WWW.JORNALATOS.NET

ANO 23

R$ 1,50

N.º 2.801

VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2017

Líder na geração de empregos na
região, Lorena projeta mais vagas
Cidade lidera estatística do Caged; novas empresas pode impulsionar criação de empregos
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Lorena

Atendimento no comércio de Lorena, que lidera projeção de geração de empregos na região; cidade aguarda abertura de novos postos

Lorena
alerta sobre
‘golpe do
remédio’

De janeiro a maio deste
ano, Lorena abriu 209 postos
de trabalho segundo o Caged
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O número crescente da geração de
empregos coloca a cidade na
liderança do ranking da microrregião de Guaratinguetá.
A projeção para os próximos
meses é de abertura de novas
vagas com as instalações de
novas empresas na cidade.
No período, de acordo
com o Caged, Lorena está na
frente de Guaratinguetá, que
abriu 170 postos, Potim, com
150 e Cachoeira Paulista,
com 137 vagas abertas. O
resultado foi apresentado
na última quarta-feira, durante coletiva de imprensa
na cidade.
Com grande fluxo de universitários, o principal setor
na geração de empregos
de acordo com o prefeito
Fábio Marcondes (PSDB)
é o comércio ativo. Um supermercado será instalado
no antigo clube Hepacaré,
trata-se de uma franquia da
rede Nagumo. As obras desse

empreendimento estão em
fase final e a expectativa é
de que ele seja inaugurado
em outubro.
“Tenho informações de
que até outubro ele estará
operando. Ele pode gerar 120
empregos a mais na cidade.
Esse é um momento importante, na contramão do país.
Enfrentamos uma recessão
fortíssima, o país começa a
dar uns passos e Lorena com
esse investimento gerará
mais renda e emprego para
a população”, respondeu.
Indiretamente, esse empreendimento também fará com
que a região do Hepacaré
possa receber uma obra viária, já que, de acordo com o
prefeito, seguindo uma das
exigências dos empreendedores, serão necessários
investimento e duplicação da
Rua das Palmeiras.
Cervejaria também pode
ser instalada – O prefeito foi
questionado sobre as negociações com uma cervejaria
que poderá se instalar na
cidade. Marcondes confirmou
que as tratativas estão em
fase final e que as discussões
continuam sendo feitas com
confidencialidade através do
Governo do Estado, Prefeitura
e empreendedores.
“Infelizmente ainda não
podemos anunciar. Estamos
em detalhes finais sobre terreno, viabilidade, qualidade
de água, tudo aprovado.
Espero que até em agosto eu
tenha a informação desses
investimentos”, respondeu o
prefeito. “Está bem encaminhado”, concluiu.

São Roque, em Aparecida, tem antigas
tubulações de metal trocadas por concreto

Foto: Divulgação

Para evitar que a população caia num golpe, a
Prefeitura de Lorena emitiu
um alerta, na última semana,
sobre a ação de um laboratório que comercializa medicamentos naturais. A empresa,
supostamente localizada em
São Paulo, está afirmando
aos moradores que possui
uma parceria com o Município.
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Reuniões
podem definir
mudança do
PS de Guará
O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB),
voltará a se reunir com
representantes do Estado
na próxima terça-feira, 11.
Além do prefeito, a secretária de Educação, Elisabeth
Sampaio também irá a São
Paulo para uma reunião
com os líderes do setor
estadual.
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Obra para colocação de tubulação em Aparecida; substituição de material de metal por concreto promete qualificar sistema de esgoto para moradores do bairro do São Roque

O bairro São Roque está passando por obras nesta semana.
O SAAE (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto) e a Prefeitura

estão realizando a troca das
tubulações subterrâneas. Outro
bairro que deve ter as tubulações trocadas até o fim do ano

é o Itaguaçu. Quem mora no
São Roque enfrentou ao longo
dos últimos anos problemas
relacionados a infraestrutura,

como afundamento parcial
do asfalto de algumas ruas.
Isso acontecia pois os tubos,
implantados há pouco mais de

20 anos são de metal e a corrosão do material ocasionava
o problema.
Pág. 3
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Lorena alerta população
sobre ‘golpe do remédio’

Laboratório finge possuir convênio; três casos são registrados
Lucas Barbosa
Lorena

Medicação trocada fez vítimas em Lorena; secretaria alerta pacientes

Para evitar que a população caia num golpe, a Prefeitura de Lorena emitiu um
alerta, na última semana,
sobre a ação de um laboratório que comercializa
medicamentos naturais. A
empresa, supostamente localizada em São Paulo, está
afirmando aos moradores
que possui uma parceria
com o Município.
De acordo com a coordenadora de Atenção Básica

de Saúde, Maria Carolina
Codelo, três denunciantes
revelaram que receberam
ligações de vendedores do
laboratório DRK Fórmula de
Produtos Naturais Ltda, no
fim do mês passado.
Além de afirmarem que
conseguiram o contato do
morador através de dados
fornecidos pelas UBS´s
(Unidades Básicas de Saúde), os golpistas ressaltavam que o laboratório
possuía um convênio com
a Prefeitura. “De forma alguma passaríamos os dados

para qualquer pessoa ou
empresa, isso é apenas um
artifício para tentar tornar
os produtos mais atrativos.
Não temos parceria com
nenhum laboratório. Isso
que eles estão fazendo é
um crime”, afirmou Maria
Carolina.
A coordenadora revelou
ainda que até o momento
nenhum responsável pelo
laboratório foi localizado
para se explicar sobre o
caso. “Telefonamos diversas vezes para o telefone
que as vítimas nos passa-

Reuniões em São
Paulo podem definir
mudança do PS de
Guaratinguetá

ram, mas ninguém atende. Caso apareçam novos
relatos, registraremos um
boletim de ocorrência e tomaremos outras medidas”.
Após procurar informações sobre a DRK Fórmula
de Produtos Naturais Ltda,
a reportagem do Jornal
Atos averiguou que de
acordo com o registro da
empresa, seu nome fantasia
é Life Gold e sua sede fica
localizada no Jardim Tango
em São Paulo. Porém, seu
telefone de contato não está
funcionando.
Foto: Arquivo Atos

Marcus Soliva vai apresentar
documentos de possíveis destinos para
delegacias; se aprovada, negociação por
prédios para o PS fica perto de desfecho
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB),
voltará a se reunir com
representantes do Estado
na próxima terça-feira, 11.
Além do prefeito, a secretária de Educação, Elisabeth
Sampaio também irá a São
Paulo para uma reunião com
os líderes do setor estadual.
Em ambos os encontros, as
discussões terão como finalidade dar um parecer sobre a
mudança do Pronto Socorro,
que deixará o Hospital Frei
Galvão para ser transferido
para o prédio das delegacias.
Desde o começo do ano
o prefeito já se reuniu com
os secretários estaduais da
Saúde, Educação, Segurança
Pública e até com o governador Geraldo Alckmin (PSDB)
para viabilizar a transferência do Pronto Socorro para
o prédio das delegacias da
Mulher (DDM), Plantão Policial e 1°Distrito Policial, que

fica na Rua Rangel Pestana,
ao lado da Santa Casa.
Em todos os encontros
a resposta do Estado para
as solicitações do prefeito
foram positivas.
Porém, para transferir
o PS, a Prefeitura precisa
encontrar novos prédios
que possam abrigar as delegacias. O 1°DP e o Plantão
Policial, no projeto de Soliva,
seriam transferidos para a
antiga escola Embaixador
Rodrigues Alves, no São
Benedito, onde funciona a
Diretoria Regional de Ensino. Já a DDM poderá ser
transferida para o prédio do
CadÚnico, no Pedregulho.
A proposta apresentada
pelo prefeito foi aprovada
pelo delegado seccional de
Guaratinguetá, Márcio Marques Ramalho, que estará
com o prefeito no encontro. Nesta terça, a reunião
será com o delegado Geral
do Estado. “Levaremos as
plantas das delegacias e
dos possíveis destinos delas,

O prédio que hoje recebe a Delegacia Municipal de Guaratinguetá e que pode ser a nova sede do Pronto Socorro; Soliva aguarda sim do Estado

as matrículas dos imóveis
e fotografias dos espaços
internos. Será uma reunião
técnica alinhando aquilo
que deverá ser feito para as
mudanças”.
Caso os prédios do Embaixador Rodrigues Alves e do
CadÚnico sejam avaliados
como ideais para receber as
três delegacias, a mudança
do Pronto Socorro para o
prédio da Rangel Pestana

se tornará concreta.
“Estamos chegando no
desfecho, mas é evidente
que a liberação do prédio
onde as delegacias atendem,
ao lado da Santa Casa, só
vai acontecer a partir do
momento que nós procedermos efetivamente a retirada
das delegacias desse local”,
destacou.
Diretoria de Ensino –
Como a sede da DRE foi
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oferecida como destino para
duas das três delegacias, a
Diretoria também precisará
de um novo espaço. Por esse
motivo, Elisabeth Sampaio
também se reunirá com os líderes da secretaria estadual
de Educação no mesmo dia.
Nesse encontro, a secretária
vai apresentar as mudanças
necessárias no prédio da
antiga escola Embaixador
Rodrigues Alves.

Se as mudanças envolvendo as delegacias forem aprovadas, a DRE será
transferida para o Instituto
Conselheiro Rodrigues Alves. Prefeitura e Estado já
confirmaram a negociação
e rechaçaram que a possível mudança prejudique
o aprendizado dos alunos,
já que essa escola está em
pleno funcionamento em
três turnos diários.
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São Roque, em Aparecida, tem antigas
tubulações de metal trocadas por concreto

Foto: Divulgação

Obra para colocação de tubulação em Aparecida; substituição de material de metal por concreto promete qualificar sistema de esgoto para moradores do bairro do São Roque
Leandro Oliveira
Aparecida

O bairro São Roque está
passando por obras nesta
semana. O SAAE (Serviço

Autônomo de Água e Esgoto)
e a Prefeitura estão realizando a troca das tubulações
subterrâneas nessa região.
Outro bairro que deve ter
as tubulações trocadas até

o fim do ano é o Itaguaçu.
Quem mora no São Roque
enfrentou ao longo dos
últimos anos problemas
relacionados a infraestrutura asfáltica, como afun-

damento parcial do asfalto
de algumas ruas do bairro.
Isso acontecia pois os tubos,
implantados há pouco mais
de 20 anos são de metal e a
corrosão do material ocasio-

nava o problema estrutural
nas vias.
“Esse era um serviço muito
aguardado pelos moradores
do bairro e que o prefeito
Sargento Ernaldo colocou
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como uma das prioridades”,
explicou Ederson Santos,
chefe de Gabinete. “Aquele
local recebe uma grande
quantidade de águas pluviais
no período de chuva. Esse
volume de água faz com que
a tubulação fique sobrecarregada”, explicou.
Pelo tempo de uso das
tubulações e pelo grande
volume de água nos períodos
chuvosos, o metal era corroído e o asfalto da região
sempre cedia. Com as obras,
saem os tubos de metal e
entram os tubos de concreto.
O chefe de gabinete garantiu
que, com a troca, esse antigo
problema não voltará a incomodar os moradores.
Os serviços fazem parte de
uma determinação do prefeito Ernaldo César Marcondes
(PMDB) para que todos os
pontos da cidade que sofrem
com o afundamento do asfalto por conta da corrosão das
tubulações de metal passem
pelas obras e serviços de
troca para as tubulações de
concreto.
“Foi realizada uma grande
obra na Santa Rita, onde foi
trocada toda a tubulação,
também foi feito um trabalho na Ponte Alta, de forma
que a gente vai seguir um
cronograma pré-estabelecido pela Prefeitura e SAAE”,
destacou.
O bairro Itaguaçu também
faz parte dos pontos prioritários. A Avenida Itapitanga
deve receber melhorias na
infraestrutura ainda neste
ano, segundo a Prefeitura.

Lorena retoma construção do Centro de Apoio ao Idoso
Obra foi paralisada há mais de um ano e meio; expectativa é que edificação seja concluída ate novembro
Lucas Barbosa
Lorena

Após quase um ano e meio
paralisada, a obra de construção do Centro de Apoio
do Idoso de Lorena foi retomada na última terça-feira.
A expectativa da Prefeitura
é que o prédio, localizado no
Vila Hepacaré, seja concluído
até novembro.
Iniciada no primeiro semestre de 2014, a construção do Centro de Apoio
ao Idoso conta com um investimento de quase R$ 1
milhão, sendo 80% aplicado
pelo Governo do Federal e o
restante pelo Município.
De acordo com o secretário
de Obras e Planejamento
Urbano, Marcos Anjos, a
edificação foi paralisada no
fim de 2015, após o cance-

lamento do contrato com
a empresa, Lilian Pedreira
Arquitetura e Construção,
que não estava conseguindo
cumprir o serviço dentro
do prazo estabelecido em
contrato.
O chefe da pasta justificou
a demora na retomada da
construção. “Já que houve um
problema com a primeira empresa, tivemos que encaminhar um novo projeto à Caixa
Econômica Federal. Então,
estávamos aguardando eles
liberarem a apresentação da
reprogramação da obra. Nossa expectativa é que a nova
empresa, R. Nhocanse Junior
Eirelli, conclua o prédio em
até quatro meses”.
Além de revelar que faltam
somente 10% do serviço
para que a edificação seja
concluída, o chefe da pasta

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A Empresa Jovane de Oliveira - ME, situada à Avenida Cachoeira Paulista, nº
605 - Tardim Trabalhista - Cidade de Cachoeira Paulista/SP - Inscrição Estadual:
235.084.531.110 e CNPJ: 10.619.986/0001-36, comunica extravio de Nota Fiscal
de Venda ao Consumidor 3201 - Série D-1.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016 PROC. Nº 227/2016.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Fornecimento de serviços de transportes de atletas e comissões técnicas da
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Lorena nas competições esportivas.
CONTRATADA: PINDATUR TRANPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.836.056/0001-20
VALOR TOTAL: R$ 56.572,00 (Cinquenta e seis mil quinhentos e setenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 06/07/2017.

ressaltou a importância do
Centro de Apoio do Idoso.
“Nossos moradores da ‘melhor idade’ contarão com um
local totalmente estruturado
e bem aparelhado para participarem de diversas atividades, que buscarão elevar
sua qualidade de vida”.
Números - De acordo com
o Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatítica) apontou que entre
os 82.537 mil habitantes de
Lorena, 8,42% têm mais de
sessenta anos.
A cidade possui além da
rede socioassistencial, um
Centro de Atendimento a
Melhor Idade e programas
da secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social,
que atendem cerca de 120
idosos por meio de atividades
recreativas e culturais.

Foto: Lucas Barbosa

Funcionários da Prefeitura de Lorena trabalham na obra para construção do Centro de Apoio ao Idoso

IRMANDADE SANTA ISABEL
A Irmandade Santa Isabel – Casa de Repouso Santa Isabel, CNPJ n°
48.545.594/0001-42, através de seu representante legal Antônio Carlos Prado de
Almeida e em cumprimento de seu Estatuto Social ao artigo 15 item I e artigo 17 §
2º, convida Vossa Senhoria para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
em sua Sede à Rua Tamandaré, n° 451, no dia 21 de julho de 2017, às 19:30
horas, em primeira convocação e às 20:00 horas em segunda convocação, com
qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: Apresentar, discutir e aprovar as propostas de alterações do Estatuo da
Irmandade Santa Isabel, visando sua adequação a Lei 13.019/2014 (Marco
Regulatório do Terceiro Setor), suas alterações e demais solicitações pertinentes.
Contando com a vossa presença, agradecemos. Guaratinguetá, 06 de Julho
de 2017. Antônio Carlos Prado de Almeida, Presidente. José Paulo Tavares de
Oliveira, 1° Secretário. Gestão 2017/2019.
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Mandu – 1.000m2
– local alto – plano –
frente p/serra. Tr.F:
99708-2470/981616070/99220-2262
– Pinda

Vendo Corsa Classic, 2006, preto ou
troco por carro de
menor valor. Telefone: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, vermelho, 2 portas, ar
condicionado, 2006,
Valor R$ 14.500,00.
Telefone: 3126-1576
ou 99759-4556. Falar com Ney
Vendo fusca, ano
1 9 8 3 . Va l o r R $
4.500,00. Telefone:
99756-4241
Vendo ou troco gol
bola, ano 1996, 1.0
plus. Telefone: 31258765 ou 99736-9209
Vendo corsa wind,
1.0, azul, documento ok, duas portas,
em bom estado,
ano 1996. Valor R$
6.800,00. Telefone: 2103-0860 ou
99169-4073
Vendo moto 125
fan, ano 2008, tudo
ok, preta. Telefone: 99776-6844 ou
98831-9839

150 Bros ES ano
2011.R$ 6.900,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326
– Pinda

Eletricista residencial, 30 anos de
experiência, instalação completa e
reparos em geral.
VENDO Hyndai H1 Falar com Jairo. TeStarex Diesel ano lefone: 3122-3448
2003 – prata – R$ ou 98108-2492
37.000,00. Tr. F: Frete mudanças e
3643-2882 – Pinda carretos em geral
VENDO Jetta Va- é com o expressiriant 2.5 ano 2008 nho mineiro. Tele– completo – preto fone: 3125-1136 ou
– automático. R$ 99776-6640
33.000,00. Tr. F: Montador de mó3643-2882 – Pinda v e i s . O r ç a m e n t o
VENDO Corsa Se- sem compromisso.
dan Joy 1.0 flex – Paulinho no telefoprata. Tr. F: 3643- ne: 3122-6121 ou
99715-5971
2882 – Pinda
VENDO Renault
Clio 1.0 ano 2004
– preto – G – R$
11.500,00. Tr. F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic 1.0
ano 2011 – preto –
flex –R$ 18.000,00.
Tr. F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Fiorino
Furgão 1.3 fire ano
2012 –branco. R$
23.500,00. Tr. F:
3643-2882 – Pinda

JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
pintura com pistola.
Telefone: 996275443 ou 99245-2190

Pedreiro constrói
sua casa, faz reformas, encanados,
pintor. Falar com
Pedro no telefone:
99606-2419

Contrata-se vendedora na LJ roupa feminina. Envie
Vendo BIZ 125, ano
currículo com foto
2013, partida elétrica, com 14.000km. VENDO Uno 1.0 no email curricuTelefone: 99736- ano 2006 – 2pts – lummm2016@hotmail.com
9209
flex – branco. R$
V e n d o Ya m a h a 11.900,00. Tr. F: O hospital materniN M A X 1 6 0 a b s , 3643-2882 – Pinda dade Frei Galvão
vermelha, 1700km. V E N D O Tu c s o n está contratando
R$ 12.000,00. 2 ca- G L S a u t o m á t i c o para Serviços Gepacetes de brinde. ano 2010 – preta – rais. Telefone: 3128Falar com Caique R$ 33.000,00. Tr. F: 3800
99786-0322
3643-2882 – Pinda C o n t r a t a - s e f a r V e n d o S a h a r a VENDO Strada 1.3 macêutico (a) para
para trilha, pneus fire ano 2011 – bran- Guaratinguetá. Conbiscoito, leilão. R$ co – R$ 21.000,00. tato novaopcaod@
1.800,00. Telefone: Tr. F: 3643-2882 – gmail.com
3125-8764
Montador de moveis
Pinda
V e n d o T r i c i c l o VENDO Volvo XC 60 em geral. Tratar com
VW1600, em bom 3.0 Tawd ano 2010 – Rafael. Telefone:
estado, pneu novo, preta – automático. 99130-5888
documento ok. Fa- R$ 59.000,00. Tr. F: Frete, mudanças e
lar com Fábio fone: 3643-2882 – Pinda carretos em geral,
99207-6549 ou
expressinho mineiro,
VENDO Kombi lo- em toda região e ca99719-9161
tação Flex 1.4 ano pital. Telefone: 3125VENDO Pálio 1.3 2009 –branco. R$
ano 2004 – 4 pts 20.800,00. Tr. F: 1136 ou 99776-6640
– Flex – preto. Tr. 3643-2882 – Pinda Limpa-se terrenos,
F: (12) 99127-0022
chácara, planta,
VENDO Explorer grama e vende 6
- Pinda
XLT 4x2 ano 97 –
VENDO Parati CL G – R$ 14.500,00. alqueires com casa,
1.8 MI ano 97 -2 Tr. F: 3643-2882 – na estrada Guará
e Cunha Telefone:
p t s – p r a t a . R $ Pinda
99612-4314
10.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/99115- VENDO Escort 1.6 Pedreiro, obras, gesano 88 – A – dou- so, pintura, elétrica,
2326 – Pinda
rado – R$ 4.300,00.
VENDO Kadet GLS Tr. F: 3643-2882 – telhado, hidráulica,
serviços gerais. Te2.0 ano 98 – comple- Pinda
lefone: 98158-9119
to – R$ 11.500,00.
Tr. F: (12) 3643- V E N D O C G 1 5 0 ou 98835-3779
4948/99115-2326 Fan ESI ano 2012 Garçom e Garçone– vermelha – R$ te, frita-se salgado,
– Pinda
5 . 5 0 0 , 0 0 . Tr. F :
VENDO Siena Fire 3643-2882 – Pinda ajudante de cozinha, organizamos
1.0 ano 2012 – R$
22.500,00. Tr. F: (12) VENDO Caminhão sua festa. Telefo3643-4948/99115- 2013 ano 81 – Die- ne: 3013-5768 ou
sel. Tr.F: 98301- 99655-8435
2326 – Pinda
3434 - Pinda
Aulas de reforço de
VENDO Uno Mille
1 a 4 serie. Falar
Fire ano 2008 – 4
pts. R$ 14.700,00. VENDO Pálio 1.3 com Silvia. Telefone:
Tr. F: (12) 3643- ano 2004 – 4 pts 3133-2141
4948/99115-2326 – Flex – preto. Tr. Manicure e pedicure
– Pinda
F: (12) 99127-0022 a domicilio. Telefone: 3125-6543 ou
V E N D O K o m b i - Pinda
STD ano 97 – R$ VENDO Spacecross 99680-0056
10.500,00. Tr. F: (12) ano 2012 – com- Vende-se um res3643-4948/99115- pleta – flex – bran- taurante em Apare2326 – Pinda
co – único dono. cida, não tem luva,
VENDO Fiat Punto R$ 34.000,00. Tr. F: montado, só entrar e
a1.4 ano 2010. R$ Tr. F: F: (12) 3643- trabalhar. Ligar apos
24.500,00. Tr. F: (12) 4948/99115-2326 as 16h no telefone:
99783-1190
3643-4948/99115- – Pinda
2326 – Pinda
V E N D O K o m - Vendo confecção de
VENDO Palio Fire bi STD ano 1997. uniformes em Loano 2008 – 4 pts. R$ R$ 10.500,00. Tr. rena, grande, com
15.500,00, Tr. F: (12) F: F: (12) 3643- cartela de clientes.
3643-4948/99115- 4948/99115-2326 Valor 70.000.00. Tel:
99767-9261
– Pinda
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn- Negocio de ocasi- Vendo Padaria do
dai ano 2012 – R$ çao - vendo Voya- Portal, estudo pro37.500,00. Tr. F: (12) ge 2011 - completo postas, ent + dividas.
3643-4948/99115- 1.0, cor prata, preço Telefone: 99778de tabela - contato 3377 ou 99103-1473
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyndai ano 2010 – R$
34.500,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda NXR

Aluga-se loja na galeria Pasin. Falar
com Priscila. Telefone: 9965-5782

Aluga-se casas com
2 quartos, sala,
cozinha. Valor R$
700,00. Telefone:
Revendedoras de 3126-2791
para e semijoias, Alugo casa nova no
meu visual. Conta- bairro São Dimas,
to, apenas whats: com 1 quarto, sala,
99608-9921
cozinha, banheiProcuro pessoas ro, garagem. R$
para formar parce- 550,00. Tratar no
ria na revenda de telefone: 3125-3748
meus produtos. Lu- Alugo Chácara com
cro certo. Telefone: piscina, campo fute98141-1146 ou 11- bol, grama, cozinha
996557-0163
completa, Telefone:
Vende-se casa lo- 3125-3526
térica, blindada e Aluga-se casa, 2
licitada, em Apareci- quartos, sala, coda. Telefone: 99712- z i n h a , b a n h e i r o ,
9695
edícula, garagem.
Precisa-se de ma- Telefone: 3132-7105
nicure e cabeleirei- ou 3132-7106
ra com experiência Aluga-se ótimo ponpara trabalhar no to comercial na rua
centro de Guará - São Francisco em
Fixo mais porcen- Guaratinguetá. Valor
tagem. Telefone: 4.000,00. Telefone:
3133-1571
99748-8343
Multifuncional em Apartamento em Lob u s c a d e n o v o s rena, 2 quartos, sala,
c o n s u l t o r e s n a cozinha, banheiro,
região. Telefone: área de serviço, va98271-2203
lor 15.000,00. TelePreciso de diarista fone: 99703-3852 ou
acima de 30 anos 3133-5688
para trabalhar na ALUGO Kitnet –
vila Municipal 2, com Pque S.Domingos serviços Gerais. Tel: c/agua e luz incluso.
98187-1771
Tr. F: 99637-3371
Precisa-se de piz- – Pinda
zaiolo com expe- A L U G O C a s a –
riência em forno a Pque S.Domingos
lenha. R$ 960.00 – c/3dorms., gara= Cesta basica R$ gem p/3carros. Tr. F:
120.00. Telefone: 99637-3371 – Pinda
98157-9116
ALUGO Casa – Alto
Ofereco para fazer do Tabaú – c/3dorfaxina ou cuidar ms.,s/1 suite, garade idoso final de gem p/1 carro. Tr. F:
s e m a n a . Te l e f o - 99637-3371 – Pinda
ne: 3122-1090 ou
99143-0245 Falar A L U G O c a s a –
Ubatuba/100mt da
com Sueli
praia Pereque Açu.
Precisa-se de far- Aceito cartão em
m a c ê u t i c a p a r a até 5 vezes. Tr.F:
drogaria em Guará. 3642-7176/99173Tratar com Mayara 5058/99707-4226
no telefone: 99609- – Pinda
7527 ou novaopALUGO Kitnet –
caod@gmail.com
centro/Pinda – ideal
Precisa-se de me- p/idosos, aposencânico de automó- tados e solteiros –
vel, experiência, com ou sem moURGENTE! Telefo- bilía – agua e luz
ne: 3122-1972 ou incluso. Tr.F: 9917399677-5999
5058/99707-4226
Contrata-se cozi- – Pinda
nheira com experi- ALUGO Kitnet –
ência e recomenda- (quarto/coz., banh.)
ção para trabalhar i n c l u s o á g u a /
em Aparecida. Tele- luz. Tr. F: 99211fone: 3105-7859 ou 3533/98267-5482
99764-8630
– Pinda
Transporte escola, ALUGO Suite – Arareserve sua vaga. retama. Tr.F: 99600Telefones: 3125- 3200 – Pinda
7302 ou 981919982 ou 98111-3245 ALUGO Apto – capacidade 5 pessoas
ou 99198-2220
– Prox. Ao AquaEletricista residen- rio/Ubatuba. Tr.F:
c i a l , i n s t a l a ç ã o 98856-1276/98837completa e reparos, 2554 – Pinda
mais de 28 anos de
experiência. Falar ALUGO Kitnet –
com Jairo, telefo- Quadra Coberta –
ne: 3122-3448 ou ao lado da padaria
Panedoro. Ter.F:
98108-2492
3522-4088/98214Fazemos serviço de 5463 – Pinda
pedreiro, colocação
de azulejos, refor- A L U G O A p t o –
mas em geral. Te- Ubatuba/Praia Telefone: 98139-6121 nório – Tr.F: 36423302/99119-3754
Fretes pequenos, – Pinda
pick up corsa, bom
preços. Telefone: ALUGO Casa – Ipê
9 9 1 8 3 - 6 3 7 6 o u II c/5 cômodos. Tr.F:
99252-9259 – Pinda
3013-9238
Faço poços semi ar- ALUGO Casa – Alto
tesiano 3152-5657 do Tabaú – c/2dorms., s/garagem.
ou 98142-1035
Tr.F: 98129-6387
Elierte carros todos - Pinda
os dias inclusive domingo e feriado a VENDO apto – Crispartir de 30,00. Te- pim – Edif. Pedra
lefone: 99235-7261 Bonita. R$ 115 mil
– aceita financiaou 3133-3173
mento, Tr.F: 99181Transporte univer- 2249 – Pinda
sitário Guaratinguetá x Taubaté. Fa- VENDO 2 Terrenos
lar com Anderson – Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 –
98820-6842
R$ 90 mil cada. Tr.F:

99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá –
R$ 150 mil. Aceito
carro como parte
de pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda
VENDO Casa – Cidade Jardim – c/ 4
dorms., 2 banhs.,
sl de jantar, sl de
estar,coz.,á/serv.,coberta, garagem
p/2 carros, edícula
c/ 2 dorms., sl, coz.,
banh., Tr.F: 996263775/98210-9375
– Pinda
VENDO Chácara
c/2000m2 – Mandú – casa c/ 112
m2 – c/2dorms., s/1
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2
cozinhas, edic.nos
fundos, 15mins.do
centro. Tr.F: (12)
99677-2713/997696132 – Pinda
VENDO ou TROCO
Casa c/ terreno 5x25
– Vila Rica – c/2dorms., banh.,copa/
coz., sala, garagem
p/2 carros. Tr.F:
99186-6523 – Pinda
V E N D O Te r r e n o
c/250m2 – Araretama – murado – doc.
ok, boa localização.
Tr.F: 99181-1112 –
Pinda
VENDO Casa –
recém construída
– terreno c/125m2
– c/2dorms., s/1
ste,sl, coz.americana, banh, garagemp/2carros. Aceita
financiamento. Tr.F:
99764-4508/36485348 – Pinda
VENDO casa – novíssima – Andrada
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., garagem p/2 carros
– doc. Ok (a vista ou financiada).
Tr. F: (11) 974246954 Leusval – (11)
99735-7713 Eduardo – (12) 36485831 Francisco (12)
99211-4848 Simone
– Pinda
VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda
VENDO Terreno –

VENDO Chácara
– Mandu – casa
c/3dorms., s/1 ste,
sala, coz., área c/
churrasq., fogão
lenha, piscina, td
avarandada. Tr.F:
99625-5302 – Pinda
VENDO Sítio – Pinhão do Borba –
casa c/2dorms.,
sala, coz., 3 banheiros, horta, pomar
formado, churrasq.,
água demina – 2
poços artesianos,
campo de futebol,
ribeirão, etc., área
1 2 . 2 0 0 m 2 . Tr. F :
98134-6101/981975270 – Pinda
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande – c/1.800m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/500m2
– escrit.ok, aceito
carro/camionete/caminhão como parte
de pagamento. Tr.F:
99792-7094 – Pinda
VENDO Casa – Maricá – 5 cômodos, td
em lage, semi-nova, terreno c/escritura. Tr.F: 991752418/99199-1773
– Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2
– c/processo de usocapião fase final.
Aceito carro como
parte de pagamento.
Tr.F: 99113-3434 –
Pinda
V E N D O Te r r e n o
quitado – c/250m2
– Portal dos Eucaliptos. Tr.F: 991689546 – Pinda
VENDO terreno –
Cesar Park. Tr.F:
99168-9546 – Pinda
Casa no São Dimas,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, quintal. Ótima
localização. Telefone: 99139-5704
Vendo apartamento no Vilage, novo,
2 quartos, sala 2
ambientes, cozinha,
banheiro, varanda
com churrasqueira.
R$ 200.00,00. Telefone: 2103-2599
ou 99201-2826 ou
99614-2077
Vendo casa no Jardim Esperança, com
3 dormitórios suíte, sala, cozinha, 2
banheiros, quintal,
ducha, churrasqueira, R$ 180.000,00.
Telefone: 2103-2599
Ve n d o o u t r o c o
chácara na Colônia,

com casa boa, asfalto.Telefone: 991030850.
VENDO casa – novíssima – Andrada
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., garagem p/2 carros –
doc. Ok (a vista ou financiada). Tr. F: (11)
97424-6954 Leusval
– (11) 99735-7713
Eduardo – (12)
3648-5831 Francis- C i c l o p a r k , r e t i r a
co (12) 99211-4848 sua bike, conserta
e entrega. TelefoSimone – Pinda
ne: 3122-5524 ou
VENDO casa – prox. 99758-1180
Vale das Acácias
– Moreira César –c/ Vende-se máquina
2dorms.,lage e piso. de fazer chinelos
Tr.F: 99108-3727 e personalização.
Interessados ligar
– Pinda
99739-0903 ou
V E N D O A p t o – 99603-3733
CDHU c/escritura
- Azeredo – 1º andar Vendo ponto de loja
– c/2dorms.. Tr.F: em Aparecida, pró99108-3727 – Pinda ximo a Igreja Velha.
Tratar com Marisa.
VENDO casa – Bela Telefone: 99116Vista – de R$ 220 4240 ou 99628-6297
mil por R$ 170 mil
a vista – 72m2 de Vendo casa de raconstrução. Tr.F: ção com pet shop.
99745-2956/3527- Rua Marechal Deodoro, 221 - Cen3857 – Pinda
tro - Guaratinguetá.
VENDO Celta ano Telefone: 3132-4672
2007/2008 Life 1.0 ou 98157-0858
– prata – GNV Flex –
básico – 2 pts. Abai- Salão Modelo, proxo tabela. Falicito m o ç ã o d e m e g a
pagamento cartão. Hair, corte 15,00,
Tr.F: 99720-4895 – escova a partir de
1 5 , 0 0 . Te l e f o n e :
Pinda
3133-3184
VENDO Apto Ubatuba/Praia Itaguá Vendo eletrodomés- R$ 150 mil. Aceito ticos e outros producarro como parte de tos de casa, envio
pagamento. Tr. F: foto pelo whats. Te98856-1276/98837- lefone: 98113-5587
2554 – Pinda
Aluga-se mesas,
VENDO ou TRO- cadeiras, toalhas,
CO casa c/3dorms., tampões. Telefos/1 ste com sacada ne: 3126-3661 ou
,banh.social, lavan- 99704-2685
deria e escritório, Vendo televisão,
(na parte de cima), microondas, gelapor apartamento de deira, fogão, estanmenor valor. O valor tes, bicicleta, cama,
da casa é 250 mil. armário de cozinha.
Tr. direto c/proprie- Telefone: 3126-4628
tário F: 99205-7171 ou 99118-9494
whatz - Pinda
Vendo estofado de
ALUGO Apto – Uba- tecido cinza, 2 e 3
tuba/Itagua - c/2 lugares, assento e
dorms., sala, coz., encosto regulável,
banh. á/serv. Tr.F: b o m e s t a d o , R $
99731-8448 – Pin- 800,00. Telefone:
da ALUGO Kitnet – 3125-4217
Pque S.Domingos c/agua e luz incluso. Celulares, conserto,
Tr. F: 99637-3371 orçamento na hora.
Telefone: 99777– Pinda
5102 ou 3133-2520
ALUGO Casa –
Pque S.Domingos Vendo impressora
– c/3dorms., gara- epson lx 300, ótimo
gem p/3carros. Tr. F: estado ou troco por
99637-3371 – Pinda algo do meu interesse. Telefone: 3125ALUGO Casa – Alto 5015 ou 99755-1297
do Tabaú – c/3dorms.,s/1 suite, gara- Vendo uma guitarra
gem p/1 carro. Tr. F: phoenix. R$ 400,00.
99637-3371 – Pinda Telefone: 997551297
ALUGO Apto –
U b a t u b a / Te n ó - Vendo móveis, lourio – 200mts da ças, máquina braspraia. Tr.F: 3642- temp 10k, bandeja
3302/99119-3754 de inox, cristais,
rack, porcelanas,
– Pinda
pc, bike. Telefone:
ALUGO KITNET – 98183-7757
centro/Pinda – p/

Vendo maquinário
completo de padaria. Telefone: 997783377 ou 99103-1473
Vendo freezer, 1
tampa, frigodar, geladeira, microondas,
máquina de lavar,
camara fria pre
moldada. Telefone:
99777-6288
Alugo cama elástica
e piscina de bolinhas, os melhores
pacotes para festas.
Telefone: 981638421
Compro sucata do
seu quintal. Telefone: 3125-2979
Vendo carrinho de
churrasquinho, R$
450,00. Telefone:
98100-0053
VENDO Filhotes
Poodle Toy. Tr.F:
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas
para lage de forro
tam. 3 x 0,50cm. Tr.
F: 3645-2553 – Pinda
VENDO Porta de
alumínio nova
80x210 – lado esquerdo. Tr.F: 991565929/99252-5612
– Pinda
VENDO Máquina de
assar frango. Tr.F:
99602-5190/ 992379790 – Pinda
VENDO Pedra de
Rio. Tr.F: 991035458 – Pinda
VENDO Portão de
madeira 2,18 x 2,60
– bom estado – Tr.F:
99100-2468 - Pinda
VENDO Porta de
ferro – 2,00 x 2,10 –
perfeito estado – c/
vidro. Tr.F: 991002468 – Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado de conservação.
Tr.F: 99199-0341 –
Pinda
VENDO Máquina de
bordar – bom estado
. Tr.F: 99199-0341 –
Pinda
VENDO moto elétrica infantil – homem
aranha – semi-nova.
Tr. F: 99721-4774 –
Pinda
VENDO Aparelho
Smartphone Samsung Galaxy Win 2
Duos SM-G360B.
Tr.F: 99199-0341 –
Pinda

