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Pindamonhangaba abre inscrições
para o Festival Nacional de Teatro

A 39ª edição do evento volta ao calendário cultural da cidade com reunião de companhias teatrais
Foto: Luís Cláudio

Pindamonhangaba
Região

Apresentação de companhia durante festival em 2015; evento volta a abrir as cortinas para artistas neste ano, com peças para crianças e adultos

Canas tem único
dia para inscrições
de casas da CDHU
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura em parceria
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU), está com as inscrições
abertas para as novas moradias
populares do empreendimento
Canas B. O agendamento deve
ser feito apenas na próxima
segunda-feira.
O conjunto habitacional
que está sendo construído na
Estrada Municipal do Brejão
contará com 48 unidades de
aproximadamente 56 m² com
dois quartos, sala, cozinha e
banheiro.
Serão direcionadas três residências para os idosos através
do Programa de Atendimento
ao Idoso, quatro para pessoas
portadoras de deficiência e
duas para Policias Civis ou
Militares.
O agendamento obrigatório
será realizado no próximo dia

4, das 9h às 16h, no Fundo
Social de Solidariedade que
fica na Avenida 22 de Março,
369- Centro. Quem não fizer
o agendamento, não poderá
se inscrever no dia seguinte,
também no Fundo Social.
De acordo com o gerente
regional da CDHU, Francisco
Assis Vieira, o Thesco, o programa é direcionado apenas
para quem mora em Canas
há pelo menos cinco anos e
que tenha os filhos matriculados nas escolas da cidade.
“O programa foi lançado
para aquelas famílias que
não tem moradia e sonham
com a casa própria, por isso
as equipes técnicas da prefeitura passaram pelas casas
para garantir a correta execução do benefício”, contou.
Ainda segundo Tchesco,
a previsão da realização do
sorteio das unidades é até
novembro, e provavelmente a entrega seja feita em
dezembro.

Falta de medicamentos
em Aparecida volta a ser
alvo de reclamações
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A 39ª edição do Festival Nacional de Teatro em Pindamonhangaba está com inscrições
abertas até o próximo dia 29.
Neste ano, serão 17 apresentações, sendo seis espetáculos
adultos, quatro infantis, quatro
de rua e três convidados.
Os espetáculos adultos e
infantis serão apresentados no
Espaço Cultural Teatro Galpão,
na rua Luiza Marcondes de
Oliveira, nº 2750, no Parque
das Nações.
O evento, que era realizado
anualmente na cidade, não
teve edição no ano passado.
O diretor de cultura, Alcemir Palma, explicou que o
planejamento financeiro do
departamento de Cultura no
começo do ano possibilitou
a volta do festival. “O Feste é
tradicional na região e para a
classe teatral. Vamos entrar
na 39ª edição. E o grande diferencial deste ano, é que ele
foi todo planejado e discutido
em parceria com o Conselho
Municipal de Cultura”.
Os espetáculos de rua serão

na praça Monsenhor Marcondes, no Bosque da Princesa,
no CEU (Centro de Artes e
Esportes Unificados) Moreira
César e no Parque da Cidade,
na avenida Professor Manoel
César Ribeiro, nº 234.
As atrações são gratuitas,
porém as realizadas no Teatro
Galpão, os ingressos deverão
ser trocados com antecedência na bilheteria, devido
ao número de 221 assentos
disponíveis.
Logo após cada apresentação, haverá um debate entre o
grupo, a plateia e debatedor/
crítico, que fará as devidas
pontuações quanto aos requisitos técnicos de cada montagem e apresentará relatório
de cada espetáculo. Serão premiados com troféu, em cada
categoria, melhor espetáculo,
melhor atriz, melhor ator e o
Prêmio Especial do Júri.
O regulamento e fichas de
inscrição já estão disponíveis
no site da Prefeitura, o pindamonhangaba.sp.gov.br. A
divulgação dos selecionados
será no dia 10 de outubro e o
evento será realizado de 9 a
19 de novembro.

Guaratinguetá ganha veículo
para atender moradores de rua

Foto: Divulgação

Van entregue em Guaratinguetá para implantação do sistema que vai auxiliar pessoas que vivem nas ruas para atendimento social na cidade
Da Redação
Guaratinguetá

Guaratinguetá inaugura no
final de setembro o Centro
POP (Centro de Referência
Especializado para População
em Situação de Rua). Antes
disso, a Prefeitura lança na

próxima quinta-feira o “Pop
Móvel”, um ônibus que transportará pessoas que estão vivendo na rua para projetos sociais como plantios de muda,
hortas comunitárias, além de
atividades em parceria com
entidades assistenciais.
O Centro Pop tem como

objetivo atender os moradores
de rua oferecendo estrutura
como: higiene pessoal, alimentação, tratamento com
psicólogos e assistentes sociais, além de cursos profissionalizantes.
O ônibus não era utilizado há anos pela Prefeitura

devido às más condições de
uso. O veículo foi recuperado
com manutenção mecânica,
elétrica e adaptado para este
atendimento.
A previsão é que o veículo
comece a atuar em setembro,
após a inauguração do Centro
POP.
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INSCRIÇÕES PARA MORADIAS POPULARES RESERVA DE UNIDADES
PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES, AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
E AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em parceria com a Prefeitura Municipal
de CANAS comunica aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e Militar, aos Agentes de Segurança Penitenciária e aos
Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária que estão abertas as inscrições para a participação de interessados no PROGRAMA
DE PARCERIA COM MUNICÍPIOS para moradias populares neste município, conforme abaixo:
CANAS-B - 48 MORADIAS
ESTRADA MUNICIPAL DO BREJÃO
02 MORADIAS SERÃO DESTINADAS AOS POLICIAIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS
PROCESSO DE SELEÇÃO
Caso o número de inscritos seja superior ao número de imóveis reservados, terão preferência os servidores lotados há mais tempo
no município e, em havendo empate, serão aplicados os critérios abaixo, nessa ordem
Maior Idade;
Maior número de filhos menores ou incapazes;
Sorteio.
O prazo máximo de financiamento é de 30 anos.
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
PODEM SE INSCREVER PARA CONCORRER ÀS UNIDADES HABITACIONAIS
a) Famílias resultantes de casamento civil ou religioso (casal com ou sem filhos); b) Famílias resultantes de união estável
(companheiros com ou sem filhos); c) Famílias resultantes de união homoafetiva (parceiros(as) com ou sem filhos); d) Famílias
monoparentais (mãe ou pai com seus filhos); e) Famílias anaparentais (avós e netos, irmãos, tios e sobrinhos, primos e
demais famílias anaparentais (sem os pais), constituídas com base no parentesco consangüíneo, independentemente do grau
de parentesco); f) Indivíduos sós (indivíduos que têm 30 anos ou mais, não vivem em união estável, são viúvos, divorciados,
desquitados, separados judicialmente ou solteiros e que: I) não têm filhos; II) têm filhos menores de 30 anos, mas deles não detêm
a guarda nem com eles residem sob o mesmo teto; ou III) têm filhos, mas os filhos já constituíram família ou já têm 30 anos ou mais;
IV) não residem com os pais ou qualquer outra pessoa); e g) Famílias afetivas (constituídas por indivíduos que reciprocamente se
consideram afamiliados, que são unidos por afinidade ou por vontade expressa e que residem familiarmente sob o mesmo teto, de
maneira pública, duradoura e contínua).
PRÉ-REQUISITOS
1- Não ser nu-proprietário, usufrutuário ou proprietário e não possuir financiamento de imóvel em qualquer parte do território
nacional; 2- Não ter sido atendido anteriormente por Programas Habitacionais da Secretaria da Habitação/CDHU ou outro agente
promotor/financeiro; 3- Não ter o nome incluso no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT); 4- A renda familiar obrigatória
deste programa é de 01 a 10 salários mínimos; 5- Ser lotado no município; 6- Somente o Servidor pode fazer a inscrição; 7- Será
válido somente 01 inscrição por família, em havendo duas ou mais inscrições, por família, para este empreendimento, todas serão
canceladas, mesmo que a família venha a ser sorteada.
DIREITO DE ESCOLHA DA UNIDADE HABITACIONAL
1- Após a habilitação das famílias sorteadas, a CDHU dará às famílias habilitadas o direito de, observadas as demais condições
exigidas pelo presente programa habitacional, escolherem a sua própria unidade habitacional dentre as disponíveis no
empreendimento habitacional, observado que: a) As famílias habilitadas das famílias com pessoas com deficiência, dos idosos
e dos policiais, nesta ordem, escolherão por primeiro. b) Na seqüência, as demais famílias habilitadas irão escolher, sendo que
as famílias mais numerosas escolherão por primeiro; 2- Para possibilitar esta escolha, a CDHU ordenará a lista das famílias com
pessoas com deficiência, dos idosos, dos policiais e das demais famílias habilitadas, classificando-as na ordem decrescente do
número de integrantes de cada núcleo familiar e resolverá os casos de empate entre famílias com igual número de integrantes
sempre com preferência pela família que por primeiro foi sorteada.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
1- RG, CPF e Carteira de trabalho do chefe e do cônjuge (marido, esposa, companheiro ou parceiro(a)); 2- Endereço completo
de moradia para correspondência (com CEP); 3- Comprovante de Residência; 4- Comprovantes de despesas/gastos da família.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS DESPESAS/GASTOS DA FAMÍLIA
1- Contas de Água, Luz e Telefone (Celular e/ou fixo); 2- Boleto ou recibo de pagamento de aluguel; 3- Recibo de pagamento
de condomínio; 4- Carnês (lojas de móveis, utensílios e eletrodomésticos, vestuário, etc.); 5- Valores referente à Financiamento
(carro, moto, etc.) e/ou empréstimos de banco; 6- Valor dos gastos mensais com cartão de crédito; 7- Comprovantes de gastos com
educação (escolas, universidades, cursos de inglês, aulas de música, dança, esportes, academia, informática, aulas particulares,
etc.); 8- Comprovantes de gastos com saúde (mensalidades de plano de saúde ou odontológico, exames, médicos, dentistas, etc.).
AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO PARA INSCRIÇÕES:
PERÍODO: 04/09/2017
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS
LOCAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
AV. 22 DE MARÇO, 369 – CENTRO
INSCRIÇÕES:
PERÍODO: 05/09/2017
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS
LOCAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
AV. 22 DE MARÇO, 369 – CENTRO
ATENÇÃO
Famílias já cadastradas pela CDHU neste Município e não beneficiadas, deverão comparecer para novo cadastramento.
O não comparecimento será considerado como desistência.

INSCRIÇÕES PARA MORADIAS POPULARES - PÚBLICO GERAL
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em parceria com a Prefeitura Municipal
de CANAS comunica às famílias interessadas em participar do programa de moradias populares do PROGRAMA DE PARCERIA
COM MUNICÍPIOS, que iniciará as inscrições para o empreendimento CANAS-B, conforme abaixo:
CANAS-B - 48 MORADIAS
ESTRADA MUNICIPAL DO BREJÃO
48 CASAS DE 56,67 M² - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO
O processo de escolha se dará por meio de sorteio público, sendo que:
7% das moradias serão destinadas à famílias com pessoas com deficiências incapacitantes e/ou irreversíveis (chefe da família,
cônjuge/companheiro(a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente;
5% destinadas ao Programa de Atendimento ao Idoso, conforme edital específico;
4% destinadas aos policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância
penitenciária, conforme edital específico;
O prazo máximo de financiamento é de 30 anos.
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
PODEM SE INSCREVER PARA CONCORRER ÀS UNIDADES HABITACIONAIS
a) Famílias resultantes de casamento civil ou religioso (casal com ou sem filhos); b) Famílias resultantes de união estável
(companheiros com ou sem filhos); c) Famílias resultantes de união homoafetiva (parceiros(as) com ou sem filhos); d) Famílias
monoparentais (mãe ou pai com seus filhos); e) Famílias anaparentais (avós e netos, irmãos, tios e sobrinhos, primos e
demais famílias anaparentais (sem os pais), constituídas com base no parentesco consangüíneo, independentemente do grau
de parentesco); f) Indivíduos sós (indivíduos que têm 30 anos ou mais, não vivem em união estável, são viúvos, divorciados,
desquitados, separados judicialmente ou solteiros e que: I) não têm filhos; II) têm filhos menores de 30 anos, mas deles não detêm
a guarda nem com eles residem sob o mesmo teto; ou III) têm filhos, mas os filhos já constituíram família ou já têm 30 anos ou mais;
IV) não residem com os pais ou qualquer outra pessoa); e g) Famílias afetivas (constituídas por indivíduos que reciprocamente se
consideram afamiliados, que são unidos por afinidade ou por vontade expressa e que residem familiarmente sob o mesmo teto, de
maneira pública, duradoura e contínua).
PRÉ-REQUISITOS
1 - A Família deve comprovar pelo menos os últimos 05 (CINCO) anos de residência no Município; 2- Caso a família não resida no
município, o chefe deve comprovar pelo menos os últimos 05 (CINCO) anos de trabalho no município; 3- Não ser usufrutário, nuproprietário ou proprietário e não possuir financiamento de imóvel em qualquer parte do território nacional; 4- Não ter sido atendido
anteriormente por Programas Habitacionais da Secretaria da Habitação/CDHU ou outro agente promotor/financeiro; 5- Não ter o
nome incluso no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT); 6- Caso haja deficiente na família (chefe, cônjuge e/ou filhos), trazer
laudo médico; 7- A renda familiar obrigatória deste programa é de 01 a 10 salários mínimos; 8- Será válido somente 01 inscrição por
família, em havendo duas ou mais inscrições, por família, para este empreendimento, todas serão canceladas, mesmo que a família
venha a ser sorteada; 9 - Menores de 18 anos não poderão fazer inscrição a menos que comprovem emancipação; 10 - Todos os
requisitos serão reavaliados nas etapas de habilitação e atualização de renda.
UNIDADES HABITACIONAIS PARA INDIVÍDUOS SÓS
1) A quantidade de moradias que serão destinadas aos indivíduos sós, será calculada pelo percentual de 3% (três por cento) da
quantidade final de inscritos na condição de individuos sós, limitada a, no máximo, 3% (três por cento) do número total de moradias
deste empreendimento e será oportunamente divulgada, após o processamento das inscrições; 2) Não havendo indivíduos sós
entre as famílias inscritas, as unidades habitacionais serão destinadas às demais famílias do público geral; 3) Os individuos sós
deverão, obrigatoriamente, comprovar essa condição, desde a inscrição até a comercialização da unidade habitacional com a
apresentação de documentos que comprovem que é economicamente capaz de assunção de despesas com a moradia atual,
tais como: a) Contas de consumo e/ou contrato de aluguel com firmas reconhecidas à época da assinatura no próprio nome, b)
Certidões de estado civil atualizada, inclusive de outros parentes, se for o caso, c) Relatório da Promoção Social e/ou Secretaria da
Habitação Municipal que ateste a condição de indivíduo só.
DIREITO DE ESCOLHA DA UNIDADE HABITACIONAL
1- Após a habilitação das famílias sorteadas, a CDHU dará às famílias habilitadas o direito de, observadas as demais condições
exigidas pelo presente programa habitacional, escolherem a sua própria unidade habitacional dentre as disponíveis no
empreendimento habitacional, observado que: a) As famílias habilitadas das famílias com pessoas com deficiência, dos idosos
e dos policiais, nesta ordem, escolherão por primeiro. b) Na seqüência, as demais famílias habilitadas irão escolher, sendo que
as famílias mais numerosas escolherão por primeiro; 2- Para possibilitar esta escolha, a CDHU ordenará a lista das famílias das
pessoas com deficiência, dos idosos, dos policiais e das demais famílias habilitadas, classificando-as na ordem decrescente do
número de integrantes de cada núcleo familiar e resolverá os casos de empate entre famílias com igual número de integrantes
sempre com preferência pela família que por primeiro foi sorteada.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
1- RG, CPF e Carteira de trabalho do chefe e do cônjuge (marido, esposa, companheiro ou parceiro(a)); 2- Endereço completo de
moradia para correspondência (com CEP); 3- Comprovante de Residência; 4- Comprovantes de despesas/gastos da família
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS DESPESAS/GASTOS DA FAMÍLIA
11- Contas de Água, Luz e Telefone (Celular e/ou fixo); 2- Boleto ou recibo de pagamento de aluguel; 3- Recibo de pagamento
de condomínio; 4- Carnês (lojas de móveis, utensílios e eletrodomésticos, vestuário, etc.); 5- Valores referente à Financiamento
(carro, moto, etc.) e/ou empréstimos de banco; 6- Valor dos gastos mensais com cartão de crédito; 7- Comprovantes de gastos com
educação (escolas, universidades, cursos de inglês, aulas de música, dança, esportes, academia, informática, aulas particulares,
etc.); 8- Comprovantes de gastos com saúde (mensalidades de plano de saúde ou odontológico, exames, médicos, dentistas, etc.).
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O TEMPO DE MORADIA OU TRABALHO NO MUNICÍPIO (ÚLTIMOS 05 ANOS):
1- Contrato de aluguel com firmas reconhecidas à época da assinatura, ou; 2- Carteira de vacinação do Município para filhos com
idade até 06 anos ou; 3- Atestado escolar para filhos maiores de 07 anos ou; 4- Carteira de Trabalho atualizada, com registros de
trabalho no Município ou; 5- Comprovante do Cadastro Único (CadÚnico) de programas sociais
AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO PARA INSCRIÇÕES:
PERÍODO: 04/09/2017
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS
LOCAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
AV. 22 DE MARÇO, 369 – CENTRO
INSCRIÇÕES:
PERÍODO: 05/09/2017
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS
LOCAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
AV. 22 DE MARÇO, 369 – CENTRO
ATENÇÃO
Famílias já cadastradas pela CDHU neste Município e não beneficiadas, deverão comparecer para novo cadastramento. O
não comparecimento será considerado como desistência.

Falta de medicamentos
em Aparecida volta a
ser alvo de reclamações
Remédios para pressão estão em falta; secretária
garante que Prefeitura está próxima de solução
Foto: Arquivo Atos

Medicamentos nas prateleiras de farmácias da cidade; atendimento é alvo de críticas de usuários
Rafael Rodrigues
Aparecida

Moradores de Aparecida
voltaram a reclamar durante essa semana da falta de
medicamentos na Farmácia
Municipal. A queixa é referente a problemas para conseguir medicamentos como
o Atenolol, usado para tratar
hipertensão arterial e prevenção de ataque cardíaco.
A dona de casa Evidia de
Oliveira, moradora do bairro Santa Luzia, precisa dos
remédios para pressão, mas
há mais de dois meses vai
até à farmácia, localizada no
prédio da Prefeitura, e não
consegue. “Eles me falam que
não tem previsão. Eu tenho
que comprar porque tomo
diariamente. Não posso ficar
indo todos os dias na farmácia, porque tenho problemas
na perna, e sempre quando
vou, volto sem o remédio”.
Situação semelhante à que
Julia Rabelo enfrenta para

ter o medicamento no serviço, onde busca atendimento
para ela e para o marido.
“Fica complicado para minha
família porque não temos
tanto dinheiro assim. No meu
caso, são quatro comprimidos
por dia. Eu gostaria de saber
o motivo de faltar tanto esse
medicamento”, questionou.
Essa não foi a primeira
vez que a falha no estoque
de remédios foi alvo de protestos na cidade. Mais um
exemplo dos problemas vem
de Roseli, do bairro Aroeira.
Ela toma dois tipos de medicamentos controlados, entre
eles, o rispiridona, usado
mais frequentemente no
tratamento de psicoses delirantes, incluindo-se a esquizofrenia. Segundo ela, já há
três meses precisa comprar o
medicamento, que teria custo
superior a R$ 190.
Outro lado – De acordo
com a secretária municipal
de Saúde de Aparecida, Eliane
Pereira, os remédios que são

oferecidos pelo Município foram adquiridos com base na
demanda apresentada pelos
farmacêuticos municipais.
Segundo ela, o Município
segue a lista do Rename
(Relatório Nacional de Medicamentos Essenciais), disponibilizadas pelo Governo
Federal. “Nós adquirimos por
meio de licitação, todos os
medicamentos que são dispensados em nossa farmácia,
conforme a lista da Rename,
então todos os medicamentos
dessa lista estão à disposição”.
Mas a responsável pela
pasta entende que os casos
dos moradores, que precisam
do Atenolol, podem estar
encontrando dificuldade
porque a demanda foi maior
do que o pedido e a compra
feita. “No caso do remédio
para pressão, a quantidade
que foi adquirida e solicitada pelos farmacêuticos não
foi suficiente para atender
a demanda, porém estamos
realizando nova compra”.

Departamento altera vagas de
trânsito no centro de Guará e
confirma retorno de radares
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Departamento de Trânsito
de Guaratinguetá está alterando algumas vagas de estacionamento no centro da cidade.
As vagas que eram destinadas
exclusivamente a clientes de
determinados estabelecimentos comerciais vão perder essa
exclusividade. Segundo Marcos
Aurélio da Silva, coordenador
de Trânsito, essa permissão
exclusiva não é legal.
Com a mudança, o Departamento está trocando as placas
que indicam a exclusividade
por outras que permitam que
qualquer motorista possa estacionar os veículos por curta
duração de tempo, desde que
ele mantenha o pisca-alerta
ligado.

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

“Tivemos uma mudança
não muito distante na legislação de trânsito e é preciso
nos readequar. No centro da
cidade têm algumas placas
específicas para hotéis e farmácias, por exemplo. Essas
placas estão sendo retiradas,
porque o código de trânsito
não autoriza estipular vagas
para um determinado grupo
de pessoas, mas sim para toda
uma coletividade”, contou o
coordenador.
Os fiscais do Departamento
estão desde o começo ano
realizando análises de placas
e sinalizações na região central e nos bairros Pedregulho,
Parque São Francisco e Beira
Rio. Ainda de acordo com o coordenador, as vagas que forem
substituídas não farão parte do
estacionamento rotativo.

“Onde existem essas placas,
nós vamos instalar placas de
curta duração, de 15 minutos.
As vagas não serão pagas
através do estacionamento
rotativo, mas será obrigatório
usar o pisca-alerta”, ressaltou.
Radares – Alvo de queixa de
alguns motoristas, mas pedido
por parte da população, os
radares eletrônicos voltarão
a ser instalados nas principais
avenidas e vias de Guaratinguetá. O processo licitatório
para escolha da empresa que
vai instalar os radares já foi
finalizado.
De acordo com o coordenador de Trânsito, a empresa já
contatou o Departamento e
as partes estão programando
quando a empresa vencedora
fará a instalação dos radares
na cidade.
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Prefeitura de Lorena adota política
de reaproveitamento de materiais
Antigos braços de energia são transformados em bicicletários e corrimões
Foto: Lucas Barbosa

Oficina da Prefeitura de Lorena trabalha na formação de novos bicicletários; material conta com ação que utilizou antigos braços de energia retirados das ruas da cidade
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 354/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: A aquisição de peças para manutenção nos equipamentos
odontológicos das ESF e CEO II.
C O N T R ATA D A : D E N TA L P E N Q U E S C O M E R C I O E
REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 62.404.306/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4,5,6,7,8.
VALOR TOTAL: R$ 3.793,00 (Três mil setecentos e noventa e
três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2017 PROC. Nº 266/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de fraldas geriátricas
para atender ás necessidades da Secretaria de Saúde.
CONTRATADA: PAMP E VAMD COMERCIO VAREJISTA LTDA EPP
CNPJ: 16.622.225/0001-10
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,7,8.
VALOR TOTAL: R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n°
405/2017, com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, para
contratação da empresa MÁXIMO SUPERMERCADO ATACADISTA
LTDA, CNPJ 07.298.275/0001-00, cujo objeto consiste na aquisição
de gêneros alimentícios para o curso de padaria artesanal do Fundo
Social de Solidariedade de Lorena.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n°
405/2017, com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, para
contratação da empresa SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR
DE SOUZA LTDA, CNPJ 08.359.422/0001-60, cujo objeto consiste
na aquisição de gêneros alimentícios para o curso de padaria
artesanal do Fundo Social de Solidariedade de Lorena.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo
n° 407/2017, com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra,
para contratação da empresa ELOISA HELENA DOS SANTOS
LORENA EPP, CNPJ: 45.634.771/0001-79, cujo objeto consiste
na aquisição de materiais de armarinho para os cursos de corte e
costura e artesanato do Fundo Social de Solidariedade de Lorena
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei
nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n°
407/2017, com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, para
contratação da empresa MARYPAM COMERCIAL EIRELI, CNPJ:
02.877.958/0001-90, cujo objeto consiste na aquisição de materiais
de armarinho para os cursos de corte e costura e artesanato do
Fundo Social de Solidariedade de Lorena

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2017 PROC. Nº 324/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais metálicos
para consertos no município de Lorena.
CONTRATADA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 05.743.514/0001-50
VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,16,19,20,2
3,24,25,26,27,28,35,36,37,38,45,46,47,48,49,50,51,52,57,58,59,6
0,61,62,67,68,69,70,71,72,77,78,81,82,85,86,87,88,97,98,103,10
4,105,106,111,112,115,116,121,122,125,126,131,132,133,134,13
7,138,141,142,147,148,153154,157,158,159,160,163,164,167,16
8,169,170,171,172,175,176,177,178,181,182,185,186,189,190,19
1,192,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,20
8,209,210,211,212,213,214,219,220,229,230.
VALOR TOTAL: R$ 348.769,30 (trezentos e quarenta e oito mil
setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2017 – PROC. 358/2017.
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os
trabalhos realizados para o atendimento do Pregão Presencial
acima referido, cujo objeto é a aquisição de cartuchos originais e
bobina de papel base, do tipo sulfite, compatíveis com a plotter HP
T120 desingjet, para suprir a demanda de impressão da Secretaria
Municipal de obras e planejamento urbano o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do
objeto as empresas:
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA - EPP,
CNPJ: 03.440.213/0001-22, vencedora dos itens: 5 no valor total
de R$ 1.191,24 (Um mil, cento e noventa e um reais e vinte e
quatro centavos)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP, CNPJ:
05.743.514/0001-50, vencedora dos itens: 1, 2, 3,4 no valor total
de R$ 11.669,46 (Onze mil seiscentos e sessenta e nove reais e
quarenta e seis centavos)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2017 – PROC. 362/2017.
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os
trabalhos realizados para o atendimento do Pregão Presencial
acima referido, cujo objeto é a aquisição de inseticidas e larvicidas
para controle de Culex SP,Aedes SP, e outros tendo em vista as
necessidades da vigilância epidemiológica – setor de controle de
vetores nas ações de combate a dengue e endemias no município
de Lorena, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA
- EPP, CNPJ: 01.148.472/0001-59, vencedora dos itens: 01 E 02
no valor total de R$ 31.718,50 (Trinta e um mil setecentos e dezoito
reais e cinqüenta centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais,
declara desistente o candidato relacionado abaixo em razão do
não cumprimento da data do exercício estipulada no ato da posse:
GISELLI SANTOS DE OLIVEIRA RG: 406179712
Lorena, 31 de AGOSTO de 2017.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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Lucas Barbosa
Lorena

Para economizar recursos
públicos e preservar o meio
ambiente, a Prefeitura de Lorena adotou uma política de
reaproveitamento de materiais que foram descartados
em serviços de manutenção.
Ferros que eram utilizados
como braços de postes de
iluminação, foram transformados em bicicletários e
corrimões de pontes.
Com um investimento municipal de R$ 1,3 milhão,
desde setembro do ano passado mais de dois mil pontos
de luz foram substituídos
na cidade. Os materiais antigos foram depositados na
Garagem Municipal, onde
membros da oficina decidiram no mês passado dar um
destino diferente ao ferro
acumulado. “Os servidores
da nossa oficina de solda
sugeriram que reaproveitássemos este material em prol
do atendimento de alguma
necessidade da população.
Foi aí que tivemos a ideia de
confeccionarmos bicicletários. Ao todo já foram feitos
objetos que tem a capacidade
de guardarem mais de cem
bicicletas”, explicou o secretário de Serviços Municipais,
Nelson Bittencourt.
O chefe da pasta explicou
que parte dos bicicletários
foi instalada no Mercado
Municipal, mais conhecido
como Mercadão e no Velório
Municipal, que em breve receberá mais equipamentos,
assim como a praça Arnolfo
de Azevedo.
Já os corrimões foram colocados na ponte da rua Padre
João Reunadin, em frente
ao Corpo dos Bombeiros no
Olaria. “É difícil estipular a
economia que esta iniciativa
garantiu ao Município, mas
certamente é um valor considerável. Manteremos esta
política de reaproveitamento
de materiais, buscando a
estender para outras ações”.

INSCRIÇÕES PARA MORADIAS POPULARES - IDOSO
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, em parceria com a Prefeitura Municipal
de CANAS comunica à população em geral que estão abertas as inscrições para os interessados em participar do PROGRAMA
DE PARCERIA COM MUNICÍPIOS para moradias populares do PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO, conforme abaixo:
CANAS-B - 48 MORADIAS
ESTRADA MUNICIPAL DO BREJÃO
03 MORADIAS SERÃO DESTINADAS AOS IDOSOS
As Unidades do Programa de Atendimento ao Idoso serão objeto de aquisição nos termos da legislação pertinente e dentro dos
critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos.
PROCESSO DE SELEÇÃO DOS IDOSOS
PRIMEIRA ETAPA - SORTEIO PÚBLICO
Serão sorteados idosos beneficiários titulares e idosos beneficiários suplentes;
Os titulares receberão comprovante de classificação no sorteio, a relação dos documentos necessários e a indicação da data,
horário e local de apresentação para entrevista pessoal;
Os suplentes receberão o comprovante de classificação no sorteio e deverão aguardar chamado, por ordem de sorteio em caso de
impedimento ou desistência de titulares.
SEGUNDA ETAPA - HABILITAÇÃO DO CANDIDATO
Comprovação dos pré-requisitos abaixo elencados;
Enquadramento do candidato nas normas do Programa de Atendimento ao Idoso da CDHU;
Verificação dos familiares que habitarão o imóvel juntamente com o idoso:
Se o idoso for só, no máximo 4 (quatro) de seus familiares poderão habitar o imóvel juntamente com ele;
Se o idoso possuir cônjuge ou companheiro(a), no máximo 03 (três) de seus familiares poderão habitar o imóvel juntamente com
o casal.
CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
PRÉ-REQUISITOS
1- Ter 60 anos ou mais; 2- Comprovar residir no município pelo menos nos últimos 05 (CINCO) anos; 3- Não ser nu-proprietário,
usufrutuário ou proprietário e não possuir financiamento de imóvel em qualquer parte do território nacional; 4- Não ter sido atendido
anteriormente por Programas Habitacionais da Secretaria da Habitação/CDHU ou outro agente promotor/financeiro ; 5- Não ter o
nome incluso no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT); 6- Será válido somente 01 inscrição por família, em havendo duas
ou mais inscrições, por família, para este empreendimento, todas serão canceladas, mesmo que a família venha a ser sorteada.
DIREITO DE ESCOLHA DA UNIDADE HABITACIONAL
Após a habilitação das famílias sorteadas, a CDHU dará às famílias habilitadas o direito de, observadas as demais condições exigidas
pelo presente programa habitacional, escolherem a sua própria unidade habitacional dentre as disponíveis no empreendimento
habitacional, observado que: a) As famílias habilitadas das famílias com pessoas com deficiência, dos idosos e dos policiais,
nesta ordem, escolherão por primeiro. b) Na seqüência, as demais famílias habilitadas irão escolher, sendo que as famílias mais
numerosas escolherão por primeiro; 2- Para possibilitar esta escolha, a CDHU ordenará a lista das famílias das pessoas com
deficiência, dos idosos, dos policiais e das demais famílias habilitadas, classificando-as na ordem decrescente do número de
integrantes de cada núcleo familiar e resolverá os casos de empate entre famílias com igual número de integrantes sempre com
preferência pela família que por primeiro foi sorteada.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
RG, CPF e Carteira de trabalho do chefe e do cônjuge (marido, esposa, companheiro ou parceiro(a)); 2- Endereço completo de
moradia para correspondência (com CEP); 3- Comprovante de Residência; 4- Comprovantes de despesas/gastos da família
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AS DESPESAS/GASTOS DA FAMÍLIA
1- Contas de Água, Luz e Telefone (Celular e/ou fixo); 2- Boleto ou recibo de pagamento de aluguel; 3- Recibo de pagamento
de condomínio; 4- Carnês (lojas de móveis, utensílios e eletrodomésticos, vestuário, etc.); 5- Valores referente à Financiamento
(carro, moto, etc.) e/ou empréstimos de banco; 6- Valor dos gastos mensais com cartão de crédito; 7- Comprovantes de gastos com
educação (escolas, universidades, cursos de inglês, aulas de música, dança, esportes, academia, informática, aulas particulares,
etc.); 8- Comprovantes de gastos com saúde (mensalidades de plano de saúde ou odontológico, exames, médicos, dentistas, etc.).
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O TEMPO DE MORADIA OU TRABALHO NO MUNICÍPIO (ÚLTIMOS 05 ANOS):
1- Contrato de aluguel com firmas reconhecidas à época da assinatura, ou; 2- Comprovante do Cadastro Único (CadÚnico) de
programas sociais
AGENDAMENTO OBRIGATÓRIO PARA INSCRIÇÕES:
PERÍODO: 04/09/2017
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS
LOCAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
AV. 22 DE MARÇO, 369 – CENTRO
INSCRIÇÕES:
PERÍODO: 05/09/2017
HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS
LOCAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
AV. 22 DE MARÇO, 369 – CENTRO
ATENÇÃO
Famílias já cadastradas pela CDHU neste Município e não beneficiadas, deverão comparecer para novo cadastramento. O
não comparecimento será considerado como desistência.
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99786-0322
Vendo Sahara para
trilha, pneus biscoito, leilão. R$
1.800,00. Telefone:
3125-8764

Vendo Corsa Classic, 2006, preto ou
troco por carro de
menor valor. Telefone: 99637-3405
Ve n d o F o x , 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: 3125-8765 ou
99736-9209
Vendo corsa wind,

Ve n d o Tr i c i c l o
VW1600, em bom
estado, pneu novo,
documento ok. Fa1.0, azul, documen- lar com Fábio fone:
to ok, duas portas, 9 9 2 0 7 - 6 5 4 9 o u
e m bom estado, 99719-9161
ano 1996. Valor R$ VENDO Pálio 1.3
6.800,00. Telefo- ano 2004 – 4 pts
ne: 2103-0860 ou – Flex – preto. Tr.
99169-4073
F: (12) 99127-0022
Vendo moto 125 - Pinda
fan, ano 2008, tudo V E N D O P a r a ok, preta. Telefo- ti CL 1.8 MI ano
ne: 99776-6844 ou 97 -2 pts – pra98831-9839
ta. R$ 10.800,00.
Vendo BIZ 125, ano Tr. F: (12) 36432013, partida elétri- 4948/99115-2326
ca, com 14.000km. – Pinda
Telefone: 99736- VENDO Kadet GLS
9209
2.0 ano 98 – compleV e n d o Ya m a h a to – R$ 11.500,00.
N M A X 1 6 0 a b s , Tr. F: (12) 3643vermelha, 1700km. 4948/99115-2326
R$ 12.000,00. 2 ca- – Pinda
pacetes de brinde. V E N D O S i e n a
Falar com Caique Fire 1.0 ano 2012

Contrata-se farmacêutico (a) para
Guaratinguetá. Contato novaopcaod@
gmail.com

– R$ 22.500,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326
– Pinda
VENDO Uno Mille
Fire ano 2008 – 4
pts. R$ 14.700,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326
– Pinda
VENDO Kombi STD ano 97 –
R$ 10.500,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326
– Pinda

Eletricista residencial, 30 anos de experiência, instalação
completa e reparos
em geral. Falar
VENDO Fiat Pun- com Jairo. Telefoto a1.4 ano 2010. ne: 3122-3448 ou
R $ 2 4 . 5 0 0 , 0 0 . 98108-2492
Tr. F: (12) 3643Frete mudanças e
4948/99115-2326
carretos em geral
– Pinda
é com o expressiVENDO Palio Fire nho mineiro. Teleano 2008 – 4 pts. fone: 3125-1136 ou
R $ 1 5 . 5 0 0 , 0 0 , 99776-6640
Tr. F: (12) 3643Montador de mó4948/99115-2326
veis. Orçamento
– Pinda
sem compromisso.
VENDO I 30 Hyn- Paulinho no telefod a i a n o 2 0 1 2 – ne: 3122-6121 ou
R $ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 . 99715-5971
Tr. F: (12) 3643JP pintor. Massa cor4948/99115-2326
rida, 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
currículo com foto
no email curriculummm2016@hotmail.com
O hospital maternidade Frei Galvão
está contratando
para Serviços Gerais. Telefone: 31283800

ne: 3013-5768 ou
99655-8435
Aulas de reforço de
1 a 4 serie. Falar
com Silvia. Telefone:
3133-2141

Montador de moveis
em geral. Tratar com Manicure e pedicure
Rafael. Telefone: a domicilio. Telefo99130-5888
ne: 3125-6543 ou
Frete, mudanças e 99680-0056
carretos em geral, Vende-se um resexpressinho mineiro, taurante em Apareem toda região e ca- cida, não tem luva,
pital. Telefone: 3125- montado, só entrar e
1136 ou 99776-6640 trabalhar. Ligar apos
Limpa-se terrenos, as 16h no telefone:
c h á c a r a , p l a n t a , 99783-1190
grama e vende 6 Vendo confecção de
alqueires com casa, uniformes em Lona estrada Guará rena, grande, com
e Cunha Telefone: cartela de clientes.
99612-4314
Valor 70.000.00. Tel:
Pedreiro, obras, ges- 99767-9261
so, pintura, elétrica, Vendo Padaria do
telhado, hidráulica, Portal, estudo proserviços gerais. Te- postas, ent + dividas.
lefone: 98158-9119 Telefone: 99778ou 98835-3779
3377 ou 99103-1473
Garçom e Garçone- Aluga-se loja na
te, frita-se salgado, galeria Pasin. Falar
ajudante de cozi- com Priscila. Telefonha, organizamos ne: 9965-5782
sua festa. TelefoRevendedoras de
para e semijoias,
meu visual. Contato, apenas whats:
99608-9921
Procuro pessoas
para formar parceria 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: 982712203
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
Ofereco para fazer
faxina ou cuidar de
idoso final de semana. Telefone: 31221090 ou 99143-0245
Falar com Sueli
Precisa-se de farmacêutica para drogaria em Guará. Tratar
com Mayara no telefone: 99609-7527
ou novaopcaod@
gmail.com
Precisa-se de mecânico de automóvel, experiência,
URGENTE! Telefone: 3122-1972 ou
99677-5999
Contrata-se cozinheira com experiência e recomendação para trabalhar
em Aparecida. Telefone: 3105-7859 ou
99764-8630
Transporte escola,
reserve sua vaga.
Telefones: 31257302 ou 98191-9982
ou 98111-3245 ou
99198-2220
Eletricista residencial, instalação
completa e reparos,
mais de 28 anos de
experiência. Falar
com Jairo, telefone: 3122-3448 ou
98108-2492
Fazemos serviço de
pedreiro, colocação
de azulejos, reformas em geral. Telefone: 98139-6121
Fretes pequenos,
pick up corsa, bom
preços. Telefone:
99183-6376 ou
3013-9238
Faço poços semi
artesiano 3152-5657
ou 98142-1035
Elierte carros todos
os dias inclusive domingo e feriado a
partir de 30,00. Telefone: 99235-7261
ou 3133-3173
Transporte universitário Guaratinguetá
x Taubaté. Falar com
Anderson 988206842
Elitricista instalação
e reformas elétricas
em geral. Tratar com
José 3133-5161 ou
99722-6188
Precisa-se de cui-

Aluga-se casas com
2 quartos, sala,
cozinha. Valor R$
700,00. Telefone:
3126-2791

CO Casa c/ terreno
5x25 – Vila Rica –
c/2dorms., banh.,copa/coz., sala, garagem p/2 carros.
Alugo casa nova no Tr.F: 99186-6523
bairro São Dimas, – Pinda
com 1 quarto, sala, V E N D O Te r r e n o
cozinha, banhei- c/250m2 – Araretaro, garagem. R$ ma – murado – doc.
550,00. Tratar no ok, boa localização.
telefone: 3125-3748 Tr.F: 99181-1112 –
Alugo Chácara com Pinda
piscina, campo fute- V E N D O C a s a –
bol, grama, cozinha recém construída
completa, Telefone: – terreno c/125m2
3125-3526
– c/2dorms., s/1
Aluga-se casa, 2 ste,sl, coz.americaquartos, sala, co- na, banh, garagemz i n h a , b a n h e i r o , p/2carros. Aceita fiedícula, garagem. nanciamento. Tr.F:
Telefone: 3132-7105 99764-4508/36485348 – Pinda
ou 3132-7106
Aluga-se ótimo ponto comercial na rua
São Francisco em
Guaratinguetá. Valor
4.000,00. Telefone:
99748-8343
Apartamento em Lorena, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviço, valor 15.000,00. Telefone: 99703-3852 ou
3133-5688
ALUGO Kitnet –
Pque S.Domingos c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371
– Pinda

VENDO casa – novíssima – Andrada –c/2qtos c/ste,
sala, cozinha, a/
serv., garagem p/2
carros – doc. Ok (a
vista ou financiada).
Tr. F: (11) 974246954 Leusval – (11)
99735-7713 Eduardo – (12) 36485831 Francisco (12)
99211-4848 Simone
– Pinda

VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda

ALUGO Casa –
Pque S.Domingos
– c/3dorms., garagem p/3carros. Tr. F:
99637-3371 – Pinda VENDO Terreno –
ALUGO Casa – Alto Mandu – 1.000m2
do Tabaú – c/3dor- – local alto – plano –
ms.,s/1 suite, gara- frente p/serra. Tr.F:
gem p/1 carro. Tr. F: 99708-2470/9816199637-3371 – Pinda 6070/99220-2262
– Pinda
ALUGO casa –
Ubatuba/100mt da VENDO Chácara
praia Pereque Açu. – Mandu – casa c/
Aceito cartão em 3dorms., s/1 ste,
até 5 vezes. Tr.F: sala, coz., área c/
3642-7176/99173- churrasq., fogão
5058/99707-4226 lenha, piscina, td
avarandada. Tr.F:
– Pinda
99625-5302 – Pinda
ALUGO Kitnet –
centro/Pinda – ideal VENDO Sítio – Pip/idosos, aposen- nhão do Borba –
tados e solteiros – c a s a c / 2 d o r m s . ,
com ou sem mo- sala, coz., 3 banheibilía – agua e luz ros, horta, pomar
incluso. Tr.F: 99173- formado, churrasq.,
5058/99707-4226 água demina – 2
poços artesianos,
– Pinda
campo de futebol,
ALUGO Kitnet – ribeirão, etc., área
(quarto/coz., banh.) 1 2 . 2 0 0 m 2 . Tr. F :
i n c l u s o á g u a / 98134-6101/98197luz. Tr. F: 99211- 5270 – Pinda
3533/98267-5482
VENDO Terreno –
– Pinda
Estr. Ribeirão GranALUGO Suite – Ara- de – c/1.800m2.
retama. Tr.F: 99600- T r . F : 9 9 7 0 4 3200 – Pinda
0949/99118-6505
ALUGO Apto – ca- – Pinda
pacidade 5 pessoas VENDO terreno –
– Prox. Ao Aqua- Goiabal – c/500m2
rio/Ubatuba. Tr.F: – escrit.ok, aceito
98856-1276/98837- carro/camionete/ca2554 – Pinda
minhão como parte
ALUGO Kitnet – de pagamento. Tr.F:
Quadra Coberta – 99792-7094 – Pinda
ao lado da padaria VENDO Casa – MaPanedoro. Ter.F: ricá – 5 cômodos, td
3522-4088/98214- em lage, semi-no5463 – Pinda
va, terreno c/escriA L U G O A p t o – tura. Tr.F: 99175Ubatuba/Praia Te- 2418/99199-1773
nório – Tr.F: 3642- – Pinda
3302/99119-3754 VENDO terreno –
– Pinda
Goiabal – c/300m2
ALUGO Casa – Ipê – c/processo de
II c/5 cômodos. Tr.F: usocapião fase final.
99252-9259 – Pinda Aceito carro como
parte de pagamenALUGO Casa – Alto to. Tr.F: 99113-3434
do Tabaú – c/2dor- – Pinda
ms., s/garagem.
Tr.F: 98129-6387 V E N D O Te r r e n o
quitado – c/250m2
- Pinda
– Portal dos EucaVENDO apto – Cris- liptos. Tr.F: 99168pim – Edif. Pedra 9546 – Pinda
Bonita. R$ 115 mil
– aceita financia- VENDO terreno –
mento, Tr.F: 99181- Cesar Park. Tr.F:
99168-9546 – Pinda
2249 – Pinda
VENDO 2 Terrenos Casa no São Dimas,
– Res. Mantiqueira/ 2 quartos, sala, coPinda – c/250m2 – zinha, banheiro,
R$ 90 mil cada. Tr.F: garagem, quintal.
99163-7101 – Pinda Ótima localização.
Telefone: 99139VENDO Apto – Uba- 5704
tuba/Praia Itaguá
– R$ 150 mil. Aceito Vendo apartamento
carro como parte no Vilage, novo, 2
de pagamento. Tr.F: quartos, sala 2 am98856-1276/98837- bientes, cozinha,
banheiro, varanda
2554 – Pinda
com churrasqueira.
VENDO Casa – Ci- R$ 200.00,00. Tedade Jardim – c/ 4 lefone: 2103-2599
dorms., 2 banhs., ou 99201-2826 ou
sl de jantar, sl de 99614-2077
estar,coz.,á/serv.,coberta, garagem Vendo casa no Jarp/2 carros, edícula dim Esperança, com
c/ 2 dorms., sl, coz., 3 dormitórios suíte,
banh., Tr.F: 99626- sala, cozinha, 2 ba3775/98210-9375 nheiros, quintal, ducha, churrasqueira,
– Pinda
R$ 180.000,00. TeVENDO Chácara lefone: 2103-2599
c/2000m2 – Mandú – casa c/ 112 Ve n d o o u t r o c o
m2 – c/2dorms., s/1 chácara na Colôste c/closet, banh. nia, com casa boa,
social, sala,copa, 2 asfalto.Telefone:
cozinhas, edic.nos 99103-0850.
fundos, 15mins.do VENDO casa – nocentro. Tr.F: (12) víssima – Andra99677-2713/99769- da –c/2qtos c/ste,
6132 – Pinda
sala, cozinha, a/
VENDO ou TRO- serv., garagem p/2

