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Depois de vitória, Manthiqueira tem
jogo decisivo contra o Taquaritinga

Laranja joga neste domingo; combinação de resultado pode assegurar classificação antecipada
Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Léo Turbo do Manthiqueira cobrando pênalti, na vitória contra o São José na primeira fase da Segundona do Paulista deste ano

Ex-secretária
de Aparecida
segue presa
em Tremembé

O Manthiqueira conquistou
uma importante vitória no último fim de semana contra o
Primavera em Indaiatuba. O
1 a 0 fora de casa recolocou o
time na zona de classificação
à terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda
Divisão. Neste domingo, a
Laranja volta a campo para
enfrentar o líder Taquaratinga, outra vez, longe de casa.
Quando entrar em campo,
o Manthiqueira já saberá o
resultado da partida entre
José Bonifácio e Primavera.
Com 4 e 5 pontos, respectivamente, as duas equipes
continuam na briga pela
classificação e se enfrentam
no sábado. A Laranja tem seis
pontos e o adversário deste
domingo tem sete. Ou seja, a
briga pelas duas vagas está
acirrada.
Um dos destaques do time
na temporada, o zagueiro
Léo Turbo, exaltou a reação
do Manthiqueira no jogo
contra o Primavera. “A vitória dá bastante moral para o
grupo, porque vínhamos de
duas derrotas em casa. E somamos pontos importantes
fora de casa. Isso nos deixa

vivos no campeonato. Muitas
pessoas já não acreditavam,
mas conseguimos reverter a
situação e estamos na zona
de classificação de novo”.
Vencer o Taquaritinga
neste domingo pode dar ao
Manthiqueira a classificação
antecipada, em caso de empate entre José Bonifácio e
Primavera. Na semana que
antecede o jogo, os atletas
treinaram de forma intensa
a marcação. Precisando da
vitória para se classificar
antecipadamente, o CAT deve
ir para cima.
Léo contou que a proposta
para o jogo será defensiva,
já que o adversário joga em
casa e, na teoria, terá que
sair para buscar jogo. “Não
podemos perder no domingo, mas também não vamos
nos abdicar de jogar. Vamos
buscar os três pontos fora de
casa”, destacou o zagueiro.
Raio X – Sem vencer em
casa, o Manthiqueira tem
100% de aproveitamento
fora de Guaratinguetá na
segunda fase. Em contrapartida, o Taquaritinga soma
quatro dos seis pontos possíveis jogando em casa. No
primeiro turno, o CAT fez
2 a 0 na Laranja, no Dario
Rodrigues Leite.
Foto: Lucas Barbosa

O pedido liminar da defesa da ex-secretária de Bem
Estar Social de Aparecida,
Isabel Cesar, foi negado pela
Justiça. Ao lado da irmã e de
outra acusada, ela foi presa
no último dia 4 por peculato, e permanece presa em
Tremembé.
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Sobre Ratos
e Homens
estreia no
Tereza D’Ávila
Lorena será uma das boas
opções para quem gosta de
programas culturais neste fim
de semana. O Teatro Teresa D’
Ávila recebe um dos espetáculos mais prestigiados da temporada: Sobre Ratos e Homens,
do dramaturgo John Steinbeck.
Peça de 1939 já percorreu por
mais de trinta países e agora
está no Vale do Paraíba com
ingressos que variam entre R$
10 e R$ 40.
Pág. 2

JUNTOS PELO RAP |

O último domingo em Lorena foi marcado pelo trabalho de jovens para levar consciência e cultura por meio
da música. A décima edição do “Tamo Junto Pelo Rap” contou com a apresentação de rappers de diversas cidades da região, em espaço
cedido na Praça da Estação.
Pág. 2

Traficante é
preso com
21 quilos de
maconha
Após denúncia anônima,
um homem de 28 anos foi
preso com 21 quilos de maconha na tarde do último
domingo em Pindamonhangaba.
Pág. 3
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Festival gratuito reúne amantes do
rap na Praça da Estação em Lorena
Décima edição do “Tamo Junto Pelo Rap” conta com a apresentação de diversos músicos da região
Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Lorena

O último domingo em Lorena foi marcado pelo trabalho
de jovens para levar consciência e cultura por meio da
música. A décima edição do
“Tamo Junto Pelo Rap” contou com a apresentação de
rappers de diversas cidades
da região, em espaço cedido
na Praça da Estação.
Amante do rap desde a infância, o morador de Lorena,
Anderson José dos Reis, mais
conhecido como Tonzinho
Muttant, 32 anos, decidiu em
2007 lançar o festival, que
reúne, uma vez por ano, músicos e demais artistas ligados
ao movimento hip-hop, como
grafiteiros e b-boys (dançarinos de breakdance).
Organizado de forma voluntária, o festival foi realizado
pela primeira vez na região
central da cidade. Grupos de
rap de Lorena, Guaratinguetá,
Cruzeiro, Pindamonhangaba,
Caçapava, Aparecida, Moreira
César, Piquete e Barra Mansa-RJ levaram as mensagens por
meio de rimas nas oito horas
de apresentações. “O rap tem
o poder de resgatar o jovem
da criminalidade, despertando sua consciência e senso

Uma das várias apresentações no último final de semana em Lorena, no décimo “Tamu Junto Pelo Rap”; evento abre espaço para jovens

crítico. É uma grande emoção
ver tantas pessoas reunidas
em prol de fortalecer este
evento, que ao longo destes
anos certamente inspirou

muita gente a buscar a sua
evolução”, exaltou Tonzinho.
Um dos rappers que participou do evento foi Denis Silva,
o Denis MC, 24 anos, morador

do Jardim do Vale em Guaratinguetá. Desde seus 13 anos,
o jovem utiliza o rap para se
expressar e propagar a palavra de Deus. “É uma grande

honra poder participar de
eventos como este, onde é
celebrado o rap e a vida. Busco transmitir palavras que
possam ajudar as pessoas a

enxergarem mais nitidamente
e longe. Tenho convicção que
o rap tem o poder de mudar
vidas, contribuindo para que
as pessoas optem em trilharem o caminho do bem”.
Rimas e mensagens – Nascido na Jamaica, na década
de 1960, o rap ganhou notoriedade mundial após se
tornar, a partir de 1980, um
dos estilos mais cantados e
ouvidos pelos moradores dos
bairros carentes de cidades
norte-americanas.
Com o surgimento de nomes
como Public Enemy, Tupac
Shakur e The Notorius Big, o
estilo musical foi difundido,
inspirando o surgimento
de grupos em diversos outros países, como no Brasil,
onde em 1990 é lançando o
primeiro CD dos Racionais
MC´s, o principal grupo do
rap nacional. Liderado por
Pedro Paulo Soares, o Mano
Brown, os Racionais usavam a
música para protestar contra
o racismo, desigualdade social
e a violência policial. Nos anos
seguintes, o rap consolidou-se
como a “voz da periferia”,
impulsionado pelo sucesso
de nomes como: RZO, Facção Central, Realidade Cruel,
Conexão do Morro, Thaíde e
Sabotage.

Premiada como melhor peça paulista de 2016,
Sobre Ratos e Homens estreia no Tereza D’Ávila
Foto: Divulgação

Com apresentações até domingo, espetáculo de quase
oitenta anos traz história premiada aos palcos de Lorena
Rafaela Lourenço
Lorena

Lorena será uma das boas
opções para quem gosta de
programas culturais neste
fim de semana. O Teatro Teresa D’ Ávila recebe um dos
espetáculos mais prestigiados
da temporada: Sobre Ratos e
Homens, do dramaturgo John
Steinbeck. Peça de 1939 já
percorreu por mais de trinta
países e agora está no Vale
do Paraíba com ingressos que
variam entre R$ 10 e R$ 40.
As apresentações que abriram a programação do segundo semestre do teatro tiveram
início na última sexta-feira e
seguem até este domingo, a
partir das 20h.
A peça de John Steinbeck,
ganhador dos prêmios Pulitzer
(1940) e Nobel de Literatura
(1962), vem de uma temporada em Belo Horizonte
com a montagem brasileira
vencedora do prêmio de Melhor Espetáculo de 2016 pela
APCA (Associação Paulista de
Críticos de Arte).
Sobre Ratos e Homens conta

a história de dois amigos que,
em meio à crise norte-americana de 1929, buscam trabalho
em fazendas pela Califórnia. O
grande sonho deles é comprar
uma terra e construir a própria
fazenda. Em busca do sonho,
a dupla conhece um grupo
de trabalhadores e acaba se
envolvendo com a esposa de
um deles, o que resulta num
acontecimento inesperado. “É
imperdível! São oito atores em
cena, um texto antológico que
faz parte da história mundial
da dramaturgia. “Eu acho que
a gente não pode prescindir
dos clássicos, coisas que de
alguma maneira formaram
pilar”, exaltou o dramaturgo e
diretor artístico do Teatro Teresa D’Ávila, Caio de Andrade.
A obra chegou ao município
por meio de patrocínio junto
ao Proac (Programa de Ação
Cultural), onde é possível utilizar parte do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para apoiar
projetos culturais.
As entradas para sábado e
domingo podem ser compradas pelo site aloingressos.com.

br, já que a bilheteria do Teatro
Teresa D’Ávila funciona apenas
de segunda a sexta-feira, das
15h às 19h. O preço cheio é
de R$ 40. Professores da rede
pública de ensino, estudantes,
pessoas com idade acima de
60 anos e funcionários da
Unifatea pagam meio ingresso.
Atrações gratuitas – Em
Lorena, a tradicional Festa da
Padroeira terá a apresentação
da banda Chapéu Brasil, no
domingo; Vaca Amarela, além
das barracas típicas e parque
de diversões. No Mercado Municipal, o sábado é dia de pagode com o grupo Samba Zoró,
das 13h às 17h, e domingo é
tem Manhã Sertaneja, com a
Caravana Amigos da Viola, das
8h às 12h.

Elenco de “Sobre Ratos e Homens”, que tem apresentações neste fim de semana no Teatro Teresa D’Ávila
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Traficante é preso
com 21 quilos de
maconha em Pinda
Após denúncia anônima,
um homem de 28 anos foi
preso com 21 quilos de maconha na tarde do último
domingo em Pindamonhangaba.
Segundo a Polícia Militar,
ela foi informada sobre a
existência de um centro de
distribuição de drogas no
bairro Vitória Park.

Ao chegarem na casa indicada, os policiais militares
surpreenderam o morador
com 21 quilos do entorpecente, anotações e uma
balança de precisão.
O criminoso foi encaminhado à Cadeia Pública de
Guaratinguetá, aguardando
transferência para algum
presidio da região.

Ex-secretária de Aparecida
segue presa em Tremembé

Com liminar negada, defesa entra com habeas corpus, mas
decisão só deve sair na próxima semana; trio está no Pemano
Foto: Reprodução

Rafael Rodrigues
Aparecida

Polícia busca assassino
de jovem em Guará
A Polícia Civil iniciou uma
investigação, na última
segunda-feira, para apurar
o assassinato de um jovem
de 26 anos, que ocorreu na
tarde do último domingo
em Guaratinguetá.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima
caminhava pela rua Maria
Isabel Freire, no Nova Guará, quando foi surpreendida
por dois atiradores, que

estavam em uma motocicleta. O jovem acabou
atingido na cabeça, pescoço e tórax.
Moradores chegaram a
acionar o Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência), mas a vítima
acabou não resistindo aos
ferimentos.
Até o fechamento desta
edição, nenhum suspeito
havia sido preso.
Isabel, que continua no Pemano

Adolescente apreendido
com cocaína em Lorena
A Polícia Militar apreendeu, no último domingo, um
adolescente de 16 anos com
cerca de trinta gramas de
cocaína em Lorena.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
patrulhavam a rua Celso
Baldi, no Cecap, quando
desconfiaram da atitude

de um menor de idade.
Durante a abordagem foram localizados 26 pinos
de cocaína e uma pequena quantia de dinheiro,
proveniente da venda de
entorpecentes.
O menor infrator foi
apreendido e transferido
para a Fundação Casa.
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O pedido liminar da defesa da ex-secretária de Bem
Estar Social de Aparecida,
Isabel Cesar, foi negado pela
Justiça. Ao lado da irmã e de
outra acusada, ela foi presa
no último dia 4 por peculato, e permanece presa em
Tremembé.
De acordo com o advogado
de defesa das acusadas, José
Dimas Moreira, o relator não
estudou o processo e pediu
mais informações à Justiça
da cidade para que possa
apreciar o pedido de habeas
corpus impetrado pela defesa. “Então foi negado somente o pedido liminar. Depois
dessas informações serem
fornecidas, será apreciada
por três desembargadores
e cada um faz seu voto nessa sessão plena. O pedido
negado foi a liminar, não o

habeas corpus”.
De acordo com Moreira,
seguindo os prazos legais,
em dentro de alguns dias o
caso será apreciado novamente, mas dessa vez por
três desembargadores.
A ex-secretária da Família,
Bem Estar Social e Mulher
de Aparecida, Isabel Cristina
Oliveira César dos Santos, a
irmã dela, Solange de Oliveira César, e a ex-presidente
de uma entidade social,
Cláudia Cristina Mantovani,
foram presas acusadas de
usar recursos públicos para
benefício próprio.
Segundo o Ministério
Público, elas teriam gasto
R$2,6 mil da Associação
de Assistência e Promoção
Comunitária de Aparecida para colocar gasolina
nos próprios carros, entre
2013 e 2015. À épo ca,
Isabel era secretária da cidade e Cláudia, presidente

da instituição. As verbas
que abasteciam a entidade eram repassadas pela
Prefeitura.
De acordo com o advogado
de defesa, o inquérito existe
desde 2014, e nenhuma delas foi ouvida até o momento. “Os fatos que tramitam
esse processo terminaram
em 2015. Todas as pessoas
foram ouvidas nesse processo, as únicas que não,
foram justamente as três,
que são acusadas, ou seja,
não tiveram oportunidade
de colocar a sua relação com
o fato denunciado”.
A promotoria acusa a ex-secretária de ter atrapalhado as investigações e ameaçado testemunhas. Segundo
Dimas, elas não fazem mais
parte da Prefeitura, sequer
de alguma entidade, e por
isso não cabe a acusação
de que elas poderiam atrapalhar o processo.

Sistema da Zona azul começa a
valer em setembro em Aparecida
Prefeitura orientará motoristas sobre a novidade a partir desta semana
Foto: Arquivo Atos

Homem leva 16 facadas
no Parque Ambiental de
Guaratinguetá
Um homem, que não teve
a idade revelada, ficou gravemente ferido após receber
16 facadas na madrugada
do último domingo no Santa
Clara em Guaratinguetá.
A vítima foi esfaqueada
no interior do Parque Ambiental, localizado na rua
Benedito Costa.
Além da cabeça, o jovem
foi golpeado na região do
tórax e dos ombros. Na se-

quência, a vítima conseguiu
pedir socorro para um
grupo de pedestres, que
acionou o Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência).
A Polícia Civil abriu um
inquérito para apurar o
caso, mas até o momento
ninguém foi preso. A vítima
segue hospitalizada, em
estado grave, na Santa Casa
de Guaratinguetá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Nota de rerratificação: Tomada de Preços Nº 08/17 PROC. Nº 367/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Rerratificação da cláusula 10.2.4.b.2.1
do Edital supracitado, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em
drenagem urbana a ser realizada em parte da Rua Silvio Costa e parte da Av.
Brasil, no Bairro Cidade Industrial, Lorena/SP, com fornecimento de material,
equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo, Composição de BDI e anexos.
O restante permanece inalterados.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.

Carros estacionados no Centro de Aparecida; cidade passa a contar com sistema de cobrança em vagas de estacionamentos para veículos
Rafael Rodrigues
Aparecida

Aparecida já tem data oficial para começar a cobrança
de zona azul. A partir do dia
1º de setembro, quem quiser
estacionar nas ruas centrais,
terá que pagar no mínimo R$
0,50. Antes de implementar
o serviço, a Prefeitura deve
fazer uma campanha para
orientar os moradores e
principalmente os motoristas sobre a cobrança.
A secretaria de Trânsito
informou que a Campanha Educativa para a implantação da zona azul em
Aparecida começa já no
dia 14 de agosto, próxima

segunda-feira. O secretário responsável pela pasta,
Marcelo Monteiro, afirmou
que a empresa vencedora da
licitação iniciou a fixação de
placas indicativas, nas ruas
em que serão cobradas as
taxas.
Ele explicou ainda que
serão 348 vagas distribuídas
na região central da cidade.
Monteiro falou dos dias e
horários de funcionamento
do estacionamento rotativo
em Aparecida. “De segunda-feira a sábado, a zona azul
vai funcionar das 8h às 17h,
enquanto aos domingos e
feriados, das 8h às 15h”.
Quem quiser estacionar
nas ruas em que estiverem

sinalizadas com as placas
da zona azul, por uma hora,
terá que pagar R$ 2. Para
estacionar por meia hora, o
desembolso será de R$ 1, e
15 minutos R$ 0,50.
Monteiro afirmou ainda
que a administração do
sistema será feita todo pela
empresa vencedora da licitação, inclusive a venda
dos bilhetes. Segundo ele,
os tickets poderão ser adquiridos pelos vendedores
que andarão pelas ruas e
em lojas. Além disso, a compra pelo estacionamento
em Aparecida poderá ser
feita on-line. “Teremos um
aplicativo, que será uma
novidade. Quem quiser usar

esse sistema, terá que baixar
o programa, colocar senha
e lá será possível comprar a
vaga pelo tempo estipulado”.
A Prefeitura ficará responsável pela fiscalização.
Monteiro acredita que a
zona azul poderá ser uma
ferramenta para melhorar
o trânsito na cidade, principalmente para o romeiro,
que dificilmente encontra
uma vaga no centro de Aparecida. “Principalmente pelos
comerciantes que chegam de
manhã e só saem a tarde. Há
uma esperança muito grande
para que tenhamos vaga nas
ruas centrais, porque temos
uma cidade pequena para
tanto comércio e hotéis”.
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ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2
cozinhas, edic.nos
fundos, 15mins.do
centro. Tr.F: (12)
99677-2713/997696132 – 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
3152-3601
Aluga-se loja na
VENDO I 30 Hyndai ano 2010 – R$ Vende-se fox 1.6, 4 galeria Pasin. Falar
34.500,00. Tr. F: (12) portas, preto, com- com Priscila. Telefo3643-4948/99115- pleto, ano 2011. Tra- ne: 9965-5782
tar 99161-6344
2326 – Pinda
Revendedoras de
VENDO Honda NXR Ve n d o o u t r o c o para e semijoias,

meu visual. Conta- Aluga-se casas com
to, apenas whats: 2 q u a r t o s , s a l a ,
99608-9921
cozinha. Valor R$
Procuro pessoas 700,00. Telefone:
para formar parce- 3126-2791
ria na revenda de
meus produtos. Lucro certo. Telefone:
98141-1146 ou 11996557-0163

Vende-se casa lotérica, blindada e
licitada, em Aparecida. Telefone: 997129695
Precisa-se de manicure e cabeleireira com experiência
para trabalhar no
centro de Guará Fixo mais porcentagem. Telefone:
3133-1571
Multifuncional em
busca de novos
consultores na
região. Telefone:
98271-2203
Preciso de diarista
acima de 30 anos
para trabalhar na
vila Municipal 2, com
serviços Gerais. Tel:
98187-1771
Precisa-se de pizzaiolo com experiência em forno a
lenha. R$ 960.00
= Cesta basica R$
120.00. Telefone:
98157-9116

ALUGO Kitnet –
(quarto/coz., banh.)
incluso água/
luz. Tr. F: 992113533/98267-5482
Alugo casa nova no – Pinda
bairro São Dimas, ALUGO Suite – Aracom 1 quarto, sala, retama. Tr.F: 99600cozinha, banhei- 3200 – Pinda
ro, garagem. R$
550,00. Tratar no ALUGO Apto – catelefone: 3125-3748 pacidade 5 pessoas
– Prox. Ao AquaAlugo Chácara com rio/Ubatuba. Tr.F:
piscina, campo fute- 98856-1276/98837bol, grama, cozinha 2554 – Pinda
completa, Telefone:
ALUGO Kitnet –
3125-3526
Quadra Coberta –
Aluga-se casa, 2 ao lado da padaria
quartos, sala, co- Panedoro. Ter.F:
z i n h a , b a n h e i r o , 3522-4088/98214edícula, garagem. 5463 – Pinda
Telefone: 3132-7105
ALUGO Apto –
ou 3132-7106
Ubatuba/Praia TeAluga-se ótimo pon- nório – Tr.F: 3642to comercial na rua 3302/99119-3754
São Francisco em – Pinda
Guaratinguetá. Valor
4.000,00. Telefone: ALUGO Casa – Ipê
II c/5 cômodos. Tr.F:
99748-8343
99252-9259 – Pinda
Apartamento em Lorena, 2 quartos, sala, ALUGO Casa – Alto
cozinha, banheiro, do Tabaú – c/2dorárea de serviço, va- m s . , s / g a r a g e m .
lor 15.000,00. Tele- Tr.F: 98129-6387 fone: 99703-3852 ou Pinda
3133-5688
VENDO apto – CrisALUGO Kitnet – pim – Edif. Pedra
Pque S.Domingos - Bonita. R$ 115 mil –
c/agua e luz incluso. aceita financiamenTr. F: 99637-3371 to, Tr.F: 99181-2249
– Pinda
– Pinda
ALUGO Casa –
Pque S.Domingos
– c/3dorms., garagem p/3carros. Tr. F:
99637-3371 – Pinda

VENDO 2 Terrenos
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 –
R$ 90 mil cada. Tr.F:
99163-7101 – Pinda

ALUGO Casa – Alto
do Tabaú – c/3dorPrecisa-se de far- ms.,s/1 suite, garam a c ê u t i c a p a r a gem p/1 carro. Tr. F:
drogaria em Guará. 99637-3371 – Pinda
Tratar com Mayara
ALUGO casa –
no telefone: 99609Ubatuba/100mt da
7527 ou novaoppraia Pereque Açu.
caod@gmail.com
Aceito cartão em
Precisa-se de me- até 5 vezes. Tr.F:
cânico de automó- 3642-7176/99173vel, experiência, 5058/99707-4226
URGENTE! Telefo- – Pinda
ne: 3122-1972 ou
ALUGO Kitnet –
99677-5999
centro/Pinda – ideal
Contrata-se cozi- p/idosos, aposennheira com experi- tados e solteiros –
ência e recomenda- com ou sem moção para trabalhar bilía – agua e luz
em Aparecida. Tele- incluso. Tr.F: 99173fone: 3105-7859 ou 5058/99707-4226
99764-8630
– Pinda

VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá –
R$ 150 mil. Aceito
carro como parte
de pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda

Ofereco para fazer
faxina ou cuidar
de idoso final de
s e m a n a . Te l e f o ne: 3122-1090 ou
99143-0245 Falar
com Sueli

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

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 ou TROCO
Casa c/ terreno 5x25
– Vila Rica – c/2dorms., banh.,copa/
coz., sala, garagem VENDO Casa – Map/2 carros. Tr.F: ricá – 5 cômodos, td
99186-6523 – Pinda em lage, semi-noV E N D O Te r r e n o va, terreno c/escric/250m2 – Arareta- tura. Tr.F: 99175ma – murado – doc. 2418/99199-1773
ok, boa localização. – Pinda
Tr.F: 99181-1112 – VENDO terreno –
Pinda
Goiabal – c/300m2
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)
97424-6954 Leusval
– (11) 99735-7713
Eduardo – (12)
3648-5831 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 –
Mandu – 1.000m2
– local alto – plano –
frente p/serra. Tr.F:
99708-2470/981616070/99220-2262
– Pinda
VENDO Chácara
– Mandu – casa
c/3dorms., s/1 ste,
sala, coz., área c/
churrasq., fogão
lenha, piscina, td
avarandada. Tr.F:
99625-5302 – Pinda

Ciclopark, retira
sua bike, conserta
e entrega. Telefone: 3122-5524 ou
99758-1180

Vende-se máquina
de fazer chinelos
e personalização.
Interessados ligar
– c/processo de uso99739-0903 ou
capião fase final.
99603-3733
Aceito carro como
parte de pagamento. Vendo ponto de loja
Tr.F: 99113-3434 – em Aparecida, próximo a Igreja Velha.
Pinda
Tratar com Marisa.
V E N D O Te r r e n o
Telefone: 99116quitado – c/250m2
4240 ou 99628-6297
– Portal dos Eucaliptos. Tr.F: 99168- Vendo casa de ração com pet shop.
9546 – Pinda
Rua Marechal DeVENDO terreno –
odoro, 221 - CenCesar Park. Tr.F:
tro - Guaratinguetá.
99168-9546 – Pinda
Telefone: 3132-4672
Casa no São Dimas, ou 98157-0858
2 quartos, sala, coziSalão Modelo, pronha, banheiro, garamoção de mega
gem, quintal. Ótima
Hair, corte 15,00,
localização. Telefoescova a partir de
ne: 99139-5704
1 5 , 0 0 . Te l e f o n e :
Vendo apartamen- 3133-3184
to no Vilage, novo,
Vendo eletrodomés2 quartos, sala 2
ticos e outros produambientes, cozinha,
tos de casa, envio
banheiro, varanda
foto pelo whats. Tecom churrasqueira.
lefone: 98113-5587
R$ 200.00,00. Telefone: 2103-2599 Aluga-se mesas,
ou 99201-2826 ou cadeiras, toalhas,
tampões. Telefo99614-2077
ne: 3126-3661 ou
Vendo casa no Jar99704-2685
dim Esperança, com
3 dormitórios suí- Vendo televisão,
te, sala, cozinha, 2 microondas, gelabanheiros, quintal, deira, fogão, estanducha, churrasquei- tes, bicicleta, cama,
ra, R$ 180.000,00. armário de cozinha.
Telefone: 2103-2599 Telefone: 3126-4628
ou 99118-9494
Ve n d o o u t r o c o
chácara na Colô- Vendo estofado de
nia, com casa boa, tecido cinza, 2 e 3
asfalto.Telefone: lugares, assento e
encosto regulável,
99103-0850.
bom estado, R$
VENDO casa – no800,00. Telefone:
víssima – Andrada
3125-4217
–c/2qtos c/ste, sala,
cozinha, a/serv., ga- Celulares, conserto,
ragem p/2 carros – orçamento na hora.
doc. Ok (a vista ou fi- Telefone: 99777nanciada). Tr. F: (11) 5102 ou 3133-2520
97424-6954 Leusval Vendo impressora
– (11) 99735-7713 epson lx 300, ótimo
E d u a r d o – ( 1 2 ) estado ou troco por
3648-5831 Francis- algo do meu interesco (12) 99211-4848 se. Telefone: 3125Simone – Pinda
5015 ou 99755-1297

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 : VENDO casa – prox.
98134-6101/98197- Vale das Acácias
5270 – Pinda
– Moreira César –c/
VENDO Terreno – 2dorms.,lage e piso.

Vendo uma guitarra
phoenix. R$ 400,00.
Telefone: 997551297

Vendo móveis, louças, máquina brastemp 10k, bandeja
de inox, cristais,
rack, porcelanas,
pc, bike. Telefone:
98183-7757
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

