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ESPORTE E ARTE EM FOCO!!!  Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena serão contempladas nesta semana com a Caravana 
dos Esportes e da Arte. O projeto é uma iniciativa da EDP São Paulo, e traz para o Vale cultura, jogos e atividades esportivas para 
estudantes e professores de escolas públicas. Pág. 3

Unisal debate 
mudanças 
da Reforma 
Trabalhista
Evento é ministrado por um 
dos principais escritórios de 
advocacia do País; medida 
entrará em vigor no dia 11

As advogadas Tricia Maria Sá e Julia Michele Pereira durante palestra no salão de juri do Unisal; debate dobre a Reforma Trabalhista de Temer

Lucas Barbosa
Lorena

Para discutir os principais 
pontos da Reforma Traba-
lhista, uma parceria entre o 
Unisal (Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo) e 
o escritório de advocacia 
Trench Rossi Watanabe pro-
moveu, na última terça-feira, 
uma palestra em Lorena. No 
evento, que reuniu cerca de 
150 espectadores, foram 
analisadas as mais relevan-
tes mudanças e impactos 
que serão causados pela 
medida.

Sancionada em julho pelo 
presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), a Re-
forma Trabalhista determina 
diversas alterações nas rela-
ções legais entre empregado 
e empregador. As principais 

modificações são referentes 
às férias, jornadas de traba-
lho e remuneração.

Para explicar aos universi-
tários e empresários a pro-
posta, a palestra, realizada 
no Salão do Júri do Unisal, 
foi ministrada pela advoga-
da e sócia da Trench Rossi 
Watanabe, Tricia Maria Sá, 
e a advogada e associada 
ao escritório, Julia Michele 
Pereira.

Durante o evento, Tricia 
Maria revelou qual a prin-
cipal mudança promovida 
pela Reforma Trabalhista. “O 
empregado e o empregador 
terão maior facilidade e fle-
xibilidade para negociarem 
assuntos relacionados ao 
dia-dia como banco de horas 
e férias. Desta maneira não 
tem a necessidade da in-
tervenção dos sindicatos. A 

Reforma foi oportuna, pois a 
lei era muito antiga e não se 
modernizou diante as novas 
formas de relacionamento 
no trabalho”. 

Julia Michele revelou qual 
ponto da nova legislação 
acredita que representou a 

alteração mais benéfica para 
as relações entre os patrões 
e funcionários. “O principal 
aspecto positivo para os dois 
lados é a segurança jurídica 
para as diversas práticas que 
já existiam, mas acabavam 
gerando problema quando 

eram discutidas na Justiça 
do Trabalho. Esta situação 
acabava gerando interpre-
tações distintas. Para o 
empregador, a reforma traz 
novas alternativas de moda-
lidades de contrato, como 
contratação de profissionais 

que atuarão de suas casas”.
Após a recente aprova-

ção do Senado Federal e 
a sanção presidencial, as 
determinações da Reforma 
Trabalhista entrarão em 
vigor a partir de 11 de no-
vembro.

Foto: Divulgação

Foto: Colaboração Célia Santos
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Após surto, 
advogado 
morre em 
Queluz

Um advogado de 47 anos 
morreu, na tarde da última 
quarta-feira, após sofrer uma 
lesão no pescoço ao tentar 
pular a grade de sua casa, 
em Queluz.

Praças de 
Pinda recebem 
obras de 
revitalização

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início nesta 
semana às obras de revitali-
zação da praça Emílio Ribas, 
conhecida como praça São 
Benedito. A área, que fica em 
frente à sede do COI (Centro 
de Operações Integradas), 
recebe serviços de paisagis-
mo, poda de árvores e corte 
de gramado.
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Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena 
recebem Caravana dos Esportes e da Arte

Da Redação 
Região

Canas, Cruzeiro, Guara-
tinguetá e Lorena serão 
contempladas nesta semana 
com a Caravana dos Espor-
tes e da Arte. O projeto é 
uma iniciativa da EDP São 
Paulo, e traz para o Vale 
cultura, jogos e atividades 

Apresentações em Itaquaquecetuba e São Sebastião fizeram parte da turnê da Caravana dos Esportes e da Arte, que chega ao Vale do Paraíba; eventos abertos ao público em Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena

esportivas para estudantes 
e professores de escolas 
públicas.

A primeira cidade a re-
ceber a Caravana, nesta 
segunda-feira, é Cruzeiro. 
A ação será realizada na 
escola municipal Marcínio 
Pereira de Castro localizada 
à rua Haydeia Teixeira Lo-
pes Novaes, nº 10, no bairro 

Jardim Paraíso.
Já em Lorena o encontro 

será na próxima terça-feira, 
na escola municipal Gover-
nador Mário Covas, à rua 
Sete de Setembro, nº10, no 
Bairro da Cruz. 

Na próxima quinta-feira 
Guaratinguetá recebe a Ca-
ravana na escola municipal 
Elvira Maria Giannico, à rua 

Guimarães Rosa, nº 25, no 
bairro Vila Bela.

A última cidade visitada 
pelo projeto é Canas, no 
Ginásio de Esporte e Casa 
da Cultura, à rua Homero 
Ortiz Marcondes, nº 571, 
no Centro, na próxima sex-
ta-feira.

Mais de 1.500 crianças 
e adolescentes das quatro 

cidades do Vale poderão 
desfrutar de partidas de 
vôlei, basquete, tênis e fu-
tebol no espaço destinado 
ao esporte. Também pode-
rão participar de aulas de 
música, dança e construção 
de adereços na estação pre-
parada para as artes. Para 
os educadores foi elaborado 
curso de formação em me-

todologias ativas para en-
sino de jogos na educação.

A Caravana é um progra-
ma de responsabilidade 
social do canal de esportes 
ESPN, da Disney e do Unicef 
(Fundo das Nações Unidas 
para a Infância), em parce-
ria com o Instituto Mpu-
malanga e com o Instituto 
Esporte & Educação.

Após surto, advogado morre em Queluz

Preso em Pinda por roubar celular

Um advogado de 47 anos 
morreu, na tarde da última 
quarta-feira, após sofrer uma 
lesão no pescoço ao tentar 
pular a grade de sua casa, em 
Queluz. A principal suspeita 
é que o homem tenha sofrido 

A Polícia Militar prendeu, 
na madrugada da última 
quarta-feira, um homem 
acusado de roubar o apare-
lho celular de uma jovem em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a Polícia 

um surto psicótico.
Segundo testemunhas, 

antes do acidente, o homem 
saiu nu pela região central 
do município. Na sequência, 
ele teve a jugular ferida pela 
ponta da lança do muro de 

Militar, a vítima caminhava 
por uma via do Castolira 
quando foi surpreendida 
pelo criminoso, que fingiu 
estar armado.

 Após roubar o celular da 
vítima, o assaltante tentou 

sua residência, localizada à 
rua Lucrécio Bueno Quin-
tanilha.

A vítima chegou a ser enca-
minhada ao Pronto Socorro, 
mas acabou não resistindo 
aos ferimentos.

fugir, mas acabou capturado 
por policiais que patrulha-
vam a região.

O criminoso foi preso por 
roubo e recolhido à Cadeia 
Pública de Pindamonhan-
gaba.

Polícia Militar flagra jovem e menor 
tentando arrombar loja em Lorena

A Polícia Militar deteve, na 
noite da última quarta-feira, 
um jovem de 21 anos e um 
adolescente de 14, acusados 
de tentarem furtar uma loja 
de produtos eletrônicos no 
Centro de Lorena.

Segundo o boletim de ocor-
rência, testemunhas ligaram 
para o disque denúncia, por 
volta das 22h, relatando que 
dois indivíduos estavam ten-
tando arrombar a porta do 
estabelecimento comercial 

localizado na rua Coronel 
José Vieira.

Ao chegarem ao local, os 
PMs flagram a dupla come-
tendo o delito. O adulto foi 
preso e o menor de idade 
apreendido.
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Os eternos versos do Capitão Poeta
Da Redação
Lorena

Se os documentos revelam 
que o conhecido Capitão 
Diniz está próximo de com-
pletar cem anos, a vontade 
de expressar sua arte e 
amor fazem do lorenense 
por adoção um jovem com 
muitas ideias pela frente. É 
com esse espirito que José 
do Carmo Diniz, aos 96 anos, 
sentou em frente de uma 
“velha amiga” para dar vida 
a seu 17º livro.

Foi com a “velha amiga”, 
uma já rara máquina de 
escrever (sim, ele prefere o 
tradicional), que o militar 
reformado do Exército com-
pôs “O Despertar do Poema”, 
uma declamação de seu 
amor à família, à vida e sua 
eterna esposa, Olga Miguel 
Diniz, falecida há 12 anos.

“...Neste instante todos 
deste mundo devem ser 
banhados de uma enorme 
onda de doçura...”. O trecho 
do poema-prefácio “Jovem” 
dá uma noção do que o 
leitor terá nas páginas se-
guintes da obra. A doçura de 
cada verso do autor descre-
ve lembranças do passado 
do poeta nascido na cidade 
mineira de Consolação, e 
que chegou a Lorena em 
1928, aos sete anos, e nunca 
mais foi embora. Dez anos 
depois, se apresentou como 
voluntário ao 5º Regimento 
de Infantaria. Foi na cidade 
que conheceu a esposa e se 
casou, em 1942.

Foi ainda no Exército que 
começou a escrever, um 
passatempo que se tornou 
um presente para amigos 
e desconhecidos. “É uma 
satisfação muito grande 

fazê-las (poesias) e doá-las 
para quem gosta. Ontem 
mesmo fiz seis poesias e dei 
para uma senhora que es-
tava comigo. A hora que dá 
vontade eu pego a máquina 
e escrevo. Toda a minha 
vida na Terra eu fiz poesias, 
desde mocinho já escrevia”, 
contou Diniz, com uma 
linguagem simples, como 
simples é para ele expressar 

seus sentimentos por meio 
de versos. “Não é inspiração, 
é coisa de momento. Eu sen-
to à máquina, me dá vontade 
aí escrevo a poesia”.

O Capitão Diniz, como é 
lembrado pelos amigos, faz 
questão de frisar que toda 
mão de obra e despesa são 
dele. Simples e direto, não se 
omite em mostrar o talento. 
“Não sei te dizer quanto 

Aos 96 anos, José do Carmo Diniz chega ao 17º livro declamando o amor à esposa, amigos e a Lorena

O poeta José do Carmo Diniz e sua velha companheira e amiga de trabalho, a máquina de escrever: “Faço por amor e não por lucro”

Foto: Leila Diniz

tempo levei para fazer esse 
livro porque é tudo muito 
rápido. Não é aquela lenga-
lenga não. Vem uma ideia, 
eu sento, escrevo e já está 
pronto. É no papo, é diário”, 
contou o poeta, que lembra 
que cada livro é como um 
presente. “Faço por amor e 
não por lucro”.

O 17º livro terá o mesmo 
destino dos anteriores. Após 

a impressão, ele doa os 
títulos a escolas públicas 
e privadas (que utilizam os 
livros como material extra 
escolar), para amigos, visi-
tas. A ideia é levar a poesia, 
suas histórias para quem 
tiver olhos e coração aber-
tos para os versos de Diniz. 

O autor contou o carinho 
especial que tem por “O 
Despertar do Poema” devido 

aos textos que relembrar e 
homenageiam a inesque-
cível companheira. São 88 
poemas, o primeiro, que leva 
o nome de Olga, se inicia da 
forma mais direta possível 
“...à minha amada e ines-
quecível esposa...”, assim 
como outro texto, “Mulher 
de minha vida”, se encerra 
com o sentimento de quem 
sabe o significado do amor 
eterno “... eu quero que tu 
estejas sempre, sempre meu 
amor, ao meu lado!”

Além da amada Olga, ele 
declama o carinho por ou-
tros familiares e momentos 
do passado. “A gente faz com 
tanto carinho e faço minha 
distribuição com muita 
alegria com algum familiar 
que me leva. Tem alguns 
pontos fixos de anos já, o 
Colégio Adventista, escola 
da Vila Brito, Luiz de Cas-
tro Pinto”, contou o autor, 
que lembra que fica “com o 
coração leve” a cada publi-
cação. São sempre cinco mil 
exemplares de cada edição. 
“Só guardo um para o meu 
arquivo”.

E a vontade do Capitão 
Diniz em se expressar por 
meio de poemas e poesias 
não parece ter fim. Ele já 
tem “no forno” um novo 
livro, com novas mensagens 
de quem guarda quase um 
século de histórias e boas 
lembranças. “Já estou prepa-
rando outro livro. Entreguei 
na gráfica 140 e poucas 
poesias para montar um 
novo livro. E já tenho mais 
duas quantidades para o 
próximo. Eles vão organizar 
direitinho, mas demora uns 
12, 15 dias, aí já está pron-
tinho mais um. O nome é 
surpresa”.

Praças de Pinda recebem 
obras de revitalização

Da Redação
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba deu início nesta 
semana às obras de revitali-
zação da praça Emílio Ribas, 
conhecida como praça São 
Benedito. A área, que fica em 
frente à sede do COI (Centro 
de Operações Integradas), 
recebe serviços de paisagis-
mo, poda de árvores e corte 
de gramado.

O local receberá uma nova 

iluminação. Os jardins em 
frente ao COI também serão 
beneficiados com o paisa-
gismo.

De acordo com a Prefei-
tura, as melhorias são pos-
sibilitadas por decreto, que 
permite a doação da inicia-
tiva privada.

Nas próximas semanas a 
praça Monsenhor Marcon-
des, conhecida como praça 
da Cascata, no Centro, será 
beneficiada com um novo 
paisagismo e iluminação.
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monterio 
425 - tel: 99249-7053 
ou 98161-3216 falar 
com Vaneide, Marce-
lo 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 
–  C idade 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
Alugo casa em Uba-
tuba, centro, de frente 
para o mar, 4 quartos, 
3 banheiros, 2 sa-
las,  garagem para 
5 carros. Ótima lo-
calização. 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-
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 va-
lor/sítios/outros, so-
brado c/214m2 AC – 
c/3dorsms., 2 banhs., 
churrasq.,  portas 
blindex, portão auto-
mát., Bº Mantiqueira/
Moreira César, es-
crit.registrada. 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/3dorms., 
sl, copa/coz., á/serv., 
2 banhs., edic., sa-
cada, 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 
Vi l lage Santana. 
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 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. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. 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 

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 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. 
Telefone:  99779-
7939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 
abaixo da  tabela, R$ 
6.000,00. Telefone: 
3133-2343
Vendo Honda City, 
2013 ,  comp le to , 
preto, novíssimo, 
69.000km rodados, 
R$ 38.500,00. Telefo-
ne: 99133-0119
VENDO Fox  1 .6 
Pepper ano 2016 - 
completo -  R$ 46 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Gol 1.6 G5 
ano 2009 – prata R$ 
23 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fox  1 .0 
sportline ano 2007 
– completo – R$ 20 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Monza 2.0 
ano 91 – A – azul- R$ 
5.500,00. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Eco Sport  
8v 1.6 – preta – com-
pleta – R$ 33.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Punto ELX 
1.4 ano 2010 – com-
pleto – praa – R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kombi STD 
ano 97 – passagei-
ro – R$ 10.300,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 
ano 2013 – prata 

Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e passo 
roupa. Sou dona de 
casa. Tenho experi-
ência. 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 Pin-
da). Tr.F: 3648-2960/ 
99712-5919 – Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Murilo. A par-
tir de 40,00 caminhão. 
Qualquer dia! Tele-
fone: 3126-4265 ou  
99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Es-
trada Guará-Cunha. 
Telefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, resi-
dencial, individual ou 
dupla. Apostila pró-
pria. 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 trabalhar 
sábado e domingo 
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-
cial, 30 anos de ex-
periência, instalação 
completa e reparos 
em geral. Falar com 
Jairo. Telefone: 3122-
3448 ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Paulinho 
no telefone: 3122-
6121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone: 99627-5443 
ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua 
casa, faz reformas, 
encanados, pintor. 
Falar com Pedro no 
telefone: 99606-2419
Garçom e Garçonete, 

Alugo ponto comercial 
no Beira Rio, 2 banhei-
ros, 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) – se-
mi-novo. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Jogo de pane-
la – vermelho – na cai-
xa. Tr.F: 99104-8822 
– Pinda
VENDO 1 cadeira de 
barbeiro (antiga) . Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box de 
casal – e 2 camas sol-
teiro. 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 + 1.000 
cartões de visita + 
banner, só R$ 200,00. 
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Tele-
fone: 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, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone: 99113-5945 
ou  3122-3691
Vendo Jazigo Cemité-
rio Senhor dos Passos. 
Telefone: 3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório pri-
meira linha, verde cla-
ro, 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 elás-
tica. Telefone: 98100-
3340, falar com Diego.
Vendo uma chapa de 
lanche da marca Sire. 
vendo varia porta blin-
dex. Telefone: 3105-
1138 ou 98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipoca, 
algodão doce, churros. 
Telefone: 98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, 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 su-
cesso! Telefone: 3133-
4600 ou 99610-6938
Aluga-se mesas, ca-
deiras plásticas, free-
zers, toalhas. Telefone: 
3122-3661
Aposentado e pensio-
nista, precisando de di-
nheiro e não tem mar-
gem? 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. Telefone: 
99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e outro 
de 2. Telefone: 98141-
3468
Vende-se um título do 
Itaguará, valor à com-
binar. 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 ses-
são. Jardim Bela Vista. 
Telefone: 99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 

125.000,00. Tele-
fone: 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. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha, área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  quar tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
V e n d o  1 0 0 0 m 
no pingo de ouro. 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
na  v i l a  ma r i ana 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel de menor va-
lor. Preferencialmen-
te terreno. Telefone: 
98808-2677 - Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará
Vendo casa na Vila 
Bela, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro + 
2 cômodos quintal. 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo área 300m², 
bairro jararaca. Tra-
tar com Luciano no 
telefone: 99764-4674 
- Guará
Casa no portal, 1 
suíte, 2 dormitórios, 
sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. 
R$ 470.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo casa no Par-
que do Sol ,  lo te 
250m², 2 quartos, 
sala, cozinha, ba-
n h e i r o  +  e d í c u -
la 3 cômodos. R$ 
130.000,00. Tele-
fone: 2103-2599 - 
Guará
Fazenda 35 alquei-
res, montada para 
leite, para 1.000li-
t ros ou mais. R$ 
1.200.000,00  Tele-
fone: 99606-2307 - 
Guará
Chacara 1000M no 
Bom Jardim, toda 
murada. Escritura-
da. R$ 115.000,00. 
Telefone: 3013-1985 


