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Obras no
Santuário
Frei Galvão
em agosto

Foto: Arquivo Atos

As obras do Santuário de
Frei Galvão devem começar
ainda neste ano. O prefeito
de Guaratinguetá, Marcus
Soliva (PSB), confirmou em
entrevista que a expectativa é
de que os serviços se iniciem
em agosto. Ele se reuniu com
Dom Raymundo Damasceno,
responsável pelo projeto de
ampliação do Santuário, na
última quarta-feira.
Pág. 3

Nova Dutra
inicia obras
de ponte em
Lavrinhas
Pág. 2

DOMINGO DE CORRIDA EM PINDA | Com largada no Parque da Cidade, a Corrida Pinda dá sequência às comemorações pelos 312
anos do município. A prova tem início marcado para as 8h30 deste domingo. A corrida é realizada por uma parceria entre a Prefeitura e a
Tenaris Confab, e conta neste ano conta com apoio do Shopping Pátio Pinda.
Pág. 3

Trânsito de Aparecida vira alvo
de reclamações de moradores

Caos nas ruas centrais em dias de grande movimento levam perigo aos pedestres
Foto: Arquivo Atos

Rafael Rodrigues
Aparecida

A imprudência e a grande
movimentação acabam se
tornando uma combinação
perigosa no trânsito de aparecida, que somente no último fim de semana, registrou
dois atropelamentos em uma
rua próxima a feira livre da
cidade. O que mais comoveu
a população, principalmente
nas redes sociais, foi no sábado, quando um senhor de
89 anos foi atropelado na
rua Aristides de Andrade,
próximo à Avenida Monumental.
De acordo com uma moradora, a vítima estava corretamente na faixa de pedestre,
mas a imprudência de um
motoqueiro acabou causando o acidente. “Hoje meu
grande amigo Miguel Pereira, de 89 anos e meu vizinho
de banca, foi atropelado na
faixa, perto do túnel, por um
indecente de um motoqueiro
que não parou”, relatou a
ambulante Ivana Magda.
Outras pessoas questionaram o problema, como a
comerciante Carla Valquiria,
que cobrou a atenção das
autoridades, alegando que
no momento do acidente
não havia um guarda no
local. “Por que não têm nos
finais de semana, um guarda
municipal ali, parado, como
ficam na Praça, para orientar
a travessia naquele local
muito movimentado nos

Transito em rua central de Aparecida; fluxo de carros e aumento de acidentes em área próximo à Basílica preocupa administração municipal

finais de semana? ”
Na mesma via, mas na
sexta-feira, uma senhora foi
atropelada por um ônibus,
gerando também revolta em

muitos moradores, turistas e
principalmente ambulantes
que presenciaram o fato.
No caso do senhor de 89
anos, a prefeitura alegou

que o problema foi a imprudência do motorista, e
não a falta de fiscalização
no local. “A viatura teve que
sair do local, e aconteceu

o atropelamento. Mas o
maior problema não foi a
falta do Guarda, mas sim a
falta de respeito do condutor
que acabou causando esse

acidente”, alegou Marcelo
Monteiro, secretário municipal de trânsito e segurança
pública de Aparecida.
Em Aparecida a fiscalização do trânsito é feita
pelos agentes da Guarda
Municipal. Monteiro afirmou
que a partir desse segundo
semestre, com o aumento de
visitantes, algumas mudanças serão feitas pela corporação. “Vamos aumentar o
efetivo agora nesse período
de grande movimentação,
com escalas extras principalmente no entorno da feira
e também perto do antigo
mercadão, onde aumenta o
número de ônibus, de embarque e desembarque”.
De acordo com levantamento da Secretaria de Trânsito e Segurança Pública
somente no mês de junho
foram aplicadas 432 multas de trânsito, e a infração
campeã é o estacionamento
de veículos em locais proibidos. “Chega um ônibus
para desembarcar turistas
e tem um carro parado no
local e acaba prejudicando
o trânsito”.
Os guardas de trânsito,
segundo a administração, ficam estacionados em alguns
pontos da cidade, como as
Praças Benedito Meireles,
Nossa Senhora Aparecida, Avenida Barão do Rio
Branco e a rua Aristide de
Andrade. “Aqui na cidade
temos uma particularidade
que de segunda a quinta é
uma realidade e de sexta a
domingo outra. E a Guarda
trabalha estacionada em
pontos estratégicos, para
que possa auxiliar e fazer
com que o trânsito flua de
maneira adequada”.
Para Monteiro, a irresponsabilidade de alguns motoristas é o principal problema
para o número de acidentes
e demais problemas no trânsito da cidade.
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PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
Diretório Municipal de Guaratinguetá/SP
CNPJ 03.958.616/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretório Municipal de Guaratinguetá, CNPJ 03.958.616/0001-68, Estado de São
Paulo, por seu Presidente, Sr. Argus Ranieri, em cumprimento a Legislação do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
CONVOCA,
DO
MOVIMENTO
por estePARTIDO
edital e circular,
a todos
os filiados quites DEMOCRÁTICO
com suas obrigações eleitorais,
para a Convenção Municipal, a BRASILEIRO
realizar-se no dia 05 de Agosto de 2017, sábado a
partir das 9:00 horas com
término
às 12:00
horas. A Convenção, será realizada na
Diretório
Municipal
de Guaratinguetá/SP
Câmara Municipal de Guaratinguetá,
à
Avenida
João Pessoa, 471 – Pedregulho –
CNPJ 03.958.616/0001-68
Guaratinguetá/SP – CEP 12.511-290.
ORDEM DO DIA:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
a) Eleição, por voto direto e secreto, dos Membros do Diretório Municipal e
respectivos
O Diretório
Municipal suplentes.
de Guaratinguetá, CNPJ 03.958.616/0001-68, Estado de São
Eleição,
por voto direto
e secreto,
delegados ea 06
delegados
Paulo,b)por
seu Presidente,
Sr. Argus
Ranieri,de
em06cumprimento
Legislação
do
suplentes
à
Convenção
Estadual
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
c) Eleição, por voto direto eCONVOCA,
secreto, do Conselho de Ética e Disciplina
Municipal,
constituída
de
05
(cinco)
Membros
Titulares
e 05eleitorais,
(cinco)
por este edital e circular, a todos os filiados
quites
com suas
obrigações
SuplentesMunicipal, a realizar-se no dia 05 de Agosto de 2017, sábado a
para a Convenção
d) Outros
assuntos
interesse
partidário
eleitoral.
partir das
9:00 horas
com de
término
às 12:00
horas.
A Convenção, será realizada na
Câmara Municipal de Guaratinguetá, à Avenida João Pessoa, 471 – Pedregulho –
Guaratinguetá,
SP,–20
de 12.511-290.
Julho de 2017
Guaratinguetá/SP
CEP
ORDEM DO DIA:
Ranieri
a) Eleição, por voto direto eArgus
secreto,
dos Membros do Diretório Municipal e
Presidente
respectivos suplentes.
b) Eleição, por voto direto e secreto, de 06 delegados e 06 delegados
suplentes à Convenção Estadual
c) Eleição, por voto direto e secreto, do Conselho de Ética e Disciplina
Municipal, constituída de 05 (cinco) Membros Titulares e 05 (cinco)
Suplentes
d) Outros assuntos de interesse partidário eleitoral.

Corrida Pinda acontece
no próximo domingo
Partindo do Parque da Cidade, corrida faz parte
das comemorações dos 312 anos do município
Maria Fernanda Rezende
Cruzeiro

Com largada no Parque da
Cidade, a Corrida Pinda dá
sequência às comemorações
pelos 312 anos do município.
A prova tem início marcado
para as 8h30 deste domingo.
A corrida é realizada por
uma parceria entre a Prefeitura e a Tenaris Confab, e conta
neste ano conta com apoio do
Shopping Pátio Pinda.
Os kits devem ser retirados
até este sábado no shopping,
mesmo local das inscrições,
entre 13h e 20h. O participante deve apresentar RG

ou comprovante de inscrição.
A largada será realizada
na rotatória em frente ao
Parque da Cidade, seguindo
pelo anel viário sentido Vila
Prado, passando em frente à
portaria principal do Parque.
Os participantes da caminhada retornam a partir da
rotatória conhecida como
“do 4 Milhar” e seguirão
até o colégio Anglo. A linha
de chegada será no mesmo
local da largada, no Parque
da Cidade.
Os trajetos serão sinalizados e a equipe da Semelp (secretaria de Esporte e Lazer)
estará no local orientando os

participantes da prova.
Serão realizadas as modalidades de caminhada cinco
quilômetros para pessoas
com mais de 12 anos, corrida
cinco quilômetros de 16 anos
em diante sendo dividida
em categoria Geral e PCD
(Pessoas com Deficiência),
corrida de 10 Km 18 anos
em diante, corrida cinquenta
metros para crianças até 8
anos, corrida cem metros de
9 a 11 anos, corrida seiscentos metros de 12 a 13 anos e
corrida 1 km de 14 a 15 anos.
Mais informações no site da
Prefeitura pindamongamba.
sp.gov.br.

Guaratinguetá, SP, 20 de Julho de 2017
Argus Ranieri
Presidente
Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Municipal de Guaratinguetá/SP
CNPJ 03.958.616/0001-68
Rua Milton José Nunes Fernandes, 295 – Rio Comprido – Guaratinguetá/SP – CEP. 12.522-450
Telefone (12) 3133 8145 – argusranieri@hotmail.com

Nova Dutra inicia em Lavrinhas
obras de modernização em ponte
Foto: Arquivo Atos

Partido do Movimento Democrático Brasileiro
Diretório Municipal de Guaratinguetá/SP
CNPJ 03.958.616/0001-68
Rua Milton José Nunes Fernandes, 295 – Rio Comprido – Guaratinguetá/SP – CEP. 12.522-450
Telefone (12) 3133 8145 – argusranieri@hotmail.com

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE GUARATINGUETÁ

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro - Guaratinguetá – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto,
convoca todos os integrantes da categoria econômica por ela representada, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de Julho de 2017, às 10 horas, em sua
sede social, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos
comerciários em toda base representada por este sindicato na respectiva data-base;
2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias profissionais
diferenciadas nas respectivas datas-bases;
3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria profissional dos empregados
em entidades sindicais do comércio;
4) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar com as categorias profissionais
acima elencadas;
5) Discussão e aprovação de contribuição destinada ao custeio das negociações coletivas de
trabalho.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação dos
trabalhos em primeira convocação, a Assembléia Geral será realizada 30 minutos após, em
segunda convocação, com o quorum legal.
Guaratinguetá, 21 de Julho de 2017
Elcio Ferreira Damico
Presidente Sincomércio Guaratinguetá.

Movimento de veículos na rodovia Presidente Dutra; obras no trecho de Lavrinhas recebem melhorias
Da Redação
Lavrinhas

A CCR Nova Dutra começou
nesta quarta-feira as obras
de modernização na ponte
sobre o córrego Grota Fria,
em Lavrinhas, no km 17,3
sentido Rio de Janeiro. As
intervenções na ponte consistem em recuperação, reforço
e alargamento da estrutura,
com implantação de acostamento e área de passeio para
pedestres.
A previsão é que a faixa
da direita e o acostamento

fiquem interditados por cerca
de dois meses, podendo ser
adiada ou interrompida em
caso de chuva. No período
das obras, o trânsito fluirá
pela faixa da esquerda. A
concessionária espera finalizar os trabalhos em fevereiro
de 2018.
São cerca de cinquenta
profissionais responsável
pelos serviços, que tem um
investimento de R$ 1,1 milhão. As obras fazem parte
do Programa de Recuperação
e Alargamento de Pontes e
Viadutos, realizado pela Nova

Dutra.
Para alertar os motoristas,
a CCR implantou sinalização
com placas, de solo e noturna
e solicitou atenção e respeito
aos “homens-bandeira” e ao
limite de velocidade de 60
km/h no trecho em obras.
Para mais informações sobre as condições de tráfego,
os interessados devem entrar em contato pelo Disque
CCR Nova Dutra, no telefone
08000173536, ou sintonizando a CCRFM 107,5 Nova
Dutra, emissora de rádio da
concessionária.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Pregão Presencial Nº 62/17 PROC. Nº 312/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a alteração da data de abertura de licitação na
modalidade pregão presencial para a aquisição de equipamentos (referente ao processo
SEADS n° 1749/2014) para uso da SADS, CRAS I e CRAS II, a realizar-se às 13h30min do dia
03 de agosto de 2017, no prédio da prefeitura municipal 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 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
REABERTURA: Pregão Presencial Nº 63/17 PROC. Nº 313/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a alteração da data de abertura de licitação na
modalidade pregão presencial para a aquisição de equipamentos (referente ao Processo
da SEADS n° 1243/2013) para atender as demandas da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, a realizar-se às 09h30min do dia 03 de agosto de 2017, no prédio da
prefeitura municipal 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 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá
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Ampliação e obras no Santuário Frei
Galvão podem ter início em agosto

Prefeito confirma prioridade para início imediato, mas falta de documentos ainda trava serviços
Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As obras do Santuário de
Frei Galvão devem começar
ainda neste ano. O prefeito
de Guaratinguetá, Marcus
Soliva (PSB), confirmou em
entrevista que a expectativa é de que os serviços se
iniciem em agosto. Ele se
reuniu com Dom Raymundo
Damasceno, responsável
pelo projeto de ampliação
do Santuário, na última
quarta-feira, em Aparecida.
Dom Raymundo Damasceno não é mais o arcebispo
de Aparecida, porém, ele é o
responsável pelas obras do
Santuário. Com a passagem
de Damasceno pela região
nesta semana, a pauta sobre a ampliação do templo
dedicado ao primeiro santo
brasileiro foi incluída na
agenda oficial de Soliva.
O secretário de Planejamento, Nazem Nascimento, também participou da
reunião. De acordo com o
prefeito, alguns documentos
ainda estão pendentes e é
necessário coloca-los em
ordem para dar início aos

O Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá; pontos religiosos ganham cada vez mais atenção de turistas e viram apostas de cidades

Foto: Arquivo Atos

Aparecida restaura
duas praças
próximas à igreja
de São Roque
Da Redação
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
deu início ao trabalho de
recuperação da praça Padre
Marino Otacílio Plentz, próximo à igreja de São Roque,
na avenida Zezé Valadão. O
serviço atende solicitação
dos moradores da região.
A revitalização conta com
vagas de estacionamento
45º no entorno da praça, o

O prefeito de Aparecida, Ernaldo César Marcondes acompanha início das obras em praça da cidade; região do São Roque terá revitalização

trabalhos.
“Vamos alinhar esses documentos e começar as
obras o quanto antes, pois
eles (Igreja) também têm
um prazo a cumprir. Não
só com os próprios compromissos, mas também com a
Prefeitura e a comunidade
de Guaratinguetá. Essa obra
tem que começar neste ano”,
destacou Soliva.
Serviços – Em 2016 a Prefeitura doou um terreno de
96 mil m² para ampliação
do Santuário, que passará a
contar com um espaço total
de 107 mil m². Desde então,
muitas discussões foram feitas para definir o que seria
mudado no templo.
A administração do Santuário já confirmou a intenção
de construir um bosque
com um monumento de
Frei Galvão. Com o espaço
mais amplo, a previsão é de
que o templo do primeiro
santo brasileiro inclua de
vez Guaratinguetá na rota
dos principais pontos do
turismo religioso da região,
já que a cidade ainda atrai
menos visitantes que Aparecida e Cachoeira Paulista.

que levou a um recorte no
local, com dimensões menores, porém uma estrutura
melhor de acessibilidade e
paisagismo. Os aparelhos
de academia permanecerão
no espaço com readequação.
Após a restauração do local, a praça Maria Herondina
Vieira Bergamini, também
localizada no alto do São Roque, Maria Herondina Vieira
Bergamini, também passará
por mudanças.
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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

