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Guará e Pinda
lideram geração
de emprego

Foto: Arquivo Atos

Vale do Paraíba teve saldo negativo no primeiro
semestre; Cruzeiro volta a ter o pior índice
Lucas Barbosa
Lorena

Um levantamento divulgado pelo Caged (Geral de
Empregados e Desempregados), na última segunda-feira,
apontou que a Região Metropolitana do Vale do Paraíba
teve um saldo negativo na
geração de empregos no
primeiro semestre do ano.
Enquanto Cruzeiro voltou a
decepcionar, Guaratinguetá,
Pindamonhangaba e Lorena
foram os destaques positivos
da região.
De acordo com as estatísticas, foram fechados 3.712
postos de trabalho na região
nos primeiros seis meses de
2017.
Atrás somente de Campos
do Jordão, que teve um saldo
positivo de 366 empregos
gerados, Guaratinguetá foi
a cidade da região que se
saiu melhor neste primeiro
semestre de 2018. Enquanto
o número de contratações foi

de 3.919, o de demissões foi
de 3.665, resultando num
saldo favorável de 254 postos de trabalho.
Na sequência do “ranking
do emprego”, aparece Pindamonhangaba com um
saldo positivo de 252 vagas.
O setor que registrou mais
admissões foi o de serviço
(174 vagas), seguido pelo da
indústria de transformação
(157). O munícipio foi que
mais gerou empregos em
junho, atingindo o número
positivo de 241, já que neste
mês foram contratados 899
trabalhadores, enquanto
outros 658 foram demitidos.
Além de explicar os três
fatores que acredita que
tenham impulsionado a
geração de empregos em
Pinda, o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Marcelo Martuscelli, revelou a expectativa para o
segundo semestre do ano.
“Acredito que manteremos
esta evolução no restante

do ano e estamos realizando
tratativas para tentar atrair
novos empreendimentos ao
município. Sobre o saldo
positivo até agora, creio que
ele seja resultado da melhora
da economia nacional nos
últimos meses, da qualidade
da infraestrutura de Pinda
e da política de incentivo a
chegada de novas empresas”.
Na quarta posição aparece
Lorena, com um saldo positivo semestral de 193 vagas, já
que teve 2.732 contratações
e 2.539 desligamentos.
As demais cidades da região que conseguiram um
saldo favorável foram Cachoeira Paulista (154), Potim
(129), Roseira (78), Silveiras
(12) e Canas (1).
Já os municípios que tiveram saldo negativo são: Lavrinhas (-17), Piquete (-43),
Aparecida (-174) e Cruzeiro
(-207). A última mantém
expectativas com a abertura
de vagas no comércio e o
fortalecimento da indústria.

Retomada
as obras da
farmácia de
manipulação

Comércio ainda é uma das principais apostas na geração de empregos em municípios da região

Foto: Leandro Oliveira

Após nove meses paralisada,
a construção da Farmácia
Municipal de Manipulação de
Lorena foi retomada. A nova
empresa responsável pelas
obras terá até outubro para
entregar o prédio concluído.
A obra foi paralisada no ano
passado por problemas administrativos e atrasos.

Da Redação
Guaratinguetá
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Prefeitura
define repasse
para entidades
em Pinda
Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram o
projeto do Executivo que
autoriza a transferência de
recursos a 16 entidades assistenciais, que estavam sem
os repasses desde o início do
ano. Outras nove instituições
de caridade ficaram de fora
da lista e não receberão as
verbas.
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Prefeitura
de Guará
lança
concurso

10 MESES DE ESQUECIMENTO |

Um terreno abandonado, o acúmulo de mato, a falta de limpeza
e o descarte irregular de entulho. Problemas recorrentes em diversas cidades da região e que também
fazem parte da realidade do bairro Vila Rosa, em Guaratinguetá. Animais como aranhas, ratos, baratas e
escorpiões têm aparecido com frequência pela região. Prejudicados, os moradores reclamam e a secretaria de
Serviços Urbanos promete limpeza em todo o bairro. Ilydio Viêdma mora na Vila Rosa há seis anos. Sua rua,
a Gardênias, é uma das mais afetadas pela falta de limpeza urbana no bairro, com um terreno abandonado
em frente de sua casa.
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A Prefeitura de Guaratinguetá abriu concurso público
para os níveis fundamental,
médio e superior. As inscrições seguem abertas até às
12h do dia 8 de agosto pelo
site do Instituto Excelência,
responsável pelas provas
objetivas, marcadas para o
dia 20 de agosto.
As vagas disponíveis para
o nível médio são para o cargo de agente comunitário de
saúde e para o nível técnico
são para enfermagem. Já as
funções de nível superior
são: auditor público interno,
nutricionista, enfermeiro e
médico de PSF. Ao todo, são
oferecidas 25 vagas, além
da formação de um cadastro
reserva.
Mais informações sobre o
concurso e o edital completo você encontra no site da
Prefeitura, o guaratingueta.
sp.gov.br.
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Retomada as obras da farmácia
municipal de manipulação de Lorena
Com investimento de R$ 340 mil, sede tem previsão para outubro; serviço é feito em prédio alugado

Foto: Divulgação

Rafaela Lourenço
Lorena

Após nove meses paralisada, a construção da Farmácia Municipal de Manipulação de Lorena foi retomada.
A nova empresa responsável
pelas obras terá até outubro para entregar o prédio
concluído.

Anunciada em janeiro de
2016, com previsão de entrega para junho do mesmo
ano, a obra foi paralisada
em outubro após problemas
administrativos e atrasos da
primeira empresa vencedora
do processo licitatório. Foi
aberto um novo certame, finalizado em maio deste ano
já com a ordem de serviço

Edital de Convocação da
Assembléia Geral Extraordinária de Caráter Ordinário
A Diretora Wania Calistro de Siqueira no uso de suas atribuições
conformes a Lei 12690/12 convoca os cooperados da COOPERLOR
– COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES E AGREGADOS DE
CARGAS EM GERAL DE LORENA E REGIÃO para comparecerem à
Assembléia Geral Extraordinária de Caráter Ordinário, que fará realizar
em sua sede social à Rod. Presidente Dutra, s/n, Km 52, Parque Rodovias
nesta cidade de Lorena/SP, às 15h00, no dia 04/08/2017, em sua primeira
convocação, com 2/3 (dois terço) dos seus cooperados; em segunda
convocação às 15h30 com metade mais um de seus cooperados, ou
em terceira convocação as 16h00 com mínimo de 10 cooperados. Será
tratada a seguinte ordem do dia:
a)...prestação de contas do órgão de administração, compreendendo
Balanço Geral do exercício de 2016, das Contas de Sobras e Perdas,
Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria
b) ..destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
c) ...eleição dos membros do Conselho Fiscal.
Lorena, 25 de julho de 2017
Wania Calistro de Siqueira
Diretora Presidente
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 56/17 PROC. Nº 300/17.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
OBJETO: Aquisição de material esportivo para treinos esportivos, aulas de iniciação
esportiva e dos eventos da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Lorena (SEJEL),
tendo como finalidade melhor atendimento dos atletas, alunos e munícipes no ano de 2017.
NOTA DE EMPENHO N° 3727/2017
CONTRATADA: AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 10.653.680/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 32,63,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,95,107,108.
VALOR TOTAL: R$ 14.341,32 (Quatorze mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e
dois centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3728/2017
CONTRATADA: RODRIGO DE M. MELO COMÉRCIO DE MATERIAIS
CNPJ:22.770.164/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 1,8,13,14,15,16,19,20.
VALOR TOTAL: R$ 3.977,95 (Três mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e
cinco centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3729/2017
CONTRATADA: TOTIS-X LTDA ME CNPJ: 17.943.773/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 2,3,41,42,62,64,65,90,91.
VALOR TOTAL: R$ 9.048,45 (Nove mil e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3730/2017
CONTRATADA: JACKS B. G. RODRIGUES ME CNPJ: 18.782.743/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 54,55,56,57,58,59,60,61,92,93.
VALOR TOTAL: R$ 11.158,40 (Onze mil cento e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3731/2017
CONTRATADA: RICARDO MARQUES ALVES – ME (MORRUGA ESPORTES)
CNPJ: 15.053.338/0001-89
VENCEDORA DOS ITENS: 9,10,11,12,17,18,21,24,25,28,29,30,31
VALOR TOTAL: R$ 10.827,96 (Dez mi, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e seis
centavos)
NOTA DE EMPENHO N° 3733/2017
CONTRATADA: RODRIGO TOLOSA RICO -EPP CNPJ: 00.868.882/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 71,72.
VALOR TOTAL: R$ 9.319,80 (Nove mil trezentos e dezenove reais e oitenta centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3734/2017
CONTRATADA: ESPORTE VALE – COMERCIAL DE ARTIGOS CNPJ: 10.852.944/0001-40
VENCEDORA DOS ITENS: 4,5,6,7,22,23,26,27,35,36,43,44.
VALOR TOTAL: R$ 14.199,48 (Quatorze mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e oito
centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3735/2017
CONTRATADA: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CNPJ:12.132.632/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS:
33,34,37,38,45,46,47,48,49,50,51,52,53,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,88,89,94,96,97,9
8,99,100,101,102,103,104,105,106.
VALOR TOTAL: R$ 37.035,90 (Trinta e sete mil e trinta e cinco reais e noventa centavos)
NOTA DE EMPENHO N° 3736/2017
CONTRATADA: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
CNPJ:12.132.632/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 39,40.
VALOR TOTAL: R$15.560,00 (Quinze mil quinhentos e sessenta reais).
DATA DE EMISSÃO: 21/07/2017.

para a nova empresa, expedido no início de junho. “A
Prefeitura está negociando
com a empresa para que se
termine a construção antes
do prazo de quatro meses,
para que efetivamente nosso município não tenha esse
prejuízo que já vem acumulando em função de não ter
esse equipamento entregue”, comentou o secretário
de Obras e Planejamento
Urbano, Marcos Anjos.
De acordo com o secretário, inicialmente foram
investidos R$ 333 mil, onde
apenas parte do serviço foi
feito. Já nesta segunda licitação e fase final das obras,
o investimento está na ordem de R$ 214 mil, sendo
que o orçamento total da
obra continua com o valor
inicial, de aproximadamente
de R$340 mil.
Em parceria com a secretaria de Saúde do Estado, a
Farmácia conta com recursos destinados exclusivamente para esta especialidade. “Isso é verba rotineira da
secretaria de Saúde, e com
certeza, se tratando de um
prédio próprio de estrutura
não adequado e sim específico para manipulação, sem

Obra da farmácia municipal de manipulação, retomada após nove meses pela Prefeitura de Lorena

dúvida a nossa colega Imaculada (secretária de Saúde
de Lorena) vai conseguir
expandir esse processo de
manipulação no nosso município”, frisou.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 355/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A confecção de fantasias para o grupo de coreografia que participará dos 21°
Jogos Regionais dos Idosos.
CONTRATADA: DELCIE CONSTANTINO DINIZ CPF: 019.105.098-92
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 PROC. Nº 96/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para fornecimento de material hospitalar para as Unidades
Básicas de Saúde.
CONTRATADA: ALEXANDRE A. DE SOUZA - EPP CNPJ: 54.037.700/0001-80
VENCEDORA DOS ITENS:
5,6,10,12,14,16,18,20,22,25,26,30,34,43,44,47,49,50,90,92,97,98,99,100,105,106,107,
108,109,110,133,134,138,139,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,170,172,179,
180,183,184,192,197,198,212,214,216,220,222,223,224,227,228,229,230,231,232,240,
244,246,248,250,264,265,266,268,270,272,273,274,275,276,277,278,292,294,296,298,
300,302,304,306,317,318.
VALOR TOTAL: R$ 199.925,00 (Cento e noventa e nove mil novecentos e vinte e cinco
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 01 – Pregão Presencial nº 47/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: FARMAVALE LORENA LTDA - EPP CNPJ: 04.333.377/0001-13
OBJETO: CLAÚSULA PRIMEIRA – Ficam acrescidas as demais casas decimais aos valores
unitários dos itens em virtude da peculiaridade do objeto que impossibilita o pagamento
com o arredondamento constante anteriormente.
CLAÚSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 354/2017, com fundamento no Art. 24,
Inciso II da lei supra, para contratação da empresa DENTAL PENQUES COMERCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 62.404.306/0001-60, cujo objeto consiste na
manutenção nos equipamentos odontológicos das ESF e CEO II e fornecimento de peças.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 72/17 PROC. Nº 362/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de inseticidas e
larvicida para controle de Culex SP., Aedes SP., e outros tendo em vista, as necessidades
da vigilância epidemiológica - setor de controle de vetores nas ações de combate à
dengue e endemias no Município de Lorena, a realizarse ás 9h30min do dia 09 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 ou 3046, 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

Além da expectativa de
maior economia ao poder
público (prédio próprio),
nova sede, de 409 m², também ampliará o processo de
manipulação de medicamen-

tos para distribuição as UBS
(Unidades Básicas de Saúde)
na cidade. A nova sede ficará próxima ao Corpo de
Bombeiros, à rua Padre Joao
Renaudim, no bairro Olaria.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017 PROC. Nº 150/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de pintura para consertos e
manutenção dos próprios públicos do Município
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS:
1,2,7,8,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34,37,38,41,42,49,50,53,54,57,60,61,64,65,70
,71,74,75,78,79,82,83,102,103,108,109,110,111.
VALOR TOTAL: R$ 22.491,00 (Vinte e dois mil quatrocentos e noventa e um reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 02– PREGÃO PRESENCIAL nº 63/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: NET FÁCIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
CNPJ: 05.406.736/0001-66
OBJETO: Cláusula Primeira - Com respaldo no art.65, I, “b”, da Lei 8.666/93, fica acrescido
0,400% (zero vírgula quatro por cento), equivalente a R$ 1.240,73 (um mil, duzentos e
quarenta reais e setenta e três centavos), ao valor anual do contrato, destinado ao
acréscimo de 01 (um) ponto de internet no Centro de Esterilização Animal, situado à
Avenida Eugênio Borges, n°1 totaliza 5,202% (cinco virgula duzentos e dois por cento)
ao valor anual do contrato.
Cláusula Segunda – a cláusula 4.1 do contrato n° 222/16 passa a vigorar com a seguinte
redação:”4.1 – O valor a ser pago pela contratante, será de R$ 326.129,57 (trezentos e
vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e cinqüenta e sete centavos)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2017.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 355/2017, com fundamento
no Art. 24, Inciso II da lei supra, para contratação da Sra. DELCIE CONSTANTINO,
CPF: 081.020.558- 04, cujo objeto consiste na confecção de fantasias para o grupo de
coreografia que participará dos 21° Jogos Regionais dos Idosos.

27 DE JULHO DE 2017

Morador da Vila Rosa cobra limpeza
urbana emergencial da Prefeitura

Terreno de bairro de Guaratinguetá estaria há dez meses sem retirada de mato
e entulho; secretário promete trabalho de atendimento para o próximo mês
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um terreno abandonado,
o acúmulo de mato, a falta
de limpeza e o descarte irregular de entulho. Problemas
recorrentes em diversas
cidades da região e que
também fazem parte da realidade do bairro Vila Rosa,
em Guaratinguetá. Animais
como aranhas, ratos, baratas
e escorpiões têm aparecido

com frequência pela região.
Prejudicados, os moradores
reclamam e a secretaria de
Serviços Urbanos promete
limpeza em todo o bairro.
Ilydio Viêdma mora na
Vila Rosa há seis anos. Sua
rua, a Gardênias, é uma das
mais afetadas pela falta de
limpeza urbana no bairro,
com um terreno abandonado
em frente de sua casa. Viêdma confirmou que já pediu
formalmente à Prefeitura e

a secretaria responsável que
fizessem a limpeza no bairro.
“Vai completar uns dez meses que está nesta situação.
A gente vai na Prefeitura,
fala com vereador, fala que
vai resolver e está na mesma
situação. As crianças daqui
não tem opções de lazer,
acabam brincando perto do
terreno e correm risco de serem picadas por algum bicho
peçonhento ou se machucar
com materiais cortantes”,

contou o morador.
O morador revelou que
uma cobra apareceu na região há duas semanas. Paralelo a solicitação de limpeza,
Ilydio também alertou sobre
a falta de iluminação no único ponto de lazer do bairro,
a quadra poliesportiva que
fica ao lado do terreno.
“As crianças estão em férias, não têm onde brincar,
se divertir. Elas brincam no
escuro. Elas não têm o que

fazer”, respondeu. “A gente
paga os impostos e a gente
exige que o trabalho seja
feito. Na hora de cobrar, é
cobrado, agora é minha vez.
Eu fico com dó das crianças”,
desabafou.
O secretário de Serviços
Urbanos, Crysantho Ferreira,
disse que os serviços de limpeza estão feitos próximos
ao bairro Vila Rosa. Em um
primeiro momento, os trabalhos são no Engenheiro

Prefeitura define repasse de R$ 3 milhões
para entidades assistenciais em Pinda
Instituições estavam sem verbas desde janeiro; repasse acumulado deixou nove projetos de fora
Foto: Divulgação PMP

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os vereadores de Pindamonhangaba aprovaram o projeto do Executivo que autoriza
a transferência de recursos
a 16 entidades assistenciais,
que estavam sem os repasses
desde o início do ano. Outras
nove instituições de caridade
ficaram de fora da lista e não
receberão as verbas.
Em vigor desde janeiro, as
regras do Marco Regulatório
do Terceiro Setor regulamenta a transferência de recursos
públicos às entidades, para
aumentar a fiscalização e
a transparência sobre as
verbas. Para conseguir a
liberação dos repasses, as
instituições são obrigadas a
comprovar a indicação de um
dirigente, processo anual de
prestação de contas e um plano de autossustentabilidade.
De acordo com a Prefeitura,
devido à falta de adequação
por parte do governo de Vito
Ardito (PSDB) à nova lei, não
foi possível “fazer os repasses
para as entidades no início de
2017”. O Executivo ressaltou
ainda que com a aprovação
do projeto, os valores destinados serão realizados a
partir das solicitações das
entidades, e em conformidade à realidade orçamentária
do município.
Em entrevista à TV Vanguarda, o ex-prefeito negou
a acusação feita pela atual
gestão e afirmou que todos os
contratos tinham vencimento
no final de janeiro, para que o
atual governo tivesse tempo
de realizar um novo processo.
Após a autorização para
transferência dos repasses,

Capacitação realizada em abril; sistema aprovou 16 das 25 instituições participantes de Pinda

que chegam a quase R$ 3
milhões, a expectativa é que
as 16 entidades recebam as
verbas a partir de agosto.
Uma das entidades que
continuará recebendo os repasses é a Apae (Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais). O responsável pelo
setor financeiro da entidade,
Fernando Capelatto, explicou
que no ano passado a Apae
mantinha cinco convênios,
sendo dois mantidos com
verba municipal, outros dois
com verba estadual e outro
federal. Os repasses terminariam em fevereiro de 2017,
mas foram prorrogados até
maio. Desde então a associação não recebe as verbas,
o que ocasionou um atraso
salarial com 21 funcionários.
“A nova administração teve
cinco meses para preparar
todo o procedimento dos
novos convênios, fato que
não ocorreu. Felizmente, a
Apae possui outras fontes
que atualmente nos mantém
funcionando, mas não há
como prever se conseguirá se

recuperar do rombo causado
pela morosidade da administração municipal”.
Outras 15 entidades foram
contempladas: Associação
Caridade Santa Rita de Cássia,
Associação Convivência do
Idoso Cônego Nestor, Associação de Cooperadores Salesianos, Convivência de Idosos
de Moreira César, Esquadrão
Vida, IA3 e IA3 – Atores
Sociais, Lar da Criança Irmã
Júlia, Lar Irmã Terezinha, Lar
Nova Esperança, Lar São Judas Tadeu, Lar São Vicente de
Paulo, Liceu, Projeto Crescer,
Obra Padre Vita e SOS.
De fora – No início de junho, a Prefeitura ofereceu
um curso de capacitação
sobre o marco regulatório
do Terceiro Setor para 25
representantes de entidade.
Ficaram de fora dos novos
repasses nove instituições.
Uma delas é a Associação
Criança Feliz do São Gabriel,
que realiza um trabalho de
restruturação familiar. Atualmente a entidade atende
a trinta famílias e conta com

o serviço voluntário de dentistas, psicólogos, pediatras,
oftalmologistas, pedagogas
e recriadores infantis.
De acordo com a presidente, Neila Moraes, nos últimos
anos a instituição recebia
anualmente uma verba municipal de cerca de R$ 47 mil.
“Então quer dizer que todo
o trabalho que realizamos
como doação de alimentos
e atendimento psicológico, é
irrelevante na visão do prefeito Isael? Estou indignada
com esta decisão, porque o
prefeito disse que liberaria
os repasses logo após a Fes-
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Neiva, Vila Bela e Clube dos
500. O próximo bairro será
o Vila Rosa.
“Vamos entrar na Vila
Rosa, talvez em agosto. A
distância desse bairro até o
ponto de descarte dos materiais é um grande problema,
mas que será enfrentado e
resolvido. A distância é um
complicador porque a frota
de caminhões é pequena. Já
tínhamos conhecimento das
denúncias de entulho irregular na área, e nós vamos
proceder a limpeza e sinalização”, revelou o secretário.
Quanto à solicitação pela
iluminação da quadra poliesportiva, o secretário preferiu
não colocar prazos para a
realização do reparo. “Nós
iniciamos o trabalho com a
firma contratada para ajudar
na iluminação, estamos na
segunda semana. Chegaremos na Vila Rosa, mas não
posso prometer datas”.
ta da Cidade, o que não foi
cumprido”.
Neila ressaltou ainda que
devido ao corte do repasse,
a entidade será obrigada a
reduzir o número de famílias
atendidas, principalmente as
que eram encaminhadas pela
Prefeitura.
Procurado pela reportagem
do Jornal Atos, o Executivo
encaminhou nota em que
enfatizou o critério de seleção
para as entidades contempladas. “Esta lei aprovada na
Câmara foi para entidades
que prestam serviços de
alta e média complexidade
e serviços que abrangem o
maior número de usuários.
Importante ressaltar que
esta seleção foi realizada
de modo excepcional, e que
todas as instituições poderão
receber recursos a partir de
chamamento em critério de
igualdade que será realizado
até o final do ano”.
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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

