Estamos
tentando uma solução. Nós
já temos uma base do acordo. Estamos elaborando do
instrumento jurídico para
fazer a parceria. Como a

Prefeitura não é um órgão
privado, é público, precisa
se estruturar juridicamente
para fazer parceria com
alguma entidade”.
O auxílio proposto seria
ideal para a Prefeitura, já
que o Executivo poderia
apenas relocar funcionários para atendimento,
limpeza e segurança do
Museu. Internamente, a solicitação já foi discutida e o
Executivo fez sinal positivo
quanto a esse pedido.
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Bastidores da Política
Visita ilustre
A passagem do governador Geraldo Alckmin
pela região nesta quinta-feira, em especial Piquete,
para dar o start na Carreta
da Mamografia movimentou a classe política. Alckmin, que cumpre agenda de compromisso nesta
quinta-feira em várias cidades, priorizou o convite
da prefeita Teca Gouvêa,
que recebeu também a
liberação de uma emenda
parlamentar do deputado
Campos Machado (PTB).
Armação ilimitada

Aumenta os rumores pelas esquinas de Piquete, que
os vereadores buscam os
últimos entendimentos para
propor um processo de cassação ao mandato da prefeita
Teca Gouvêa, elencando pelo
menos três situações administrativas como pretexto. De
acordo com os conservadores
da política local, por mais que
a Câmara consiga formular
denúncia, nada justifica interromper o mandato de uma
gestora que conseguiu trazer
equilíbrio financeiro na administração pública, com provas de extrema honestidade.

Mercado de apostas

Com os comentários de
um provável processo de
cassação da prefeita Teca
Gouvêa ganhando publicidade pelas esquinas de Piquete,
oportunistas de plantão incentivam apostas no mercado
político, de que ela não conclui este segundo mandato.
Perguntem ao Hugo Soares‼!

Mercado de apostas II

Tem gente jogando pesado em Cachoeira Paulista,
com o palpite que nem o
prefeito Edson Mota deverá
concluir a construção das
casas do conjunto CDHU. A
obra que se arrasta há onze
anos e por onde já passaram
mais de quatro empreiteiras e todas, abandonando
o projeto, deixando muitos
trabalhadores sem os devidos
recebimentos pelos serviços
contratados.

Queda de braços

E por falar em Cachoeira
e também em apostas, segue
empatado ‘o par ou impar’
entre o prefeito Edson Mota
e a vereadora Dada Diogo.
Ainda que no dia do padroeiro o prefeito tenha aproveitado a ‘influência do santo’
para ocupar lugar na mesa da
opositora, durante a festa, há
quem jure que este gesto não
adiantou. Pelo grito da torcida, ouve-se na especulação
política alarido de apostas
de que a esposa do jurista Zé
Mauro não se dobrará aos
‘encantos do gabinete’, para
tristeza dos reféns do sistema

que apostam em mandato
longo ao homem que arrasou,
quer dizer, passou pela vizinha Silveiras ‼!

Que ‘rei’ sou eu!!!

A população de Canas
ficou sem entender os limites
de comando do prefeito Lucemir do Amaral. Dias atrás
ele mandou instalar um novo
ponto de ônibus na conhecida
Rua do Meio. Nada demais
se já não existisse um outro,
instalado a menos de 30
metros do novo. Comenta-se
que a ideia era agradar um
dos vereadores que precisava
fazer algo para mostrar aos
moradores do pedaço que
estava ‘vivo’, mas o DER
acabou com a política de
varejo de ambos, mandando
uma máquina para remover o
grande feito do prefeito.

Perderam todas

A sessão de Câmara de
Lorena da última segunda-feira, não deu quorum para
oposição aprovar nada que
fosse do interesse do comando que trás a lembrança o
horror parlamentar do período de 2008 a 2012. Restou
ao ‘sepulcro caiado’ apenas
abrir sua latrina na tribuna
para exalar seu hálito podre
contra quem caminha na luz
e na seriedade administrativa
na cidade. Por nove votos
consolidados a favor da governabilidade, o Executivo
teve quatro projetos da noite
aprovados.

Revanche

Quem observa ou toma
conhecimento dos constantes
ataques pessoais do vereador Vieira Filho contra o
secretário de administração
Luiz Fernando de Almeida
(homem de linha de frente
do prefeito de Lorena, Fábio
Marcondes), logo percebe
que trata-se de vingança.
A conta é simples: Luiz foi
o presidente que sucedeu
Vieira na presidência do
Legislativo em 2013. Ele
(Luiz), foi o responsável pela
reestruturação da administração da Casa, que vinha do
período ‘negro da política’
com mandos e desmandos
jamais vistos e imaginados
na Câmara da cidade. Na
época (2013 a 2015) foram
necessários vários procedimentos e levantamentos para
apurar todas as irregularidades ocorridas e recuperar a
imagem do então Legislativo
e transformar todos os relatos
em denúncias no Ministério
Público, em obediência a Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Casa arrumada

Em função da incerteza
que norteia o funcionalismo
publico de Guará desde que o
Ministério Público conseguiu
barrar as vantagens pessoais

agregadas ao salário de praticamente 90% dos integrantes
da folha de pagamento da
Prefeitura, o presidente da
Câmara, Marcelo Coutinho
- o Celão, tem procurado deixar claro aos servidores que a
Casa de Leis está preparada
para discutir e aprovar o novo
Plano de Cargos e Salários,
que está sendo elaborado
pela administração Marcus
Soliva.

Plano ‘B’

E por falar em ‘cargos e
salários’, o prefeito Marcus
Soliva comemorou na última
terça-feira, a decisão do Tribunal de Justiça em validar
o efeito suspensivo da sentença que coloca um ‘ponto
final’ nas vantagens pessoais
nos salários dos servidores
públicos de Guaratinguetá.
Com a medida, Soliva ganha
fôlego para resolver o que
as administrações passadas
não deram conta, ou seja,
um novo plano de carreira
acertando as novas diretrizes
da folha de pagamento da
Prefeitura.

Nenhum de nós

Mais um bomba sobre a
Prefeitura de Pinda e outra
vez o prefeito Isael Domingues se mostra solitário em
defesa de sua ‘república’,
digo, administração pública.
Diante de mais uma fatalidade que levou a óbito uma
paciente na saúde municipal,
e o mercado político observa
o prefeito em pessoa tendo
que se defender a uma só
voz - a sua - enquanto sua
equipe de governo faz ‘cara
de paisagem’, como se não
tivessem nada com isto. Nenhum assessor, secretário ou
marqueteiro das ‘três tribos’
que compõe seu primeiro escalão foi visto ou ouvido em
defesa do Executivo...

Nenhum de nós II

Se no ambiente da administração Isael Domingues
ninguém se apresentou ou
se atreveu a defendê-lo no
drama do óbito da saúde,
na Câmara a reação não é
diferente. Até o momento
somente a oposição se manifestou com ares de críticas
veladas, quando os governistas, se é que tem, ‘ninguém
sabe, ninguém ouviu’, muito
menos viu. Afinal, quem é
mesmo o líder de governo? perguntam nos corredores do
mercadão...

Risco iminente

Em análise à Câmara Municipal de Lorena de hoje,
são poucos que apostam na
continuidade administrativa
da Casa (nos princípios de
2013 a 2016), principalmente
após os indícios da quebra
da transparência, falha no
monitoramento dos veículos

oficiais e a dificuldade financeira que o ‘novo presidente’
enfrenta. Falam ainda, que o
fato da presidência atual sofrer interferências ‘internas’
e ‘externas’, ou seja, Vieiras
& Silvas, a boa recuperação
recuperada pela Legislatura
passada, corre o risco de ‘ir
por ladeira abaixo’. Perguntem ao ex-presidente Luizão
que passou o comando da
Câmara estruturada ao Irmão
do Vaguinho!!!

Ação milionária

Em atenção a um requerimento do vereador Rafael
Goffi, a Câmara de Pinda
recebeu a participação do
secretário de Administração
Fabrício Pereira e do chefe
de gabinete Fabiano Vanone
para tentar equacionar com
os vereadores e justificar à
população a licitação aberta
pela Prefeitura para locação
de 2.280 veículos. Por mais
que os representantes da
administração tenham ‘desenhado’ a iniciativa justificando locação por possibilidade,
segundo a patuleia, a conta
não fecha, uma vez que a
frota atual da municipalidade está estimada em 297
veículos em movimento, para
contratação de mais de 2 mil.

Força-tarefa

A procura por vagas na
frente de trabalho congestionou as dependências da Codesg nesta última terça-feira.
Disseram que a Companhia
de Desenvolvimento de Guaratinguetá começou fazer jus
ao nome (desenvolvimento)
depois que o prefeito optou
em abrir suas atividades para
atender as demandas da própria Prefeitura. Numa ação
de gestão otimizada, Marcus
Soliva decidiu por uma receita caseira e econômica,
transferindo para Companhia
a coleta de lixo e a reforma
dos prédios públicos. Completando sua primeira estratégia para tornar a autarquia
sustentável do ponto de vista
financeiro, o prefeito abriu a
contratação de 80 temporários que devem auxiliar na
limpeza e conservação da
cidade.

Recuperação da Saúde

Em plena recuperação
da saúde pública, o prefeito
de Cruzeiro, Thales Gabriel,
entregou a população na última terça-feira as instalações
da Farmácia Popular (obra
abandonada que assumiu do
governo passado) e quatro
novos veículos para atender
a saúde municipal. Seguindo
um cronograma de economia
e trabalho, Thales tenta fazer
com ‘mil, o que se gastaria
um milhão’ reorganizando
a cidade a partir da própria
casa, ou seja, da Prefeitura.
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TERMO
CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso
de suasDE
atribuições
legais, tendo em vista a homologação do Concurso

Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou
por
intermédioMunicipal
de procurador,
ou particular
com firma
reconhecida
em cartório,
O Prefeito
demediante
Lorenaprocuração
no uso pública
de suas
atribuições
legais,
tendo em
vista ano
prazo
de 30 (trinta)do
diasConcurso
a contar da Público
data desta Edital
Publicação,
na Prefeitura
Lorena,
localizada
Avenida Capitão
homologação
001/2013,
vemde por
meio
destenaconvocar
os
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não
candidatos abaixo
relacionados
para
comparecerem
nesta Prefeitura,
à Rua Cap. Messias
comparecimento
no prazo
legal implicará
a renúncia
tácita do classificado
convocadosito
e, consequentemente,
a perda
6125826
do
direito à625
nomeação
ao cargo
o qualdas
foi aprovado,
eles:no
LUIZ
EDUARDO
Ribeiro,
– Centro,
nopara
horário
09:00 àssão17h
setor
de RH,SIQUEIRA
no prazoRG:
de 30
dias a

contar da data desta Publicação,Lorena,
ficando25ciente
que o seu não comparecimento importará
de maio de 2017.
em renúncia ao cargo concursado, são eles: RENATO OLIVEIRA DA MOTA RG289751044,
RUAN FELIPE DA SILVA OLIVEIRA RG: 484083922
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

Lorena, 27 de março de 2017.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 – PROC. 201/2017
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 materiais para
sinalização viária do município de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: RODOESTE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS VIÁRIOS LTDA - ME, CNPJ:
08.466.204/0001-24, vencedora dos itens: 17,19,20,115,116 no valor total de R$ 12.709,55
(Doze mil, setecentos e nove reais e cinqüenta e cinco centavos).
EMPRESA: TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP, CNPJ: 17.592.525/0001-66,
vencedora dos itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,55,56,57,58,59,60
,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,
92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,114,117,1
18,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 no valor total de R$ 44.674,75 (Quarenta e
quatro mil, seiscentos s setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
EMPRESA: GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA – ME, CNPJ:10.344.912/000134, vencedora dos itens: 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 no valor total de R$
59.100,00 (Cinquenta e nove mil e cem reais)
EMPRESA: SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA – EPP, CNPJ: 08.401.239/0001-85,
vencedora dos itens: 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,77,78,113 no valor total de R$ 29.868,53 ( Vinte e nove mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos).
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017 –
PROC. 243/2017
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 material de alvenaria para consertos
e manutenção dos próprios públicos do
município, o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto as
empresas:
EMPRESA: HERMANO M. PERRONI
- EPP, CNPJ: 08.001.150/0001-21,
vencedora dos itens: 1,2,7,8,15,16,21,22,2
3,24,25,26,27,28,33,34,39,40,43,44,47,48,5
1,52,55,56,59,60,63,64,71,72,77,7
8,81,82,85,86,89,90,93,94,99,102,103,112
,113,126,127,132,133,146,147,150,151,15
6,157,176,177, 182,183,186,187,204,205,
206,207,208,209,212,213,214,215,218,21
9,228,229,234,235,246,247,248,249,252,2
53,254,255,262,263,266,267,274,275,278,
279 no valor total de R$ 163.372,28 (Cento
e sessenta e três mil, trezentos e setenta e
dois reais e vinte e oito centavos).
EMPRESA: BRLLINETECH LTDA- EPP,
CNPJ: 44.521.052/0001-89, vencedora dos
itens: 5,6,73,74,95,96,106,107,108,109,110,
111,122,123,134,135,174,175,210,211,220,
221,222,223,258, 259,260,261 no valor total
de R$ 221.568,00 ( Duzentos e vinte e um
mil e quinhentos e sessenta e oito reais).
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP, CNPJ: 05.743.514/0001-50,
vencedora dos itens: 3,4,9,10,11,12,13,14,1
7,18,19,20,29,30,31,32,35,36,37,38,41,42,4
5,46,49,50,53,54,57,58,61,62,75,76,79,80,8
3,84,87,88,91,92,97,98,100,101,104,105,11
4,115,116,117,128,129,130,131,136,137,13
8,139,140,141,142,143,144,145,148,149,1
52,153,154,155,158,159,160,161,162,163,
164,165,166,167 ,168,169,170,171,172,173
,178,179,180,181,184,185,188,189,190,19
1,192,193,194,195,196,197,198,199,200,2
01,202,203,216,217,224,225,226,227,230,
231,232,233,236,237,240,241,242,243,244
,245,250,251,256,257,264,265,268,269,27
0,271,272,273,276,277 no valor total de R$
201.308,10 (Duzentos e um mil, trezentos e
oito reais e dez centavos).
EMPRESA: RAUL RABELLO NETO - EPP,
CNPJ: 03.672.104/0001-30, vencedora
dos itens: 65,66,67,68,69,70,118,119,12
0,121,124,125,238,239 no valor total de
R$ 54.488,00 ( Cinquenta e quatro mil e
quatrocentos e oitenta e oito reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017 –
PROC. 198/2017
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 blocos,
bloquete, canaleta, guias de concreto e
tijolo pra conservação e manutenção dos
próprios públicos do município, o Sr. Prefeito
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
dos procedimentos adotados e do objeto
as empresas:
EMPRESA: CTBS COMERCIAL
BRASILEIRA DE TUBOS E
SANEAMENTO LTDA - EPP, CNPJ:
00.869.442/0001-79, vencedora dos itens:
1,2,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16 no valor total
de R$ 74.070,00 (Setenta e quatro mil e
setenta reais).
EMPRESA: G.S. COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA - EPP, CNPJ: 26.347.495/0001-13,
vencedora dos itens: 3,4,11,12 no valor
total de R$27.496,00 (Vinte e sete mil e
quatrocentos e noventa e seis reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017 –
PROC. 196/2017
O Município de Lorena-SP torna público
que, considerando os trabalhos realizados
para o atendimento do Pregão Presencial
acima referido, cujo objeto é ata de registro
de preço para contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças
e acessórios para manutenção da frota
de veículos da prefeitura de Lorena, o
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto as empresas:
Empresa: CURIÓ COMERCIAL
AUTOMOTIVA LTDA – ME; CNPJ:
11.934.124/0001-60
Vencedora do Item: 01 – Desconto: 71%;
Vencedora do Item: 05 – Desconto: 51%;
Vencedora do Item: 37 – Desconto: 61%;
Vencedora do Item: 41 – Desconto: 60%;
Vencedora do Item: 71 – Desconto: 60%;
Empresa: J. MARANGONI COMERCIAL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
EPP; CNPJ: 20.649.395/0001-65
Vencedora do Item: 14 – Desconto: 55%,
Vencedora do Item: 16 – Desconto: 55%,
Vencedora do Item: 17 – Desconto: 55%,
Vencedora do Item: 18 – Desconto: 55%,
Vencedora do Item: 19 – Desconto: 61%,
Vencedora do Item: 20 – Desconto: 64%,
Vencedora do Item: 21 – Desconto: 61%,
Vencedora do Item: 22 – Desconto: 61%,
Vencedora do Item: 23 – Desconto: 58%,
Vencedora do Item: 24 – Desconto: 62%,
Vencedora do Item: 25 – Desconto: 56%,
Vencedora do Item: 26 – Desconto: 59%,
Vencedora do Item: 50 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 51 – Desconto: 73%,
Vencedora do Item: 52 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 53 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 54 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 55 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 56 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 57 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 58 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 59 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 60 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 61 – Desconto: 71%,
Vencedora do Item: 62 – Desconto: 71% e
Vencedora do Item: 63 – Desconto: 71%.
E m p r e s a : VA L E C A R P E Ç A S E
ACESSÓRIOS EIRELI EPP; CNPJ:
16.722.128/0001-07
Vencedora do Item: 02 – Desconto: 57%;
Vencedora do Item: 36 – Desconto: 74%;
Vencedora do Item: 38 – Desconto: 65%;
Vencedora do Item: 39 – Desconto: 60%;
Vencedora do Item: 40 – Desconto: 56%;
Vencedora do Item: 43 – Desconto: 59%;
Vencedora do Item: 44 – Desconto: 59%;
Vencedora do Item: 45 – Desconto: 65%;
Vencedora do Item: 47 – Desconto: 62%;
Vencedora do Item: 49 – Desconto: 60%;
Vencedora do Item: 64 – Desconto: 59%;
Vencedora do Item: 65 – Desconto: 65%;
Vencedora do Item: 66 – Desconto: 65% e
Vencedora do Item: 72 – Desconto: 66%.
Empresa: BIDDING CENTER COMERCIAL
DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
EIRELLI – EPP; CNPJ: 19.116.545/000196
Vencedora do Item: 04 – Desconto: 52%;
Vencedora do Item: 06 – Desconto: 53%;
Vencedora do Item: 07 – Desconto: 53%;
Vencedora do Item: 10 – Desconto: 51%;
Vencedora do Item: 31 – Desconto: 65%;
Vencedora do Item: 33 – Desconto: 53%;
Vencedora do Item: 42 – Desconto: 61%;
Vencedora do Item: 46 – Desconto: 56%;
Vencedora do Item: 48 – Desconto: 61%;
Vencedora do Item: 67 – Desconto: 56%;
Vencedora do Item: 68 – Desconto: 56%;
Vencedora do Item: 69 – Desconto: 55% e
Vencedora do Item: 70 – Desconto: 55%;
Empresa: PATRICIA CRISTINA DE
ABREU EPP; CNPJ: 20.363.508/0001-61
Vencedora do Item: 15 – Desconto: 52% e
Vencedora do Item: 27 – Desconto: 52%;
Empresa: RICAR LUBE COMERCIO
DE PEÇAS EIRELI ME; CNPJ:
24.637.957/0001-01
Vencedora do Item: 03 – Desconto: 74%;
Vencedora do Item: 08 – Desconto: 74%;
Vencedora do Item: 09 – Desconto: 75%;
Vencedora do Item: 11 – Desconto: 69%;
Vencedora do Item: 12 – Desconto: 63%;
Vencedora do Item: 13 – Desconto: 71%;
Vencedora do Item: 28 – Desconto: 74%;
Vencedora do Item: 29 – Desconto: 77%;
Vencedora do Item: 30 – Desconto: 76%;
Vencedora do Item: 32 – Desconto: 51%;
Vencedora do Item: 34 – Desconto: 57% e
Vencedora do Item: 35 – Desconto: 66%;
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Cruzeiro inaugura farmácia
após nove anos de espera
Com recursos próprios, Prefeitura prioriza o setor da Saúde no primeiro
semestre e acredita em melhora da qualificação do atendimento público
Andreah Martins
Cruzeiro

Quase uma década. Esse
foi o tempo que a população
de Cruzeiro teve de esperar
para ter sua nova farmácia
municipal, entregue nesta
terça-feira. O ponto de distribuição de medicamentos
iniciou suas atividades logo
após a abertura e terá funcionamento estendido em
julho.
Desde o início da construção, que passou por dois
mandatos anteriores, a Farmácia Municipal teve atrasos
na obra. Com o projeto recuperado, o prédio foi inaugurado na manhã da última
terça-feira, juntamente com
o anúncio de mais quatro
veículos novos para a Saúde.
O novo endereço do local é
rua Joaquim do Prado, a Rua
10, no antigo Posto de Saúde.
Na cerimônia de abertura
do posto, que contou com
a presença de vereadores,
assessores, secretariado e
moradores, foi evidenciada
a saúde como prioridade
do começo da gestão atual
e do andamento de outras
obras, como a Creche da Vila

Romana.
A secretária de Saúde, Ana
Inês Costa, contou que após
os nove anos de atraso, a farmácia funcionará 12 horas a
partir de 1º de julho. “Toda a

distribuição de medicamentos será feita neste posto
central, os convencionais,
manipulados e judiciais.
Todo cidadão tem direito aos
remédios, e vai funcionar de

segunda à sexta, das 7h às
19h, para que a população
possa ser beneficiada com
o horário”.
O atendimento é composto por uma média de 12

profissionais treinados e o
atendimento é por ordem de
chegada. Para uma moradora da cidade, que não quis se
identificar, isso melhora as
necessidades da população.
Foto: Divulgação

Veículos entregues para o transporte de pacientes de Cruzeiro; Prefeitura espera qualificar atendimento após reclamações na cidade
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“Tem gente que trabalha até
tarde. Com o horário até as
sete (19h), acho que vai ser
bom”.
A obra estava prevista
para três meses, mas foi
estendida por problemas
de equipamentos. Realizada
com recursos próprios, o
custo final foi de R$ 61.152.
De acordo com o prefeito
Thales Gabriel (SD), assim
como a farmácia, outras
obras estão em andamento
sem o recurso de convênios.
“A partir do momento que
identificamos que não tinha
mais recursos públicos do
Governo do Estado e Federal,
priorizamos o que poderíamos fazer com recursos do
tesouro em tempo recorde.
Além da Farmácia, tem a creche da Vila Romana. Falamos
com fornecedores anteriores
e conseguimos organizar os
pagamentos devidos”.
O prefeito comentou ainda
a ação para tentar diminuir
problemas de demanda com
os medicamentos judiciais.
“Temos uma lista de todos
os medicamentos. Fiz uma
reunião com o juiz, para que
quando chegar demanda no
judiciário, ele ter contato
direto com a gente e acabar
com a fila de processos”.
A administração avaliou o
desenvolvimento econômico
para a cidade no próximo
semestre, com o anúncio de
uma nova empresa para geração de empregos, além de
leis de incentivo de terrenos
para investidores. “Estamos
preparando a cidade nesses
seis primeiros meses, mas
os resultados precisam aparecer. Queremos trabalhar
o emprego e a renda no município”, completou Thales.

Cruzeiro reforça frota da saúde com quatro veículos novos
Andreah Martins
Cruzeiro

Após a abertura da nova Farmácia Municipal de Cruzeiro
na última terça-feira (leia texto
acima), foi anunciado ainda
os quatro veículos novos adquiridos para a Saúde. A frota
chegou por meio de recursos
depositados do Caps (Centro
de Atenção Psicossocial) e
Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica.
Durante o evento, a secretá-

ria de Saúde, Ana Inês Costa
destacou as conquistas no município para a saúde dos moradores. “Tivemos um sucesso no
combate a dengue. Cruzeiro
deve ter sido o menor índice
na região. Agora, entregamos
um veículo para o transporte
de pacientes fora de Cruzeiro e
três para os programas”.
Ana Inês contou que a frota
atual gira em torno de 12
veículos em circulação. “Entre
serviços da Saúde, tem carro
que pega os pacientes em

casa para fazer hemodiálise
em Cruzeiro, Guará, Taubaté,
São José dos Campos e São
Paulo. Temos ônibus e vans
diariamente. Em média, são duzentos pacientes atendidos por
dia. Pretendemos colocar dois
motoristas para cada carro”.
O Jornal Atos reportou,
recentemente, os problemas
que os pacientes haviam enfrentado com o transporte da
Saúde, como o casal de idosos
que foi esquecido em Taubaté
em março deste ano, além de

reclamações quanto à estrutura dos veículos. “Grande parte
é sucateada. Ainda está, mas
estamos avançando. Tínhamos alguns programas com
recursos depositados, o Caps,
a Vigilancia Epidemiológica
e a Sanitária, mesmo assim
estavam andando com carros
ruins. Priorizamos o que tem
recurso, licitamos e compramos. Os carros antigos, iremos
fazer recuperação deles. O que
não tiver, leiloaremos, como
fizemos no início do ano”, re-

Secretaria de Saúde de Lorena recebe veículo
adequado para atender moradores da zona rural
Da Redação
Lorena

O prefeito de Lorena Fábio
Marcondes (PSDB) entregou
mais um veículo para a secretaria da Saúde, na última
quarta-feira. Desta vez, a rede
municipal adquiriu uma caminhonete modelo Fiat Toro
tração 4×4, apropriado para
trafegar em terrenos acidenta-

dos e de difícil acesso.
Além do prefeito, os vereadores Samuel de Melo (PTB),
Cleber Maravilha (PRB), Bruno
Ribeiro (PSDB), Beto Pereira
(PSDB), Washington da Saúde (PPS) e Bruno Camargo
(PMDB) acompanharam a
entrega. O veículo reforça a
frota para o atendimento da
secretaria de Saúde na zona
rural do município. Serão

destinados ao transporte da
equipe técnica, médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos
de enfermagem.
O veículo também será
utilizado no transporte de
pacientes para a realização
de consultas e exames nas
unidades centrais. O recurso
para aquisição da unidade foi
emenda federal.
Para a secretária da Saúde,

Imaculada Conceição Magalhães, a aquisição do veículo
deve garantir a segurança no
transporte da equipe médica e
principalmente dos pacientes.
“Precisamos dar condições
aos nossos profissionais para
que eles realizem um bom
trabalho. Sem dúvida, a soma
deste veículo à frota irá agilizar e muito o serviço público”,
destacou.

latou o prefeito Thales Gabriel
Fonseca (SD).
O Executivo realizou licitação para contrato de terceirizada, que irá realizar um
trabalho complementar no
transporte de pacientes. Os
demais carros serão apresentados na semana que vem.
“Dentro disso, queremos fazer
o máximo de recursos em Cruzeiro, por isso fortalecemos as

instituições como a Santa Casa,
convênios privados e exames
em mutirão. Porque é mais
barato fazer aqui e é melhor
para o munícipe”, explicou
Thales, que afirmou ainda que
o funcionamento do Centro de
imagens dentro do hospital,
que é uma parceria privada
que realiza procedimentos
como raio-X, ressonância e
exames laboratoriais.
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THIAGO RIBEIRO BORGES RG: 16423411.
Fábio Marcondes
Lorena, 10 de Maio de 2017
Prefeito-Municipal
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Prefeitura de Lorena, localizada na
25 de maio de
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de
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Fábio Marcondes
classificado convocado e, consequentemente,
a perda do direito à nomeação ao cargo para o
Municipal
qual foi aprovado, são eles: IVAM DE Prefeito
FRANÇA
MOTTA SIQUEIRA RG445493884, ROSELI
APARECIDA CABRAL VIANA RG180404714, RENATA LEITE MARINS RG: 282435013,
JAQUELINE APARECIDA DE ARAUJO MAFRA SACILOTTI RG485188491, ELIS REGINA DE
OLIVEIRA PINTO RG450277513.
Lorena, 05 de maio de 2017.
Fábio Marcondes - Prefeito Municipal
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SIQUEIRA
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pública
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comsãofirma
reconhecida
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cartório,RG:
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30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na
Lorena, 25 de maio de 2017.
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de
Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do
classificado convocado e, consequentemente,
a perda do direito à nomeação ao cargo para
Fábio Marcondes
o qual foi aprovado, são eles: LUCIAPrefeito
MARIA Municipal
MANOEL, RG: 291660356, DENIZE MOURA
DIAS DE LUCENA RG: 132523215, PRISCILA FRANCO DIAS RG: MG11952999, MARINA
SANTOS DA SILVA RG: 411362409, MAIKO CESAR MENASSA SILVA RG: 184153190,
HELENA LUCAS ROSA DA SILVA MOTA SVERBERI DE AGUIAR RG: 258613956, DÉBORA
DE DEUS SENNA RG: 287166168, FÁBIO MARTINS DE ALMEIDA RG: 212191251,
ELIZABETH APARECIDA BASTOS PINTO MENGUI RG: 102184471, IZAURA HELENA
OSTROSWKY PARREIRAS DE OLIVEIRA RG: 243884825, KELVIUS RICARDO DE
OLIVEIRA FERNANDES RG: 293134613, LUIZA MARIA SANTOS CHAGAS RG25010690-5.
Lorena, 10 de maio de 2017.
Fábio Marcondes - Prefeito Municipal
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VENDO Blazer ano no telefone: 996422002 – preta. Tr. F: 1966 ou 3132-5016
3643-2882 – Pinda Vendo Hornet, ano
Vendo KOMBI, ano 2013, preta, super
1997, motor novo. conservada. Tratar
Falar com Fábio. Te- com Cyrio no telelefone: (12) 99123- fone: 98158-4081
6744
ou 3132-3946
Vendo Fusca, ano
1977, único dono. Ligar para Marcelo. Telefone: 99749-3511

VENDO Palio ano
2005 – cinza. Tr. F:
3643-2882 – Pinda

VENDO Punto Elx
1.4 flex ano 2010
– prata – completo + sensor ré. Tr.
F: F: (12) 3643Vende-se carro Me- 4948/99115-2326
riva, azul, gasolina, – Pinda
modelo 2003, bom VENDO Gol 1.0 16v
estado e completo. ano 2002 – prata
Telefone: 99118- – dir/vd/trv/alarme.
9494 ou 99122-2626 Tr. F: F: (12) 3643Gol, G3, 1.6, 4 por- 4948/99115-2326
tas, 8 válvulas, ano – Pinda
Vende-se Ford K
completo. Telefone: 3132-2103 ou
99782-3060

2000, cor prata,
completo. Telefone: 99121-4121 ou
98120-2620

VENDO Palio Weekend ano 2010 –
completo – preto.
Tr. F: F: (12) 3643VENDO S10 – ano 4948/99115-2326
2008 – cabine dupla – Pinda
– preta - flex. Tr. F: VENDO Gol 16v 1.0
3643-2882 – Pinda – ano 2004 – prata
VENDO Siena ELX – 4pts. - completo.
ano 2012 – preta. Tr. F: F: (12) 3643Tr. F: 3643-2882 – 4948/99115-2326
– Pinda
Pinda

VENDO Fiat Uno VENDO Corsa Suano 1994. Tr. F: per ano 97 – 2 pts
3643-2882 – Pinda – cinza. Tr. F: F: (12)
3643-4948/99115VENDO Mitsubishi 2326 – Pinda
L 200 ano 2008 – D
– prata. Tr. F: 3643- Vendo Palio, 1.0, 4
portas, com direção
2882 – Pinda
hidráulica, ano 97.
VENDO S10 – ano R$ 9.000,00. Telefo2008 – preta. Tr. F: ne: 98818-2249
3643-2882 – Pinda
Vendo ou troco gol
VENDO Siena ELX G3, ano 2005, 4
ano 2001 – preta. portas, 1.0, 8v, + 9
Tr. F: 3643-2882 – parcelas e 450,00.
Pinda
Telefone: 3125-8764
VENDO Gol ano ou 99736-9209
2003 – branco. Tr. F: Ve n d e - s e f u s c a
3643-2882 – Pinda 1300, ano 1980, carVENDO Fiat Mille ro para colecionaWay Economy ano dor, impecável. Falar
2010. Tr. F: 3643- com Silvio no telefone: 99106-4257
2882 – Pinda
VENDO Siena Es- Honda Biz 100 – ano
sence LG – 16v – ano 2013 – vermelha.
2015 – prata. Tr. F: Tr. F: F: (12) 36434948/99115-2326
3643-2882 – Pinda
– Pinda
VENDO Celta ano
2012 – preta. Tr. F: VENDO Fiat Mille
3643-2882 – Pinda Way Economy ano
2010 – 4 pts. Tr. F:
V E N D O C o r s a 3643-2882 – Pinda
Classic - 4pts – ano
2011- preta -. Tr. F: VENDO Siena Es3643-2882 – Pinda sence LG – 1.6 - 16v
– ano 2015 – prata.
VENDO Celta LS Tr. F: 3643-2882 –
ano 2013 – básico Pinda
– preto. Tr. F: 3643VENDO Celta ano
2882 – Pinda
2012 – preta – 4 pts.
VENDO Eco Sport Tr. F: 3643-2882 –
ano 2005 – preta. Pinda
Tr. F: 3643-2882 –
VENDO Corsa SePinda
dan Classic - 4pts
VENDO Montana – ano 2011- preta
1.4 –flex –ano 2010 -. Tr. F: 3643-2882
- vermelha. Tr. F: – Pinda
3643-2882 – Pinda
VENDO Celta LS
VENDO Fiat Stra- ano 2013 – básico
da 1.4 flex – cabine – preto. Tr. F: 3643estendida. TR.F: 2882 – Pinda
99181-1112 – Pinda
VENDO Eco Sport
Ve n d o o u t r o c o ano 2005 – preta.
por carro xt 600, Tr. F: 3643-2882 –
ano 2004. telefo- Pinda
ne: 3125-8764 ou
VENDO Montana
99736-4209
1.4 –flex –ano 2010
Vendo CBX 250, - vermelha. Tr. F:
ano 2004, impecá- 3643-2882 – Pinda
vel. Valor 4.500,00.
Falar com Fernando VENDO Honda Civic
ano 2002 – prata.

Precisa-se de mecânico de automóvel, experiência,
URGENTE! Telefone: 3122-1972 ou
99677-5999
Contrata-se cozinheira com experiência e recomendação para trabalhar
em Aparecida. Telefone: 3105-7859
ou 99764-8630
Transporte escola,
reserve sua vaga.
Telefones: 31257302 ou 9819 1 9982 ou 98111-3245
ou 99198-2220
Eletricista residencial, instalação
completa e reparos,
mais de 28 anos de
experiência. Falar
com Jairo, telefone: 3122-3448 ou
98108-2492
Fazemos serviço de
pedreiro, colocação
de azulejos, reformas em geral. Telefone: 98139-6121
Fretes pequenos,
pick up corsa, bom
preços. Telefone:
99183-6376 ou
3013-9238
Faço poços semi artesiano 3152-5657
ou 98142-1035
Elierte carros todos
os dias inclusive
domingo e feriado a
partir de 30,00. Telefone: 99235-7261
ou 3133-3173
Transporte universitário Guaratinguetá x Taubaté.
Falar com Anderson
98820-6842
Elitricista instalação
e reformas elétricas
em geral. Tratar com
José 3133-5161 ou
99722-6188
Precisa-se de cuidadora para idosa.
Todos finais de semana e feriados. Telefone: 99787-8482

Interessados enviar
currículo para atospinda@gmail.com
OFEREÇO para trabalhar como cuidadora de idoso. Tr.F:
99199-0341 - Pinda
Eletricista, pedreiro
e pinto, fale com
J u e d . Te l e f o n e :
98153-0436 ou
3125-7472
Carreto pampa,
preço bom. Falar
com Dejamir. Telefone: 99633-5241
ou 98176-0202 ou
3112-2508
Montador de móveis. Monto e desmonto móveis em
geral. Falar com
Marcos Francisco.
Telefone: 996574240 ou 981221266

Alugo apartamentos 1 e 2 quartos,
na rua do Augusto,
no centro de Aparecida. Direto com
Proprietário. Telefone: 99624-9282 R$
650,00 e R$ 750,00

Vendo chácara colônia do piagui e
canaleta de água
na frente, documentação ok, local belíssimo. Telefone:
99129-5137

Alugo pequena
casa na rua Joaquim Maria e outra
no parque 2. Tratar
no telefone: 31322480 ou 996184100
Aluga-se casa no
portal das colinas,
3 quartos, garagem,
grande, ótima localização. Telefone: 3132-7106 ou
99748-8343

Faço carreto/mudança - de 2ª a domingo. Tr.F: 991130857/ 99704-0628
– Pinda

Alugo ponto comercial, nova guará,
ótimo local, cômodo + banheiro. R$
400,00. Perto da
Creche. Telefone:

Pet shop banho &
tosa, serviço leva
e traz. Tr.F: 36422306 – Pinda

3125-7731
98102-1602

ou

PRECISA-SE Vendedor externo – Pinda - c/experiência.
Interessados enviar
currículo para atospinda@gmail.com

Alugamos sítio nas
pedrinhas para
fins de semana,
feriados. Telefone: 3127-6249 ou
99663-2494, falar
com Zélia

Contrata-se vendedores de planos
odontológicos. Telefone para contato:
12 99610-0318

Aluga-se Quitinet,
valor R$ 250,00,
jardim primavera.
Telefone: 982338387

Corte de grama,
limpeza de quintal,
jardinagem, caixa
de gordura, serviços em geral. Telefone: 98897-9186
ou 3013-7888

Campo do Galvão, próximo ao
shopping. Vendo
casa com 2 quartos, quintal, área de
serviço, ótimo local.
R$ 173.000,00. Telefone: 3132-3132
ou 99133-5898

Aula de matemática. Reforço cotec,
eear, concursos,
vestibular, pacote com desconto.
Falar com Marcos
no telefone: 997882296

Empregada doméstica, procuro
para trabalhar em
Aparecida, com
referência. Telefone: 98803-5351 ou
3105-7394

Preciso de trabalhador rural com experiência em horta,
para morar no local,
solteiro ou casal.
Telefone: 997211936

Admita-se churrasqueiro, cozinheira
e serviços gerais,
levar curriculo, na
Avenida Monte Castelo, 94

Ofereço para fazer
faxina ou passar
roupa. Falar com
S u e l i . Te l e f o n e :
3122-1090 a noite
ou 99143-0245

Ofereço-me para
trabalhar de diarista, faxineira ou
passadeira. Telefone: 3125-7472 ou
98173-7619

Faço forro PVC ou
madeira, colocação
de porta sanfonada.
Ótimo preço, falar
com Natal, no telefone: 98833-4725
ou 99776-3288

PRECISA-SE Vendedor externo – Pinda - c/experiência.

o proprietário –F:
( 12) 97404-7828
whatz 99181-1114
falar c/ Mayra - Pinda

Corto grama, póda,
jardim em geral.
Faço manutenção.
Orçamento sem
compromisso. Telefone: 3125-7107 ou
99181-2004

Preciso de trabalhador rutal com
experiência em
horta, solteiro ou
casal, para morar
no local. Telefone:
99721-1936

Tr a b a l h o c o m o
acompanhante, doméstica, faxineira,
tenho experiência.
Contato: 997077208

VENDO ou TROCO casa c/3dorms.,
s/1 ste com sacada
,banh.social, lavanderia e escritório,
(na parte de cima),
por apartamento de
menor valor. O valor
da casa é 250 mil.
Tr. direto c/proprietário F: 99205-7171
whatz - Pinda

Carreto Pampa,
preço bom. Falar

Vendo casa no pedregulho, próximo
ao correio e um
terreno na colônia
1000m. Telefone:
98888-4180 ou
99772-6100
Ve n d o o u t r o c o
casa no pedregulho. Aceito casa
praia, apartamento,
chacara, casa com
escritura. Telefone: 99772-6100 ou
98888-4180
Vendo ponto comercial novo, com
183m, no pedregulho, na Avenida
Xavantes, 1502. Telefone: 98111-2266
ou 98153-1653
ALUGO Apto - Ubatuba a 50 mts da
Praia Grande, nos
finais de semana e
temporada valor a
combinar direto com

Vende-se casa, 3
quartos, 2 suítes,
sala, cozinha, copa,
edícula, portão
elétrico, garagem
4 carros. Telefone:
99798-1798

VENDO terreno
próx. a Cruz Grande – R$ 65 mil. Tr.F:
99118-6505/997040949 – Pinda
VENDO ou TROCO 4 Chácaras –
bº Taipas – prox.
ADC Gerdau. Tr.F:
99620-8676 – Pinda
ALUGO Casa em
Ubatuba/Pereque-Açu. Tr.F: 991735058 – Pinda
ALUGO Apto – Ubatuba/Tenório. Tr.F:
3642-3302 - Pinda
Aluga-se ótimo
ponto comercial no
centro de Guaratinguetá. R$ 4.000,00.
Falar com Geraldo
no telefone: 31327106 ou 99748-8343
Alugo 2 vagas de
garagem para carro, 1 quarto semi
mobiliado. Telefone:
2103-1017
Alugo salão para
festas, com mesas,
cadeiras, freezer,
churrasqueira R$
400,00. Telefone:
99602-2334
Alugo casa no pedregulho em frente
a creche, 2 suítes,
sala, cozinha, banheiro, uma garagem. Valor 850,00.
Telefone: 988657517
Ve n d o c a s a n o
Santa Luzia, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, quintal. R$
80.000,00. Telefone: 3133-5688 ou
99703-3852
Vendo apartamento
no parque do sol, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, área
de serviço, garagem. R$ 45.000,00.
Telefone: 991395704
Vendo uma casa
no Santa Clara, 3
quartos, sala, cozinha, banheiro,
garagem, edícula.
Valor 230.000,00.
Telefone: 3133-5688
ou 99740-7124
Vende-se casa no
São Manoel, terro
10x50, 120.000,00.
Telefone: 997033852 ou 99139-6704
Vende-se apartamento no parque do
sol, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço, garagem. 45.000,00.
Telefone: 997407124
Vende-se casa va-

zia, 3 comodos,
banheiro, garagem
coberta, terreno
300m², murado.
90.000,00. Telefone: 99202-1956 ou
98815-2331

César Park/Pinda
- R$20.000. Aceito
carro como forma
de pagamento/ Troca ou Outra proposta! Transfiro a
Dívida!Tr. F: (12)

Aluga-se ótima casa
no parque do sol.
Valor 1.000,00. Telefone: 3132-7106

Vendo Terreno na
Vila Brito 250m2,
10x25m. Valor R$
80.000,00, tratar
991490051.

Aluga-se apartamento no pedregulho, com 2 quartos.
Valor 850,00 + condomíminio. Telefone: 99748-8343
Alugo Ponto comercial, parque são
Francisco. Ótimo
Acesso. Falar com
Antônio no telefone: 99734-6242 ou
3133-8112
Alugo apartamento
3 quartos c/ suíte,
banheiro social,
sala 2 ambientes,
cozinha, área de
serviço, garagem
coberta. Telefone:
99728-1001
Vendo apartamento no pedregulho
106m², 2 dormitórios, 2 banheiros,
sala grande, cozinha
planejada. Telefone:
(12) 98868-0800 ou
98148-2626
Vendo casa Vila Paraíbe, 5 quartos, 4
banheiros, 3 salas,
cozinha, lavanderia, garagem para 6
carros, churrasqueira à luz, esquina,
3 ruas. Valor: R$
580.000,00. Telefone:99624-0701
Vendo casa no Jardim do Vale 1, ótimo
local, rua com bloquete, 2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, garagem
coberta 190.000,00,
aceito financiamento. Telefone: 996142077
Aluga-se apartamento a 300 mts da
canção nova, para
fins de semana,
feriados. Acomoda
6 pessoas. Telefone: 3132-8129 ou
99713-8645
Alugo casa no pedregulho, 2 quartos. Tlefone: 997319281
Aluga-se ótimo ponto comercial e apartamento no jardim
esperança, preço
a combinar. Falar
com Geraldo. Telefone: 3132-7106 ou
99748-8343
Alugo casa em Ubatuba com 12 camas
de solteiro e dois
colchões de casal,
com uma churrasqueira. Telefone:
3122-3046
VENDO área
c/4000m2 56x80 –
Jdim ELoyna/Pinda
– exc. Para construção de prédio. Tr.F:
99173-1972 - Pinda
VENDO ou TROCO
casa em Guará/Pingo de Ouro - c/2dorms., sala, cozinha,
garagem, c/edicula,
ponto comercial por
casa em PINDA proximidade Moreira
César/Mantiquei-ra/Roseira. R$ 130
mil. Tr.c/Robson - F:
99227-4833
VENDO Chácara –
Cruz Grande/Pinda
– c/20.000m2 – doc.
ok. R$ 140 mil. Tr.
F: (12) 9963-3371
– Pinda.
VENDO Lote – Lot.

Vendo Terreno na
Vila Brito 125m2,
5x25m. Valor R$
45.000,00, tratar
991490051.
Vendo Terreno no
Novo Horizonte
125m2, 5,5x13m.
Valor R$ 40.000,00,
tratar 991490051.
Vendo Terreno no
Novo Horizonte
253m2, 11x23m.
Valor R$ 75.000,00,
tratar 991490051.
C a s a N o v a Vi l a
Brito, Incepa, Portobello, esquadrias
aluminio. Valor R$
159.000,00, tratar
991490051.
Alugo 2 cômodos
com banheiro para
fins comerciais.
Lanches ou similares. Combinar
98141-5307
Vendo apartamento
em Lorena, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de
serviço, garagem.
20.000,00. Telefone: 3133-5688 ou
99703-3852
ALUGO – Apto –
Azevedo/Pinda –
c/2 dorms., sala,
coz., banh., Tr. F:
3641-1423/981644106. Pinda
ALUGO Apto –
Ubatuba/Itagua c/2 dorms., sala,
coz., banh. á/serv.
Tr.F: 99731-8448
– Pinda
Procura-se casa ou
apartamento para
alugar com 3 dormitórios, no centro,
próximo ao ponto de
ônibus central. Telefone (18) 997068528, falar com
Jaime.
Imperdível. Apartamento em Taubaté, novo suíte mais
1 quarto, cozinha
americana, banheiro, sacada, área
de serviço, piscina,
sauna, pego imóvel
Telefone: 997026689
Vendo Chacara na
Colonia do Piagui,
com canaleta de irrigação na frente,
documentação ok,
sem construção. Telefone: 99129-5137
Alugo casa na praia
grade em Ubatuba, com 2 quartos,
2 banheiros, sala,
cozinha, ventilador
de tento. Mais informações e fotos pelo
whatsapp no telefone: 99777-9427
ALUGO Apto –
Ubatuba/Itagua c/2 dorms., sala,
coz., banh. á/serv.
Tr.F: 99731-8448
– Pinda
ALUGO Ponto comercial – Rua dos
Puris/Campo Alegre. Tr.F: 997318448 – Pinda
ALUGO Casa – Boa
Vista – c/2 dorms.,
sala, coz., banh.,
quintal, garagem,
á/serviço. Tr. Direto c/proprietário F:

VENDO Monitor de
23’ Samsung com
entrada HDMI e uma
HD externa de 3 monitor R$ 280,00 e
HD R$380,00. Tr.
c/ Rose – F: 992057171 whatz – Pinda
VENDO impressora
HP C 3180 - R$
210,00 s/o cartucho.
Tr.F: (12) 991877791 – Pinda
VENDO uma maquina datilogtafica
antiga automática
para colecionador
R$150,00. Tr.F: (12)
99187-7791 – Pinda
VENDO balcão refrigerado semi-novo.
R$ 150,00. Tr.F: (12)
99187-7791 - Pinda
Vendo geladeira em
ótimo estado por R$
200,00. Falar com
Noêmia. Telefone:
3126-3704
Vendo Antena parabólica nova, um
rádio antigo, uma
cama antiga e tv de
antiguidade. Telefone: 99772-6100 ou
98888-4180
Promoção! Descontos especiais para
cursos de inglês, informática, desenho,
hardware e administração. Telefone:
3133-5430
Natura te restrição?
Me consulte, lucro
mínimo de 30%
até 100%. Telefone: 3133-1001 ou
99743-5196. Falar
com Luciana.
Antiguidades em geral. Compro e vendo
livros, discos, móveis, lustres, louças,
moedas, enfeites,
santos. Rua Sete de
Setembro, 185
Celulares: consertos, orçamentos
na hora. Telefone:
99777-5102 ou
3133-2520
Vendo cama de solteiro com colchão
R$120,00. Guarda
roupa R$ 200,00.
Computador R$
350,00. Telefone:
99172-7220
Barraquinha de pipoca, algodão doce,
churros, crepe suíço, hamburguinho,
doguinho, mini pizza. Ligue: 981233499
Vendo uma bicicleta
elétrica, aro 26, semi
nova. Telefone: (11)
98646-3373
Aprenda em pouco tempo, violão,
teclado, guitarra.
Com apostila, na
sua casa. Telefone: 99646-1434 ou
99100-1269, falar
com Dirceu.

Vendo título da Hípica. Tratar no telefone: 99798-6546
Cursos: chaveiro
profissional, mecânico motos, instalador
de alarmes, criação
de sites. Telefone:
3108-1308
Alugo cama elástica,
piscina de bolinas,
tomo legal, mesa
air play, pipoca e
algodão. Telefone:
98274-0354
Vendo guarda roupa
6 portas, 3 gavetas,
na cor embuia e tabaco, com espelho
frontal. Valor 250,00.
Falar com Fatima
3105-2783
Passo Quiosque de
prata, no shopping
de Lorena, ótimo
preço. Contato
98107-2254
Aluga-se um ponto
comercial, à avenida
João Pessoa, 1767,
totalmente reformado. R$ 3.000,00. Telefone: 3132-7106
ou 99748-8343
Vendo/Troco por
moto ou carro, distribuidora de água
mineral, freguesia
formada. Confira!
Telefone: 3122-6212
ou 99156-3669
Vendo Restaurante
no centro de Aparecida, ótima localização, ótimo preço.
Ligue 3105-1503 ou
3105-1334
Vendo padaria URGENTE! Montada
e com clientela e
maquinários, estudo propostas. Telefone: 99778-3377
ou 99749-9463 ou
97406-2331
Aluga-se boate
montada, com estrutura e capacidade para até 1.000
pessoas. Tratar com
proprietário no telefone: 3132-7171
Faço Carreto com
saveiro, Guará e região, todos os dias.
Falar com Wellington no telefone:
3125-8978
Antena HD, instalação completa, orçamento sem compromisso Telefone:
99775-6447
Motorista de aluguel, para qualquer
lugar, Ligue: 997756447
Montador de móveis, monto e desmonto móveis em
geral e pequenos
consertos. Falar
com Marco no telefone: 3125-9707 ou
99221-0281

Vende-se uma cama
trelixe, semi nova.
Telefone: 3133-3549

Limpa-se terrenos,
chácaras, planta grama e vende
6 alqueires com
casa, estrada guará-cunha. Telefone:
99638-9798

Vendo um freezer
vertical, porta de
vidro, geladeira duplex, bebedouro de
água, maquina de
lavar, microondas.
Telefone: 997776288

VENDO Bicicleta
elétrica mod. Souza – bike a bateria
48W/12AH, potencia 0,35 km. Tr.F:
99649-2474/981320729/3648-4262 –
Pinda

