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Pedágio municipal que funciona na estrada de acesso a Moreira César

Magrão convoca reunião
para discutir evasão do
pedágio municipal
Para discutir alternativas
que possam coibir a evasão de
veículos pesados do pedágio
municipal de Pindamonhangaba, o presidente da Câmara,
Carlos Moura, o Magrão (PR)
participou de uma reunião
com autoridades policiais e

MOTORISTAS COAGIDOS | Os motoristas que precisam estacionar no entorno da praça Brito Broca,
no Pedregulho, já se acostumaram com a presença constante de flanelinhas no local. Na praça está instalado
o Poupatempo de Guaratinguetá. Atrás dela, fica um supermercado. A movimentação de veículos na área é
grande. Segundo registros feitos pelo vereador Fabrício da Aeronáutica (PMDB), os flanelinhas ameaçam e
coagem os motoristas e chegam até a fazer uso de drogas em plena luz do dia.
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Moradores do Parque Mondesir cobram providências da Prefeitura há mais
de um ano; Executivo afirma que não foram registradas denúncias oficiais
Foto: Lucas Barbosa

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Restos do prédio que recebia a fábrica Dental Prev, fechada após falência, declarada em 2016; local virou acolhida para dependentes químicos

cionista, que pediu para não
ser identificada, temendo represálias, a situação piorou
nos últimos meses. “Quase

toda a noite eu e o meu marido vemos várias pessoas
suspeitas entrando e saindo
da fábrica. Essa situação tem

obrigado muitos moradores
a deixarem de fazer exercícios próximo a lagoa, por
medo de serem assaltados ou

FOX 1.0
APENAS R$41.900,00
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Silveiras libera máquinas
para atender a população
da zona rural da cidade

Fábrica abandonada vira reduto
de usuários de crack em Lorena
Pouco mais de nove meses
após decretar falência, o prédio da antiga fábrica Dental
Prev, em Lorena, tornou-se
uma grande dor de cabeça
para os moradores do Parque Mondesir. As famílias
da região relatam que o
local abandonado tornou-se
reduto de usuários de crack
durante a noite.
No início de setembro do
ano passado, o proprietário
da fabricante de produtos
de higiene pessoal, Antônio
Durigan, decretou a falência
da empresa, alegando problemas financeiros. Desde
então, o prédio, localizado
na estrada Santa Terezinha,
passou a ser saqueado e
vandalizado. Foram furtadas
a estrutura metálica, fiação
elétrica, canos, maquinários,
bloquetes de concreto, portões e grades. O restante da
mercadoria, como creme
e fio dental, também foi
levado.
No final de outubro de
2016, o Jornal Atos publicou
uma matéria mostrando a
indignação das famílias do
bairro, que cobravam que
o local fosse demolido ou
pelos menos isolado, já que
usuários de drogas haviam
‘tomado posse’ da área.
De acordo com uma nutri-

representantes do DER (Departamento de Estradas e
Rodagem) no último dia 21.
Além de forçar os motoristas
a respeitarem a lei, a iniciativa
busca garantir maior arrecadação de impostos.

até mesmo arrastados para
dentro da fábrica”.
O especialista em logística,
Fernando dos Santos, 28
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anos, cobrou uma solução
por parte do poder público.
“Já que o dono simplesmente
abandonou isso aqui, a Prefeitura ou a Justiça deveriam
mandar demolir ou pelo
menos cercar a fábrica. Todo
mundo que passa a noite vê
o pessoal entrando pra usar
droga. Já vi a Polícia Militar
aqui, mas fica difícil eles trabalharem porque os usuários
podem fugir por três ruas
em que a fábrica dá acesso”.
A reportagem do Jornal
Atos esteve no interior do
prédio na última terça-feira,
onde encontrou a carcaça de
um carro em um dos cômodos. Além disso, a maioria
das paredes foram pichadas.
Providências – Em nota
oficial, a Prefeitura de Lorena informou que não existe
nenhuma denúncia registrada no setor de fiscalização
municipal ou na secretaria
de Assistência Social sobre
a situação que ocorre na fábrica desativada. O Executivo
ressaltou que o prédio é de
propriedade privada e está
envolvido em ações judiciais.
Além disso, o Município só
pode se manifestar se houver
uma denúncia oficial, o que
não ocorreu até o momento,
porém, preocupada com a
situação, a Guarda Civil Municipal tem realizado rondas
periódicas nas imediações do
imóvel e realizando abordagens a indivíduos em atitudes suspeita.
O Jornal Atos solicitou à
Polícia Militar um posicionamento sobre a situação
e dados do patrulhamento
na região da Dental Prev,
mas até o fechamento desta
edição nenhuma resposta foi
encaminhada.
O ex-proprietário da fabricante de produtos de higiene
pessoal, Antônio Durigan,
não foi localizado para comentar o caso.

COMPLETO
TRENDLINE
(12) 99643-9282

50 Anos!
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2016 PROC. Nº 490/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza para diversas secretarias.
CONTRATADA: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP
CNPJ: 10.462.229/0001-00
VENCEDORA DOS ITENS: 45,46,89,90,121,122.
VALOR TOTAL: R$ 1.090,05 (Um mil e noventa reais e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2017.

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: LEMANO COMERCIO PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 19.620.424/0001-06
VENCEDORA DOS ITENS: 5,6,7,8.
VALOR TOTAL: R$ 159.720,00 (Cento e cinqüenta e nove mil setecentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2017..

Convocada reunião para
discutir evasão do pedágio
municipal em Pinda

Imagens flagram caminhões de outras cidades desrespeitando
cobrança ; iniciativa busca garantir maior arrecadação de impostos

Foto: Divulgação

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 PROC. Nº 126/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos de escritório e de cozinha para o Centro
de Reabilitação.
CONTRATADA: CT. ARAÚJO MÓVEIS - ME
CNPJ: 13.683-830
VENCEDORA DOS ITENS: 3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,19,24,25,26,
VALOR TOTAL: R$ 28.520,33 (Vinte e oito mil quinhentos e vinte reais e trinta e três centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
LOCATÁRIA: Prefeitura Municipal de Lorena.
LOCADOR: ETELVINA ROSA CAMARGO MOREIRA
CPF: 247.581.038-60 RG 30.378.480-5
OBJETO: O primeiro aqui nomeado LOCADOR é proprietário do imóvel situado na Avenida
General Góes Monteiro n°856, Bairro da Cruz, Lorena/SP.
O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início na data de sua assinatura, data
em que a LOCATÁRIA obriga-se a restituir o imóvel desocupado, independente de qualquer
aviso, notificação judicial ou extrajudicial. A LOCATÁRIA deverá entregar o imóvel quitado,
limpo, respondendo pelos danos e prejuízos causados ao mesmo, pagando os alugueis até
o término dos serviços necessários para colocação do imóvel em ordem.
Por acordo entre as partes, o valor global do contrato original passa a ser de R$ 15.449,16
(Quinze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), sendo certo que
este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e consecutivas no valor de R$ 1,287,43
(Mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), cada uma.
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/17 PROC. Nº 257/17
A comissão Permanente de Licitação por meio deste, na data de hoje, fazem a juntada do
Alvará de Funcionamento, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
à Divida Ativa da União que também é valido como Certidão do INSS e o Demonstrativo
do Resultado do Exercício, da empresa FARMAVALE LORENA LTDA – EPP, CNPJ:
04.333.377/0001-13, sendo assim a empresa está HABILITADA.
Lorena, 29 de junho de 2017.

Reunião em Pindamonhangaba, que discutiu evasão no trabalho do pedágio na estrada município de acesso ao distrito de Moreira César
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para discutir alternativas
que possam coibir a evasão
de veículos pesados do pedágio municipal de Pindamonhangaba, o presidente
da Câmara, Carlos Moura, o
Magrão (PR) participou de
uma reunião com autoridades policiais e representantes
do DER (Departamento de
Estradas e Rodagem) no último dia 21. Além de forçar
os motoristas a respeitarem a
lei, a iniciativa busca garantir
uma maior arrecadação de

impostos.
O encontro, realizado na
sede do Legislativo, também
contou com a presença do
vice-presidente da Câmara,
Professor Osvaldo Macedo
(PR), de representantes da
Prefeitura, Polícia Militar
Rodoviária e da concessionária Optu, que administra o
pedágio municipal, localizado
na rodovia Vereador Abel
Fabrício Dias (SP-62).
De acordo com Magrão, na
ocasião foram apresentados
vídeos e fotos que flagraram
diversos motoristas de caminhões, com placas de outros

municípios, passando pela
cancela e não pagando a
tarifa de R$ 3,80.
O chefe do Legislativo
também destacou o péssimo
estado que se encontra a estrada onde fica localizado o
pedágio. “Também é possível
verificar os danos causados
na pavimentação asfáltica em
toda a extensão da rodovia,
anel viário e o abandono da
praça do pedágio, que sofrem
com a falta de manutenção,
limpeza. O asfalto também
esta em péssimas condições
e os cones de sinalização
muito danificados”.

Festival de balonismo promete
movimentar Cruzeiro e Lavrinhas

Foto: Reprodução

Da Redação
Cruzeiro

O fim de semana promete
ser de céu colorido em Cruzeiro e Lavrinhas. As duas cidades
sediam a sétima edição do Festival 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 gratuita. As lindas paisagens da
cidade ganharão um colorido
especial.

Balonismo, destaque do final de semana em Cruzeiro e Lavrinhas

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

Após a reunião, que foi
focada na apresentação do
problema, um novo encontro
será realizado no início do
segundo semestre, onde os
presentes deverão apresentar propostas para evitar a
evasão do bloqueio municipal.
A reportagem do Jornal
Atos entrou em contato com
a concessionária Optu, mas
foi informada que não havia
ninguém responsável para
comentar sobre a reunião e
possíveis medidas que são
tomadas para reverter à
situação.

Os organizadores apostam,
além do atrativo principal
e os balões, na natureza de
Cruzeiro e Lavrinhas, cidades
cercadas pela Serra da Mantiqueira. 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 bandas que se apresentarão durante o encontro e prometem
agitar toda a região durante os
três dias de balonismo.
Pela primeira vez um festival
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 reflorestamento do local.
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Flanelinhas são denunciados por
ameaça, consumo e tráfico em Guará
Vídeos apresentados por vereador mostram ação de flanelinhas no Pedregulho
Foto: Reprodução

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os motoristas que precisam estacionar no entorno
da praça Brito Broca, no Pedregulho, já se acostumaram
com a presença constante
de flanelinhas no local. Na
praça está instalado o Poupatempo de Guaratinguetá.
Atrás dela, fica um supermercado. A movimentação
de veículos na área é grande.
Segundo registros feitos
pelo vereador Fabrício da
Aeronáutica (PMDB), os flanelinhas ameaçam e coagem
os motoristas e chegam até a
fazer uso de drogas em plena
luz do dia.
Quem trabalha na região,
prefere não falar abertamente sobre a situação que
se repete diariamente. Mas
quem já precisou estacionar
o carro próximo à praça
Brito Broca confirma a intimidação por parte dos
flanelinhas. “Chegam praticamente exigindo o dinheiro.
Não dá para você ver o que
acontece”, contou José Fabrício Graglia, morador do
bairro Vila Alves.
Nas imagens apresentadas

Flanelinhas atuando em praça, no bairro do Pedregulho; denúncia de ação com abordagens a motoristas e pedestres chega à Câmara

pelo vereador Fabrício da
Aeronáutica através de um
requerimento na última
semana, é possível ver os
flanelinhas atrapalhando o

fluxo de veículos para oferecer vagas. O peemedebista
passou dez dias na região,
em horários diferentes, para
fazer registros em fotos e
Foto: Divulgação

vídeos. O requerimento foi
apresentado no último dia
20.
“Com a implantação da
zona azul na cidade, eles

Essa migração fez aumentar
o número de delitos na região, furtos de veículos, de
baterias de carros, ameaça
velada ao motorista que não
permite que eles tomem
conta do veículo. E quando
ele volta, o carro está danificado”, revelou o vereador.
Nos documentos apresentados pelo peemedebista, o
vereador aponta o uso de
drogas pelos flanelinhas em
plena luz do dia na praça.
Fabrício afirmou que presenciou a comercialização
de entorpecentes no mesmo
local. Nos arquivos levados
à Câmara Municipal, é possível ver que os flanelinhas
manuseiam algo semelhante
a um cigarro de maconha.
“Eles fazem uso indiscriminado de drogas na região.
Eu e a minha assessoria
observamos eles utilizando
as drogas em diversos dias.
Tão logo eles recebem dos
motoristas, eles vão até um
cidadão que também fica
por perto, compram a droga e vão para algum canto
da praça, ou até mesmo na
calçada, fazer uso da droga”,
respondeu.
O requerimento encaminhado ao Executivo pede
que seja reforçada a segurança na região. Outro
pedido é para a implantação
da zona azul na praça Brito
Broca e nas vias que dão
acesso a ela. A Prefeitura
tem 15 dias para responder.
Os registros em fotos e
vídeos também foram encaminhados as polícias Civil
e Militar.

Silveiras libera máquinas
para atender a população
da zona rural da cidade
Da Redação
Silveiras

Trator enviado para atendimento à população de Silveiras, que tenta recuperar trabalho após sucateamento

(flanelinhas) migraram para
locais onde têm grande fluxo
de veículos. O ponto do Poupatempo é um dos grandes
centros de fluxo de carros.
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A Prefeitura de Silveiras
entregou na última terça-feira, para a Casa da Agricultura um Trator para auxiliar no desenvolvimento e
mão-de-obra da população
rural do município.
Este trator encontrava-se
quebrado e abandonado
pela administração anterior
há anos, vindo a ser recuperado pela atual gestão.
O trator completa o maquinário junto com um
arado, grade e roçadeira,
para atender os produtores
por ordem de solicitação.
Para conseguir os serviços deste maquinário,

principalmente os ruralistas que possuem estes
equipamentos, basta se
dirigir a Casa da Agricultura, localizado na Avenida
Governador Carvalho Pinto
– Centro, e solicitar o agendamento.
Outro benefício rural, foi
a liberação de caminhão
basculante e uma pá carregadeira para o Bairro
dos Macacos e região. Este
equipamento deverá permanecer no local para atender
exclusivamente moradores
daquela região. Este caminhão a Prefeitura recebeu
em doação do DER e passou
por manutenção geral antes
de ser entregue para a população dos Macacos.

De acordo com o prefeito
Guilherme Carvalho, estes
benefício vão de encontro
as reivindicações recebidas
na campanha eleitoral e
aos poucos vão se tornando realidade. Guilherme
salientou que entende as
dificuldades dos ruralistas e
que este tipo de ajuda pode
fazer toda a diferença para
as pequenas propriedades
e em suas lavouras.
Sobre conquistas futuras
para o setor rural da cidade, Guilherme adiantou
que está estudando vários
projetos nas repartições governamentais, que possam
ser adaptado na cultura e
no perfil dos produtores de
Silveiras.
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Vende-se casa vazia, 3 comodos,
banheiro, garagem
coberta, terreno
300m², murado.
90.000,00. Telefone: 99202-1956 ou
98815-2331

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
Vende-se Ford K
completo. Telefone: 3132-2103 ou
99782-3060
Vende-se carro Meriva, azul, gasolina,
modelo 2003, bom
estado e completo.
Telefone: 991189494 ou 99122-2626

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) 36434948/99115-2326
– Pinda

VENDO Gol 1.0 16v
ano 2002 – prata
– dir/vd/trv/alarme.
Tr. F: F: (12) 3643Gol, G3, 1.6, 4 por- 4948/99115-2326
tas, 8 válvulas, ano – Pinda
2000, cor prata, VENDO Palio Wecompleto. Telefo- ekend ano 2010 –
ne: 99121-4121 ou completo – preto.
98120-2620
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

Aluga-se ótima casa
no parque do sol.
Valor 1.000,00. Telefone: 3132-7106
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.
César Park/Pinda
- R$20.000. Aceito
carro como forma
de pagamento/ Troca ou Outra proposta! Transfiro a
Dívida!Tr. F: (12)
Vendo Terreno na
Vila Brito 250m2,
10x25m. Valor R$
80.000,00, tratar
991490051.
Vendo Terreno na
Vila Brito 125m2,
5x25m. Valor R$
45.000,00, tratar
991490051.
Vendo Terreno no
Novo 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

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

6288
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 balcão refrigerado semi-novo.
R$ 150,00. Tr.F: (12)
99187-7791 - Pinda

Vendo guarda roupa
6 portas, 3 gavetas,
na cor embuia e tabaco, com espelho
frontal. Valor 250,00.
Falar com Fatima
3105-2783

Vendo geladeira em
ótimo estado por R$
200,00. Falar com
Noêmia. Telefone:
3126-3704

Passo Quiosque de
prata, no shopping
de Lorena, ótimo
preço. Contato
98107-2254

Vendo Antena parabólica nova, um
rádio antigo, uma
cama antiga e tv de
antiguidade. Telefone: 99772-6100 ou
98888-4180

Aluga-se um ponto
comercial, à avenida
João Pessoa, 1767,
totalmente reformado. R$ 3.000,00. Telefone: 3132-7106
ou 99748-8343

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.
Vende-se uma cama
trelixe, semi nova.
Telefone: 3133-3549
Vendo um freezer
vertical, porta de
vidro, geladeira duplex, bebedouro de
água, maquina de
lavar, microondas.
Telefone: 99777-

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
Limpa-se terrenos,
chácaras, planta grama e vende
6 alqueires com
casa, estrada guará-cunha. Telefone:
99638-9798
VENDO Bicicleta
elétrica mod. Souza – bike a bateria
48W/12AH, potencia 0,35 km. Tr.F:

