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Cachoeira Paulista muda sede do
Transito após problemas de segurança

Prefeitura aguarda Ministério para definir futuro do portal; alterações não devem afetar atendimento
Foto: Jéssica Dias

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

O Departamento de Trânsito de Cachoeira Paulista
passou a atender em novo
endereço devido à falta de
estrutura e segurança do
prédio do portal da entrada
da cidade, que abrigava o
serviço. A Prefeitura garantiu que a alteração não deve
afetar o serviço.
O portal, que dá acesso
à avenida Sara Kubitschek
para a rodovia Presidente
Dutra, foi construído em
2007, na gestão do ex-prefeito Fabiano Vieira (PTB) e
se tornou motivo de críticas
e reclamações.
Desde a última segunda-feira, o departamento atende na rua Matutino nº 65,
no bairro Parque Primavera,
ao lado da Rodoviária Nova.
O diretor de Trânsito Anderson Barbosa, o GB, explicou
que a mudança, motivada
pela falta de espaço, não vai
gerar alterações no serviço.
“O novo endereço tem um
espaço mais adequado. No
portal não tinha lugar para
pessoa parar com o carro,
quem quisesse ir a pé era difícil o acesso, muito longe”.
O diretor ressaltou ainda

O portal de Cachoeira, que sediava o departamento de Transito, transferido para próximo à rodoviária; Prefeitura aguarda decisão sobre prédio

o perigo que o prédio trazia
para os funcionários. “Dava
medo de ficar lá. A gente
que trabalhava dentro estava acostumado, mas já
aconteceu de um carro pas-

sar lá e espirrar uma pedra
na porta lateral estourou a
porta. Do outro lado tem
uma janela estourada que
o carro bateu, vindo de Silveiras, rodou e entrou com

a traseira”, contou Barbosa.
Com a mudança da secretaria, a Prefeitura aguarda
autorização do Ministério
do Turismo para definir o
futuro do portal, decisão

Paciente tem carro furtado enquanto é atendido no PS
Um paciente teve o carro
furtado, na manhã da última
terça-feira, enquanto era
atendido no Pronto Socorro
de Guaratinguetá.

Segundo o boletim de ocorrência, criminosos levaram o
veículo, que estava estacionado na rua Domingos Leme,
no Santa Rita.

Ao notar a ausência do
automóvel, a vítima acionou
a Polícia Militar, que fez buscas pela região, porém não
conseguiu localizar o carro.

A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar o
caso, mas ninguém foi preso até o fechamento desta
edição.
Foto: Divulgação

esperada para primeira
semana de outubro. “Temos
um procedimento que foi
aberto aqui em Cachoeira
Paulista pelo Ministério
Público, nele vários órgãos

como a Policia Rodoviária
Federal, a Nova Dutra e o
Impe, estão se manifestando contra a permanência
desse portal, que coloca em
risco a população”, explicou
a secretária de Negócios
Jurídicos Gisely Fernandes.
“Vamos levar esse expediente com nosso parecer
do Jurídico para o Ministério do Turismo, obter a
concordância deles com a
demolição do imóvel e o estudo para que a gente possa
refazer ou construir outro.
Isso, desde que seguindo as
orientações da engenharia
para que não ocorra o mesmo erro que foi feito no
projeto anterior”.
De acordo com a secretária, a decisão sobre a possível demolição ou reforma
não pode ser somente por
parte da Prefeitura, pois a
verba utilizada para a construção foi do Ministério
do Turismo. “A verba com
que foi feita a construção
veio do Ministério, por isso
precisamos da autorização
deles para fazer qualquer
outra coisa, porque se a
gente demolir somos obrigados a devolver todos os
recursos que foram entregados quando construiu”.

Bar é assaltado no
Centro de Lorena
Proprietários e clientes de
um bar viveram momentos
de tensão na noite da última
segunda-feira em Lorena.
Dois criminosos roubaram
dinheiro e diversos equipamentos eletrônicos do
estabelecimento comercial.
De acordo o boletim de
ocorrência, por volta das
10h, os assaltantes invadiram o bar, localizado na rua
21 de Abril, no Centro. Após

renderem as vítimas, os
bandidos fugiram levando
um notebook, videogame
Xbox, cinco aparelhos celulares e um aparelho de
som portátil. Um dos proprietários decidiu reagir,
correndo atrás da dupla,
porém conseguiu recuperar
somente o computador e
um celular.
Até o fechamento desta
edição ninguém foi preso.

Menores são apreendidas por
tráfico e receptação em Aparecida

OBRA RETOMADA As obras de reconstrução da ponte do Taquaral, que passa sobre o Ribeirão do Gomeral,

em Guaratinguetá, serão retomadas ainda neste ano. Um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura será
assinado nas próximas semanas e vai liberar mais de R$ 122 mil para os serviços.
Pág. 3

A Polícia Militar apreendeu duas adolescentes por
tráfico de drogas e receptação na noite da última
segunda-feira em Aparecida.
De acordo com a PM, uma
viatura patrulhava a rua
André Tozzeto, no Santa
Terezinha, quando desconfiou da atitude da jovem
de 15 anos. Na abordagem,
foram encontradas com ela
quarenta gramas de cocaína,

seis pedras de crack e duas
trouxinhas de maconha.
Enquanto a menor infratora era algemada, outra adolescente começou a insultar
os policiais militares. Com
ela foi encontrado um aparelho celular que possuía uma
queixa de furto em Potim.
A dupla foi encaminhada
à delegacia e aguarda transferência para a Fundação
Casa.
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Alteração da lei garante
maior isenção de IPTU
para idosos em Lorena

Cai o item de metragem por imóvel que restringe benefícios
desde 2014; pedidos devem ser feitos até final de outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
RATIFICO - TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n° 141/2017 – Dispensa Nº 093/2017
Em observância ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, e considerando as razões e justificativas constantes nos autos,
RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso V, da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, declarada pela Procuradoria Jurídica,
para a contratação de empresa para aquisição de um (01) ônibus usado, tipo
rodoviário, sendo mínimo ano de fabricação/modelo 2007/2007, respectivamente;
com capacidade de no mínimo 44 lugares e máximo de 48 lugares, para a empresa:
VICENZA VEICULOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.088.183/0001-04,
no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais).
Autorizo a contratação.
Publique-se.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Foto: Arquivo Atos

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017 PROC. Nº 366/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Pavimentação com bloquete nas
ruas do Bairro Loteamento Jardim Primavera, trechos I e II, em especial parte da Av. José
Moreira Rangel e parte Av. Osório Dias, com fornecimento de material, equipamentos e mão
de Obra. CONTRATADA: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA CNPJ: 46.694.964/0001-88 VALOR TOTAL: R$ 581.185,35 (Quinhentos e oitenta e
um mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2017 PROC. Nº 367/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Contratação de empresa
especializada para drenagem urbana a ser realizada em parte da Rua Silvio Costa e
parte da Av. Brasil, no Bairro Cidade Industrial, Lorena/SP, com fornecimento de material,
equipamentos e mão de obra. CONTRATADA: JB DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ
EPP CNPJ: 03.750.447/0001-76 VALOR TOTAL: R$ 139.540,13 (Cento e trinta e nove
mil quinhentos e quarenta reais e treze centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA
ASSINATURA: 21/09/2017.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017 – PROC. 398/2017

Idosa descansa em banco no calçadão de Lorena; cidade deve contar com isenção no IPTU para contribuintes acima dos sessenta anos
Rafaela Lourenço
Lorena

Os aposentados e pensionistas de Lorena já podem solicitar a isenção de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
para 2018. Com a aprovação
do projeto do Executivo que
altera a lei municipal, na última sessão, mais pessoas serão
beneficiadas com a isenção. O
prazo se encerra em outubro.
A lei municipal de isenção
do IPTU para idosos está em
vigor no município desde
2014, mas com requisitos
que restringia casos, como
os idosos que atendem todas as características, mas
possuem imóveis antigos de
100m² e não podiam solicitar
a isenção devido a liberação
para até 90m². Agora, após a

aprovação por unanimidade,
na última sessão de Câmara,
o projeto que altera o art.9º
da Lei Ordinária 3.658/2014,
mudou os requisitos flexibilizando a lei a fim de abranger
um maior número de lorenenses.
De acordo com o secretário
de Negócios Jurídicos, Adriano
Aurélio, a partir de 2018 não
haverá mais o item que limita
o tamanho da área construída
para a isenção. A alteração
na lei abre a oportunidade
para todos os interessados
com mais de 60 anos, sejam
aposentados ou pensionistas.
Abrangerá também os aposentados por invalidez, portador
de deficiência física ou mental,
ou doença incurável, sendo
que em todos esses casos o
contribuinte não pode ter

renda superior a dois salários
mínimos, e deve residir no
imóvel, não sendo proprietário de outro. “Muitas pessoas
perdiam o direito à isenção
por conta da metragem das
residências. Por isso, entendemos que o melhor caminho
era flexibilizar esse item para
conceder a isenção aos aposentados e pensionistas”.
Os interessados em adquirir
o benefício terão até o dia
31 de outubro para buscar o
setor de Tributação da Prefeitura, que atende a população
de segunda a sexta-feira, das
9h às 17h.
Para ter o direito, além de
comprovar renda de até dois
salários mínimos, os aposentados e pensionistas devem
apresentar cópia do RG, CPF
e comprovante da titularidade

do imóvel.
A secretaria de Tributação
fica na avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, no bairro
Olaria. Os interessados podem
entrar em contato com o atendimento do setor pelo telefone
(12) 3185-3013.
IPTU solidário – Esse não é
o único projeto que abordou o
IPTU na cidade. Uma proposta
apresentada pelo vereador
Maurinho Fradique (PTB),
que possibilita doações facultativas de contribuintes para
a UPA (União Protetora dos
Animais), através do no carnê do IPTU, foi aprovada no
último dia 21, por 16 votos a
1, sendo contrário o vereador
Beto Pereira (DEM). O projeto
segue com a Prefeitura para
a sanção do prefeito Fábio
Marcondes (PSDB).

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para
o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de Preços
para a aquisição de ferramentas e material de borracharia para manutenção e conserto da
frota municipal o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos
adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: BRLINETECH LTDA - EPP, CNPJ:
44.521.052/0001-89, vencedora dos itens: 3,7,16,19,25,27, 51,60,82,85,109 no valor total
de R$ 2.993,45 (Dois mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ: 05.743.514/0001-50,
vencedora dos itens: 1,6,8,9,18,21,29,31,33,35,37,38,40,41,42,44,49,52,53,58,61,62,63,6
4,66,67,68,69,70,71,72,73,74,7 5,76,83,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
105,106,107,110,114, no valor total de R$ 8.575,09 (Oito mil e setenta e cinco reais e nove
centavos) EMPRESA: BRASFERMA LTDA - EPP, CNPJ: 00.503.644/0001-00, vencedora
dos itens: 36,46,65,79,104, no valor total de R$ 3.220,00 (Três mil duzentos e vinte reais)
EMPRESA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
08.932.903/0001-12, vencedora dos itens: 2,10,11,12,13,14,15,17,22,24,26,28,32,39,43,4
5,47,48,50,56,80,84,86,91,103,108,113, no valor total de R$ 10.001,98 (Dez mil, um real e
noventa e oito centavos) EMPRESA: RAUL RABELLO NETO - EPP, CNPJ: 03.672.104/000130, vencedora dos itens: 4,5,20,23,30,34,54,55,57,59,77,78,81,111,112, no valor total de R$
2.075,86 (Dois mil setenta e cinco centavos e oitenta e seis centavos).
PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 88/17 PROC. Nº 454/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para
atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se às 09h30min
do dia 05 de Outubro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro,
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às
17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
PREFEITURA DE LORENA

Pinda inicia distribuição dos kits de TV digital
Lucas Barbosa
Lorena

Famílias de Pindamonhangaba e de outras 18 cidades da
região inscritas em programas
sociais do Governo Federal já
podem verificar se estão participando da distribuição dos
cerca de 170 mil kits gratuitos
com antena digital, conversor
e controle remoto.
Para Pindamonhangaba,
serão entregues 16.282 kits.
A assinatura do termo de
parceria com a Seja Digital
foi realizada na última quinta-feira, no gabinete do prefeito
Isael Domingues (PR).
Em Lorena serão 7.623
famílias atendidas. Na região

serão atendidas Cruzeiro com
mais de cinco mil famílias,
Aparecida (2.094), Cachoeira
Paulista (3.231), Canas (754),
Guaratinguetá (7.226), Potim
(1.929), Piquete (1.659) e
Roseira (1.333)
A população deve acessar o
site sejadigital.com.br/kit ou
ligar para o número 147 com
o NIS (Número de Identificação Social) em mãos e fazer o
agendamento para retirada
do kit.
“Os kits serão entregues
em local, dia e horário que
as famílias vão escolher no
momento do agendamento
pelo site ou pelo telefone”,
afirma Carla Reis, gerente
regional da Seja Digital no

Vale do Paraíba.
No dia 29 de novembro, o
sinal analógico de televisão
será desligado na região.

A programação dos canais
abertos de televisão será
transmitida apenas pelo sinal
digital.

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

Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 89/17 PROC. Nº 455/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição
de tubos de concreto armado e gelo baiano, a realizar-se às 09h30min do dia 09 de
Outubro de 2017, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625,
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h,
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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Guará espera retomar reconstrução
da ponte do Taquaral ainda este ano

Prefeitura aguarda liberação de verba de R$ 122 mil do Estado para terminar obras de ponte da zona rural
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As obras de reconstrução
da ponte do Taquaral, que
passa sobre o Ribeirão do
Gomeral, em Guaratinguetá, serão retomadas ainda
neste ano. Um convênio
entre o Governo do Estado
e a Prefeitura será assinado
nas próximas semanas e vai
liberar mais de R$ 122 mil
para os serviços.
Atualmente, a ponte do Taquaral está liberada apenas
para veículos leves, impossibilitando a passagem dos
ônibus que fazem a linha
Pedrinhas, que segue até o
bairro Gomeral. A interdição teve início no dia 4 de
agosto e foi feita após laudo
da Defesa Civil indicar insegurança para veículos de
grande porte.
Um mês depois, o diretor
da Defesa Civil, major Marco
Antônio de Oliveira, esteve
no Palácio do Governo do
Estado para protocolar o
restante do documento necessário para encaminhar
a assinatura do convênio
entre o Estado e a Prefeitura para liberação da verba
para reconstrução da ponte.
“Através da assinatura do
convênio será liberada a

verba para a reconstrução
das obras da ponte que passa
sobre o ribeirão”, explicou
Oliveira.
As obras serão para reconstrução da parte de madeira da ponte, que fica
no lado superior. A parte
inferior, com bases de concreto, não será alterada ou
reconstruída. “Temos laudos
da Prefeitura, da Defesa Civil e de professores da FEG
(Faculdade de Engenharia de
Guaratinguetá) que garantiram a sustentabilidade da
estrutura de concreto que já
está existe no local”, afirmou.
Restando somente a assinatura do convênio para liberação da verba, a previsão
é de que as obras comecem
ainda neste ano. Os serviços
serão feitos com mão de obra
da Prefeitura. “Só estamos
aguardando a presença do
prefeito para assinar o convênio. Liberando os recursos,
já terá início o trabalho feito
pela secretaria de Agricultura e Obras”.
Enquanto isso, a ponte
continua liberada apenas
para veículos leves, mas
quando existem situações de
emergência, veículos grandes são liberados a cruzar
a ponte. Ônibus continuam
impedidos de cruzar a via.

Foto: Divulgação

Funcionários da Prefeitura de Guaratinguetá durante obra de recuperação da ponte do Taquaral; obra tem previsão de entrega para dia 23

Vetos à propostas na Câmara acirram confrontos em Lorena
Projetos são barrados por falhas regimentais; oposição contesta parecer
Lucas Barbosa
Lorena

Com pouco mais de nove
meses de gestão, o número
de projetos parlamentares
vetados pelo Executivo em
2017 vem chamando atenção
em Lorena. De acordo com a
Prefeitura, diversas propostas
foram barradas por apresentarem problemas técnicos, que
as tornaram inconstitucionais.
Em seu site oficial, a Assembleia Legislativa de São Paulo
orienta os vereadores o modo
correto de redigir um projeto
de lei. De acordo com o manual,
o documento deve obrigatoriamente contar com duas partes
básicas. A primeira é o texto,
que descreve a ideia e detalhes
do projeto, e a segunda é a justificativa, onde o parlamentar
deve explicar a relevância e
necessidade da proposta.
Além da cláusula de vigência,

que determina a data que a
proposta entrará em vigor, o
manual também destaca que
caso o projeto exija despesas,
ele tem que contar com uma
cláusula financeira.
Mas em Lorena, parte dos
projetos parlamentares apresentados tem sido barrada,
com avaliações de falhas de
elaboração.
De acordo com um levantamento da secretaria de Negócios Jurídicos, cinco projetos
foram vetados este ano, pois
apresentavam problemas
técnicos ligados ao vício de
iniciativa (propostas por entes
que não têm competência para
sua elaboração) e inconstitucionalidade.
Entre as propostas barradas
a colocação de brinquedos
para crianças portadoras de
necessidades especiais em
parques públicos (Pedro da
Vila Brito – PTB), criação de

ecopontos para a coleta de
materiais obsoletos (Tão – PR),
instituição de diretrizes para
o turismo religioso (Careca
da Locadora – PV), proibição
do manuseio e utilização de
fogos de artificio em eventos
públicos e privados (Maurinho Fradique – PTB). A Mesa
Administrativa também teve
um projeto vetado, referente
à reforma administrativa,
mas que acabou sancionado
após o Legislativo realizar as
alterações necessárias.
Durante entrevista ao Atos
no Rádio, no último dia 1, o
prefeito Fwábio Marcondes
(PSDB) comentou sobre este
cenário e afirmou que os vereadores tem total abertura para
consultarem o setor jurídico
do Município caso tenham
alguma dúvida referente à
elaboração das propostas. “Os
vetos são técnicos e apolíticos,
feitos por procuradores, fun-

cionários concursados, que
zelam pela legalidade. Já fui
vereador e acredito que esta
situação se dá ao fato de ser
o primeiro ano de mandato
de alguns parlamentares, que
no ímpeto de tentar resolver
o mundo através das leis, acabam cometendo estes erros
técnicos que tornam o projeto
inconstitucional”.
O vereador Fabio Longuinho
(PSC) contestou a postura do
Executivo em relação ao alto
número de vetos. “Sabemos
que é uma questão de interpretação técnica a decisão em
vetar determinado projeto,
mas acredito que em alguns
casos o setor jurídico da Prefeitura está tomando decisões
equivocadas, desrespeitando a
procuradoria e as comissões
da Câmara. Infelizmente esta
atitude acaba prejudicando
muito o trabalho dos parlamentares”.

Foto: Reprodução

O vereador da base, Bruno Camargo; grupo garantiu mudança no ISS
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Automóveis
VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2007 – vermelha. R$
5.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2008 – amarela. R$
6.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda 150
titan ano 2012 – vermelha. Tr. F: 991048822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano
2004 – 4 pts – Flex
– preto. Tr. F: (12)
99127-0022 - Pinda
VENDO Corsa ano
97 – GL 1.6 – azul ,
abaixo tabela. Tr.F:
99212-1570 - Pinda
VENDO Pickup corsa
GL 1.6 ano 2000 –
branca. R$ 12 mil.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Classic Life
1.0 ano 2010 – cinza.
R$ 17 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Classic 2013, única dona 50.000km
rodados, novo, em
bom estado. Abaixo
da tabela. Falar com
Chaiene no telefone:
99163-1023
VENDO Celta Spirit
ano 2005- 2 pts –
azul – R$ 14.500,00.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Escort 1.8
ano 96 GL – branco – R$ 5 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille

Fire flex ano 2003 branco – básico. R$
15.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Parati CL
1.8 ano 97 – 2pts –
prata – básica – R$
10.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Gol Special
1.0 ano 2002 – 2pts
– vermelho – básico – R$ 8.700,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Siena 1.0
16 v ano 2002 – prata – R$ 12.500,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
Vendo Gol, ano 1998,
4 portas, cor preto,
motor 1.6, 8 valvulas,
com rodas liga leve
por R$ 10.300,00. Telefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0,
flex 15, branco, entrada + parcela R$
559,00. Telefone:
3133-9201
F u s i o n Ti t a n i u m ,
teto + awd 15, prata.
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0
ano 2005 – completa – R$ 23 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano
2004 – 2 pts – prata.
R$ 14 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Furgão Peugeot Partener ano
2011. R$ 20 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS
1.0 ano 2011 – preta.
R$ 20 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Peugeot 307
Hatch Feline ano
2010 R$ 35 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda

Conserta-se máquina
de lavar e geladeira
freezer, visita grátis.
Aceitamos cartões
Tel: 99720-8989 ou
3108-2606
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Falar com
Paulinho, telefone:
99715-5971
Faço faxina e passo roupa. Sou dona
de casa. Tenho experiência. Telefone:
3013-7827
FA Ç O v i a j e n s p /
qualquer lugar –
tds os dias, finais
de semana – possuo Fiat Doblo nova
(6 passag.). Tr.F:
3643-1327/991944495/982451111/99718-6236 –
Pinda
FA Ç O s e r v i ç o d e
poda de arbusto,
grama e carpina de
quintal. Tr.F: 991886730 – Pinda
Aulas particulares
reforço escolar – Matemática (professor)
Ensino Fundamental
II – Ensino Médio
– Auxilio para preparação em concursos
(aulas a domicilio
Pinda). Tr.F: 36482960/ 99712-5919
– Pinda
Garçon, garoçonete, frita-se salgados,
ajudante de cozinha.
Tudo para sua festa.
Ligue:99655-8435
Carreto Murilo. A
partir de 40,00 caminhão. Qualquer dia!
Telefone: 3126-4265
ou 99703-1020
Limpa-se terrenos,
chácaras, planta grama e vende 6 alqueires com casa. Estrada Guará-Cunha. Telefone: 99638-9798
Aulas de inglês, re-

sidencial, individual
ou dupla. Apostila
própria. Telefone:
98181-6076
Precisa-se de Pizzaiolo com experiência em forno a
lenha. R$ 950,00 +
R$ 120,00 de cesta básica. Telefone:
98157-9116
Precisa-se de mooqueiro para trabalhar sábado e domingo em pizzaria.
R$ 40,00 + 0,50 por
entrega. Telefone:
98157-9116
Contrata-se farmaceutico em Guará.
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da beleza busca consultores na região para
expandir mercado,
baixo investimento,
alto lucro. Telefone:
99871-2206
Ofereço-me para
trabalhar de faxina,
doméstica ou acompanhante de idosos.
Falar com Dinha,
no telefone: 997347562
Quero trabalhar de
faxineira. R$ 100,00.
Te l e f o n e : 9 9 1 7 7 0950

Alugo 2 apartamentos
em Lorena: quarto,
sala, cozinha, banheiro e área de serviço 2º e 3º andar, ambos
com sacada - Rua
Goes Monterio 425
- tel: 99249-7053 ou
98161-3216 falar com
Vaneide, Marcelo ou
Juliana.
ALUGO Kitnet c/agua
incluso – Rua Guilherme José Gama
Pestana – Campo
Alegre/Pinda – c/
quarto/coz., área serviço, entr. p/carro. R$
500,00. Tr. F: 996373371 – Pinda
ALUGO Kitnet –
Jardim Roseli. Tr.F:
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento,
centro de Ubatuba.
Fim de semana e
feriado. Telefone:
99607-4653
Alugo apartamento
em Ubatuba, Perequê, 100m da praia,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada. Falar com João no
telefone: 99660-1490
ALUGO Apto em
Ubatuba – Praia do
Tenório. TR.F: 36423302/99119-3754 –
Pinda

Eletricista residencial, 30 anos de
experiência, instalação completa e
reparos em geral.
Falar com Jairo. Telefone: 3122-3448 ou
98108-2492

ALUGO suíte – Araretama – Tr.F: 996003200 – Pinda

Frete mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Telefone:
3125-1136 ou 997766640

VENDO URGENTE
Sítio – Lagoinha –
c/26 alqueires – casa
c/3 dorms., sl, coz., á/
serv., churrasq., lago
p/pesca, pastagens,
ótima localização, .
Aceito proposta. Tr.F:
99667-1128/996255300

Montador de móveis. Orçamento
sem compromisso.
Paulinho no telefone: 3122-6121 ou

ALUGO Casa – Ubatuba – Praia Pereque-açu. Tr.c/Beto F:
98822-0190/992222207 - Pinda

VENDO terreno

PREFEITURA DE SILVEIRAS
Processo Seletivo
A prefeitura municipal de Silveiras, informa que recebe entre os dias
14 à 28 de setembro de 2017 as inscrições para o processo seletivo
de nível médio e superior, para contratação de monitor de
transporte escolar e farmacêutico.
As inscrições serão realizadas apenas via internet, no endereço
eletrônico https://mouramelo.listaeditais.com.br/edital/ver/1195 a
partir do dia 14 de setembro, com valor de R$ 20,00 para monitor
de transporte escolar e R$ 50,00 para farmacêutico.
Depois de efetuado o depósito o candidato deverá apresentar o
comprovante na Prefeitura Municipal de Silveiras, situada a Praça
Padre Antonio Pereira de Azevedo, 52 - Centro, Silveiras - SP (de
Segunda a Sexta das 12h00 às 17h00).
O processo seletivo compreenderá a aplicação de prova escrita
objetiva, que deverá ser realizada no dia 22 de outubro (local e
horário ainda serão determinados).
O candidato deverá comparecer ao local determinado para as
provas, com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário
estipulado, munido de comprovante do depósito bancário,
comprovante de inscrição e documento de identidade original.
O
edital
completo
e
respectivas
informações
estarão
disponibilizados nos sites:
http://silveiras.sp.gov.br/ (na aba processo seletivo)
https://mouramelo.listaeditais.com.br/

– Cidade Jardim
– murado, próx. A
padaria. Tr.F: 981172259/3645-2899 –
Pinda
Alugo casa, centro
de Paraty para fim
de semana e feriado.
Acomodação para 6
pessoas. Falar com
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento
em Ubatuba. Praia
grande, 200m da
praia, para 8 pessoas, condomínio fechado, 2 quartos, ar
condicionado, área
de lazer. Telefone:
3133-6614
Alugo casa em
Ubatuba, centro, de
frente para o mar, 4
quartos, 3 banheiros,
2 salas, garagem
para 5 carros. Ótima
localização. Telefone:
99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa
– Res.Andrade/
Crispim – novíssima – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv.,
garagem p/ 2 carros
– doc.ok a vista e
financiada. R$ 180
mil. Tr.c/proprietário
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/(12)
3648-5831 – Pinda
VENDO ou TROCO
Casa com ótima localização, c/3 salas, 3
dorms.,s/1 ste,banh.
social, coz., copa,
desp., edic.nos fundos, AT 300m2, AC
255,50m2, garagem
p/3 carros, doc.ok,
Aceito casas menores valores como
pagamento de igual
valor. R$ 580 mil.
Tr. F:99603-4839 –
Pinda
Alugo apartamento,
casa, kitnet em Ubatuba, próximo a praia
grande e tenório. Telefone: 99752-0968
Aluga-se chácara do
alto da Serra, com
piscina, campo de
futebol, churrasqueira, salão de jogos.
5 quartos. Telefone:
3127-1161
Aluga-se apartamento em Aparecida,
bairro Santa Rita, R$
800,00, 3 dormitórios.
Telefone: 3105-3814
Aluga-se kitnet Avenida Padroeira do
Brasil em Aparecida.
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande
– c/1.700m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jardim Mariana – plano,
murado, doc.ok. Tr.F:
99208-3712 - Pinda
VENDO Chácara –
Bº Bom Sucesso –
c/1.000m2 – casa
c/3dorms., sl, coz.,
varanda, piscina, pomar formado á/lazer
c/parque. Aceito proposto e troca por casa
em Ubatuba. Tr.F:
99625-5302/896671123 – Pinda

VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2 –
c/processo de usocapião fase final. Aceito
carro como parte de
pagamento. Tr.F:
99113-3434 – Pinda

Alugo Guará - casa
na Tamandaré, em
frente ao asilo, 2 quaros, sala, cozinha,
banheiro, área de
serviço, R$ 500,00.
Telefone: 3122-4919

Guará - Aluga-se
área de 500m² com
infraestrutura para
eventos. Telefone:
3132-7171

Alugo sem fiador,
pedregulho. Apartamento com 3 dormitórios (1 suíte), 2
vagas, sala, cozinha
com armários Guará -. Telefone: 30138352

Alugo apartamento, 3
quartos, 2 banheiros
e garagem no campo
do galvão. Próximo
ao Shopping - Telefone: 3132-7171 Guará
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá –
R$ 150 mil. Aceito
carro como parte de
pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms., s/1 ste, banh.,
coz., sala, lavan., garagem c/portão automát., td reformada,
ou TROCO por casa
mais prox. ao centro. R$ 210 mil. Tr.F:
99650-0376/997883025 – Pinda
VENDO ou TROCO
por casa menor valor/
sítios/outros, sobrado
c/214m2 AC – c/3dorsms., 2 banhs., churrasq., portas blindex,
portão automát., Bº
Mantiqueira/Moreira
César, escrit.registrada. Tr.F: 99620-8676
– Pinda
VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda
VENDO ou TROCO
sobrado – Crispim –
próx. Ao “Mello de
Moraes” – c/3dorms.,
sl, copa/coz., á/serv.,
2 banhs., edic., sacada, por casa em
Ubatuba – AT 300m2
– AC 198 m2. Tr.F:
99667-1128 - Pinda
Aluga-se ponto
comercial na Praça João Vieira dos
Santos, Vila Mariana,
Aparecida - Telefone:
3122-3217Guará
Aluga-se Apartamento Guará - na
Chacara Selles, sala,
cozinha, banheiro,
3 quartos (1 suíte),
área de serviço, elevador, 1 vaga. R$
1.250,00. Telefone:
3122-2925
Guará - Alugo uma
edícula mobiliada,
com garagem, no
Vi l l a g e S a n t a n a .
Para uma pessoa.
Falar com Celso no
telefone: 99664-3331
Alugo Kitnet nova
guara, 2 quartos,
sala, cozinha, área
de serviço, garagem.
Tratar com Walter no
telefone: 99728-1001
Guará
Aluga-se uma edícula, fundos, casa
com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, no
Beira Rio I. Telefone:
3125-2992 Guará
Alugo Guará - casa
na Santa Rita, com 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
área de serviço,
quintal pequeno. R$
700,00. Telefone:
3122-4919

Guará - Alugo casa
na Vila Alves, 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, garagem R$ 750,00.
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila
Municipal, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, quintal, garagem R$ 180.000,00;
Telefone: 3132-8151
- Guará
Vende casa boa, 3
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem 2 carros, área
de serviço. Telefone:
3125-2051 - Guará
v e n d o Te r r e n o
Santa Luzia, medindo 305m². Valor
125.000,00. Telefone:
99709-0300 - Guará
Vende-se chacara
com ou sem casa
nos motas, engenho
dágua e parque das
garças. Telefone:
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Ótimo imóvel, 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, garagem, R$
450.000,00. Telefone:
99606-2307 - Guará
Vendo um apartamento em Lorena, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem. Telefone: 31335688 - Guará
Vendo uma casa na
Vila Tamandaré, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, R$
70.000,00 Telefone:
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m
no pingo de ouro.
80.000,00. Telefone:
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na
Colônia, pronto para
construir. 566m² a
50m do asfalto. Telefone: 3132-2480
- Guará
Vendo terreno 10x30
na vila mariana
em Aparecida. R$
300.000,00. Telefone:
3133-5688 - Guará
vendo casa T, esperança ou troco por
imóvel de menor valor. Preferencialmente terreno. Telefone:
98808-2677 - Guará
Vendo galpão no
Jardim do Vale com
305m², com escritura. R$ 145.000,00.
Telefone: 2103-2599
- Guará
Vendo Terreno no
São Manuel 10x30.
R$ 100.000,00. Telefone: 99740-7124
- Guará
Vende-se Pousada
em Paraty, mobiliada, tudo novo. Ótimo Preço. Telefone:
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim
Esperança, próximo a Fatec. R$
83.000,00. Telefone:
99201-2826 - Guará
Vendo casa na Vila

Alugo ponto comercial no Beira
Rio, 2 banheiros, 3
ambientes. Valor a
combinar. Telefone:
99676-2177
Vendo material para
casa de ração. Ligar
para 3125-4229 ou
98157-0857
VENDO Piscina fibra – 2x2 – pouco
tempo de uso. Tr.F:
99104-8822 – Pinda
VENDO Carrinho de
bebe (rosa/cinza)
– semi-novo. Tr.F:
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de
panela – vermelho
– n a c a i x a . Tr. F :
99104-8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira
de barbeiro (antiga)
. Tr.F: 99160-9193
– Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado de conservação.
Tr.F: 99199-0341
– Pinda
VENDO cama box
de casal – e 2 camas solteiro. Tr.F:
99199-0341 – Pinda
Vendo loja estocada. Entrar e trabalhar. Em Aparecida, atras da igreja
velha. Falar com
Patricia nos telefones: 98188-6223 ou
99606-0408
Ponto comercial
novo, 50m² Telefone: 3132-2480
2.500 Flyers +
1 .0 0 0 ca r tõ e s d e
visita + banner, só
R$ 200,00. Telefone: 99609-0648
Vende-se um restaurante em Aparecida, todo equipado, sem luva,
oportunidade única.
Aproveite! Telefone:
99783-1190
Excursão para feira
do Brás, toda terça
e quinta feira. Trago
mercadorias. Falar
com Regina. Telefone: 3133-2166 ou
99719-5192
Lucia, bolos, doces e salgados.
Grandes, médios e
pequenos. Telefone: 99113-5945 ou
3122-3691
Vendo Jazigo Cemitério Senhor dos
Passos. Telefone:
3132-1325
Compro sucata do
seu quintal. Latinha
R$ 3,50Kg. Telefone: 3125-2979
Vende-se lavatório
primeira linha, verde claro, medindo
1.02x0.56 R$ 80,00.
Tratar com Julio no
telefone: 3132-3567
ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone: 99611-5480
Alugo mesas, cadeiras plásticas e cama
elástica. Telefone:
98100-3340, falar

com Diego.
Vendo uma chapa
de lanche da marca
Sire. vendo varia
porta blindex. Telefone: 3105-1138 ou
98265-2582
DD Brinquedos,
tudo para sua festa. Cama elástica,
piscina de bolinha,
tobogã, quadra de
sabão, pipoca, algodão doce, churros.
Te l e f o n e : 9 8 1 2 3 3499
Bebiano bilhar, locação, reforma e
venda de mesas de
bilhar e pebolim. Telefone: 99637-8844
Curso Mecânico de
motos. Faça como
nossos ex-alunos,
seja um mecânico
de sucesso! Telefone: 3133-4600 ou
99610-6938
Aluga-se mesas,
cadeiras plásticas,
freezers, toalhas.
Te l e f o n e : 3 1 2 2 3661
Aposentado e pensionista, precisando
de dinheiro e não
tem margem? Temos 1.500,00 aprovado para você! Ligue 3133-1674
Vendo maquinário
de padaria, mesa
de vidro, geladeira
de bolo, máquina
de café expresso,
overlock industrial.
Te l e f o n e : 9 9 7 7 8 3377
Vendo consultório
odontológico, usado. 1 armário, de 3
e outro de 2. Telefone: 98141-3468
Vende-se um título
do Itaguará, valor
à combinar. Telefone: 3132-7106 ou
99748-8343
Fretes, mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Em toda
a região. Telefone:
3125-1136
Projeto controle do
estresse. Participe! Menos de 15,00
a sessão. Jardim
Bela Vista. Telefone: 99210-5738
Vendo revistas antigas. 51 de artesanatos e pintura,
128 do SPFC e 85
de UFOS (ETES).
Falar com Jorge no
telefone: 3125-2896
Ve n d o t í t u l o d a
H í p i c a . Va l o r R $
3.500,00. Telefone:
98844-8416
Vendo divisória de
escritório, com porta. Telefone? 31323528 após as 19h00
Ve n d o t i t u l o d a
H í p i c a . Te l e f o n e :
99776-2309
Conserta-se maquinas de lavar, gel a d e i r a s, fr e e ze r,
visita grátis, aceitamos cartões. Telefone: 99720-8989
oi 3108-2606

