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CICLOFAIXA GERA POLÊMICA A implantação de um trecho de ciclofaixa sobre a Praça da Estação, no 
Centro de Lorena, gerou polêmica nesta última semana. Com a medida, o Munícipio chegou à marca de mais 
de cinco quilômetros de espaço destinado exclusivamente aos ciclistas. No fim do ano passado, a secretaria de 
Trânsito e Transportes realizou um levantamento que apontou que Lorena possui cerca de setenta mil bicicletas 
em circulação. O número de “magrelas” chama a atenção já que quase iguala o de habitantes, que de acordo 
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é de pouco mais de 87 mil. Pág. 3

Agente de trânsito no Centro de Lorena; lei quer coibir a circulação de bicicletas, skates e patins nas calçadas; rigor na norma terá até apreensão

Lorena cria lei para proibir 
bicicletas e skates nas calçadas
Projeto para regularização é aprovado; nova norma tem multa e até apreensão

Jéssica Dias
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou na última segunda-feira o 
projeto do Executivo que cria 
a lei para regularizar o uso de 
bicicletas, skates, triciclos, pa-
tinetes e patins. A aprovação 
obteve nove votos favoráveis 
e sete contrários. O projeto 
tenta organizar e disciplinar o 
trânsito da cidade, focando a 
segurança, mobilidade urbana 
e a preservação do patrimônio 
público.

De acordo com o texto do 
projeto, os usuários utilizam 
esses meios de transportes 
de forma e em locais inade-
quados, ajudando na depre-
dação do patrimônio público, 
trazendo prejuízo ao erário e 
colocando em risco a seguran-
ça das pessoas. 

Ainda de acordo com a pro-
posta, o trânsito de bicicletas 
sobre a praça coloca em risco 
as pessoas e crianças que cir-
culam no local. A estudante 
Jade Basilio, 17 anos, falou 
dos riscos presentes na praça 

referente ao trânsito irregular 
de ciclistas e skatista. “Fica 
família sentada na praça com 
crianças vendo a fonte. Aí tem 
bicicleta, skate passando e 
pode acontecer de machucar 
alguém. Ficar fazendo essas 
manobras que eles fazem pode 
acabar atropelando crianças”.

Para Jade a cidade não se 
adaptou para atender ciclistas 
e pedestres. “A cidade não 
está se adaptando à ciclovia. 
Eu venho pra cidade (Centro) 
de manhã e fizeram aquela 
ciclovia na Praça da Estação, 
sem noção, porque fica bi-
cicleta, carro e a gente a pé, 
tentando passar no mesmo 
lugar. Fica terrível! Eu vi uma 
mulher pintando e pensei ‘não 
acredito que vão fazer isso, 
em cima da praça’”, criticou a 
estudante.

A lei dará à Guarda Muni-
cipal e aos agentes de trân-
sito respaldo para cobrar a 
obediência, respeito e o uso 
correto desses meios de loco-
moção em locais públicos. O 
descumprimento acarretará 
em advertência, apreensão e 
multa, de acordo com a gravi-
dade do ato. 

A norma será aplicada so-
mente após 180 dias, período 
em que continuará a cam-
panha de conscientização, 
orientação e educação no 
trânsito. O Executivo aguarda 
o encaminhamento do projeto 
pela Câmara para sanção do 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB).

Foto: Francisco Assis

Legislativo de Pinda 
devolve R$4 milhões 
aos cofres da cidade
Valor economizado é igual a quase 
metade do orçamento semestral; 
Magrão sugere destino do recurso

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Após adotar medidas de 
economicidade, a Câma-
ra de Pindamonhangaba 
devolveu R$ 4 milhões do 
duodécimo referente ao pri-
meiro semestre do ano aos 
cofres municipais, na últi-
ma terça-feira. A economia 
representa quase a metade 
do valor do orçamento que 
o Legislativo contava para 
este período. 

A entrega do cheque para 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) e ao secretário de Fi-
nanças, João Carlos Muniz, 
foi realizada pelo presi-
dente da Câmara, Carlos 
Moura, o Magrão (PR).

De acordo com o Portal 
da Transparência da Prefei-
tura, a Câmara conta neste 
ano com um orçamento de 
R$16,8 milhões, sendo R$ 
8,4 milhões por semestre.    

Segundo o chefe do Le-
gislativo, a economia só 
foi possível graças a um 

trabalho interno de cons-
cientização, que contou com 
a adesão dos servidores, 
que compreenderam a ne-
cessidade de redução das 
despesas básicas, como por 
exemplo, energia elétrica. 
“Temos feito um trabalho 
com responsabilidade e 
zelo nesta Casa. Por isso, 
o resultado positivo desta 
economia de recursos pú-
blicos deve ser creditada 
a todos os vereadores e 
servidores do Legislativo”, 
ressaltou Magrão.

O presidente da Câmara 
indicou ainda em quais 
setores o dinheiro deverá   
ser aplicado pelo Múnicipio. 
“Os recursos financeiros 
economizados serão fun-
damentais para o Executivo 
realizar diversas ações nas 
áreas de Saúde, Educação, 
Esportes, Promoção Social, 
pavimentação de ruas, ma-
nutenção de asfalto e, até 
mesmo, para o pagamento 
da 1ª parcela do 13º salário 
dos funcionários públicos”.

Foto: Francisco Assis
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PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 – PROC. 151/2017

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 equipamentos 
de oftalmologia para o centro especializado em reabilitação - CER III do Município de Lorena, 
o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA -EPP, CNPJ: 05.922.811/0001-63, vencedora dos itens: 5,7 e 10 no valor total de R$ 
28.690,00 (Vinte e oito mil seiscentos e noventa reais).
EMPRESA: LUIZ C. DE MELO – LORENA - EPP, CNPJ: 05.043.905/0001-62, vencedora dos 
itens: 9 no valor total de R$ 3.840,00 (Três mil e oitocentos e quarenta reais)
EMPRESA: GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA - EPP, CNPJ: 62.413.869/0001-15, 
vencedora dos itens: 4 no valor total de R$ 9.078,78 (Nove mil e setenta e oito reais e oito 
centavos)
EMPRESA: CIRÚRGICA IZAMED LTDA, CNPJ: 12.967.916/0001-02, vencedora dos itens: 
1,6 no valor total de R$ 45.856,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e seis reais)
EMPRESA: AXIS TECNOLOGIA MÉDICA LTDA - ME, CNPJ: 24.905.567/0001-75, vencedora 
dos itens: 8 no valor total de R$ 13.944,00 (Treze mil novecentos e quarenta e quatro reais)
EMPRESA: W.M.JR. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP, CNPJ:
18.558.644/0001-65 vencedora dos itens: 2,3 no valor total de R$ 18.731,65 (Dezoito mil 
setecentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos)

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Trecho da estrada dos Marins, que deve receber recuperação anunciada

Alckmin garante 
recuperação de 
estradas rurais 
de Piquete
Estado de São Paulo coloca 
cidade dentro do programa Melhor 
Caminho, que deve atender seis 
quilômetros inicialmente

Leandro Oliveira
Piquete

O Estado de São Paulo 
vai recuperar seis quilôme-
tros de estradas rurais de 
Piquete. O anúncio, feito 
pelo governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), durante 
visita à cidade na última 
quinta-feira pegou a prefei-
ta, Ana Maria Gouvêa, a Teca 
(PSB), de surpresa.

O foco do investimento 
do Estado será na recupera-
ção da estrada dos Marins, 
que dá acesso ao Pico dos 
Marins, principal ponto de 
visitação turística da cidade.

“Pelo programa Melhor 
Caminho nós vamos recu-
perar as estradas rurais, 
inicialmente pelo Pico dos 
Marins. Esse programa faz 
a recuperação por meio de 
abaulamento da estrada, 
colocação de pedras, repa-
ro de buracos, trabalhar 
o escoamento das águas, 
enfim, tornar o local melhor 
preparado para o tráfego”, 
respondeu Alckmin.

Teca havia pedido a recu-
peração de dez quilômetros 
de estradas rurais da cidade. 
A prefeita e o governador 
conversaram antes das as-

sinaturas de convênios re-
ferentes à saúde municipal. 
Na ocasião ela falou sobre 
as dificuldades de acesso 
pelas estradas, por conta da 
situação precária das vias. 
Alckmin, então, garantiu a 
recuperação de seis quilô-
metros.

Pela localização geográfi-
ca de Piquete, que fica em 
uma região montanhosa, 
a previsão é de que os tra-
balhos tenham custo maior 
para o Estado. Como a dis-
cussão está em fase inicial, 
apesar da garantia de Alck-
min, ainda não há projeção 
de quanto será investido 
nas obras.

Solução – Para Teca Gou-
vêa, mesmo que não tenha 
sido atendido integralmente, 
a resposta do Estado para o 
seu pedido chegou em uma 
boa hora. “O governador 
me surpreendeu quando 
atendeu a minha solicitação. 
As nossas estradas rurais 
estão em uma situação bas-
tante ruim. Precisam de 
manutenção o quanto antes. 
Precisamos da estrada dos 
Marins pela alta demanda 
de turistas e pelo escoa-
mento da produção rural”, 
respondeu.

Foto: Arquivo Atos
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Pregão Presencial nº 109/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: EMPRESA BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E
SERVIÇOS EIRELLI - EPP
CNPJ: 19.116.545/0001-96
OBJETO: CLAÚSULA PRIMEIRA - Em virtude de decadência do direito da primeira colocada
em assinar a ata de registro de preços, ficam adjudicados á esta CONTRATADA os seguintes
itens: 18,20,23 e 24.
CLAÚSULA SEGUNDA – O valor total estimado do presente termo aditivo é R$1.506,00 (mil
quinhentos e seis reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017 
PROC. Nº 46/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de material escolar para o ano 
de 2017.
CONTRATADA: LGA COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA - EPP
CNPJ: 17.336.461/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 77,78.
VALOR TOTAL: R$ 1.621,20 (Um mil 
seiscentos e vinte e um reais e vinte 
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 
PROC. Nº 96/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Registro de preços para 
fornecimento de material hospitalar para 
as Unidades Básicas de Saúde.
CONTRATADA: X E X DENTAL 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
CNPJ: 11.323.275/0001-82
V E N C E D O R A  D O S  I T E N S : 
205,206,208,210.
VALOR TOTAL: R$ 86.940,00 (Oitenta 
e seis mil novecentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017 
PROC. Nº 195/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços 
especializados para a execução de 
pavimentação de Estrada Rural com 
sistema de drenagem, localizada no 
Bairro do Taboão, em específico “LOR386” 
Estrada da Rocinha ao Poço Fundo, com 
fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra.
C O N T R A T A D A :  E C O V A L E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 06;015.956/0001-43
VENCEDORA
VALOR TOTAL: R$ 242.636,73 (Duzentos 
e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta 
e seis reais e setenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2017.

PREFEITURA DE LORENA
CONVOCAÇÃO – Pregão Presencial nº 16/17 - Processo nº. 49/17

O Município de Lorena – SP convoca as empresas abaixo relacionadas, para comparecerem 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena – SP até o dia
05 de julho de 2017 para assinatura dos contratos e/ou atas de registro de preços, sob pena 
de decadência do direito e instauração de processo administrativo:
LP SANTOS ATACADISTA ME, CNPJ: 24.926.663/0001-08;
DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
CONVOCAÇÃO – Pregão Presencial nº 22/17 - Processo nº. 32/17

O Município de Lorena – SP convoca as empresas abaixo relacionadas, para comparecerem 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena – SP até o dia
05 de julho de 2017 para assinatura dos contratos e/ou atas de registro de preços, sob pena de
decadência do direito e instauração de processo administrativo:
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA – EPP, CNPJ 27.740.877/0001-75;
JOSÉ AUGUSTO FERNANDES MOREIRA – ME, CNPJ 12.358.920/0001-65.
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
CONVOCAÇÃO – Pregão Presencial nº 112/16 - Processo nº. 490/16

O Município de Lorena – SP convoca as empresas abaixo relacionadas, para comparecerem 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de
Licitações, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena – SP até o dia
05 de julho de 2017 para assinatura dos contratos e/ou atas de registro de preços, sob pena de
decadência do direito e instauração de processo administrativo:
PEDRO CESAR BORGES RAMOS – EPP (PA LICITAÇÕES), CNPJ: 10.462.229/0001-00;
DIEGO MANCHINE SILVA – ME, CNPJ: 17.632.051/0001-39.
Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: Pregão Presencial n°. 18/17 - Proc. Nº. 101/16

O Município de Lorena-SP torna público o julgamento da HABILITAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 18/2017 cujo objeto é a ata de registro de preços para o fornecimento de material elétrico 
para manutenção dos próprios públicos do município. A Comissão Permanente de Licitação 
DECLARA que a empresa: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - 
ME - CNPJ: 16.793.191/0001-26, foi HABILITADA na sessão pública de abertura do envelope 
de habilitação que ocorreu dia 27/06/207. O Processo encontra-se à disposição para vistas 
dos interessados no Prédio da Prefeitura 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, das 9h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2017 – PROC. 217/2017

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento da Concorrência Pública acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para o término da construção do Centro de Atendimento ao Idoso, situado a Rua
Tupi, Bairro Vila Hepacaré, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e mão 
de obra, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA e ADJUDICA dos procedimentos adotados 
e do objeto a empresa:
R NHONCANSE JUNIOR EIRELI EPP, CNPJ: 02.748.570/0001-90, no valor total de R$ 308.667,98 
(Trezentos e oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017 – 
PROC. 245/2017

O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial 
acima referido, cujo objeto é o registro 
de preços para prestação de serviços de 
locação de maquinários e caminhões com 
operadores e motoristas para limpeza, 
manutenção e transporte de cascalho 
nas vias públicas e estradas, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto 
as empresas:
EMPRESA: OXIGÊNIO DO BRASIL 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, CNPJ: 
13.559.062/0001-80, vencedora dos itens: 
4 no valor total de R$ 64.300,00 (Sessenta 
e quatro mil e trezentos reais).
EMPRESA: J. B. DO NASCIMENTO 
GUARATINGUETÁ EPP,  CNPJ : 
03.750.447/0001-76, vencedora dos itens: 
1,2,3,5,6 no valor total de R$ 406.000,00 
(Quatrocentos e seis mil reais)

Audiência Pública da Saúde
A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e de conformidade com a lei 
complementar nº 141 de 13/01/2012, faz saber, que a Secretaria Municipal de Saúde de 
Lorena realizará Audiência Pública para prestação de contas dos serviços prestado na saúde 
no 1º quadrimestre de 2017, no seguinte local, data e horário:
Local - Plenário da Câmara Municipal de Vereadores
Praça Baronesa de Santa Eulália, 02 - Centro - Lorena - SP
Data - 29 de junho de 2017
Horário - 09h
Assim, todos ficam devidamente convocados para,querendo, participem desta Audiência 
Pública.

Lorena(SP), 27 de junho de 2017.

Imaculada Conceição Magalhães
Secretária Municipal de Saúde

SUS/Lorena

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas 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 intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 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 o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

Ciclista trafega pela ciclofaixa entre as ruas Major Oliveira Borges e Marechal Teixeira Lott; sistema é alvo de críticas após pista sobre calçada

Ciclofaixa sobre praça causa 
nova polêmica em Lorena
Secretário de Trânsito afirma que medida visa evitar acidentes 
no trecho; cidade chega a cinco quilômetros de ciclovias

Lucas Barbosa
Lorena

A implantação de um 
trecho de ciclofaixa sobre a 
Praça da Estação, no Centro 
de Lorena, gerou polêmica 
nesta última semana. Com 
a medida, o Munícipio che-
gou à marca de mais de cin-
co quilômetros de espaço 
destinado exclusivamente 
aos ciclistas.

No fim do ano passado, 
a secretaria de Trânsito e 
Transportes realizou um 
levantamento que apontou 
que Lorena possui cerca de 
setenta mil bicicletas em 
circulação. O número de 

“magrelas” chama a atenção 
já que quase iguala o de ha-
bitantes, que de acordo com 
o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
é de pouco mais de 87 mil. 

Para ordenar o trânsito 
e oferecer mais segurança 
aos ciclistas, o Município 
iniciou no primeiro semes-
tre de 2016 a implantação 
das ciclovias e ciclofaixas. 
Ao todo foram mais de 
cinco quilômetros, sendo 
contemplados os seguintes 
trechos: avenida Marechal 
Argolo (Santa Edwiges), 
avenida Targino Villela 
Nunes (Vila Nunes), avenida 
Marechal Teixeira Lott (Vila 

Nunes) e Centro.
Na última semana foi 

implantado um trecho de 
cerca de cem metros de 
ciclofaixa sobre a Praça da 
Estação. A medida dividiu 
opiniões pelas ruas e redes 
sociais.

A maioria das críticas afir-
ma que a medida é contradi-
tória, já que vai contra uma 
lei municipal, aprovada na 
última sessão de Câmara 
que proíbe a circulação de 
ciclistas e skatistas em pra-
ças municipais e calçadas.

Em resposta, o secretário 
de Trânsito e Transportes, 
Marcos Ramos, o Marqui-
nhos da Colchoaria Ramos, 

Foto: Francisco Assis

afirmou que a ação tenta 
evitar possíveis acidentes 
naquele trecho, que his-
toricamente já era usado 
pelos ciclistas já que a 
pista é estreita e movi-
mentada. “Se fossemos dar 
continuidade na ciclofaixa 
pela pista que liga a rua 
Major Oliveira Borges ao 
Clube Comercial, os carros 
que ficam estacionados 
na praça colocariam em 
risco os ciclistas, na hora 
que fossem dar ré. Então, 
só tínhamos as opções de 
tirar o estacionamento dali 
ou colocar a ciclofaixa em 
um pequeno trecho dentro 
da praça”.

Balonismo promete movimentar Cruzeiro e Lavrinhas
Da Redação
Cruzeiro

O fim de semana promete ser 
de céu colorido em Cruzeiro 
e Lavrinhas. As duas cidades 
sediam a sétima edição do Fes-
tival de Balonismo. O evento, 
realizado por uma empresa de 
promoções de Cruzeiro, terá 
a parceria da Confederação 
Brasileira de Balonismo.

O festival será realizado 
entre os dias 30 de junho e 1º 
e 2 de julho, com decolagens 
na Pousada Flor da Serra, em 
Cruzeiro, com entrada gra-
tuita. As lindas paisagens da 
cidade ganharão um colorido 
especial.

Os organizadores apostam, 
além do atrativo principal 
e os balões, na natureza de 
Cruzeiro e Lavrinhas, cidades 

cercadas pela Serra da Man-
tiqueira.

Os festivais de balonismo 
chegaram a ser tradição, mas 
durante anos não foram mais 
realizado.

Para esse ano a novidade 
será o festival gastronômico e 
de foodtrucks, além das ban-
das que se apresentarão du-
rante o encontro e prometem 
agitar toda a região durante 

os três dias de balonismo.
Pela primeira vez um fes-

tival de balonismo realizará 
uma ação de recuperação 
da mata ciliar. Os vôos, neste 
dia em especial, partirão de 
Lavrinhas, e sementes de 
mudas nativas serão lanças 
dos balões às margens do Rio 
Paraíba do Sul, contribuindo 
com o ecossistema e reflores-
tamento do local.
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Precisa-se de me-
cânico de automó-
vel, experiência, 
URGENTE! Telefo-
ne: 3122-1972 ou 
99677-5999
Contrata-se cozi-
nheira com experi-
ência e recomenda-
ção para trabalhar 
em Aparecida. Te-
lefone: 3105-7859 
ou 99764-8630
Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-3245 
ou 99198-2220
Ele t r i c is ta  res i -
dencial, instalação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço de 
pedreiro, colocação 
de azulejos, refor-
mas em geral. Te-
lefone: 98139-6121
Fretes pequenos, 
pick up corsa, bom 
preços. Telefone: 
9 9 1 8 3 - 6 3 7 6  o u 
3013-9238
Faço poços semi ar-
tesiano 3152-5657 
ou 98142-1035
Elierte carros todos 
os dias inclusive 
domingo e feriado a 
partir de 30,00. Te-
lefone: 99235-7261 
ou 3133-3173
Transporte univer-
sitário Guaratin-
guetá 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 cui-
dadora para idosa. 
Todos finais de se-
mana e feriados. Te-
lefone: 99787-8482
Preciso de traba-
lhador rutal com 
exper iênc ia  em 
horta, solteiro ou 
casal, para morar 
no local. Telefone: 
99721-1936
Empregada  do -
méstica, procuro 
para trabalhar em 
Aparecida,  com 
referência. Telefo-
ne: 98803-5351 ou 
3105-7394
Admita-se churras-
queiro, cozinheira 
e serviços gerais, 
levar curriculo, na 
Avenida Monte Cas-
telo, 94
Ofereço-me para 
trabalhar de dia-
rista, faxineira ou 
passadeira. Telefo-
ne: 3125-7472 ou 
98173-7619
Tr a b a l h o  c o m o 
acompanhante, do-
méstica, faxineira, 
tenho experiência. 
Contato: 99707-
7208
PRECISA-SE Ven-
dedor externo – Pin-
da - c/experiência. 

VENDO Blazer ano 
2002 – preta. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
Vendo KOMBI, ano 
1997, motor novo. 
Falar com Fábio. Te-
lefone: (12) 99123-
6744
Vendo Fusca, ano 
1977, único dono. Li-
gar para Marcelo. Te-
lefone: 99749-3511
Vende-se Ford K 
completo. Telefo-
ne: 3132-2103 ou 
99782-3060
Vende-se carro Me-
riva, azul, gasolina, 
modelo 2003, bom 
estado e completo. 
Telefone: 99118-
9494 ou 99122-2626
Gol, G3, 1.6, 4 por-
tas, 8 válvulas, ano 
2000, cor prata, 
completo. Telefo-
ne: 99121-4121 ou 
98120-2620
VENDO S10 – ano 
2008 – cabine dupla 
– preta - flex. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena ELX 
ano 2012 – preta. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Fiat Uno  
ano 1994. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Mitsubishi 
L 200 ano 2008 – D 
– prata. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO S10 – ano 
2008 – preta. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena ELX 
ano 2001 – preta. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Gol ano 
2003 – branco. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Fiat Mille 
Way Economy ano 
2010. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Siena Es-
sence LG – 16v – ano 
2015 – prata. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – preta. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
V E N D O  C o r s a 
Classic -  4pts – ano 
2011- preta -. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Celta LS 
ano 2013 – básico 
– preto. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Eco Sport 
ano 2005 – preta. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Montana 
1.4 –flex –ano 2010 
-  vermelha. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Fiat Stra-
da 1.4 flex – cabine 
estendida. TR.F: 
99181-1112 – Pinda
Vendo ou  t roco 
por carro xt 600, 
ano 2004. telefo-
ne: 3125-8764 ou 
99736-4209
Vendo CBX 250, 
ano 2004, impecá-
vel. Valor 4.500,00. 
Falar com Fernando 

no telefone: 99642-
1966 ou 3132-5016
Vendo Hornet, ano 
2013, preta, super 
conservada. Tratar  
com Cyrio no tele-
fone: 98158-4081 
ou 3132-3946
VENDO Palio ano 
2005 – cinza. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Punto Elx 
1.4 flex ano 2010 
– prata – comple-
to + sensor ré. Tr. 
F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Gol 1.0 16v 
ano 2002 – prata 
– dir/vd/trv/alarme. 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Palio We-
ekend ano 2010 – 
completo – preto. 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Gol 16v 1.0 
– ano 2004 – prata 
– 4pts. - completo. 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Corsa Su-
per ano 97 – 2 pts 
– cinza. Tr. F: F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
Vendo Palio, 1.0, 4 
portas, com direção 
hidráulica, ano 97. 
R$ 9.000,00. Telefo-
ne: 98818-2249
Vendo ou troco gol 
G3, ano 2005, 4 
portas, 1.0, 8v, + 9 
parcelas e 450,00. 
Telefone: 3125-8764 
ou 99736-9209
Vende-se fusca 
1300, ano 1980, car-
ro para coleciona-
dor, impecável. Falar 
com Silvio no telefo-
ne: 99106-4257
Honda Biz 100 – ano 
2013 – vermelha. 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiat Mille 
Way Economy ano 
2010 – 4 pts. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena Es-
sence LG – 1.6 - 16v 
– ano 2015 – prata. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – preta – 4 pts. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Corsa Se-
dan Classic -  4pts 
– ano 2011- preta 
-. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Celta LS 
ano 2013 – básico 
– preto. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Eco Sport 
ano 2005 – preta. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Montana 
1.4 –flex –ano 2010 
-  vermelha. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Honda Civic 
ano 2002 – prata. 

VENDO ou TRO-
CO casa c/3dorms., 
s/1 ste com sacada 
,banh.social, lavan-
deria e escritório, 
(na parte de cima), 
por apartamento de 
menor valor. O valor 
da casa é 250 mil. 
Tr. direto c/proprie-
tário F: 99205-7171 
whatz - Pinda
Alugo apartamen-
tos 1 e 2 quartos, 
na rua do Augusto, 
no centro de Apa-
recida. Direto com 
Proprietário. Telefo-
ne: 99624-9282 R$ 
650,00 e R$ 750,00
A lugo  pequena 
casa na rua Joa-
quim Maria e outra 
no parque 2. Tratar 
no telefone: 3132-
2480 ou 99618-
4100
Aluga-se casa no 
portal das colinas, 
3 quartos, garagem, 
grande, ótima lo-
calização. Telefo-
ne: 3132-7106 ou  
99748-8343
Alugo ponto comer-
cial, nova guará, 
ótimo local, cômo-
do + banheiro. R$ 
400,00. Perto da 
Creche. Telefone:
3 1 2 5 - 7 7 3 1  o u 
98102-1602
Alugamos sítio nas 
pedr inhas  para 
f ins de semana, 
feriados. Telefo-
ne: 3127-6249 ou 
99663-2494, falar 
com  Zélia
Aluga-se Quitinet, 
valor R$ 250,00, 
jardim primavera.  
Telefone: 98233-
8387
Campo do Gal -
vão, próximo ao 
shopping. Vendo 
casa com 2 quar-
tos, quintal, área de 
serviço, ótimo local. 
R$ 173.000,00. Te-
lefone: 3132-3132 
ou 99133-5898
Vendo casa no pe-
dregulho, próximo 
ao correio e um 
terreno na colônia 
1000m. Telefone: 
98888-4180  ou 
99772-6100
Vendo ou t roco 
casa no pedregu-
lho. Aceito casa 
praia, apartamento, 
chacara, casa com 
escritura. Telefo-
ne: 99772-6100 ou 
98888-4180
Vendo ponto co-
mercial novo, com 
183m, no pedre-
gulho, na Avenida 
Xavantes, 1502. Te-
lefone: 98111-2266 
ou 98153-1653
ALUGO Apto - Uba-
tuba a 50 mts da 
Praia Grande, nos 
finais de semana e 
temporada valor a 
combinar direto com 

Interessados enviar 
currículo para atos-
pinda@gmail.com
OFEREÇO para tra-
balhar como cuida-
dora de idoso. Tr.F: 
99199-0341 - Pinda
Eletricista, pedreiro 
e pinto, fale com 
Jued.  Te le fone: 
9 8 1 5 3 - 0 4 3 6  o u 
3125-7472
Carre to  pampa, 
preço bom. Falar 
com Dejamir. Tele-
fone: 99633-5241 
ou 98176-0202 ou 
3112-2508
Montador de mó-
veis. Monto e des-
monto móveis em 
geral.  Falar com 
Marcos Francisco. 
Telefone: 99657-
4240 ou 98122-
1266
Corto grama, póda, 
jardim em geral. 
Faço manutenção. 
Orçamento sem 
compromisso. Tele-
fone: 3125-7107 ou 
99181-2004
Faço carreto/mu-
dança - de 2ª a do-
mingo. Tr.F:  99113-
0857/ 99704-0628 
– Pinda
Pet shop banho & 
tosa, serviço leva 
e traz. Tr.F: 3642-
2306 – Pinda
PRECISA-SE Ven-
dedor externo – Pin-
da - c/experiência. 
Interessados enviar 
currículo para atos-
pinda@gmail.com
Contrata-se ven-
dedores de planos 
odontológicos. Te-
lefone para contato: 
12 99610-0318
Corte de grama, 
limpeza de quintal, 
jardinagem, caixa 
de gordura, servi-
ços em geral. Tele-
fone: 98897-9186 
ou 3013-7888
Aula de matemáti-
ca. Reforço cotec, 
eear, concursos, 
vestibular, paco-
te com desconto. 
Falar com Marcos 
no telefone: 99788-
2296
Preciso de trabalha-
dor rural com expe-
riência em horta, 
para morar no local, 
solteiro ou casal. 
Telefone: 99721-
1936
Ofereço para fazer 
faxina ou passar 
roupa. Falar com 
Suel i .  Te lefone: 
3122-1090 a noite 
ou 99143-0245
Faço forro PVC ou 
madeira, colocação 
de porta sanfonada. 
Ótimo preço, falar 
com Natal, no tele-
fone: 98833-4725 
ou 99776-3288
Carreto Pampa, 
preço bom. Falar 

VENDO Monitor de 
23’ Samsung com 
entrada HDMI e uma 
HD externa de 3 mo-
nitor R$ 280,00 e 
HD R$380,00. Tr. 
c/ Rose – F: 99205-
7171 whatz – Pinda
VENDO  impressora 
HP C 3180 -  R$ 
210,00 s/o cartucho. 
Tr.F: (12) 99187-
7791 – Pinda
VENDO uma ma-
quina datilogtafica 
antiga automática  
para colecionador 
R$150,00. Tr.F: (12) 
99187-7791 – Pinda
VENDO balcão re-
frigerado semi-novo. 
R$ 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 pa-
rabólica nova, um 
rádio antigo, uma 
cama antiga e tv de 
antiguidade. Telefo-
ne: 99772-6100 ou 
98888-4180
Promoção! Descon-
tos especiais para 
cursos de inglês, in-
formática, desenho, 
hardware e admi-
nistração. Telefone: 
3133-5430
Natura te restrição? 
Me consulte, lucro 
mínimo de 30% 
até 100%. Telefo-
ne: 3133-1001 ou 
99743-5196. Falar 
com Luciana. 
Antiguidades em ge-
ral. Compro e vendo 
livros, discos, mó-
veis, lustres, louças, 
moedas, enfeites, 
santos. Rua Sete de 
Setembro, 185
Celulares: conser-
tos, orçamentos 
na hora. Telefone:  
99777 -5102  ou 
3133-2520
Vendo cama de sol-
teiro com colchão 
R$120,00. Guarda 
roupa R$ 200,00. 
Computador  R$ 
350,00. Telefone: 
99172-7220
Barraquinha de pi-
poca, algodão doce, 
churros, crepe suí-
ço, hamburguinho, 
doguinho, mini pi-
zza. Ligue: 98123-
3499
Vendo uma bicicleta 
elétrica, aro 26, semi 
nova. Telefone: (11) 
98646-3373
Aprenda em pou-
co tempo, violão, 
teclado, guitarra. 
Com apostila, na 
sua casa. Telefo-
ne: 99646-1434 ou 
99100-1269, falar 
com Dirceu.
Vende-se uma cama 
trelixe, semi nova. 
Telefone: 3133-3549
Vendo um freezer 
vertical, porta de 
vidro, geladeira du-
plex, bebedouro de 
água, maquina de 
lavar, microondas. 
Telefone: 99777-
6288

Vendo título da Hípi-
ca. Tratar no telefo-
ne: 99798-6546
Cursos: chaveiro 
profissional, mecâni-
co 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 ta-
baco, com espelho 
frontal. Valor 250,00. 
Falar com Fatima 
3105-2783
Passo Quiosque de 
prata, no shopping 
de Lorena, ótimo 
p reço .  Con ta to 
98107-2254
Aluga-se um ponto 
comercial, à avenida 
João Pessoa, 1767, 
totalmente reforma-
do. R$ 3.000,00. Te-
lefone: 3132-7106 
ou 99748-8343
Vendo/Troco por 
moto ou carro, dis-
tribuidora de água 
mineral, freguesia 
formada. Confira! 
Telefone: 3122-6212 
ou 99156-3669
Vendo Restaurante 
no centro de Apa-
recida, ótima locali-
zação, ótimo preço. 
Ligue 3105-1503 ou 
3105-1334
Vendo padaria UR-
GENTE! Montada 
e com clientela e 
maquinários, estu-
do propostas. Tele-
fone: 99778-3377 
ou 99749-9463 ou 
97406-2331
A luga-se  boa te 
montada, com es-
trutura e capacida-
de para até 1.000 
pessoas. Tratar com 
proprietário no tele-
fone: 3132-7171
Faço Carreto com 
saveiro, Guará e re-
gião, todos os dias. 
Falar com Wellin-
gton no telefone: 
3125-8978
Antena HD, insta-
lação completa, or-
çamento sem com-
promisso Telefone: 
99775-6447
Motorista de alu-
guel, para qualquer 
lugar, Ligue: 99775-
6447
Montador de mó-
veis, monto e des-
monto móveis em 
geral e pequenos 
consertos. Falar 
com Marco no tele-
fone: 3125-9707 ou 
99221-0281
Limpa-se terrenos, 
chácaras,  p lan-
ta grama e vende 
6 alqueires com 
casa, estrada gua-
rá-cunha. Telefone: 
99638-9798
VENDO Bicicleta 
elétrica mod. Sou-
za – bike a bateria 
48W/12AH, poten-
cia 0,35 km. Tr.F: 
99649-2474/98132-
0729/3648-4262 – 
Pinda

o proprietário –F: 
( 12) 97404-7828 
whatz 99181-1114 
falar c/ Mayra - Pin-
da
Vende-se casa, 3 
quartos, 2 suítes, 
sala, cozinha, copa, 
ed ícu la ,  po r tão 
elétrico, garagem 
4 carros. Telefone:  
99798-1798
Vendo chácara co-
lônia do piagui e 
canaleta de água 
na frente, documen-
tação ok, local be-
líssimo. Telefone: 
99129-5137
VENDO te r reno 
próx. a Cruz Gran-
de – R$ 65 mil. Tr.F: 
99118-6505/99704-
0949 – Pinda
VENDO ou TRO-
CO 4 Chácaras – 
bº Taipas – prox. 
ADC Gerdau. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
ALUGO Casa em 
Ubatuba/Pereque-
-Açu. Tr.F: 99173-
5058 – Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório. Tr.F:  
3642-3302 - Pinda
A luga -se  ó t imo 
ponto comercial no 
centro de Guaratin-
guetá. R$ 4.000,00. 
Falar com Geraldo 
no telefone: 3132-
7106 ou 99748-8343
Alugo 2 vagas de 
garagem para car-
ro, 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 pe-
dregulho em frente 
a creche, 2 suítes, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, uma gara-
gem. Valor 850,00.  
Telefone: 98865-
7517
Vendo  casa  no 
San ta  Luz ia ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem, quintal. R$ 
80.000,00. Telefo-
ne:  3133-5688 ou 
99703-3852
Vendo apartamento 
no parque do sol, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, área 
de serviço, gara-
gem. R$ 45.000,00. 
Telefone: 99139-
5704
Vendo uma casa 
no Santa Clara, 3 
quartos, sala, co-
zinha, 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: 99703-
3852 ou 99139-6704
Vende-se aparta-
mento no parque do 
sol, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, ga-
ragem. 45.000,00. 
Telefone: 99740-
7124
Vende-se casa va-

zia, 3 comodos, 
banheiro, garagem 
coberta, terreno 
300m²,  murado. 
90.000,00. Telefo-
ne: 99202-1956 ou 
98815-2331
Aluga-se ótima casa 
no parque do sol. 
Valor 1.000,00. Te-
lefone: 3132-7106
Aluga-se aparta-
mento no pedregu-
lho, com 2 quartos. 
Valor 850,00 + con-
domíminio. Telefo-
ne: 99748-8343
Alugo Ponto co-
mercial, parque são 
Francisco. Ótimo 
Acesso. Falar com 
Antônio no telefo-
ne: 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 apartamen-
to no pedregulho 
106m², 2 dormitó-
rios, 2 banheiros, 
sala grande, cozinha 
planejada. Telefone: 
(12) 98868-0800 ou 
98148-2626
Vendo casa Vila Pa-
raíbe, 5 quartos, 4 
banheiros, 3 salas, 
cozinha, lavande-
ria, garagem para 6 
carros, churrasquei-
ra à luz, esquina, 
3 ruas. Valor: R$ 
580.000,00. Telefo-
ne:99624-0701
Vendo casa no Jar-
dim do Vale 1, ótimo 
local, rua com blo-
quete, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem 
coberta 190.000,00, 
aceito financiamen-
to. Telefone: 99614-
2077
Aluga-se aparta-
mento a 300 mts da 
canção nova, para 
f ins de semana, 
feriados. Acomoda 
6 pessoas. Telefo-
ne: 3132-8129 ou 
99713-8645
Alugo casa no pe-
dregulho, 2 quar-
tos. Tlefone: 99731-
9281
Aluga-se ótimo pon-
to comercial e apar-
tamento no jardim 
esperança, preço 
a combinar. Falar 
com Geraldo. Tele-
fone: 3132-7106 ou 
99748-8343
Alugo casa em Uba-
tuba com 12 camas 
de solteiro e dois 
colchões de casal, 
com uma churras-
queira. Telefone: 
3122-3046
V E N D O  á r e a 
c/4000m2 56x80 – 
Jdim ELoyna/Pinda 
– exc. Para constru-
ção de prédio. Tr.F: 
99173-1972 - Pinda
VENDO ou TROCO 
casa em Guará/Pin-
go de Ouro - c/2dor-
ms., sala, cozinha, 
garagem, c/edicula, 
ponto comercial por 
casa em PINDA pro-
ximidade 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. 

César Park/Pinda 
- R$20.000. Aceito 
carro como forma 
de pagamento/ Tro-
ca ou Outra pro-
posta! Transfiro a 
Dívida!Tr. F: (12)
Vendo Terreno na 
Vila Brito 250m2, 
10x25m. Valor R$ 
80.000,00, tratar 
991490051.
Vendo Terreno na 
Vila Brito 125m2, 
5x25m. Valor R$ 
45.000,00, tratar 
991490051.
Vendo Terreno no 
Novo Hor izonte 
125m2, 5,5x13m. 
Valor R$ 40.000,00, 
tratar 991490051.
Vendo Terreno no 
Novo Hor izonte 
253m2, 11x23m. 
Valor R$ 75.000,00, 
tratar 991490051.
Casa Nova Vi la 
Brito, Incepa, Por-
tobello, esquadrias 
aluminio. Valor R$ 
159.000,00, tratar 
991490051.
Alugo 2 cômodos 
com banheiro para 
f ins comercia is. 
Lanches ou simi-
lares.  Combinar 
98141-5307
Vendo apartamento 
em Lorena, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço, garagem. 
20.000,00. Telefo-
ne: 3133-5688 ou 
99703-3852
ALUGO – Apto – 
Azevedo/Pinda – 
c/2  dorms., sala, 
coz., banh., Tr. F: 
3641-1423/98164-
4106. Pinda
ALUGO Ap to  –  
Ubatuba/Itagua  - 
c/2 dorms., sala, 
coz., banh. á/serv. 
Tr.F:  99731-8448 
– Pinda
Procura-se casa ou 
apartamento para 
alugar com 3 dor-
mitórios, no centro, 
próximo ao ponto de 
ônibus central. Te-
lefone (18) 99706-
8528, falar com 
Jaime.
Imperdível. Aparta-
mento em Tauba-
té, novo suíte mais 
1 quarto, cozinha 
americana, banhei-
ro, sacada, área 
de serviço, piscina, 
sauna, pego imóvel 
Telefone: 99702-
6689
Vendo Chacara na 
Colonia do Piagui, 
com canaleta de ir-
rigação na frente, 
documentação ok, 
sem construção. Te-
lefone: 99129-5137
Alugo casa na praia 
grade em Ubatu-
ba, com 2 quartos, 
2 banheiros, sala, 
cozinha, ventilador 
de tento. Mais infor-
mações e fotos pelo 
whatsapp no telefo-
ne: 99777-9427
ALUGO Ap to  –  
Ubatuba/Itagua  - 
c/2 dorms., sala, 
coz., banh. á/serv. 
Tr.F:  99731-8448 
– Pinda
ALUGO Ponto co-
mercial – Rua dos 
Puris/Campo Ale-
gre. Tr.F:  99731-
8448 – Pinda
ALUGO Casa – Boa 
Vista – c/2 dorms., 
sala, coz., banh., 
quintal, garagem, 
á/serviço. Tr. Dire-
to c/proprietário F: 


