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O prefeito Isael Domingues e o vereador Fábio Goffi, opostos na política de Pindamonhangaba

Câmara aprova 
“CEI do IPTU 
Extra” em Pinda
Comissão apura legalidade e moralidade de 
cobrança; Isael enfrenta terceira investigação

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou, na última 
segunda-feira, a abertura de 
uma CEI (Comissão Especial 
de Inquérito) para apurar a 
legalidade e a moralidade da 
cobrança do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no) Complementar. Esta é 
a terceira investigação que 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) enfrenta.

No inicio do mês, a Prefei-
tura anunciou que os mora-
dores que realizaram obras 
de ampliação da área coberta 
de seus imóveis e que não 
a comunicaram, terão que 
pagar uma cobrança extra 
do IPTU. O Executivo revelou 
que dos quase setenta mil 
moradias do município, mais 
de 19 mil foram ampliadas 

sem autorização. A medida 
seria uma saída para regula-
rizar a situação dos imóveis. 

A cobrança, que deveria 
ser paga a partir do último 
dia 15, gerou insatisfação 
no município, provocando 
uma “avalanche” de críticas 
ao prefeito Isael. 

Buscando investigar a lega-
lidade da ação do Executivo, 
a Câmara aprovou por una-
nimidade, na última sessão, 
o pedido do vereador Rafael 
Goffi (PSDB) para a abertura 
da CEI, que será presidida 
pelo tucano e que também 
contará com o presidente da 
Câmara, Carlos Magrão (PR) 
e Renato Cebola (PV).  “Essa 
cobrança é inconstitucional. 
O prefeito Isael cometeu um 
grande erro, desrespeitando 
a população. A Comissão 
analisará o assunto e a forma 
que ele foi conduzido pelo 

Executivo. Cobraremos que 
a tarifa seja suspensa e os 
proprietários ressarcidos”, 
explicou Goffi.  

Além de criticar o fato 
da Prefeitura não ter co-
municado previamente os 
moradores sobre a cobran-
ça, o parlamentar revelou 
que diversos proprietários 
estão apontando erros no 
trabalho de identificação, 
feito por imagens de satélite, 
dos imóveis que receberam 
obras de ampliação. “Teve 
morador que recebeu a taxa 
somente porque plantou pés 
de couve. Tem outro caso 
de uma família que colocou 
dois bambus no quintal. 
Muitas cobranças não tem 
sentido algum e a durante a 
CEI também levaremos isto 
em conta”. 

O parlamentar ressaltou 
ainda que o pagamento da 

taxa extra não representa a 
regularização do imóvel, já 
que é necessária a contrata-
ção de um arquiteto para a 
elaboração da nova planta.       

A Comissão terá noventa 
dias para concluir os traba-
lhos, elaborando um relató-
rio final sobre o caso. 

Rotina – Com menos de 
nove meses de mandato, a 
“CEI do IPTU” será a terceira 

contra Isael. 
A primeira, aberta em feve-

reiro, investiga a veracidade 
de um áudio atribuído ao 
secretário de Gabinete da 
Prefeitura, Fabiano Vanone. 
No áudio, uma voz masculina 
usa palavras de baixo calão 
para criticar o município, 
população e a classe política. 
A Comissão, presidida pelo 
vereador Roderley Miotto 

(PSBD), aguarda o resultado 
da perícia do áudio, realizada 
por uma empresa especiali-
zada, para descobrir se Va-
none é o autor da gravação.

Já a segunda CEI, também 
presidida por Miotto, foi 
aprovada em julho e apura 
as condições que levaram 
o Laboratório Municipal a 
prestar um serviço deficitá-
rio à população.

PARA BARRAR A VIOLÊNCIA  |  Com altos índices de criminalidade nos primeiros cinco meses do 
ano, o Vale do Paraíba continua entre as três regiões metropolitanas do estado mais violentas. Modelo em 
cidades como Aparecida e Lorena, três o programa Vizinha Solidária surge como opção para moradores de 
Guaratinguetá. Pág. 3
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Novelis 
abre vagas 
de estágio 
em Pinda

Da Redação
Região

A Novelis abriu trinta 
vagas de estágio nas uni-
dades de São Paulo, Santo 
André e Pindamonhangaba, 
para estudantes de diversos 
cursos de graduação como 
administração, jornalismo, 
ciências contábeis, psicolo-
gia e relações públicas.

A empresa, líder mundial 
em laminados e reciclagem 
de alumínio, tem inscrições 
abertas para o “Ciclo No-
velis 2018” a partir desta 
segunda-feira.

O estágio tem duração de 
um a dois anos. Os jovens 
selecionados terão que de-
senvolver um projeto que 
contribua diretamente para 
o negócio e que possa ser 
implantado em sua área de 
atuação. Para se candida-
tar, é preciso ter formação 
prevista entre dezembro de 
2018 e dezembro de 2019.

O período de inscrições se 
encerra no dia 30 de setem-
bro. Nos meses de outubro 
e novembro serão reali-
zados testes de raciocínio 
lógico, inglês e dinâmicas 
de grupo. As entrevistas 
presenciais acontecerão em 
novembro e os resultados 
começarão a ser divulgados 
no final do mês. Os novos 
profissionais ingressarão na 
Novelis em janeiro de 2018.

O estágio oferece bolsa-
-auxílio, seguro de vida, 
assistência médica e odon-
tológica, vale refeição e vale 
transporte.

Os interessados encon-
tram informações sobre 
graduações e qualificações 
necessárias no site ciclono-
velis.com.br.

Vale recebe 
câmeras do 
Estado

Da Redação 
Região

As 39 cidades da Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba 
receberão câmeras do COI 
(Centro de Operações Integra-
das) para reforçar o sistema de 
monitoramento. A previsão é 
de que os equipamentos sejam 
instalados até o final de 2017. 

O novo projeto contempla a 
instalação de duzentas câme-
ras de vigilância em pontos 
definidos pela Polícia Militar 
de acordo com grau de necessi-
dade e com tecnologia do tipo 
OCR, que permite identificar 
placas de veículos e localizar 
carros roubados ou furtados.

O investimento inicial será 
de R$ 3 milhões e a implanta-
ção depende de abertura de 
licitação por parte do Governo 
do Estado, para aquisição das 
câmeras.

Entre os municípios do Vale, 
São José dos Campos recebe 
o maior número de câmeras, 
sete no total. Em Lorena, serão 
três aparelhos instalados. Já 
Guará pode ter de quatro a 
seis câmeras nas principais 
entradas da cidade.

Antes da inclusão no Sistema 
Detecta do Estado, está sendo 
feita a colocação de cabos de 
fibra óptica, adequados para as 
câmeras. A implantação é feita 
pela empresa Pró Vale.

De acordo com prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva 
(PSB), não há custo para a 
Prefeitura, já que a empresa 
está bancando o trabalho em 
parceria com a EDP São Paulo.  
A previsão é de que os serviços 
sejam encerrados antes do fim 
do ano. A cidade debate ainda 
o projeto municipal de video-
monitoramento na região do 
centro expandido.

Para 2018, a previsão é de 
que a instalação das câmeras 
seja feita entre janeiro e feve-
reiro, assim como uma central 
de videomonitoramento.
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Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

Pindamonhangaba inicia 
construção de centro de 
proteção aos animais 
Obra conta com investimento de R$ 600 mil; local abriga até 120 animais

Nº 1621 – Lucas Gustavo Uchoâs Pereira e Simone da Silva Nunes. Ele, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteiro, nascido no dia 14de maio de 1987, residente e domiciliado Praça 
Dr. Benedito Meireles, 206-apto 201, Centro- Aparecida -SP, filho de José Divino Pereira e Tereza 
Pereira. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 22 de dezembro de 1975, 
residente e domiciliada Rua Jorge Ramos Nogueira, 105, São Sebastião -Aparecida -SP -, filha 
de Noberto da Silva Nunes e Vara Lúcia Nunes. 
Nº 1622 – Adilmar Matias de Paula Junior e Rafaela Stéfani Sampaio Rodrigues. Ele, 
nacionalidade brasileira, auxiliar de laboratório, solteiro, nascido no dia 25 de abril de 1996, 
residente e domiciliado Rua Santa Rita 394, casa 7, Santa Rita, Aparecida -SP, filho de Adilmar 
Matias de Paula e Alessandra Sebastiana de Paula. Ela, nacionalidade brasileira, camareira, 
solteira, nascida no dia 28 de outubro de 1992, residente e domiciliada Rua Santa Rita 394, 
casa 7, Santa Rita, -Aparecida -SP -, filha Edson Rodrigues e Francisca de Souza Sampaio.
Nº 1623 – Oto Cesário Simões Pires e Eliana Fernanda Dias dos Santos. Ele, nacionalidade 
brasileira, administrador de rede, solteiro, nascido no dia 12 de agosto de 1981, residente e 
domiciliado Praça Pasdere Marino Plentz, 29, apto 02, São Roque- Aparecida -SP, filho de 
Oto Noberto Rocha Simões Pires e Maria Parecida Cesário Simões Pires. Ela, nacionalidade 
brasileira, auxiliar de escritório, solteira, nascida no dia 11 de agosto de 1977, residente e 
domiciliada Praça Pasdere Marino Plentz, 29, apto 02, São Roque, -Aparecida -SP -, filha de 
Neusa Maria dos Santos. 
Nº 1624 – Leandro Henrique de Almeida e Shaiane Cristina Maciel da Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido no dia 18 de novembro de 1996, residente 
e domiciliado Rua Sebastião dos Santos, 306- Vila Mariana- Aparecida -SP, filho de Sônia 
aparecida de Almeida. Ela, nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 08 de 
abril de 1990, residente e domiciliada Rua Minervina Rosa,333 –Vila Mariana- Aparecida -SP -, 
filha de Antônio Marcos da Silva e Sheila Cristina Maciel da Silva. 
Nº 1625 – Ernesto José Silva Y Antuña Elache e Claudete Carone. Ele, nacionalidade 
brasileira, comerciante, divorciado, nascido no dia 10 de fevereiro de 1958, residente e domiciliado 
Avenida Zezé Valadão, 358- São Roque- Aparecida -SP, filho de Abrahão Elache e Ada Silva 
Y Antuña Elache. Ela, nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida no dia 12 de 
fevereiro de 1964, residente e domiciliada Rua Luiz Pasin, 152 –Santa Rita- Aparecida -SP -, 
filha de Alfredo Carone e Linda Ferreira Carone. 
Nº 1626 – Diego Manchini Silva e Isabelle Cristine Martins Rodrigues. Ele, nacionalidade 
brasileira, empresário, solteiro, nascido no dia 3 de março de 1989, residente e domiciliado Rua 
Benjamin Arantes, 441- Jardim Paraíba- Aparecida -SP, filho de Hélio Alves da Silva e Ângela 
Francisca Manchini Silva. Ela, nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida no dia 02 de 
agosto de 1991, residente e domiciliada Rua Benjamin Arantes, 441- Jardim Paraíba- Aparecida 
-SP -, filha de Geraldo Luiz Rodrigues e Giorgia Cristine de Oliveira Martins. 
Nº 1627 – Bruno Conceição e Débora Esaela Gascó de Araújo. Ele, nacionalidade brasileira, 
analista logístico, solteiro, nascido no dia 27 de junho de 1983, residente e domiciliado Rua 
Domingos José Dantas, 340- Boa Sorte, Barra Mansa-RJ, filho de Maria Imaculada da Conceição. 
Ela, nacionalidade brasileira, esteticista, solteira, nascida no dia 30 de abril de 1981, residente 
e domiciliada Rua José Vitor Vilela, 98- Ponte Alta- Aparecida -SP -, filha de Benedito Esael De 
Araújo e Ana Maria Garcia Gascó. 
Nº 1628 – Elton Felipe Duarte Lemes e Julia Heloisa dos Santos. Ele, nacionalidade brasileira, 
vendedor, solteiro, nascido no dia 25 de janeiro de 1995, residente e domiciliado Rua Hamilton 
São Paulo Ribas, 754- casa 03, Ponte Alta- Aparecida-SP, filho de Edvaldo da Silva Lemes e 
Miriam Aparecida de Cássia Duarte Lemes. Ela, nacionalidade brasileira, profissão do lar, solteira, 
nascida no dia 22 de fevereiro de 1996, residente e domiciliada Rua Paula Santos,107- Ponte 
Alta- Aparecida -SP -, filha de João Carlos dos Santos e Ana Claudia de Souza Campos.
Nº 1629 – Antônio Fernando da Silva Rodrigues e Suelen Sandra Pereira. Ele, nacionalidade 
brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 16 de junho 1983, residente e domiciliado Rua 
Padre Gebardo, 111- Santa Rita- Aparecida-SP, filho de Maria Rodinéia da Silva Rodrigues. Ela, 
nacionalidade brasileira, solteira, nascida no dia 13 de julho de 1985, residente e domiciliada 
Rua Padre Gebardo, 111- Santa Rita -Aparecida -SP -, filha de Afonso Pereira e Amélia de 
Oliveira Pereira.
Nº 1630 – Lucas Cavalheiro Barbosa e Aline Cristine Figueiredo. Ele, nacionalidade 
brasileira, policial militar, solteiro, nascido no dia 21 de maio de 1985, residente e domiciliado 
Rua Conselheiro Dantas, 22- São Gonçalo- Guaratinguetá-SP, filho de Antônio Luiz Guimarães 
Barbosa e Marcia Maria Cavalheiro Barbosa. Ela, nacionalidade brasileira, técnica de segurança, 
solteira, nascida no dia 7 de julho de 1991, residente e domiciliada Rua Filipo, 10 –apto 405- 
Vila Mariana -Aparecida -SP -, filha de Gilson da Silva Figueiredo e Priscila Aparecida Ramos 
Figueiredo. 
Nº 1631 – Yago Rodrigues Viotti da Silva e Joice Helena Morais dos Santos Gomes. Ele, 
nacionalidade brasileira, auxiliar gráfico, solteiro, nascido no dia 27 de abril de 1992, residente e 
domiciliado Alameda Silvio de Almeida, 80- Santa Rita- Aparecida-SP, filho de Diniz Francisco da 
Silva e Débora Rodrigues Viotti. Ela, nacionalidade brasileira, depiladora, solteira, nascida no dia 
31 de maio de 1984, residente e domiciliada Alameda Silvio de Almeida, 80- Santa Rita -Aparecida 
-SP -, filha de Manoel Antônio dos Santos Gomes e Sibele Adans Morais dos Santos Gomes.
Nº 1632 – Fabio de Oliveira Costa e Vanessa Gomes Ribeiro. Ele, nacionalidade brasileira, 
supervisão de elétrica, divorciado, nascido no dia 07 de maio de 1975, residente e domiciliado 
Rua Leopoldo Macedo, 319- Ponte Alta- Aparecida-SP, filho de Carlos Henrique de Oliveira 
Costa e Isabel Marcondes de Oliveira Costa. Ela, nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, 
nascida no dia 18 de março de 1985, residente e domiciliada Rua Leopoldo Macedo, 319-Ponte 
Alta-Aparecida -SP -, filha de José Tarcísio Ribeiro e Maria da Conceição Gomes Ribeiro.
Nº 1633 – Jeferson Willian de Moura e Carina Alves dos Santos. Ele, nacionalidade brasileira, 
montador de quadro, solteiro, nascido no dia 25 de março de 1980, residente e domiciliado 
Travessa Maestro Oscar Lorena 16 fundos- São Roque, Aparecida-SP, filho de Joaquim Manoel 
de Moura e Elisete Aparecida de Jesus Alves de Moura. Ela, nacionalidade brasileira, solteira, 
empregada doméstica, nascida no dia 08 de março de 1982, residente e domiciliada Travessa 
Maestro Oscar Lorena 16 fundos- São Roque, Aparecida-SP, filha de Marco Antônio dos Santos 
e Maria Aparecida Alves dos Santos.
Nº 1634 – Roberson Cesar Pereira e Marilene da Silva Oliveira. Ele, nacionalidade brasileira, 
servente, solteiro, nascido no dia 01 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Benedito 
Garcia dos Reis, 225, Aparecida-SP, filho de Carlos Alberto Pereira e Marlene Aparecida Ferreira 
Pereira. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 08 de outubro de 1984, 
residente e domiciliada Rua Benedito Garcia dos Reis, 225, Aparecida-SP, filha de José Maria 
de Oliveira e Geraldina Donizetti da Silva Oliveira.
Nº 1635 – Jairo Francisco Soares e Tatiane Angeli Oliveira Costa. Ele, nacionalidade 
brasileira, gerente de loja, solteiro, nascido no dia 3 de julho 1985, residente e domiciliado Rua 
José Carlos, 81, Santa Luzia, Aparecida-SP, filho de Alaor Rodolfo Soares e Maria de Lourdes 
Soares. Ela, nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida no dia 28 de julho de 
1985, residente e domiciliada Travessa Salomão Boueri, 52, casa 02, Santa Rita, Aparecida-SP, 
filha de Oscar José Costa e Maria Goretti Oliveira Costa. 
Nº 1636 – Jonas Estrela Rolim e Adriana Janaina Olímpio da Conceição. Ele, nacionalidade 
brasileira, balconista, divorciado, nascido no dia 10 de janeiro de 1986, residente e domiciliado 
Rua Irbis Ferreira Vieira, 263, Pedro Leme, Roseira -SP, filho de Joaquim Rolim e Rosinete 
Estrela Dantas Rolim. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, divorciada, nascida no dia 14 de 
outubro de 1975, residente e domiciliada Rua Horácio de Morais, 23, São Roque-Aparecida-SP, 
filha de José da Conceição e Benedita Olímpia da Conceição.
Nº 1637 – Caio Cesar Molina Nogueira da Costa e Milena Cristine Marques dos Santos. 
Ele, nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido no dia 05 de novembro de 1990, 
residente e domiciliado Rua Professor Eliseu Chagas, 12, Jardim Paraíba, Aparecida -SP, filho 
de Affonso Cesar Nogueira da Costa e Adriana Proença Molina da Costa. Ela, nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida no dia 30 de novembro de 1993, residente e domiciliada 
Avenida Juvenal Arantes, 609 Jardim Paraíba- Aparecida-SP, 23, São Roque-Aparecida-SP, 
filha de Adenilson Vieira dos Santos e Kelly Cristine Marques dos Santos.
Nº 1638 – Benedito Donizete de Campos e Maria de Lourdes Batista Felix. Ele, nacionalidade 
brasileira, eletricista, solteiro, nascido no dia 08 de junho de 1978, residente e domiciliado Rua 
Aristeu Venerando, 141, Aroeira-Aparecida -SP, filho de Flavina Euclides de Campos. Ela, 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 12 de janeiro de 1979, residente e 
domiciliada Rua Maria do Carmo França Barreto, 388, Ponte Alta- Aparecida-SP, 23, São Roque-
Aparecida-SP, filha de João Batista dos Santos e Josefa Cazé da Silva Batista.
Nº 1639 – Thiago Massami Oikawa e Brenda Gisleine Luiz.  Ele, nacionalidade brasileira, 
pintor, solteiro, nascido no dia 25 de agosto de 1986, residente e domiciliado Rua 1º de maio, 
230, Santa Luzia -Aparecida -SP, filho de Celso Jun Oika Wa e Marcilene do Amaral Oikawa. 
Ela, nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 13 de novembro de 1999, 
residente e domiciliada Travessa Irineu Naldi, 54, Centro-Potim-SP, filha de Rogério Viana da 
Cruz e Maria Roseli Luiz.
Nº 1640 – Thiago Felipe dos Santos Assis e Luciana Oliveira de Andrade.  Ele, nacionalidade 
brasileira, pedreiro, solteiro, nascido no dia 21 de junho de 1984, residente e domiciliado Rua 
Santa Rita, 565, Santa Rita -Aparecida -SP, filho de Antônio Francisco de Assis e Maria Aparecida 
dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida no dia 03 de outubro de 
1984, residente e domiciliada Rua Santa Rita, 565, Santa Rita-Aparecida-SP, filha de José 
Laércio de Andrade e Maria Lucia de Oliveira Andrade. 

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

 Editais Proclamas — Aparecida

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
Leilão Nº 0053/2017/CPA/BU

Relação detalhada dos imóveis e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou 
utilizar recursos do FGTS, deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o 
caso, antes do prazo estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 30/08/2017 aos cuidados do Leiloeiro 
cópias autenticadas do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em 
qualquer unidade da Sodré Santoro Leilões - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 1 de setembro de 2017 às 14 horas 
 Local: Marginal da Via Dutra, Km 224 - Vila Augusta - Guarulhos - SP

••LOTE 25 - GUARATINGUETÁ /SP - RUA DOUTOR MARTINIANO N. 46 APTO. 1 - B. CENTRO - APARTAMENTO, 90, 
3M² DE ÁREA TOTAL, 90, 3M² DE ÁREA PRIVATIVA, 3 QTS, A. SERV, WC, SL, DCE, COZINHA, MATRÍCULA Nº 3.291 - 
1º CRI DE GUARATINGUETÁ/SP. VAGA DE GARAGEM NÃO CONSTA NA MATRÍCULA. COM AÇÃO JUDICIAL Nº 0000615-
85.2016.4.03.6118 - 1ª VF DE GUARATINGUETÁ/SP. SOMENTE À VISTA. SEM UTILIZAÇÃO DE FGTS. SEM PARCELAMENTO. 
IPTU 0101301101. - (OCUPADO) - VALOR DE VENDA: R$ 398.724,63
••LOTE 31 - LORENA /SP - RUA ERENDY NOVAES FERREIRA N. 126 LT 06 E PARTE LT 05, QD 5 - B. CENTRO - CASA, 444, 
06M² DE ÁREA TOTAL, 444, 06M² DE ÁREA PRIVATIVA, 630M²DE ÁREA DO TERRENO, 2QTS, VARANDA, A. SERV, 4SUÍTES, 
2WCS, CHURRASQUEIRA, 3SLS, LAVABO, SACADA, COZINHA, 2 VAGAS DE GARAGEM, MATRÍCULA Nº 20.604 - 1º CRI DE 
LORENA/SP. IPTU 0001007800001100. - (OCUPADO) - VALOR DE VENDA: R$ 525.000,00

Obra para a construção de unidade do Cepatas, no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba; investimento em centro é de R$ 600 mil

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Com um investimento de 
aproximadamente R$ 600 
mil, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba iniciou nesta 
semana a construção do 
Cepatas (Centro de Proteção 
e Atendimento aos Animais). 
O local, que terá capacidade 
para abrigar até 120 cães 
e gatos, será construído no 
interior do Parque da Cidade. 

De acordo com o diretor do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana, o Cepatas 
será responsável por abrigar 
animais que foram retirados 
da rua por representarem 
ameaça à população, como 
ataques e doenças. O prédio, 

que contará com uma área 
construída de 1 mil m², terá 
18 canis, sendo  qua-
tro destinados para animais 
prenhes. 

Também serão construídas 
áreas livre para atividades 
físicas, clínica cirúrgica, con-
sultório, sala de repouso e 
de internação. “Nossa ex-
pectativa é que a obra seja 
concluída em até um ano. Ela 

simbolizará um avanço em 
nossa estrutura de trabalho. 
Nos últimos anos, houve um 
aumento considerável de 
animais, que representam 
riscos, circulando pelo muni-
cípio. Acreditamos que isso se 
deve ao fato de muitos donos 
decidirem abandona-los”, 
explicou Lamana.

O prefeito, Isael Domingues 
(PR), ressaltou a importância 

da implantação do Cepatas. 
“Nossa intenção é melhorar 
o acolhimento e a maneira 
como  os animais abandona-
dos são tratados. Isso tam-
bém é um trabalho de saúde e 
prevenção. O Cepatas será um 
centro de serviços de zoono-
ses e de todo o atendimento 
necessário aos animais, para 
que possam ser colocados 
para a adoção”.

Foto: Divulgação
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Vizinhança Solidária se torna mecanismo 
da PM para frear crimes em Guaratinguetá

Guará adquire novo software 
de gestão da saúde para 
agilizar consultas e exames

Capitão Nogueira acredita que aproximação da população junto 
à Polícia Militar pode auxiliar no combate ao crime na cidade

Sistema é integrado ao Cross e permite acesso aos dados dos 
pacientes; ambulatório de saúde mental em novo endereço

Viaturas da Policia Militar durante operação especial para combater criminalidade em Lorena; região assuste pelo número de homicídios

Atendimento na Rede Pública de Guará; Secretaria de Saúde implanta software para reforçar setor

Estéfani Braz
Guaratinguetá

Após oito meses do início 
de gestão, a Secretaria de 
Saúde de Guaratinguetá 
continua tendo entre as 
principais dificuldades as 
reclamações relacionadas 
à marcação de consultas e 

exames. Na última semana, 
duas alterações foram anun-
ciadas pela Prefeitura.

A primeira mudança é 
com relação ao ambulató-
rio da saúde mental, que 
passará a funcionar, a partir 
do dia 21 de agosto, na Rua 
José Castro e Silva, nº40, no 
bairro Vila Alves. 

De acordo com a chefe da 
pasta, Maristela Siqueira 
Macedo, a alteração de 
endereço atenderá a uma 
determinação judicial. “A 
primeira foi levar o medi-
camento para uma guarda 
responsável, porque são 
psicotrópicos, e a gente fez 
uma parceria com os Irmãos 
Altino e hoje ele cumpre 
todas as necessidades da 
legislação para essa entrega 
de medicamentos.”

A segunda modificação 
é com relação à aquisição 
de um software para ges-
tão de dados da saúde. O 
novo sistema, integrado ao 
CROSS (Central de Regula-
ção de Ofertas de Serviços 
da Saúde), permitirá acesso 

a todos os dados de pacien-
tes, gerenciar medicamen-
tos e insumos, transporte 
e regulação de vagas para 
consultas, exames e proce-
dimentos. 

A secretaria afirmou que 
o programa agilizará os 
atendimentos e ajudará na 
economia dos cofres públi-
cos. “O software cria um 
prontuário eletrônico de 
toda vida do paciente, o que 
facilita a circulação dele na 
rede pública, na realização 
de exames e tudo mais.”

Maristela informou ainda 
que o prazo para implanta-
ção do sistema é de um ano, 
mas conforme a instalação 
for ocorrendo nas unidades 
de saúde do municipio, o 
funcionamento também será 
iniciado. “Neste momento, 
a secretaria está providen-
ciando pontos de internet, 
computadores e tudo mais, 
para todos os profissionais.” 

Com a assinatura do con-
trato, a empresa deverá 
iniciar a implantação ainda 
no mês de agosto. 

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba

Com altos índices de cri-
minalidade nos primeiros 
cinco meses do ano, o Vale 
do Paraíba continua entre 
as três regiões metropoli-
tanas do estado mais vio-
lentas. Modelo em cidades 
como Aparecida e Lorena, 
três o programa Vizinha 
Solidária surge como opção 
para moradores de Guara-
tinguetá. Segundo a Polícia 
Militar, os bairros Village 
Santana, Cooperi e BNH já 
aderiram ao programa.

O programa funciona 
como elo entre a PM e os 
moradores. Os vizinhos se 
comunicam por meio de 
grupos de aplicativos de 
mensagens instantâneas e 
informam os militares sobre 
ocorrências, movimenta-
ções estranhas e pontos 
deficitários com relação a 
segurança naquele deter-
minado bairro.

Para o Capitão da PM de 
Guaratinguetá, Geraldo No-
gueira, a adesão dos bairros 
da cidade pode auxiliar no 
trabalho da Polícia Militar. 
“A gente quer trabalhar com 
a vizinhança de uma forma 
gradual ou bem-feita. É uma 
retomada de uma filosofia 

de cuidado de pessoas com 
pessoas na qual a gente 
confia muito”, respondeu.

As ocorrências na região, 
de um modo geral, estão 
ligadas ao tráfico de drogas. 
Em Guaratinguetá não é di-
ferente. Foram registradas 
55 ocorrências diretamen-
te ligadas ao comércio de 
entorpecentes até maio. In-
diretamente, juntam-se aos 
dados os cinco homicídios 
registrados no quinto mês 
do ano, já que as mortes ti-
veram ligação com o tráfico 
segundo a Polícia Civil.

Entre roubos e furtos na 
cidade, já foram registradas 
mais de mil ocorrências. 
Foram 24 veículos roubados 
no ano e os registros de 
furtos de veículos passam 
dos 50 casos. Outro índice 
alto é o relacionado a por-
te ilegal ou apreensão de 
armas de fogo. Somadas as 
duas estatísticas, chegam a 
33 casos neste ano.

“Em todos os lugares que 
a comunidade tem a apro-
ximação junto à Polícia 
Militar, o indicador criminal 
cai. O que a gente tenta fa-
zer é justamente recuperar 
esse diálogo, que era muito 
comum no passado, mas que 
a modernidade acabou nos 
afastando dele”, concluiu o 
capitão.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Arquivo Atos
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Eletricista residen-
cial,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 
ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral 
é com o expressi-
nho mineiro. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Montador de mó-
veis.  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone: 99627-
5443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói 
sua casa, faz refor-
mas, encanados, 
pintor. Falar com 
Pedro no telefone: 
99606-2419
Contrata-se ven-
dedora na LJ rou-
pa feminina. Envie 
currículo com foto 
no email curricu-
lummm2016@hot-
mail.com
O hospital materni-
dade Frei Galvão 
está contratando 
para Serviços Ge-
rais. Telefone: 3128-
3800
Contra ta-se far -
macêutico (a) para 
Guaratinguetá. Con-
tato novaopcaod@
gmail.com
Montador de moveis 
em geral. Tratar com 
Rafael. Telefone: 
99130-5888
Frete, mudanças e 
carretos em geral, 
expressinho mineiro, 
em toda região e ca-
pital. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Limpa-se terrenos, 
chácara,  p lanta, 
grama e vende 6 
alqueires com casa, 
na estrada Guará  
e Cunha Telefone: 
99612-4314
Pedreiro, obras, ges-
so, pintura, elétrica, 
telhado, hidráulica, 
serviços gerais. Te-
lefone: 98158-9119 
ou 98835-3779
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-
nha, organizamos 
sua festa. Telefo-
ne: 3013-5768 ou 
99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefone: 
3133-2141
Manicure e pedicure 
a domicilio. Telefo-
ne: 3125-6543 ou 
99680-0056
Vende-se um res-
taurante em Apare-
cida, não tem luva, 
montado, só entrar e 
trabalhar. Ligar apos 
as 16h no telefone: 
99783-1190
Vendo confecção de 
uniformes em Lo-
rena, grande, com 
cartela de clientes.  
Valor 70.000.00. Tel: 
99767-9261
Vendo Padaria do 
Portal, estudo pro-
postas, ent + dividas. 
Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473
Aluga-se loja na 
galeria Pasin. Falar 
com Priscila. Telefo-
ne: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 

Vendo Corsa Clas-
sic, 2006, preto ou 
troco por carro de 
menor valor. Telefo-
ne: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, ver-
melho, 2 portas, ar 
condicionado, 2006, 
Valor R$ 14.500,00. 
Telefone: 3126-1576 
ou 99759-4556. Fa-
lar com Ney
Vendo fusca, ano 
1983 .  Va lo r  R$ 
4.500,00. Telefone: 
99756-4241
Vendo ou troco gol 
bola, ano 1996, 1.0 
plus. Telefone: 3125-
8765 ou 99736-9209
Vendo corsa wind, 
1.0, azul, documen-
to ok, duas portas, 
em bom estado, 
ano 1996. Valor R$ 
6.800,00. Telefo-
ne: 2103-0860 ou 
99169-4073
Vendo moto 125 
fan, ano 2008, tudo 
ok, preta. Telefo-
ne: 99776-6844 ou 
98831-9839
Vendo BIZ 125, ano 
2013, partida elétri-
ca, com 14.000km. 
Telefone: 99736-
9209
Ve n d o  Ya m a h a 
NMAX 160 abs, 
vermelha, 1700km. 
R$ 12.000,00. 2 ca-
pacetes de brinde. 
Falar com Caique 
99786-0322
Ve n d o  S a h a r a 
para trilha, pneus 
biscoito, leilão. R$ 
1.800,00. Telefone: 
3125-8764
Ve n d o  T r i c i c l o 
VW1600, em bom 
estado, pneu novo, 
documento ok. Fa-
lar com Fábio fone: 
9 9 2 0 7 - 6 5 4 9  o u 
99719-9161
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 MI ano 97 -2 
p ts  –  prata .  R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kadet GLS 
2.0 ano 98 – comple-
to – R$ 11.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Siena Fire 
1.0 ano 2012 – R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire ano 2008 – 4 
pts. R$ 14.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m b i 
STD ano 97 – R$ 
10.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Fiat Punto 
a1.4 ano 2010. R$ 
24.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Palio Fire 
ano 2008 – 4 pts. R$ 
15.500,00, Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2012 – R$ 
37.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2010 – R$ 
34.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda NXR 

150 Bros ES ano  
2011.R$ 6.900,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Hyndai H1 
Starex Diesel ano 
2003 – prata – R$ 
37.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Jetta Va-
riant 2.5 ano 2008 
– completo – preto 
– automático. R$ 
33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan Joy 1.0 flex – 
prata. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Renaul t 
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 F io r i no 
Furgão 1.3 fire ano 
2012 –branco. R$ 
23.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno 1.0 
ano 2006 – 2pts – 
flex – branco. R$ 
11.900,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Tucson  
GLS automát ico 
ano 2010 – preta – 
R$ 33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Strada 1.3 
fire ano 2011 – bran-
co – R$ 21.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Volvo XC 60 
3.0 Tawd ano 2010 – 
preta – automático. 
R$ 59.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Kombi lo-
tação Flex 1.4 ano 
2009 –branco. R$ 
20.800,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer 
XLT 4x2 ano 97 – 
G – R$ 14.500,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.6 
ano 88 – A – dou-
rado – R$ 4.300,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO CG 150 
Fan ESI ano 2012 
– vermelha – R$ 
5.500,00.  Tr.  F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Caminhão 
2013 ano 81 – Die-
sel. Tr.F: 98301-
3434 - Pinda

VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Spacecross  
ano 2012 – com-
pleta – flex – bran-
co – único dono. 
R$ 34.000,00. Tr. F: 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m -
bi STD ano 1997. 
R$ 10.500,00. Tr. 
F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
Negocio de ocasi-
çao - vendo Voya-
ge 2011 - completo 
1.0, cor prata, preço 
de tabela - contato 
3152-3601
Vende-se fox 1.6, 4 
portas, preto, com-
pleto, ano 2011. Tra-
tar 99161-6344
Vendo ou  t roco 

Aluga-se casas com 
2 quartos,  sala, 
cozinha. Valor R$ 
700,00. Telefone: 
3126-2791
Alugo casa nova no 
bairro São Dimas, 
com 1 quarto, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$ 
550,00. Tratar no 
telefone: 3125-3748
Alugo Chácara com 
piscina, campo fute-
bol, grama, cozinha 
completa, Telefone: 
3125-3526
Aluga-se casa, 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro, 
edícula, garagem. 
Telefone: 3132-7105 
ou 3132-7106
Aluga-se ótimo pon-
to comercial na rua 
São Francisco em 
Guaratinguetá. Valor 
4.000,00. Telefone: 
99748-8343
Apartamento em Lo-
rena, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, va-
lor 15.000,00. Tele-
fone: 99703-3852 ou 
3133-5688
ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  c a s a  – 
Ubatuba/100mt da 
praia Pereque Açu. 
Aceito cartão em 
até 5 vezes. Tr.F: 
3642-7176/99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
centro/Pinda – ideal 
p/idosos, aposen-
tados e solteiros – 
com ou sem mo-
bilía – agua e luz 
incluso. Tr.F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
(quarto/coz., banh.) 
i n c l u s o  á g u a /
luz. Tr. F: 99211-
3533/98267-5482 
– Pinda
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Apto – ca-
pacidade 5 pessoas 
– Prox. Ao Aqua-
rio/Ubatuba. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
ALUGO Kitnet – 
Quadra Coberta – 
ao lado da padaria 
Panedoro. Ter.F: 
3522-4088/98214-

meu visual. Conta-
to, apenas whats: 
99608-9921
Procuro pessoas 
para formar parce-
ria na revenda de 
meus produtos. Lu-
cro certo. Telefone: 
98141-1146 ou 11-
996557-0163
Vende-se casa lo-
térica, blindada e 
licitada, em Apareci-
da. Telefone: 99712-
9695
Precisa-se de ma-
nicure e cabeleirei-
ra com experiência 
para trabalhar no 
centro de Guará - 
Fixo mais porcen-
tagem. Telefone: 
3133-1571
Multifuncional em 
busca de novos 
c o n s u l t o r e s  n a 
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 piz-
zaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 960.00 
= Cesta basica R$ 
120.00. Telefone: 
98157-9116
Ofereco para fazer 
faxina ou cuidar 
de idoso final de 
semana. Telefo-
ne: 3122-1090 ou 
99143-0245 Falar 
com Sueli
Precisa-se de far-
macêu t i ca  pa ra 
drogaria em Guará. 
Tratar com Mayara 
no telefone: 99609-
7527 ou novaop-
caod@gmail.com
Precisa-se de me-
cânico de automó-
vel, experiência, 
URGENTE! Telefo-
ne: 3122-1972 ou 
99677-5999
Contrata-se cozi-
nheira com experi-
ência e recomenda-
ção para trabalhar 
em Aparecida. Tele-
fone: 3105-7859 ou 
99764-8630
Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-3245 
ou 99198-2220
Eletricista residen-
c ia l ,  i ns ta lação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço de 
pedreiro, colocação 
de azulejos, refor-
mas em geral. Te-
lefone: 98139-6121
Fretes pequenos, 

Cic lopark,  ret i ra 
sua bike, conserta 
e entrega. Telefo-
ne: 3122-5524 ou 
99758-1180
Vende-se máquina 
de fazer chinelos 
e personalização. 
Interessados ligar 
9 9 7 3 9 - 0 9 0 3  o u 
99603-3733
Vendo ponto de loja 
em Aparecida, pró-
ximo a Igreja Velha. 
Tratar com Marisa. 
Telefone: 99116-
4240 ou 99628-6297
Vendo casa de ra-
ção com pet shop. 
Rua Marechal De-
odoro, 221 - Cen-
tro - Guaratinguetá. 
Telefone: 3132-4672 
ou 98157-0858
Salão Modelo, pro-
moção de mega 
Hair, corte 15,00, 
escova a partir de 
15,00.  Telefone: 
3133-3184
Vendo eletrodomés-
ticos e outros produ-
tos de casa, envio 
foto pelo whats. Te-
lefone: 98113-5587
Aluga-se mesas, 
cadeiras, toalhas, 
tampões. Telefo-
ne:  3126-3661 ou 
99704-2685
Vendo televisão, 
microondas, gela-
deira, fogão, estan-
tes, bicicleta, cama, 
armário de cozinha. 
Telefone: 3126-4628 
ou 99118-9494
Vendo estofado de 
tecido cinza, 2 e 3 
lugares, assento e 
encosto regulável, 
bom estado,  R$ 
800,00. Telefone: 
3125-4217
Celulares, conserto, 
orçamento na hora. 
Telefone: 99777-
5102 ou 3133-2520
Vendo impressora 
epson lx 300, ótimo 
estado ou troco por 
algo do meu interes-
se. Telefone: 3125-
5015 ou 99755-1297
Vendo uma guitarra 
phoenix. R$ 400,00. 
Telefone: 99755-
1297
Vendo móveis, lou-
ças, máquina bras-
temp 10k, bandeja 
de inox, cristais, 
rack, porcelanas, 
pc, bike. Telefone: 
98183-7757
Vendo maquinário 
completo de pada-
ria. Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473
Vendo freezer, 1 
tampa, frigodar, ge-
ladeira, microondas, 
máquina de lavar, 
camara f r ia  pre 
moldada. Telefone:  
99777-6288
Alugo cama elástica 
e piscina de boli-

nhas, os melhores 
pacotes para festas. 
Telefone: 98163-
8421
Compro sucata do 
seu quintal. Telefo-
ne: 3125-2979
Vendo carrinho de 
churrasquinho, R$ 
450,00. Telefone:  
98100-0053
VENDO Fi lhotes 
Poodle Toy. Tr.F: 
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas 
para lage de forro 
tam. 3 x 0,50cm. Tr. 
F: 3645-2553 – Pin-
da
VENDO Porta de 
a l u m í n i o  n o v a 
80x210 – lado es-
querdo. Tr.F: 99156-
5929/99252-5612 
– Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango. Tr.F: 
99602-5190/ 99237-
9790 – Pinda
VENDO Pedra de 
Rio. Tr.F: 99103-
5458 – 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: 99100-
2468 – Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
bordar – bom estado 
. Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO moto elétri-
ca infantil – homem 
aranha – semi-nova. 
Tr. F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Aparelho  
Smartphone Sam-
sung Galaxy Win 2 
Duos SM-G360B. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
Vendo maquina fo-
tográfica sony, óti-
mas fotos e filmes, 
completa. Telefone: 
99143-5829
VENDO máquina 
industrial costura 
reta – Marca bro-
ther . valor real R$ 
10.000,00 vendo por 
R$ 4.000,00. Tr. F: 
3643-6409 -  Pinda
VENDO Geladeira 
410 lts cleam duplex 
– Brastemp. Tr.F: 
3648-5694 – Pinda
VENDO TV Semp-
Toshiba – HDMI. 
Tr.F:   98171-6295 
– Pinda
VENDO bike quadro 
19 aro 29  24v – kit 
shimano – aluminio 
– amortecedor – raio 
inox – preto. Aceito 

5463 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
Ubatuba/Praia Te-
nório – Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO Casa – Ipê 
II c/5 cômodos. Tr.F: 
99252-9259 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/2dor-
ms. ,  s /garagem. 
Tr.F: 98129-6387 - 
Pinda
VENDO apto – Cris-
pim – Edif. Pedra 
Bonita. R$ 115 mil – 
aceita financiamen-
to, Tr.F: 99181-2249 
– Pinda
VENDO 2 Terrenos 
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 – 
R$ 90 mil cada. Tr.F: 
99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa – Ci-
dade 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: 99626-
3775/98210-9375 
– Pinda
VENDO Chácara 
c/2000m2 – Man-
dú – 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) 
99677-2713/99769-
6132 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa c/ terreno 5x25 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., banh.,copa/
coz., sala, garagem 
p/2 carros. Tr.F: 
99186-6523 – Pinda
VENDO Ter reno 
c/250m2 – Arareta-
ma – murado – doc.
ok, boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 
Pinda
VENDO Casa  – 
recém construída 
– terreno c/125m2 
– c/2dorms., s/1 
ste,sl, coz.america-
na, banh, garagem-
p/2carros. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99764-4508/3648-
5348 – Pinda
VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., ga-
ragem p/2 carros 
– doc. Ok (a vis-
ta ou financiada). 
Tr. F: (11) 97424-
6954 Leusval – (11) 
99735-7713 Edu-
ardo – (12) 3648-

5831 Francisco (12) 
99211-4848 Simone 
– Pinda
VENDO 2 casas 
– área de 500m2 
– Cruz Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO Terreno – 
Mandu – 1.000m2 
– local alto – plano – 
frente p/serra. Tr.F: 
99708-2470/98161-
6070/99220-2262 
– 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
VENDO Sítio – Pi-
nhão do Borba – 
casa c /2dorms. , 
sala, coz., 3 banhei-
ros, horta,  pomar 
formado, churrasq., 
água demina – 2 
poços artesianos, 
campo de futebol, 
ribeirão, etc., área 
12.200m2.  Tr.F : 
98134-6101/98197-
5270 – Pinda
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.800m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/500m2 
– escrit.ok, aceito 
carro/camionete/ca-
minhão como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99792-7094 – Pinda
VENDO Casa – Ma-
ricá – 5 cômodos, td 
em lage, semi-no-
va, terreno c/escri-
tura. Tr.F: 99175-
2418/99199-1773 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
VENDO Terreno 
quitado – c/250m2 
– Portal dos Euca-
liptos. Tr.F: 99168-
9546 – Pinda
VENDO terreno – 
Cesar Park. Tr.F: 
99168-9546 – Pinda
Casa no São Dimas, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, quintal. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99139-5704
Vendo apartamen-
to no Vilage, novo, 
2 quartos, sala 2 
ambientes, cozinha, 
banheiro, varanda 
com churrasqueira. 
R$ 200.00,00. Te-
lefone: 2103-2599 
ou 99201-2826 ou 
99614-2077
Vendo casa no Jar-
dim Esperança, com 
3 dormitórios suí-
te, sala, cozinha, 2 
banheiros, quintal, 
ducha, churrasquei-
ra, R$ 180.000,00. 
Telefone: 2103-2599
Vendo ou  t roco 
chácara na Colônia, 
com casa boa, asfal-
to.Telefone: 99103-
0850.

VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., ga-
ragem p/2 carros – 
doc. Ok (a vista ou fi-
nanciada). Tr. F: (11) 
97424-6954 Leusval 
– (11) 99735-7713 
Eduardo  –  (12 ) 
3648-5831 Francis-
co (12) 99211-4848 
Simone – Pinda
VENDO casa – prox. 
Vale das Acácias 
– Moreira César –c/
2dorms.,lage e piso. 
Tr.F: 99108-3727 
– Pinda
V E N D O  A p t o  – 
CDHU c/escritura 
- Azeredo – 1º andar 
– c/2dorms.. Tr.F: 
99108-3727 – Pinda
VENDO casa – Bela 
Vista – de R$ 220 
mil por R$ 170 mil 
a vista – 72m2 de 
construção. Tr.F: 
99745-2956/3527-
3857 – Pinda
VENDO Celta ano 
2007/2008 Life 1.0 
– prata – GNV Flex – 
básico – 2 pts. Abai-
xo tabela. Falicito 
pagamento cartão. 
Tr.F: 99720-4895 – 
Pinda
VENDO Apto Uba-
tuba/Praia Itaguá 
- R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr. F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO ou TRO-
CO casa c/3dorms., 
s/1 ste com sacada 
,banh.social, lavan-
deria e escritório, 
(na parte de cima), 
por apartamento de 
menor valor. O valor 
da casa é 250 mil. 
Tr. direto c/proprie-
tário F: 99205-7171 
whatz - Pinda 
ALUGO Apto –  Uba-
tuba/Itagua  - c/2 
dorms., sala, coz., 
banh. á/serv. Tr.F:  
99731-8448 – Pin-
da ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
U b a t u b a / Te n ó -
r io – 200mts da 
praia. Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO KITNET – 
centro/Pinda – p/
idosos, aposenta-
dos, solteiros, ape-
nas 1 pessoa, água/
luz inclusos no alu-
guel . Tr. F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba/Pereque-Açu – 
Aceito cartão em até 
5 vezes. Tr. F: 3642-
7176/99173-5058/ 
99707-4226 – Pinda
ALUGO sala c/mo-
bília de escritório, 
tudo novo,c/ar con-
dicionado, 4º andar 
– Ed. Smart Office 
(ao lado da OAB) 


