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Feira de Aparecida, em frente ao Santuário Nacional, área de maior fluxo de turistas religiosos; proposta de tarifa gera polêmica na cidade

Na ordem: a vice-prefeita Marietta Bartelega, o prefeito Fábio Marcondes e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, durante assinatura de convênios

Lorena espera terraplanagem 
do Sesi para início de setembro
Marcondes e Marietta se reúnem com Skaf para debater escola, que deve atender quase quatrocentos alunos

Lucas Barbosa
Lorena

O presidente da Fiesp (Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf (PMDB), revelou na úl-
tima terça-feira a abertura 
do processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pela 
construção da escola do Sesi 
(Serviço Social da Indústria) 
em Lorena. A expectativa é 
que a terraplanagem do terre-
no seja iniciada em setembro.

O anúncio ocorreu duran-
te uma reunião entre Skaf, 
o prefeito de Lorena Fábio 
Marcondes (PSDB) e sua vice 
Marietta Bartelega (PMDB) na 
sede da Fiesp em São Paulo. 
“O Skaf explicou que está 
realizando a tomada de pre-
ços para concluir o processo 
licitatório. Pelo que nos foi 

passado, o colégio começará 
a ser construído em fevereiro 
do ano que vem, sendo conclu-
ído em um prazo de até seis 
meses”, explicou Marietta. 

O prédio será construído em 
uma área de 20 mil m², ava-
liada em quase R$ 3 milhões, 
doada pela família da vice-
-prefeita em 2012. O investi-
mento da Fiesp será de R$ 22 
milhões e a contrapartida do 
Município será a construção 
do acesso e a pavimentação do 
trecho, que ficará localizado 
na avenida Epitácio Santiago.

A expectativa é que o com-
plexo educacional atenda 
370 alunos e gere oitenta 
empregos diretos. “A cons-
trução do Sesi de Lorena será 
um projeto inovador. Temos 
muito carinho pela cidade, e 
os estudantes merecem essa 
nova estrutura”, ressaltou 
Skaf.

Foto: Divulgação PML

Taxa do turista é discutida na Câmara de Aparecida
Proposta enviada pela Prefeitura cria cobrança voluntária por visitante hospedado na cidade

Lucas Barbosa
Lorena

O polêmico projeto da Pre-
feitura de Aparecida que cria 
a o Sistema Municipal de Con-
trole de Visitação Turística, 
ou seja, uma taxa de R$3 por 
pessoa hospedada em hotéis 
da cidade, continua sendo 
analisado pelos vereadores. A 
matéria seguiu para comissões 
e continua alvo de críticas de 
boa parte da população.

Sem prazo para ser votado, 
a proposta contou com texto 
substitutivo, onde a adminis-
tração estipulou que o reco-
lhimento do valor seria facul-
tativo, e não mais obrigatório 
como na redação original.

A adesão voluntária à tarifa 
fez com que o projeto ganhas-
se força na Casa. O vereador 
Marcelo Marcondes (PV), da 
base aliada ao prefeito, se po-
sicionou favorável à aprovação 
da medida nos moldes apre-
sentados pela Prefeitura. “Eu 
sou favorável, uma vez que a 
contribuição é voluntária, por-
que é uma forma das pessoas 
que nos visitam contribuiem 
com o desenvolvimento da 
nossa cidade. Precisamos 
desse recurso para termos 
infraestrutura adequada”. 

Para o secretário de Ad-
ministração, Domingos Leo 
Monteiro, a mudança reflete o 
trabalho de participação social 
que o prefeito tem desenvolvi-
do ao longo da gestão. “Dentro 
do projeto de lei, o voucher 
é uma questão voluntária, 
justamente para despertar 
aos empresários o desejo de 

participação social da cidade, 
deixando a cargo de cada um, 
a adesão da taxa”.

Marcondes acredita que a 
medida é benéfica ao municí-
pio, já que poderá acarretar 
em aumento de receita e fu-
turos investimentos. “Eu vejo 
de forma saudável e natural, 
em um processo de desen-
volvimento democrático de 
parceria público e privada”, 

destacou o vereador.
Como justificativa ao pro-

jeto, a Prefeitura alega que o 
poder público não tem con-
dições normais de atender o 
grande número de turistas 
que visitam a cidade, princi-
palmente nos fins de semana. 
Para administração, a intenção 
é “criar mecanismos mais efi-
cientes para investir e atender 
às demandas exclusivas do 

setor turísticos”. 
Sobre o funcionamento da 

cobrança, o texto coloca sob 
responsabilidade do hoteleiro 
que aderir ao projeto a res-
ponsabilidade pela emissão e 
controle dos bilhetes.

O estabelecimento respon-
sável pela arrecadação do 
bilhete vai recolher os valores 
aos cofres públicos até o dia 
15 do mês seguinte ao da 

cobrança. O descumprimento 
acarretará, segundo o projeto, 
em aplicação de multas e juros 
ao empresário.

Sobre o valor, o projeto 
destaca que a taxa cobrada 
por visitante pode ser reajus-
tada anualmente por decreto, 
tomando como base a Lei Or-
çamentária Anual. A proposta 
está na comissão para análise 
dos vereadores.

Novelis 
abre vagas 
de estágio 
em Pinda

Da Redação
Região

A Novelis abriu trinta va-
gas de estágio nas unidades 
de São Paulo, Santo André 
e Pindamonhangaba, para 
estudantes de diversos cur-
sos de graduação como 
administração, jornalismo, 
ciências contábeis, psicologia 
e relações públicas.

A empresa, líder mundial 
em laminados e reciclagem 
de alumínio, tem inscrições 
abertas para o “Ciclo Novelis 
2018”. O estágio tem dura-
ção de um a dois anos. Os 
jovens selecionados terão 
que desenvolver 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 
setembro. As entrevistas 
presenciais acontecerão em 
novembro e os resultados 
começarão a ser divulgados 
no final do mês. O estágio 
oferece bolsa-auxílio, seguro 
de vida, assistência médica e 
odontológica, vale refeição e 
vale transporte.

Os interessados encon-
tram informações sobre 
graduações e qualificações 
necessárias no site ciclono-
velis.com.br.
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Estrada Municipais dos Marins, na Zona Rural de Piquete; cidade é a primeira da região a assinar convênio com Governo Estado para obras

Animais resgatados da rua pela UPA; entidade lorenense deve receber apoio financeiro após aprovação de incentivo voluntário no imposto

Teca Gouvêa assina convênio de R$ 820 mil 
para recuperação de estradas rurais de Piquete

Para ajudar a UPA, Câmara de Lorena aprova “IPTU Solidário”
Foto: Arquivo Atos

Cidade é a única a garantir verba do Estado; Cruzeiro também busca acordo no governo Geraldo Alckmin

Proposta sugere doação voluntária através de boleto no carnê de imposto predial urbano; 150 animais são atendidos

Rafaela Lourenço
Piquete

Moradores do Benfica e Ma-
rins receberão melhorias na 
infraestrutura dos bairros. A 
Prefeitura de Piquete assinou 
um convênio com o governo 
do Estado do programa Me-
lhor Caminho para a recu-
peração de seis quilômetros 
de estradas rurais da cidade. 
Na região, Cruzeiro também 
busca o apoio do Estado.

No último dia 15 a prefeita 
de Piquete, Teca Gouvêa 
(PSD), esteve em São Paulo 
com outros 136 municípios 
para a assinatura de convê-
nios. Piquete foi a única cida-
de da região a ser contempla-
da com o programa Melhor 
Caminho. O investimento 
estadual será de R$ 840 mil.

De acordo com Teca, a 
conquista é inédita desde o 
seu primeiro mandato. “Este 
convênio eu pedi pessoalmen-
te para o governador Geraldo 
Alckmin quando ele esteve em 
Piquete. É para manutenção 
pontual, e não a estrada in-
teira”, explicou a prefeita. “Eu 
queria até mais, mas como ele 
deu para seis quilômetros eu 
tive que priorizar. Falo estra-
da dos Marins, mas são todos 
os pontos críticos da SP-050 
e SP-509. Onde tiver pontos 
críticos será concertado”, 

contou.
O levantamento da prefeitu-

ra constatou que as estradas 
do Benfica e dos Marins eram 
prioritárias para receber o 
benefício pois a maior dificul-

dade nestes locais é o acesso 
para o transporte escolar.

Já Cruzeiro está viabilizan-
do junto ao Estado os detalhes 
sobre as documentações 
necessárias para também fir-

Lucas Barbosa
Lorena

Com apenas um voto contrá-
rio, a Câmara de Lorena apro-
vou, na última segunda-feira, 
um projeto que sugere a im-
plantação do “IPTU Solidário”. 
A iniciativa, apresentada pelo 
vereador Maurinho Fradique 
(PTB), possibilitaria que os con-
tribuintes realizassem doações 
para UPA (União Protetora dos 
Animais) através de um boleto 
extra no carnê.

Há quase vinte anos atenden-
do cães e gatos abandonados, 
a UPA é uma organização sem 
fins lucrativos, que abriga atu-
almente cerca de 150 animais. 
De acordo com a entidade, todo 
o seu suporte financeiro vem 
de doações. Além de oferecer 
abrigo, a UPA é responsável 
por fornecer medicamentos 
e alimentos para animais, res-
gatados após serem vítimas de 
abandono, atropelamento ou 
maus tratos.

Buscando ajudar o trabalho 
da organização, Fradique ela-
borou um projeto que permite 
a população fazer contribui-
ções facultativas através de 
uma folha extra e anexada no 
carnê do IPTU. As doações não 
teriam um valor mínimo esta-
belecido, e seriam transferidas 

automaticamente para a conta 
bancária da instituição.

O projeto foi aprovado na úl-
tima sessão e obteve somente 
o voto contrário do vereador 
Beto Pereira (DEM).

Para Fradique a medida 
respeita o princípio da econo-
micidade e eficiência, já que 
gera receita para a entidade 
sem onerar os cofres públicos. 
“Caso o projeto entre em vigor, 
a população terá um canal 
mais prático para poder ajudar 
a UPA. Com mais recursos, a or-
ganização terá uma maior es-
trutura podendo até comprar 
viaturas para os resgates. É 
notaria a grandeza do trabalho 
prestado por esses voluntários 
que dedicam suas vidas a aju-
darem tantos animais”.

O parlamentar revelou ainda 
que após a aprovação legis-
lativa, ele conversou sobre o 
projeto com o prefeito, Fábio 
Marcondes (PSDB). “O prefeito 
foi muito receptivo à ideia, 
explicando que em breve o 
projeto será encaminhado para 
análise do departamento jurí-
dico. Caso o projeto necessite 
de alguma alteração, a farei 
para que o Executivo tenha 
condições para sancioná-lo. 
Estou otimista e sei que esta 
iniciativa poderá ajudar muito 
a UPA”.

mar este convênio. O diretor 
de Turismo, Diego Miranda, 
esteve na sede da Codasp 
(Companhia de Desenvol-
vimento Agrícola de São 
Paulo) em São Paulo, órgão 

responsável pelas operações 
do programa, acompanhado 
pelo diretor técnico do Saae, 
Gabriel Almeida, na última 
terça-feira.

Conquistar o benefício faz 

parte do planejamento de 
reestruturação do turismo da 
cidade, que agora faz parte do 
Mapa do Turismo do Brasil.

Segundo Miranda, a par-
tir dessa documentação, 
Cruzeiro vai se inscrever no 
programa, participar de um 
processo interno da Codasp 
e pleitear a recuperação de 
pequenos trechos da cidade. 
“A prioridade inicial seriam 
três pontos que recebem 
grande número de veículos 
e pessoas, como por exem-
plo, da Santa até o Túnel da 
Mantiqueira, onde chega a 
registrar cerca de 500 visi-
tantes por final de semana, 
a estrada rural do Brejetuba 
e a estrada do Rio Monteiro”, 
comentou o diretor.

Ainda segundo ele, a maio-
ria das vias rurais estão 
precisando de reparos, e a 
precariedade dos serviços 
é por causa da falta equi-
pamentos rurais, estes que 
foram doados pelo Ministério 
da Agricultura e a prefeitura 
não os adquiriu em anos 
anteriores. “Cruzeiro por 
ter mais de cinquenta mil 
habitantes, não conseguiu 
entrar no programa, então 
surgiu essa oportunidade 
do Melhor Caminho, para 
pelo menos recuperarmos 
os trechos mais críticos das 
nossas estradas”.
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‘quem não é 
visto não é 
lembrado’

ATOS
sua imagem 

divulgada em 14 
cidades da região

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 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  

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-
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: 

Vendo confecção de 
uniformes em Lo-
rena, grande, com 
cartela de clientes.  
Valor 70.000.00. Tel: 
99767-9261
Ve n d o  P a d a r i a 
do Portal, estudo 
propostas, ent + 
dividas. Telefone: 
9 9 7 7 8 - 3 3 7 7  o u 
99103-1473
Aluga-se loja na ga-
leria Pasin. Falar 
com Priscila. Telefo-
ne: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 
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, 

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 – 
Pinda
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 
troca com TV,celu-
lar ou bike 26. Tr.F: 
3642-5728/99155-
4262 – Pinda
VENDO Baixolão 
e le t roacúst ico  – 
Benson –semi-novo. 
Tr.F: 99119-7223 – 
Pinda
VENDO Monitor de 
23’ Samsung com 
entrada HDMI e uma 
HD externa de 3 mo-
nitor R$ 280,00 e 
HD R$380,00. Tr. 
c/ Rose – F: 99205-
7171 whatz – Pinda
VENDO  impressora 
HP C 3180 -  R$ 
210,00 s/o cartucho. 
Tr.F: (12) 99187-
7791 – Pinda
VENDO uma ma-
quina datilografica 
antiga automática  
para colecionador 
R$150,00. Tr.F: (12) 
99187-7791 – Pinda
VENDO balcão refri-
gerado semi-novo. 
R$ 150,00. Tr.F: (12) 
99187-7791 – 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 Bicicleta 
Brenem – verde. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO moto elétri-
ca infantil – homem 

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 

aranha – semi-no-
va. Tr. F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Aparelho  
Smartphone Sam-
sung Galaxy Win 2 
Duos SM-G360B. 
Tr.F: 99199-0341 
– Pinda

Vendo uma refres-
queira de 30 litros, 
15  cada,  cuba 
e varias portas 
bl index. Telefo-
ne: 3105-1138 ou 
98265-2582 Celso
Vende-se maquina 
overlok industrial, 
ótimo estado con-
servação. Valor 
800.00. Telefone: 
3 1 0 8 - 1 6 7 7  o u 
99766-5551
Celulares, conser-
to, orçamento na 
hora. Whats App 
99777-5102 ou 
3133-2520
Ve n d o  e s t e i r a 
elétrica cadence, 
ótimo estado. Tele-
fone: 99777-6505
Vendo churras-
queira a bafo 75kg, 
nova. Tratar 3125-
2528 ou 99610-
9871
Excursão  para 
Brás - feira. Todas 
as terças e quintas 
feiras. Trago enco-
menda. Falar com 
Regina - Tel: 3133-
2166 ou 99719-
5192
Vendo freezer de 
1 tampa, geladeira 
duplex, maquina 
de lavar, microon-
das, frigobar con-
sul, câmara fria, 
painel. Telefone: 
99777-9288
DD Brinquedos e 
Buffet, com salão 
próprio, tudo em 
um só local. Tele-
fone: 98123-3499
Ve n d e - s e  u m 
balcão refrigera-
do refrimate. R$ 
2.500.00 novo. 
Falar com Priscila. 
Telefone: 99651-
5702
Alugo salão de fes-
ta, amplo, para ate 
200 pessoas. Te-
lefone: 3133-6717 
ou 98169-4421
Vendo aparelhos 
de salão de cabe-
leireiro, 1 cadei-
ra, 1 lavadora de 
cabelo, 1 espelho 
com degrau R$ 
800 fone: 3132-
1437
Vendo capacete, 
apertura frontal, 
preto, usado. Te-
lefone: 99771-3111
Vendo divisória 
de escritório, com 
porta. Telefone? 
3132-3528 após 
as 19h00
Vendo t i tulo da 
Hípica. Telefone: 
99776-2309
Conserta-se ma-
quinas de lavar, 
geladeiras, free-
zer, visita grátis, 
aceitamos cartões. 
Telefone: 99720-
8989 oi 3108-2606
Aluga-se piscina 
de bolinha, cama 
e lás t i ca ,  t omo 
legal, futebol de 
sabão, ‘pula pula’ 
fone: 3105-2125 
ou 99617-2209

Prestar serviços 
como motorista, 
pequenas insta-
lações elétricas, 
passeios, diga o 
que precisa e en-
tramos em acordo. 
Horários disponí-
veis entre 1 da ma-
nhã, até meio dia. 
Telefone: 99130-
7715
Somos a melhor 
opção para sua 
mudança. Ofere-
cemos 3 tipos de 
orçamento e paga-
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Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
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Movimento das primeiras horas de atendimento do novo Centro Integrado de Desenvolvimento, em Cruzeiro

Programa Atletas do Futuro renovado 
pelo quarto ano seguido em Lorena
Com 410 vagas disponíveis, programa da Fiesp atende crianças e jovens de 6 a 17 anos na cidade

Atleta de Lorena participante de projeto de parceria com a Fiesp; Atleta do Futuro é renovado durante visita de comitiva na capital paulista

Foto: Divulgação

Jéssica Dias 
Lorena

A Prefeitura de Lorena re-
novou o contrato com a Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) sobre o 
convênio do Programa Atletas 
do Futuro. A assinatura do 
programa de incentivo ao 
esporte aconteceu na última 
terça-feira, em São Paulo.

Além do prefeito Fábio Mar-
condes (PSDB) e da vice-prefei-
ta Marietta Bartelega (PMDB), 
a assinatura do contrato con-
tou também com a presença 
do presidente da Fiesp Paulo 
Skaf, a secretária de Esporte 
e Lazer de Lorena Vera Silva, 
o diretor do Departamento 
de Esportes, Alexandre Pflug, 
o chefe de Relações Governa-
mentais e Institucionais, Sér-
gio Barbour, o diretor do Sesi 
de Cruzeiro, Mário Quaranta 
e o diretor da Fiesp, Bruno 
Gabriel.

A renovação do convênio 
está no seu quarto ano con-
secutivo e garante 410 vagas 
para as modalidades como 
judô, que acontecem no Pro-

vim (Programa Vida Melhor), 
e natação, com aulas no CSU 
(Centro Social Urbano)

“O Skaf (Fiesp) entra com os 
uniformes dos atletas, com a 
capacitação dos professores. 
Eles chamam de clínica de 
atletas renomados, ou seja, 
encontro dos atletas nossos, 
daqui da cidade, junto com 
atletas renomados, que ve-
nham fazer workshop”, contou 
a vice-prefeita. “Durante o 
ano, são vários eventos onde 
todos os PAF’s de todas as 
cidades se reúnem para fazer 
um grande evento, então tem 
troca de aprendizagem, e esse 
ano conseguimos renovar esse 
convênio”, completou.

A inscrição deve ser feita na 
sede do CSU. Os alunos parti-
cipantes do programa devem 
ter entre 6 e 17 anos, acom-
panhados do responsável, 
com certidão de nascimento 
e atestado médico. O objetivo 
do programa é promover a for-
mação e cultura esportiva para 
crianças e jovens, garantindo 
oportunidades e apresentando 
uma nova realidade por meio 
do esporte.

Cruzeiro inaugura central 
de serviços integrados

Da Redação
Lorena

A Prefeitura de Cruzeiro 
inaugurou nesta terça-feira 
o CID (Centro Integrado de 
Desenvolvimento). O objetivo 
é reunir em apenas um local 
diferentes serviços sociais 
da cidade.

Os atendimentos ofere-
cidos são Banco do Povo, 
Sebrae (Setor para Emprés-
timos para Pequenos Em-
preendedores), Ministério 
do Trabalho, PAT (Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador), Acessa São Paulo, 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), Pro-

con (Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor), 
Apoio ao Turismo e Serviços, 
Sala de Treinamentos.

O novo espaço atenderá de 
segunda a sexta-feira das 8h 
às 17h, na rua Dr. Celestino, 
rua sete, número 1620, na 
Vila Canevari.


