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Com dificuldades, Apae aguarda sanção de 
contribuição facultativa no IPTU em Lorena
Próxima de definir novo sistema de verba, entidade nega cancelamento de convênio com Prefeitura

Rafaela Lourenço
Lorena

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) 
de Lorena deve receber mais 
um auxílio financeiro a partir 
do próximo ano. Foi apro-
vado na última sessão da 
Câmara um projeto de au-
toria do vereador Maurinho 
Fradique (PTB), que institui a 
contribuição facultativa jun-
to ao carnê do IPTU (Imposto 
Predial Territorial Urbano) 
para auxiliar os trabalhos da 
entidade. A proposta segue 
para sanção da Prefeitura.

Aprovado por unanimida-
de, o projeto não é o primei-
ro apresentado pelo parla-
mentar sobre contribuições 
facultativas em Lorena. No 
início do mês foi criado o 
“carnê solidário a UPA (União 
Protetora dos Animais)”. 
Desta vez, a beneficiada será 
a Apae que, segundo Fradi-
que, passa por dificuldades 
financeiras, principalmente 
com o transporte escolar. “A 
doação voluntária a partir 
de depósitos serão diretos 
na conta da Apae. Será de 
muita grandeza, e a Apae irá 
receber de braços abertos 
esses valores mesmo que 
simbólicos, mas de coração”, 
comentou.

O benefício foi criado em 
meio a boatos de que a Pre-
feitura teria rompido o con-
vênio com a entidade, preju-
dicando exclusivamente os 
assistidos da Apae, fato des-
mentido pelo administrador 
da entidade, Lucas Bastos.

O que mudou foi a lei 
federal 13.019/2014, que 
passou a vigorar em janeiro 
no município. Até 2016, a 
Apae contava com o convê-
nio, e com a mudança da 
lei, hoje o procedimento 
obrigatório é chamado de 
termo de colaboração, na 
qual a entidade participou 
este ano do chamamento 
público, enviando uma pro-
posta à prefeitura e aguar-
dando os trâmites legais. 

“No ano passado fizemos um 
aditamento para exercer em 
2017, e na verdade não foi 
cancelado nenhum convênio, 
muito pelo contrário, a gente 
lançou uma proposta à admi-
nistração pública, pois nós 
atendemos um serviço que 
a Prefeitura não consegue 
atender, o que está tudo es-
pecificado na proposta. Não 
vejo problemas futuros não”.

Ainda de acordo com Bas-
tos, o chamamento público 

tem várias etapas, entre 
elas, o envio da proposta, 
preliminarmente aprovada. 
Nesta fase, o Executivo tem 
um prazo para solicitar as 
demarcações, que seria a 
segunda parte do edital, 
apresentação do plano de 
trabalho e por último a assi-
natura do termo de colabo-
ração. “É primeira vez que 
é realizado na cidade, e não 
só para Apae, mas sim para 
todas as entidades”, frisou.

Já o vereador Bruno Ca-
margo (PMDB) ressaltou que 
todas entidades serão presta-
doras de serviço à Prefeitura. 
Ele disse que instituições 
receberam um treinamento, 
e que a documentação está 
para avaliação. “A mudan-
ça é necessária para aten-
der a legislação. Nenhum 
município mais poderá ter 
convênios, não será mais 
nesta modalidade e sim na 
de chamamento público. E 

até o final do mês todas as 
entidades passarão por uma 
justa avaliação”.

O valor do atual convênio 
entre a Prefeitura e a Apae é 
de R$ 312 mil anuais, parce-
lados em 12 vezes de R$ 26 
mil para custear toda a parte 
clínica e social da entidade, 
ou seja, somente a folha de 
pagamento dos profissionais, 
o que, segundo Bastos, não é 
o suficiente para custear toda 
a matéria prima oferecida. 

Já as demais despesas são 
custeadas com os recursos 
próprios, como participa-
ção em festas, realização de 
eventos e arrecadação de 
doações da população. “Já 
estamos guardando dinheiro 
para dezembro, pois vamos 
precisar de R$ 80 mil para 
custear o 13º salário e férias. 
O convênio até cobre, mas 
ainda fica um déficit para 
poder pagar porque fora a 
parte clínica, temos também 
a parte educacional, aí fica 
muito puxado”, avaliou.

Com a mudança no sistema 
de financiamento da presta-
ção de serviços, a Apae deve 
receber R$ 343,2 mil.

O transporte de mais de 
duzentas crianças foi reto-
mado nesta semana. Segundo 
o administrador, a Apae não 
tinha mais condições de 
transportar os alunos. Há 
um ônibus de vinte luga-
res cedido pela secretaria 
da Educação, mas todas as 
despesas com o serviço, em 
cerca de R$ 13 mil por mês, 
são arcadas somente pela 
entidade.
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Equipe de fisioterapia durante atendimento a jovens assistidos pela Apae; entidade aguarda sanção de lei para obter apoio financeiro

Após dez anos, IBGE lança Censo Agropecuário em outubro
Região se prepara para a pesquisa que vai até fevereiro de 
2018; projeto teve corte de gastos para poder ser realizado

Andreah Martins
Região

Os produtores agropecu-
ários do Vale do Paraíba já 
podem se preparar para re-
ceber os recenseadores nas 
próximas semanas. A pesquisa 
começa a ser aplicada no dia 1 
de outubro e segue até  28 de 
fevereiro de 2018. O objetivo 
da coleta de dados é aprofun-
dar o estudo do meio rural e 
criar políticas públicas mais 
eficazes. O Censo Agropecuário 
não era realizado há dez anos 
no País.

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas) de Cruzeiro, os recen-
seadores serão chamados de 
acordo com a classificação do 
concurso realizado. A cidade 
contará com três pesquisado-
res e quatro mensalistas. Os 

produtores rurais vão respon-
der a questionamentos sobre 
produção de pecuária, agri-
cultura, silvicultura (ciência 
responsável pela recuperação 
de florestas, com métodos na-
turais e artificiais), aquicultura 
(tratamento hídrico para vida 
de animais aquáticos), além 
da preocupação com o uso de 
agrotóxicos, sementes espe-
ciais, maquinário, crédito rural 
e programas governamentais 
de produção.

O órgão informou ainda o 
município conta com pelo me-
nos 120 produtores e esperam 
cerca de 1,5 mil entre as cida-
des de Cachoeira Paulista até 
Bananal. Na região de São José 
do Barreiro a Bananal, quatro 
recenseadores e dois mensalis-
tas serão responsáveis para a 
aplicação da pesquisa.

Segundo o Sindicato Rural 

de Guaratinguetá, o papel da 
associação é de apoio e divul-
gação do projeto. Já o Sindica-
to de Cruzeiro informou que 
apenas avisa os produtores 
associados da visita dos re-
censeadores.

Corte – A verba para a reali-
zação do Censo Agropecuário 
é prevista no orçamento anual. 
A realização desta pesquisa só 
será cumprida após o corte de 
gastos efetuado. A diminuição 
chega a dois terços do valor 
necessário. O total do repasse 
para o biênio é de aproxima-
damente R$700 milhões e 27 
mil recenseadores.  “Por parte 
do IBGE será usado uniforme e 
o aparelho em que comporta 
o questionário. A locomoção e 
a alimentação será por parte 
do recenseador”, explicou o 
responsável pelo órgão em 
Cruzeiro, Sammy Abdul Hai.

Cuidados com o gado em fazenda de Cachoeira Paulista; cidades se preparam para censo em 2018

Foto: Arquivo Atos



28 DE SETEMBRO DE 20172

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

Câmara promete 
cobrar Mota sobre 
compra de pizzas 
com dinheiro público
Requerimento por explicações teve 
aprovação; Portal da Transparência 
de Cachoeira revela gasto de R$ 660

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

A gestão do prefeito de Ca-
choeira Paulista, Edson Mota 
(PR), é alvo desde a última 
semana de uma avalanche 
de críticas nas redes sociais 
devido à compra de pizzas 
com dinheiro público. Após 
a repercussão do caso, a 
Câmara aprovou, na última 
terça-feira, um requerimen-
to do vereador Danilo José 
Ramos, o Professor Danilo 
(PT), que cobra explicações 
do Executivo.

Em seu Portal de Trans-
parência, a Prefeitura de 
Cachoeira Paulista informa 
que no último dia 1 comprou 
11 pizzas em um restaurante 
da cidade. O investimento 
municipal foi de R$ 660, que 
dá uma média de R$ 60 por 
unidade.

O gasto foi denunciado, no 
último dia 15, pela adminis-
tração do principal grupo de 
discussão do município na 
rede social Facebook, o “Ob-

servatório da Honestidade e 
Ética de Cachoeira Paulista”. 
Na sequência, dezenas de 
internautas compartilharam 
a postagem, criticando a 
postura do Executivo. 

Já na última sessão, o 
Legislativo aprovou por 
unanimidade o requerimen-
to do Professor Danilo que 
cobra informações sobre a 
compra. “O prefeito tem um 
mês para dar uma explica-
ção sobre a compra dessas 
pizzas. Aguardaremos o 
seu posicionamento para 
decidirmos qual será o pró-
ximo passo a ser tomado. A 
população pode ter certeza 
que a Câmara cumprirá um 
de seus principais papeis, 
que é de investigar o uso dos 
recursos públicos”, ressaltou 
o parlamentar.

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Cachoeira Paulista sobre o 
caso, mas nenhuma resposta 
foi encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

O presidente da Câmara fala, acompanhado pelo prefeito Edson Mota
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Câmara de Piquete 
aprova “CIP dos 
Prédios Públicos”
Vereadores acusam Teca Gouvêa de 
abandonar escolas e posto de saúde

Teca Gouvêa, alvo de comissão aberta por vereadores em Piquete

Lucas Barbosa
Piquete

Denúncias de abandono 
de prédios públicos são os 
novos alvos de investigação 
em Piquete, após abertura 
de uma CIP (Comissão de 
Investigação e Processan-
te) contra a prefeita, Teca 
Gouvêa (PSB). Os trabalhos 
foram aprovados por unani-
midade na Câmara. A chefe 
do Executivo negou a acu-
sação, e acredita que a ação 
tem motivação política.

De acordo com o presiden-
te da Câmara, Mario Celso de 
Santana (PSD), a comissão 
investigará os motivos que 
levaram o Município a não 
preservar e utilizar uma es-
cola municipal e um posto de 
saúde no Alto da Bela Vista. 
A denúncia também aponta 
o mesmo problema em outro 
prédio público, que abriga 
um colégio no Itabaquara. 
“Além de sujeira e mato, 
estes locais estão cheios 
de animais peçonhentos. 
A Prefeitura tem que zelar 
pelos bens públicos, não 
admitindo que eles fiquem 
nessa situação lamentável 
que se encontram. Essa co-
missão será importante para 
a prefeita explicar o porquê 

desta situação”, comentou o 
chefe do Legislativo.

A comissão, que terá um 
mês para concluir os traba-
lhos, será presidida pelo vere-
ador, José Donizzetti Ribeiro, 
o Professor Doni (PR), e terá 
como membros Romulo Ka-
zimierz, o Rominho Eventos 
(SD) e Christian Uchoa (PSD).

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em conta-
to com o presidente da CIP, 
mas ele não foi localizado até 
o fechamento desta edição.

Outro lado – Teca Gouvêa 
afirmou que está tranquila 
sobre a acusação, e que 
acredita que a medida tem 
motivação política, sendo 
orquestrada pela oposição. 
Ela garantiu que os locais 
não estão abandonados da 
forma que os parlamen-
tares estão descrevendo. 
“Estas denúncias não tem 
cabimento, principalmente 
a que se refere ao posto de 
saúde, que simplesmente não 
é utilizado porque foi cons-
truído de forma irregular 
em uma área de APP (Área 
de Preservação Permanen-
te). Sobre as unidades que 
são alvos de vândalos, não 
temos condições de colocar 
um segurança em cada uma”, 
argumentou.

Foto: Arquivo Atos

A fachada da RCC em Canas

Foto: Divulgação

Renovação Carismática 
tem nova sede em Canas

Da Redação 
Canas

Canas foi contemplada com 
o novo Escritório Nacional da 
Renovação Carismática Cató-
lica do Brasil, inaugurado na 
manhã da última quinta-fei-
ra. A abertura do escritório 
contou com a presença do 
bispo diocesano de Lorena 
Dom João Inácio Muller 
que presidiu a Santa Missa. 
No local também estiveram 
presentes autoridades locais, 
prefeitos, vice-prefeitos, 
representantes do Governo 
do Estado, representantes 
e coordenadores da RCC do 
Brasil.

O prédio é dedicado a 
Nossa Senhora de Pente-
costes, denominação dada 
pela Igreja Católica à Maria 
representando o momento 
em que ela recebe o Espírito 
Santo de Jesus.

A nova sede vai abranger 

o Escritório Nacional; Cen-
tro Nacional de Formação; 
biblioteca; museu; arena 
de eventos e um anfiteatro; 
alojamentos e praça de ali-
mentação; Instituto de Edu-
cação à Distância; Editora e 
produtora RCC Brasil e um 
espaço para a Feira Caris-
mática, e todo o sistema de 
comunicação da RCC Brasil.
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Prefeitura de Cruzeiro adere programa de 
atendimentos médicos dentro das escolas
Com investimento de até R$ 68 mil, parceria entre Saúde e Educação atende sete mil alunos

Rafaela Lourenço
Cruzeiro

A rede pública de ensino em 
Cruzeiro busca avanços com a 
parceria entre as secretarias 
de Educação e Saúde. A par-
tir de outubro, 17 unidades 
escolares receberão o PSE 
(Programa Saúde na Escola). A 
adesão ao programa é válida 
por dois anos e beneficiará 
sete mil alunos.

O PSE é uma política in-
tersetorial da Saúde e da 
Educação, que consiste em 
ações de prevenção desen-
volvidas dentro das escolas 
do município. Ele existe desde 
2007, e este ano houve uma 

alteração na portaria e Cru-
zeiro realizou a adesão em 
junho pela necessidade vista 
após um diagnóstico local. O 
repasse do governo Federal é 
de R$5.676 para auxiliar os 
atendimentos para até seiscen-
tos estudantes. Com uma rede 
de aproximadamente sete mil 
alunos, a cidade pode receber 
um aporte de até R$68 mil.

A coordenadora de Aten-
ção Básica do município e 
responsável pelo projeto, 
Vivian Lima, explicou como 
funcionarão as atividades: 
serão atendimentos do ensino 
Fundamental ao ensino Médio, 
com crianças e adolescentes, 
nos territórios que tenham 

ESF (Estratégia Saúde da Fa-
mília). Inicialmente serão 14 
escolas e 3 creches recebendo 
as equipes da atenção básica, 
e cerca de 7 mil alunos serão 
beneficiados com o programa.

Foram pactuadas 12 ações, 
entre palestras educativas 
e avaliações de saúde bucal, 
visual, auditiva e peso e me-
didas. Todas serão realizadas 
dentro das escolas. Cada colé-
gio fechará um cronograma 
específico para a unidade, 
em conjunto com a equipe de 
saúde do seu território. Já as 
ações serão realizadas durante 
o período de uma semana, e o 
aluno que apresentar alguma 
alteração será encaminhado 

para a especialidade. 
Ainda de acordo com Vivian, 

já foram realizadas reuniões 
com os diretores para que eles 
repassem as informações para 
os alunos, e posteriormente 
seus responsáveis. “Quando 
forem enviadas as autoriza-
ções pelos alunos, lá vai estar 
especificada a data certinha 
de que o mesmo deverá levar 
os documentos caderneta de 
vacina, certidão de nascimen-
to, RG, CPF e principalmente o 
cartão SUS”, frisou.

As equipes de Atenção Bá-
sica são compostas por enfer-
meiros, agentes comunitários, 
técnicos de enfermagem, e 
em algumas escolas também 

passarão médicos da ESF.
O secretário de Educação, 

Carlinhos do Valle, salientou 
que o Executivo tem interesse 
em contratar profissionais de 
saúde específicos para aten-
dimentos para estas ações. 
“Um aluno que não está com 
a saúde em dia, com certeza 
não irá bem na escola. Se não 
para este ano, já para o ano 
que vem a própria Educação 
poderá contratar profissionais 
da saúde para atender os nos-
sos alunos mais diretamente, 
inclusive os alunos com defi-
ciência”.

Outras cidades do Estado, 
como Santo André, já realizam 
o trabalho. “Estamos buscando 

as formas jurídicas para fazer 
esse atendimento. É funda-
mental, quando a sociedade 
vive crises de cidadania, a 
educação que vai resgatar 
essa tão falada cidadania, e 
para isso precisamos investir 
no nosso aluno”, destacou o 
secretário.

De acordo com os resultados 
das ações do primeiro ciclo 
PSE de Cruzeiro, a expectativa 
é de aumentar a demanda de 
escolas para 2018. “O próprio 
programa destaca que não 
pode haver diminuição de es-
colas, e sim trocas e aumento 
na quantidade de unidades, e 
essa é a intenção do Municí-
pio”, frisou do Valle.
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Alugo 2 apartamentos 
em Lorena: quarto, 
sala, cozinha, banhei-
ro 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 Gui-
lherme José Gama 
Pestana – Campo 
Alegre/Pinda – c/
quarto/coz., área ser-
viço, entr. p/carro. R$ 
500,00. Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
ALUGO K i tne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
feriado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, saca-
da. Falar com João no 
telefone: 99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
ALUGO suíte – Ara-
retama – Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
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: 
99667-1128/99625-
5300

V E N D O  t e r r e n o 
– Cidade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
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 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
A l u g o  c a s a  e m 
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 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – 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 loca-
lização, c/3 salas, 3 
dorms.,s/1 ste,banh.
social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamento, 
casa, kitnet em Uba-

tuba, próximo a praia 
grande e tenório. Te-
lefone: 99752-0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 
5 quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apartamen-
to em Aparecida, 
bairro Santa Rita, R$ 
800,00, 3 dormitó-
rios. Telefone: 3105-
3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Grande 
– c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim 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. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 – 
Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 – 
c/processo de usoca-
pião fase final. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr.F: 
99113-3434 – Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 3 
quartos, 2 banheiros 
e garagem no campo 
do galvão. Próximo 
ao Shopping - Telefo-
ne: 3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., ga-

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – 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: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca 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 – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda

VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Feline ano 

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 

Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para traba-
lhar sábado e do-
mingo em pizzaria. 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Telefone: 
98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, 
no telefone: 99734-
7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone:  99177-
0950
Eletricista residen-
c ia l ,  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 expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 

A lugo  pon to  co -
merc ia l  no Bei ra 
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 fi-
bra – 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 
– na caixa.  Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 
– Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 ca-
mas solteiro. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
Vendo loja estoca-
da. Entrar e traba-
lhar. Em Apareci-
da, atras da igreja 
velha.  Falar  com  
Patricia nos telefo-
nes: 98188-6223 ou 
99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefo-
ne: 3132-2480
2 . 5 0 0  F l y e r s  + 
1.000 cartões de 
visita + banner, só 
R$ 200,00. Telefo-
ne: 99609-0648
Vende-se um res-
taurante em Apa-
recida, todo equi-
pado ,  sem luva , 
oportunidade única. 
Aproveite! Telefone: 
99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia,  bolos,  do-
ces  e  sa lgados . 
Grandes, médios e 
pequenos. Telefo-
ne: 99113-5945 ou  
3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefo-
ne: 3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de 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. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da marca 
Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
D D  B r i n q u e d o s , 
tudo para sua fes-
ta. Cama elástica, 
piscina de bolinha, 
tobogã, quadra de  
sabão, pipoca, algo-
dão doce, churros. 

Telefone:  98123-
3499
Bebiano bilhar, lo-
cação, reforma e 
venda de mesas de 
bilhar e pebolim. Te-
lefone: 99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Tele-
fone: 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 pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Te-
mos 1.500,00 apro-
vado para você! Li-
gue 3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina 
de café expresso, 
overlock industrial. 
Te lefone:  99778-
3377
Vendo consultório 
odontológico, usa-
do. 1 armário, de 3 
e outro de 2. Telefo-
ne: 98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 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. Part ic i -
pe! Menos de 15,00 
a sessão. Jardim 
Bela Vista. Telefo-
ne: 99210-5738
Vendo revistas an-
tigas. 51 de arte-
sanatos 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 
Híp ica.  Va lor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com por-
ta. Telefone? 3132-
3528 após as 19h00
Ve n d o  t i t u l o  d a 
Hípica.  Telefone: 
99776-2309
Conserta-se maqui-
nas de lavar, ge-
ladeiras,  f reezer, 
visita grátis, acei-
tamos cartões. Te-
lefone: 99720-8989 
oi 3108-2606
Alugo salão de fes-
ta, amplo, para ate 
200 pessoas. Tele-
fone: 3133-6717 ou 
98169-4421
Vendo aparelhos de 
salão de cabelei-
reiro, 1 cadeira, 1 
lavadora de cabelo, 
1 espelho com de-
grau R$ 800 fone: 
3132-1437
Vendo capacete , 
aper tu ra  f ron ta l , 
preto, usado. Tele-
fone: 99771-3111
Vendo divisória de 
escritório, com por-
ta. Telefone? 3132-
3528 após as 19h00
Ve n d o  t i t u l o  d a 
Hípica.  Telefone: 
99776-2309
Conserta-se maqui-
nas de lavar, ge-
ladeiras,  f reezer, 
visita grátis, acei-

ragem c/portão auto-
mát., td reformada, 
ou TROCO por casa 
mais prox. ao cen-
tro. R$ 210 mil. Tr.F: 
99650-0376/99788-
3025 – Pinda
VENDO ou TROCO 
por casa menor valor/
sítios/outros, sobrado 
c/214m2 AC – c/3dor-
sms., 2 banhs., chur-
rasq., portas blindex, 
portão automát., Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.registra-
da. Tr.F: 99620-8676 
– 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  ou TROCO 
sobrado – Crispim 
– próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., á/
serv., 2 banhs., edic., 
sacada, por casa em 
Ubatuba – AT 300m2 
– AC 198 m2. Tr.F: 
99667-1128 - Pinda
A l u g a - s e  p o n t o 
comercial na Pra-
ça João Vieira dos 
Santos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefone: 
3122-3217Guará 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chacara Selles, sala, 
cozinha, banheiro, 
3 quartos (1 suíte), 
área de serviço, ele-
vador, 1 vaga. R$ 
1.250,00. Telefone: 
3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Village Santana. Para 
uma pessoa. Falar 
com Celso no telefo-
ne: 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 edí-
cula, 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 serv iço, 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 qua-
ros, sala, cozinha, 
banheiro, área de 
serviço, R$ 500,00. 
Telefone: 3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Aparta-
mento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Gua-
rá -. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na Vila Alves, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
área de serviço, ga-
ragem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Telefone: 
99709-0300 - Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 


