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Idosos de Lorena tem regulamentação no IPTU alterada pela Prefeitura

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Os moradores de Lore-
na que se encaixam nas 
novas exigências de uma 
lei municipal, referente à 
cobrança do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no), têm até o próximo dia 
31 para pedirem a isenção 
do pagamento da taxa. Após 
arrecadar mais de R$ 9,5 
milhões com o tributo neste 
ano, o Executivo acredita 
que registrará um aumento 
em 2018.

De acordo com o secretá-
rio de Negócios Jurídicos, 
Adriano Aurélio dos San-
tos, com as mudanças, que 
foram oficializadas após 
aprovação legislativa no 
mês passado, terão direito a 
isenção os idosos e pensio-

nistas de mais de 60 anos 
que atenderem os seguintes 
requisitos: renda de até 
dois salários mínimos, ser 
proprietário de somente 
um imóvel e residir nele.

O chefe da pasta destacou 
outra considerável altera-
ção. “É importante destacar 
que não é mais necessário 
que o imóvel tenha até 
90 m² de área construída 
para o idoso ter direito a 
isenção. Fizemos esta mu-
dança, pois verificamos que 
esta questão da metragem 
estava impossibilitando 
muitos proprietários, que 
atendiam a todos os outros 
requisitos, contarem com o 
beneficio”.

Mesmo não revelando 
a estimativa do valor que 
Lorena pretende arrecadar 
com o “IPTU 2018”, Adriano 

Aurélio afirmou que acre-
dita que haverá um “leve” 
aumento comparado ao 
deste ano.

Trâmite - Os interessa-
dos em solicitar a isenção 
da taxa do “IPTU 2018” 
devem procurar o setor de 
Tributação, localizado na 
Prefeitura, e além da cópia 
do RG (Registro Geral) e do 
CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) precisam apresentar 
comprovantes de renda, de 
titularidade do imóvel e 
que residem no local.

Além de idosos e pen-
sionistas, também podem 
requerer ao direito os mo-
radores portadores de ne-
cessidades especiais, físicas 
e mentais, ou de doença 
incurável que se encaixem 
nos requisitos estabeleci-
dos pela lei municipal.

Prefeitura de Lorena seleciona oito entidades 
assistenciais para receber repasses em 2018

Prefeitura de Lorena altera 
lei de isenção do IPTU para 
contribuintes idosos em 2018

Número de instituições pode subir até o fim do ano; investimento pode chegar a R$ 3 milhões

Metragem do imóvel de até 90 m² não é mais requisito; 
município espera arrecadação superior no próximo ano

Lucas Barbosa
Lorena

Após a realização de um 
processo de chamamento pú-
blico, a Prefeitura de Lorena 
definiu, na última semana, 
oito entidades assistenciais 
que receberão repasses mu-
nicipais em 2018. O Muni-
cípio, que ainda selecionará 
mais propostas, destinará 
quase R$3 milhões para as 
instituições. 

Atendendo as mudanças 
impostas por uma lei federal 
que reordena as parcerias 
entre o poder público e a so-
ciedade civil, Lorena lançou 
no fim do primeiro semestre 
um edital de chamamento 
público que descrevia as 
áreas sociais em que o Mu-
nicípio necessitavam dos 
serviços oferecidos pelas en-
tidades. Na sequência, coube 
às instituições apresentarem 
propostas referentes ao va-
lor do repasse desejado e um 
plano de trabalho.

Posteriormente, uma co-
missão avaliadora formada 
por membros do Executivo 
deu notas e selecionou as 
entidades. “Tivemos o prazer 
de conceder notas altíssimas 
para diversas entidades que 
demonstraram ter totais 
condições de atender nossas 
demandas. Com a imple-
mentação desta lei federal 

as coisas mudaram, já que 
agora não são mais as ins-
tituições que vem pedir nos 
solicitar recurso, mas sim o 
poder público que as pro-
cura”, explicou a secretária 

de Assistência Social, Zeila 
Pozzatti.

Na categoria de “serviços 
de convivência e fortaleci-
mento de vínculos familiares 
e comunitários para crianças 

e adolescentes”, as institui-
ções escolhidas e os repasses 
anuais determinados foram: 
Obra Social Domingos Sávio 
(R$ 52.8 mil), Instituição Dia-
logare (R$157.5 mil), Serviço 

de Obras Sociais (R$ 63,4 
mil), Liceu Coração de Jesus 
(R$315 mil) e Associação 
Promocional do Bairro da 
Cruz (R$ 52.8 mil).

Para o atendimento de 

“serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 
para idosos” foram selecio-
nadas: Associação Aldeias de 
Vida (R$ 78 mil) e Serviços 
de Obras Sociais (R$78 mil).

Já a Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), enquadrada na cate-
goria “serviço não tipificado 
de atendimento integral a 
pessoas com deficiência inte-
lectual e múltiplas”, receberá 
R$ 343 mil anualmente. A 
entidade também receberá 
mais R$ 65 mil para atender 
autistas e pessoas com defici-
ência intelectual e múltiplas 
com mais de trinta anos. 

Para os serviços de “pro-
teção social à adolescentes 
em cumprimento de medida 
socioeducativa de liberdade 
assistida” foi contratada a 
Serviço de Obras Sociais, por 
um valor de R$ 139 mil. 

O Centro Social ABDPar 
receberá R$ 168 mil para 
atender moradores  em si-
tuação de rua.

Mais repasses – De acordo 
com a secretaria de Assistên-
cia Social, um novo edital 
será lançando na próxima 
segunda-feira para a sele-
ção de novas propostas. Em 
relação ao repasse total para 
as instituições filantrópicas, 
o Município investirá R$ 2,8 
milhões.

Jovem recebe atendimento de funcionária da Apae de Lorena; associação é uma das entidades que serão atendidas por repasses em 2018

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Arquivo Atos

Polícia investiga 
assassinato de 
professor de 
artes marciais

Presidiário 
agride 
namorada na 
saída de balada

A Polícia Civil de Pinda-
monhangaba abriu, na úl-
tima segunda-feira, uma 
investigação para apurar o 
assassinato do professor de 
artes marciais, Cleiton Alves 
Lopes, 37 anos, ocorrido no 
último final de semana no 
Araretama.

Beneficiado pela saída 
temporária do feriado do 
Dia das Crianças, um presi-
diário de 23 anos agrediu 
sua namorada na saída de 
uma casa noturna de Lorena 
na madrugada do último 
domingo (15). A vítima, que 
já foi advogada do condena-
do, sofreu um traumatismo 
craniano.
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Turismo de Cachoeira Paulista aguarda 
detalhes para receber título do Estado
Nomeação pode garantir verba de cerca de R$ 600 mil anuais para investimentos em novos projetos

Vítima sofreu traumatismo craniano devido a soco de 
parceiro; crime ocorreu na saída de uma casa noturna

O Santuário do Pai das Misericórdias, um dos destaques da estrutura da Canção Nova, em Cachoeira; cidade aguarda título do turismo

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista está 
a poucos passos de se tor-
nar o primeiro Município 
de Interesse Turístico da 
região. Após apontamentos 
da secretaria de Turismo do 
Estado, a Prefeitura aguarda 
os trâmites legais para a 
conclusão do processo. O tí-
tulo beneficiará o setor com 
cerca de R$ 600 mil anuais.

Com o interesse do municí-
pio em se tornar MIT, o Exe-
cutivo realizou um relatório 
técnico com especificações 
das características turísticas 
da cidade, encaminhado para 
a Assembleia Legislativa.

Os deputados encaminha-
ram a documentação para 
a secretaria do Estado de 
Turismo. Após aprovação do 
Dadetur (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos), 
a proposta aguarda apenas 
a sanção da lei pelo governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB).

De acordo com a Prefei-
tura de Cachoeira Paulista, 
todos os processos do MIT 
retornaram para uma rea-
valiação da equipe técnica 
na secretaria do Turismo, o 
que retardou a tramitação 
do projeto.

Cachoeira está entre as ci-
dades que receberam apon-

tamentos, mas segundo o 
Executivo, são itens que não 
comprometem a validação 
do título. O governo munici-
pal frisou ainda que não há 
uma notificação oficial, pois 
seriam apenas documentos 
para complementar o rela-

tório já aprovado, como a 
falta de números a exemplo 
de quantidade de leitos em 
relação a hospedagem, e 
composição do Contur (Con-
selho Municipal de Turismo).  
Eles afirmam ter grande 
expectativa, e acreditam que 

Foto: Reprodução

até o final do ano a cidade 
tenha conquistado o título.

A Prefeitura espera que 
com o MIT consiga estrutu-
rar o turismo do município. 
Com a o título, o setor rece-
berá anualmente cerca de 
R$ 600 mil, destinados para 

atividades pré-estabelecidas 
no Plano Diretor aprovado 
em 2015. O plano, revisado 
a cada três anos, com a pos-
sibilidade de alterações no 
projeto, é uma das exigên-
cias para que uma cidade 
possa pleitear o título.

Outra exigência do MIT 
é que o Comtur trabalhe 
junto ao Poder Executivo na 
aplicação e fiscalização dos 
recursos.

O Estado de São Paulo 
possui setenta estâncias 
turísticas e outras 140 no-
meações a MIT’s.

A cada três anos, três MITs 
passam a ser estâncias, e 
estâncias que não estiverem 
cumprindo tecnicamente 
com os requisitos exigidos 
voltam a ser MITs.

Encontro – Na próxima 
segunda-feira a cidade re-
ceberá o 3º Encontro de 
Turismo de Cachoeira Pau-
lista, realizado anualmente 
pelo Comtur em parceria 
com a Prefeitura, Associação 
Comercial e Canção Nova. 
A data era esperada para a 
comemoração e anúncio da 
aprovação do relatório para 
conquista do MIT, mas após 
os apontamentos do Estado, 
o anúncio teve de esperar.

O encontro terá três pa-
lestras, com os temas “Hos-
pitalidade no atendimento 
ao cliente”, “O papel da 
iniciativa privada e do setor 
público no turismo da cidade 
e “O Santuário do Pai das 
misericórdias”.

O evento, aberto ao públi-
co, será realizado no Clube 
Literário de Cachoeira Pau-
lista, a partir das 19h.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
 DA COMARCA DE LORENA – SP

Jefferson Padilha Schoffen
Oficial

EDITAL
Procedimento de Intimação Fiduciária 

Imóvel de Matrícula N.º 31.940

	 JEFFERSON	PADILHA	SCHOFFEN,	Oficial	do	Registro	de	Imóveis	e	
Anexos	da	Comarca	de	Lorena,	Estado	de	São	Paulo,	no	uso	de	suas	atribuições	
legais,	especialmente	as	conferidas	pelo	parágrafo	4.º	do	artigo	26	da	Lei	
9514/97,	etc:																																
	 FAZ	SABER	a	 todos	quanto	 o	 presente	 edital	 virem,	 ou	 dele	
conhecimentos	 tiverem,	que	por	este	Cartório	de	Registro	de	 Imóveis	se	
está	processando	o	Procedimento	de	 Intimação	Fiduciária,	nos	 termos	do	
requerimento	da	credora	fiduciária,	COMPANHIA	DE	DESENVOLVIMENTO	
HABITACIONAL	E	URBANO	DO	ESTADO	DE	SÃO	PAULO	–	CDHU,	CNPJ	Nº	
47.865.597/0001-09,	datado	de	27	de	setembro	de	2017,	protocolado	sob	n.º	
114.995,	de	28	de	junho	de	2017,	referente	às	prestações	e	encargos	vencidos,	
em	Alienação	Fiduciária,	originária	do	Contrato	n.º2073013,	por	instrumento	
particular	de	venda	e	compra	de	imóvel	com	financiamento	imobiliário	e	Pacto	
adjeto	de	alienação	fiduciária	em	garantia,	celebrado	nos	termo	do	Art.	38	da	
Lei	9.514/1997,	com	caráter	de	escritura	pública,	objeto	do	R.	2	da	matrícula	
31.940	do	Livro	n.º	2,	deste	Oficial	de	Registro	de	Imóveis,	registrada	em	27	de	
novembro	de	2008,	referente	ao	imóvel	consistente	uma	unidade	autônoma	
condominial	constituída	pelo	apartamento	52B	–	Bloco	B,	entrada	pelo	n.º	
22,	com	 frente	para	a	Rua	Olindo	Pinto	Bonifácio,	na	cidade	de	Piquete/
SP,	figurando	como	fiduciante	o	Sr.	ANTONIO	CESAR	CORREA,	brasileiro,	
Funcionário	Público	Estadual,	RG	n.º	13.650.501-SSP/SP,	CPF	nº	019.354.138-
64,	casado	com	MARIA	DE	FATIMA	RIBEIRO	CORREA,	brasileira,	empregada	
doméstica,	RG	nº	21.415.245-5-SSP/SP,	CPF	nº	037.325.858-59	os	quais	ficam	
NOTIFICADOS	do	presente	procedimento	para	purgação	do	débito	indicado	
pelo	credor	fiduciário,	acrescidos	de	atualização	monetária	e	juros	de	mora	
até	a	data	do	efetivo	pagamento,	bem	como	o	valor	das	custas	e	emolumentos	
desta	Serventia,	haja	vista	que	o	mesmo	encontra-se	em	lugar	ignorado,	incerto	
ou	inacessível.	Assim,	fica	Vossa	Senhoria	intimado	a	comparecer	na	Sede	
deste	Registro	de	Imóveis,	localizado	na	Av.	Bernardino	de	Campos,	n.º	68,	
nesta	cidade	de	Lorena/SP,	das	09h00min	às	16h00min	horas,	de	segunda	a	
sexta-feira,	para	efetuar	o	pagamento	do	débito	e	despesas	acima	indicadas,	
no	prazo	improrrogável	de	quinze	(15)	dias,	contados	desta	publicação,	ficando	
ciente	de	que	o	não	cumprimento	da	referida	obrigação	no	prazo	ora	estipulado,	
permitirá	ao	credor	fiduciário	exercer	o	direito	de	rescindir	o	contrato	acima	
referido,	consolidando	a	propriedade	plena	em	nome	do	credor	COMPANHIA	
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO	–	CDHU,	nos	termos	do	artigo	26,	§	7.º	da	supracitada	lei.		

JEFFERSON PADILHA SCHOFFEN
OFICIAL 

Beneficiado por “saidinha”, 
presidiário agride namorada 
após balada em Lorena

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Beneficiado pela saída 
temporária do feriado do 
Dia das Crianças, um presi-
diário de 23 anos agrediu 
sua namorada na saída de 
uma casa noturna de Lorena 
na madrugada do último 
domingo (15). A vítima, que 
já foi advogada do condena-
do, sofreu um traumatismo 
craniano.

De acordo com a Polícia 
Civil, Gabriela Monteiro, 35 
anos, foi agredida com um 
soco na cabeça após uma 
discussão com o compa-
nheiro, enquanto saiam da 
Cervejaria do Gordo Dance 
Bar, onde assistiram as apre-
sentações de grupos musi-
cais de pagode e sertanejo.

Na sequência, a advogada 
foi procurar atendimento no 
Pronto Socorro de Lorena. 
Mas enquanto ela aguardava 

ser submetida a um exame 
de raio-x, o agressor chegou 
ao local e a convenceu de 
irem para Guaratinguetá, 
onde a vítima reside.

Ao entrarem na cidade 
vizinha, Gabriela começou a 
sentir fortes dores na região 
da cabeça, sendo levada 
pelo namorado ao hospital 
Frei Galvão. Depois de dei-
xar o local, o condenado 
decidiu se esconder na casa 
de uma tia.

Após serem informados 
pela advogada que as do-
res eram resultado de uma 
agressão do companheiro, 
o hospital acionou a Polícia 
Militar, que conseguiu loca-
lizar o jovem.

O presidiário, que cumpre 
pena pelos crimes de roubo 
e extorsão, confessou o 
crime e foi recolhido nova-
mente a Penitenciária II de 
Potim, onde cumpre pena 
há quase três anos.

De acordo com o delega-
do responsável pelo caso, 
Eduardo Luiz Cabette, o 
agressor agora responderá 
pelo crime de tentativa 
de feminicidio (homicídio 
doloso praticado contra a 
mulher).

Quadro clínico – O Hos-
pital Frei Galvão informou, 
no inicio da tarde da última 
segunda-feira, que Gabriela 
Monteiro permanece inter-
nada em estado grave na 
UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo).
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Polícia investiga 
assassinato de 
professor de artes 
marciais em Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Civil de Pindamonhan-
gaba abriu, na última segunda-fei-
ra, uma investigação para apurar o 
assassinato do professor de artes 
marciais, Cleiton Alves Lopes, 37 
anos, ocorrido no último final de 
semana no Araretama. A morte 
do atleta, que tinha quatro filhos, 
causou comoção nas redes sociais. 

Segundo o boletim de ocorrência, 
o professor foi surpreendido por 
dois atiradores por volta das 14 
horas do último sábado em frente 
sua casa, localizada na rua  Padre 
Helvécio Azevedo Toffuli. A vítima 
foi alvejada por cinco disparos, que 
atingiram o seu tórax e a cabeça. 
Ele chegou a ser socorrido, mas não 
resistiu aos ferimentos. 

Cleiton, que dava aulas gratuitas 
de muay thai para crianças ca-
rentes do Araretama, trabalhava 

como segurança do Sindicato dos 
Condutores de Ônibus de São José 
dos Campos. 

De acordo com a irmã da vítima, 
Marcia Lopes, a família não tem 
nenhuma suspeita sobre a moti-
vação do crime, já que o professor 
não tinha inimigos e era muito 
querido por todos do bairro. Ela 
revelou ainda que Cleiton se pre-
parava para lançar um projeto 
social, com o objetivo de ensinar 
artes marciais para jovens de bai-
xa renda de Pindamonhangaba. 

O assassinato de Cleiton foi 
motivo de muita lamentação nas 
redes sociais. Alunos, amigos e fa-
miliares postaram textos cobran-
do a prisão dos autores do crime. 

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamento do 
delegado responsável pelo caso, 
Vicente Lagioto, mas ele preferiu 
não revelar detalhes da investi-
gação. 

Vítima foi atingida por cinco disparos; 
crime gerou comoção no município

O professor de artes marciais, Cleiton Alves Lopes, morto no último fim de semana

Foto: Reprodução arquivo pessoal

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 
– único dono –R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO S 10 ano 97 
– cabine dupla – c/
GNV nova – R$ 23 
mil. Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Meriva Joy 
1.8 – flex – preta. R$ 
17.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Way  
- 2pts – prata. R$ 
15.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire – 2 pts -  R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kadet ano 
98 GLS 2.0 – único 
dono - R$ 10.800,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Strada Ad-
venture Cockel 1.8 
ano 2013 – comple-
ta – R$ 34.999,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO H1 Starex 
(12 lug) ano 2003 – 
D – R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 – ano 2008 – pre-
to – R$ 15 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer XLT 
4x2 ano 97 – G – R$ 
14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO KOMBI 1.4 
ano 2009 – branca 
– flex. R$ 19.900,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Corsa Wind 
1.0 ano 95 – 2pts – 
R$ 7.900,00. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
Vendo Ford Fiesta, 
1.6, flex, ar, vidro e di-
reção, ano 2009. Te-

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 pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer lugar – tds 
os dias, f inais de 
semana – possuo 
F ia t  Dob lo  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 re-
forço 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 Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras,  p lanta 
grama e vende 6 al-
queires com casa. 
Estrada Guará-Cu-
nha. Telefone: 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 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

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 2 
banheiros, 3 ambien-
tes. 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 Carr inho 
de bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. 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 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. Em 
Aparecida, atras da 
igreja velha. Falar com  
Patricia nos telefo-
nes: 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! Te-
lefone: 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 Cemi-
tério Senhor dos Pas-
sos. Telefone: 3132-
1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
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. Telefone: 
99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar com 

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 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Ki tnet  – 
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  quar tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – 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, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
– Cidade Jardim 
– 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 
Sebast ião 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. Telefo-
ne: 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 dor-
mitórios. Telefone: 
3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – 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 - Te-
lefone: 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 

Cruzeiro recebe Feira do 
Produtor Rural nesta quinta

Da Redação
Cruzeiro

Contando com uma série de ali-
mentos de qualidade, a Feira do 
Produtor Rural começa a partir 
desta quinta-feira em Cruzeiro, na 
praça Dr. Antero Neves Arantes, 
conhecida como a Praça da Rua 
Sete. A feira terá uma edição a cada 
semana, sempre às quintas-feiras, 
das 17h às 21h.

Com apoio da Prefeitura, a Feira 

do Produtor tem como objetivo 
proporcionar ao produtor rural 
vender seus produtos como ovos, 
frutas, legumes e verduras, dire-
tamente ao consumidor evitando 
intermediários (atravessadores).

Para participar do evento, os 
produtores rurais do município pas-
saram por um treinamento de sete 
meses, de um programa do Senar 
(Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural), em parceria com o Sindicato 
Rural de Cruzeiro e Lavrinhas.
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