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Cruzeiro não
disponibiliza
consultas
oftalmológicas
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

REFORÇO NA SAÚDE...

Guaratinguetá ganhou um reforço no atendimento móvel da saúde municipal. Uma ambulância do Samu foi
disponibilizada pelo Estado, que ainda pode liberar outros dois veículos para o município. A notícia foi dada pelo vereador Marcelinho da
Santa Casa (PSD), que confirmou também a negociação pela ampliação dos leitos de UTI da Santa Casa.
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Com apoio da iniciativa privada,
Pinda inicia recuperação de praças

Município recebeu doação de R$ 70 mil; recursos são angariados via decreto
Foto: Divulgação

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Através de parcerias com a
iniciativa privada, Pindamonhangaba iniciou, na última
semana, a realização de obras
de melhorias na praça Emilio
Ribas, mais conhecida como
praça São Benedito, no Chácara Galega. A expectativa do
Executivo é que outros espaços públicos também sejam
recuperados através do apoio
de empresas e moradores.
No início do ano, o prefeito,
Isael Domingues (PR), baixou
um decreto que permite
pessoas físicas ou jurídicas
realizarem doações voluntárias à Prefeitura. Além de
economizar dinheiro público,
a medida é uma forma do
Município angariar recursos
para compra de materiais e
para a realização de obras.
O decreto possibilitou que
a Prefeitura recebesse, no
fim de agosto, a doação de
vinte notebooks da empresa Novelis. A maioria dos
equipamentos eletrônicos
é utilizada nas unidades da
saúde da cidade.
Já no início do mês, foi a
vez do Executivo receber a
doação de R$ 35 mil para
a revitalização da praça do
São Benedito. “Já tínhamos
um projeto concluído para
promovermos melhorias
neste local e um morador
acabou gostando muito da

Funcionários da Prefeitura de Pindamonhangaba, durante trabalho de recuperação da praça São Benedito; ação atende outras regiões

ideia, decidindo efetuar a doação do recurso necessário. É
importante esclarecer que o
doador não dá o dinheiro em
espécie ao Município, mas
sim as notas fiscais da compra dos produtos que serão
usados na obra”, explicou a
secretária de Infraestrutura
e Planejamento, Marcela

Franco.
A obra consiste na remodelagem do sistema paisagístico, substituição de bancos,
melhorias na iluminação e
plantio de novas espécies de
plantas e flores.
A chefe da pasta revelou
ainda que outro espaço público receberá um serviço

semelhante nas próximas
semanas, também custeado
por uma doação. “Recebemos
R$ 35 mil para realizarmos
mudanças na praça Monsenhor Marcondes, no Centro.
Esperamos que as melhorias
nas duas praças sejam concluídas até o fim do mês que
vem. Este decreto do prefeito

representa um importante
marco e torcemos para que
outras empresas ou pessoas
físicas decidam contribuir
com novas doações”, concluiu
Marcela, que preferiu não
revelar o nome dos dois doadores que disponibilizaram
recursos para a recuperação
das praças.

O grande gargalo de Cruzeiro
continua sendo a saúde, ou a
falta de algumas especialidades para atender a população.
Dentre as quais, um médico
oftalmologista, que durante
todo esse ano, esteve em falta
no serviço público de saúde.
Mesmo com insistentes cobranças a população, a secretária
municipal de saúde de Cruzeiro, Ana Inês, continua sem
uma resposta definitiva sobre
o problema.
Na semana passada o assunto ganhou repercussão com a
cobrança do vereador Sandro
Felipe (SD), que na Tribuna,
classificou como lastimável a
falta de oftalmologista na rede
pública. Segundo ele, muitos
moradores, tem cobrado o
atendimento, já que ao longo
de 2017, no primeiro ano da
nova gestão, nenhuma consulta
foi feita na cidade.
“Compete a secretária de
saúde a resolver essa questão.
Porque estamos terminando
o ano, e não temos um médico
oftalmo, para atender a Dona
Maria no Itagaçaba. Isso é lastimável, e temos que resolver
essa questão”.
Carina Carneiro, moradora
do II Retiro da Mantiqueira,
reclama que desde março
sua mãe, de 80 anos, precisa
passar por uma avaliação de
um oftalmologista, mas que
até agora não conseguiu pela
rede pública. “Eu vou pagar
particular, porque não da mais
para esperar. Nós não temos
médico e também não temos
nenhuma resposta se vamos
ter, e minha mãe já é de idade
e não pode ficar esperando”.
A situação se repete e ao
longo desse ano só vem aumentando. O vereador Sandro
Felipe fez questão de dizer que
obteve uma resposta positiva
da responsável pela saúde, mas
ainda assim, mesmo após as
cobranças o atendimento ainda
não começou. Felipe ainda fez
um comparativo com cidades
vizinhas, que mesmo sendo menores do que Cruzeiro, contam
com esse tipo de atendimento.
Outro lado – Depois de inúmeras tentativas de obter
informações se a Prefeitura
oferecerá o serviço médico, a
reportagem conseguiu apenas respostas básicas sobre o
assunto.
A secretária Ana Inês, disse
apenas que um médico será
contratado em novembro, mas
não deu detalhes sobre os procedimentos, nem mesmo como
esperam diminuir a fila que se
acumulou pela falta do serviço.
Sobre a estrutura oferecida,
a responsável pela pasta foi
sucinta em dizer que será
montado um consultório no
ARE (Ambulatório Regional de
Especialidades), mas não deu
nenhum outro detalhe.
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Guaratinguetá ganha nova
ambulância e aguarda
aumento de leitos de UTI
Outros dois veículos podem ser destinados para o município;
ampliação de vagas pode ser aprovada ainda para este ano
Foto: Arquivo Atos

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora,
alguns telefones fixos da localidade de Roseira tiveram seu funcionamento
prejudicado no dia 13/10/2017 das 16h04 às 19h33. Assim que houve a interrupção,
enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 95/17 PROC. Nº 499/17.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de assinaturas de uso
de software AutoCAD da Autodesk versão 2018 para plataforma Microsoft Windows 7 (ou
superior), por um período de trinta e seis meses, a realizar-se ás 9h30min do dia 01 de
novembro 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
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2017 – PROC. 451/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é aquisição de equipamentos
para o centro especializado em reabilitação tipo III do município de Lorena, o Sr. Prefeito
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as
empresas:
EMPRESA: LUIZ C. DE MELO SOUZA – LORENA - EPP, CNPJ: 05.043.905/0001-62
vencedora dos itens: 1,2 no valor total de R$ 5.823,00 (cinco mil oitocentos e vinte e
três reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e a vista do
Parecer nº 298/2017 da Procuradoria Municipal, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
referente ao Processo n° 497/2017, com fundamento no Art. 25, caput da lei supra, para
contratação da empresa FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA , CNPJ 01.292.729/0001-41,
cujo objeto consiste na aquisição de material necessário para reposição de peças no período
de chuvas para atender á demanda da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº 298/2017 da Procuradoria Municipal, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
referente ao Processo n° 498/2017, com fundamento no Art. 25, caput da lei supra, para
contratação da empresa FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, CNPJ 01.292.729/0001-41,
cujo objeto consiste no conserto da placa de potência no período de chuvas para atender
á demanda da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

A Santa Casa de Guaratinguetá, que aguarda por anúncio da ampliação no número de leitos; pacientes contam com novas ambulâncias
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá ganhou
um reforço no atendimento
móvel da saúde municipal.
Uma ambulância do Samu
foi disponibilizada pelo Estado, que ainda pode liberar
outros dois veículos para o
município.
A notícia foi dada pelo vereador Marcelinho da Santa
Casa (PSD), que confirmou
também a negociação pela
ampliação dos leitos de UTI
da Santa Casa.
A entrega simbólica das
chaves da ambulância foi

feita no último dia 4, em São
Paulo. O pedido pela troca
de frota do Samu foi feito no
começo do ano. A princípio,
seriam três novos veículos
para a cidade. Agora cabe à
secretaria de Saúde realizar
um cadastro para que a unidade móvel seja entregue.
O convênio com o Governo Federal sobre o Samu
determina a troca de uma
ambulância antiga por uma
nova, ou seja, devolver o
veículo antigo. Porém, de
acordo com o vereador, esse
não será o caso de Guaratinguetá. “A ambulância ficará
na cidade, mas não vai ficar
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caracterizada como Samu. A
secretaria de Saúde vai ter
que fazer uma adaptação no
veículo, pintá-la de branco
para ser usada dentro do
município”, explicou o vereador.
Uma das três ambulâncias
solicitadas já foi liberada.
Os outros dois veículos que
podem ser destinados ainda
neste ano, de acordo com
a demanda do Governo Federal.
Outra solicitação encaminhada ao Ministério da
Saúde foi a habilitação de
mais vinte leitos de UTI para
a Santa Casa. O pedido feito

não é pela construção de
novos espaços, mas sim pela
permissão para o serviço.
“Com isso, quando construirmos os leitos, teremos como
cobrar do Governo Federal
essa demanda”.
Foi solicitado também o
aumento do teto financeiro
do serviços de Oncologia. Os
pedidos encaminhados são
feitos através da direção da
Santa Casa e da secretaria de
Saúde da cidade. Antes de chegar ao Ministério da Saúde, do
Governo Federal, a solicitação
passa pela secretaria estadual
de Saúde. Se aprovado, segue
para Brasília.
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Câmara aprova Plano de Cargos
dos servidores de Guaratinguetá
Sindicato apresentou a todas as categorias os pisos salariais; na tribuna,
atuação do vice-prefeito foi severamente criticada por Décio Pereira
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Após 50 dias de discussões, o Plano de Cargos e
Salários dos servidores municipais de Guaratinguetá
foi aprovado pela Câmara
Municipal, em sessão realizada na última terça-feira.
Os vereadores aprovaram
o documento de forma unânime. O prefeito Marcus
Soliva (PSB) deve sancionar
o plano nos próximos dias.
Os vencimentos de outubro
já serão recebidos ajustados
ao plano.
Com a aprovação, 40% dos
2.942 servidores municipais
sofrerão perdas salariais,
enquanto os outros 60%
terão ganhos. Mesmo com
a importância da pauta em
discussão, a sessão teve baixa adesão de funcionários
públicos municipais. No fim
da votação, o presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá,
José Eduardo Ayres avaliou
a conclusão das discussões.
“Finalizamos a primeira
parte, que era a votação do
Plano de Cargos e Salários.
Depois teremos a segunda,
que será a criação do Plano
de Carreira, que começará
a ser criado em janeiro”,
revelou. “O funcionalismo
público vai deixar de ganhar
salário mínimo como base

O presidente da Câmara de Guaratinguetá, Celão, durante debate sobre Plano de Cargos; cidade aprova sistema após série de reuniões

para receber o piso”, enfatizou Ayres.
Mesmo com a aprovação,
existe a possibilidade de que
servidores movam ações
trabalhistas, em virtude da
redução salarial em alguns
casos. O menor piso salarial

será dos agentes comunitários de saúde, que vão
receber R$ 1.160,14.
“Com certeza terão ações.
Cada caso é um caso. O
servidor que se sentir prejudicado pode ir até o Sindicato conversar com o

nosso jurídico, para receber
orientação se cabe ação ou
não”, respondeu Ayres, que
negou que as ações partirão
do Sindicato.
O presidente da Câmara de
Guaratinguetá, Marcelo Coutinho, Celão (PSD), reiterou

a importância da aprovação
e da redução do percentual
de perdas salariais. Ele confirmou duas emendas que
alteraram nomenclaturas.
“Foram modificativas, de
monitor de creche para
professor monitor de creche.

Após anulação de edital, Pindamonhangaba
inicia descentralização da coleta de exames

Medida evita deslocamento até o Laboratório; Araretama e Moreira César são beneficiados
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Duas semanas após o Tribunal de Contas do Estado
ordenar a anulação do edital
de credenciamento público
para a terceirização dos
serviços laboratoriais e
clínicos de Pindamonhangaba, a Prefeitura iniciou a
descentralização do serviço
de coleta do Laboratório
Municipal. A ação, que busca
reordenar o fluxo e facilitar
o atendimento aos pacientes
que moram longe do Centro,
atende os moradores do
Araretama e do distrito de
Moreira César.
No último dia 2, após ana-

lisar a denúncia feita pelo
Comus (Conselho Municipal
de Saúde), o Tribunal de
Contas emitiu o parecer de
que o edital de credenciamento continha diversos erros, precisando ser anulado.
O Executivo, que havia
contratado a Unimed para
gerir os serviços do Laboratório Municipal, foi obrigada
a reassumir o comando da
unidade.
Na tentativa de reorganizar o fluxo de atendimento
no Laboratório, a Prefeitura
decidiu descentralizar a coleta das amostras humanas.
Os pacientes de Moreira
César foram os primeiros
a serem beneficiados pela

mudança, passando a agendarem o atendimento no
Cisas (Centro Integrado de
Saúde e Assistência Social).
De acordo com o Município,
em média, cem moradores
são atendidos diariamente
no local.
Já na última semana, foi
a vez das famílias do Araretama passarem a serem
atendidas próximas as suas
casas. De acordo com a
secretaria de Saúde, nessa
fase de implantação, a coleta
no bairro é centralizada no
posto do Nova Esperança,
o Araretama 1. “O agendamento dos exames é realizado logo após a consulta
com o médico, pelo próprio

posto do bairro onde a
pessoa passou. A equipe
da unidade é que faz todo
o procedimento, não sendo
necessário que o paciente
vá até a unidade de coleta
para marcar”, explicou a
diretora de Saúde, Mariana
Prado. “O agendamento eletrônico é uma maneira de
organizar o atendimento,
beneficiando o paciente,
que só vai se deslocar no
dia e horário da coleta
agendada”, completou.
Para o prefeito, Isael
Domingues (PR), a iniciativa já vem resultando em
consideráveis melhorias ao
atendimento da população
que mora em regiões mais

afastadas. Além disso, a
mudança também provocou
uma melhor organização no
Laboratório Municipal. “Estamos avaliando este processo de descentralização, e
com o sucesso da iniciativa,
a intenção da Prefeitura é
expandir ainda mais o atendimento, abrangendo outras
regiões da cidade. Pois um
atendimento mais próximo
da população é uma das
metas de nossa gestão”.
Terceirização – Após a
anulação do edital de credenciamento para a para a
terceirização dos serviços
laboratoriais e clínicos de
Pindamonhangaba, a Prefeitura recorreu judicialmente
contra a decisão do Tribunal de Contas do Estado.
Na ocasião, o Executivo
revelou que ficou surpreso
com a anulação, pois outros
municípios já adotaram
esse modelo, que permite
contratação de empresas
privadas para a prestação
de serviços laboratoriais e
clínicos.
O Município aguarda o
julgamento do recurso, que
ainda não tem data para ser
analisado pelo Judiciário.
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A outra foi de diretor de escola para professor diretor
de escola. Foram as duas
emendas apresentadas pela
Comissão de Justiça”.
Na tribuna – O vereador
Décio Pereira (PMDB) voltou
a criticar a postura do vice-prefeito Régis Yasumura
(PSB) na discussão sobre
o Plano de Cargos. O peemedebista, que já havia se
manifestado na explicação
pessoal da última semana,
repetiu o discurso e lamentou a ausência de Yasumura
nas reuniões.
“É uma figura importante, ele tem voz ativa, a não
ser quando fica em cima
do muro e não quer se expor. Os servidores ficaram
chateados com a ausência
dele. Penso que ele tem que
dar a cara a tapa em todos
sentidos. Tanto no Plano de
Cargos, como na subvenção
para a Festa de Frei Galvão
que ele também não participou”.
Resposta – Régis Yasumura foi procurado para
responder as críticas do
peemedebista. O vice-prefeito garantiu ter aberto
diálogo com os servidores
em seu gabinete, já que outras lideranças do Executivo
estavam se reunindo com o
Sindicato e os vereadores.
Ele atribuiu as queixas a
questões políticas.
“Estou diariamente nas
ruas, todos os dias converso com a população. Isso
é muito louvável, porque
depois de eleito, muitos não
voltam aos bairros. Mas fico
triste dessas situações políticas. Muitas vezes existem
ataques de origens políticas.
Hoje em dia isso não é legal,
pois o povo brasileiro pede
um novo homem público,
sem agressões, sem inverdades”, concluiu.

Cidades do
Vale tem
reajuste na
conta de luz
Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) autorizou
na última terça-feira a EDP
São Paulo, concessionária que
atende 19 das 39 cidades da
Região Metropolitana do Vale
do Paraíba, a reajustar em
24,37% o valor da conta de luz.
Somando todas as cidades
atendidas pela companhia, a
medida vai afetar cerca de 1,8
milhões de pessoas somente
no Estado de São Paulo. Para
os consumidores residenciais,
a alta média será de 22,59%;
já para a indústria, a elevação
média será de 27,31%.
Os municípios atendidos
pela EDP são Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista,
Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí,
Jambeiro, Lorena, Monteiro
Lobato, Pindamonhangaba,
Potim, Roseira, Santa Branca,
São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté e Tremembé.
Para calcular o valor do
reajuste tarifário anual, a
agência considera a variação
dos custos associados à prestação do serviço. O cálculo
leva em conta a aquisição e
a transmissão de energia elétrica, os encargos setoriais e
atualização dos custos típicos
da atividade de distribuição.
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mais prox. ao centro. R$ 210 mil. Tr.F:
99650-0376/997883025 – Pinda

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
VENDO Siena 1.0
fire ano 2012 – preto
R$ 24 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Vendo ou troco por
moto, um fusca 74,
super conservado.
Valor R$ 6.000,00.
Telefone: 997797939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998,
completo, prata, 4
portas, ar condicionado, vidro elétrico,
abaixo da tabela, R$
6.000,00. Telefone:
3133-2343
Vendo Honda City,
2013, completo,
preto, novíssimo,
69.000km rodados,
R$ 38.500,00. Telefone: 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: 36432882 – 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: 36432882 – Pinda
VENDO Eco Sport
8v 1.6 – preta – completa – R$ 33.500,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Punto ELX
1.4 ano 2010 – completo – praa – R$
22.500,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Kombi STD
ano 97 – passageiro – R$ 10.300,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
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 compromisso. Falar com
Paulinho, telefone:
99715-5971
Faço faxina e passo
roupa. Sou dona de
casa. Tenho experiência. Telefone: 30137827
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
FAÇO serviço de
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: 3648-2960/
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, residencial, individual ou
dupla. Apostila própria. Telefone: 981816076

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: 99734-7562
Quero trabalhar de
faxineira. R$ 100,00.
Telefone: 99177-0950
Eletricista residencial, 30 anos de experiência, instalação
completa e reparos
em geral. Falar com
Jairo. Telefone: 31223448 ou 98108-2492
Frete mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Telefone:
3125-1136 ou 997766640
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Paulinho
no telefone: 31226121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa corrida, 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 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: 996601490
ALUGO Apto em
Ubatuba – Praia do
Tenório. TR.F: 36423302/99119-3754 –
Pinda
ALUGO suíte – Araretama – Tr.F: 996003200 – Pinda
ALUGO Casa – Ubatuba – Praia Pereque-açu. Tr.c/Beto F:
98822-0190/992222207 - 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:
99667-1128/996255300
VENDO terreno
– 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: 31053814
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: 996255302/89667-1123 –
Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2 –
c/processo de usocapião fase final. Aceito
carro como parte de
p a g a m e n t o . 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 - 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

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

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:
3133-5688 - 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

Aluga-se ponto
comercial na Praça João Vieira dos
Santos, Vila Mariana,
Aparecida - Telefone:
3122-3217Guará

Vende-se terreno na
Colônia, pronto para
construir. 566m² a
50m do asfalto. Telefone: 3132-2480
- Guará

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

Vendo terreno 10x30
na vila mariana
em Aparecida. R$
300.000,00. Telefone: 3133-5688 Guará

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
Alugo Guará - casa
na Tamandaré, em
frente ao asilo, 2 quaros, sala, cozinha,
banheiro, área de
serviço, R$ 500,00.
Telefone: 3122-4919
Alugo sem fiador,
pedregulho. Apartamento com 3 dormitórios (1 suíte), 2
vagas, sala, cozinha
com armários Guará
-. Telefone: 30138352
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

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
Bela, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro +
2 cômodos quintal.
R$ 150.000,00. Telefone: 2103-2599
- Guará
Vendo área 300m²,
bairro jararaca. Tratar com Luciano no
telefone: 99764-4674
- Guará
Casa no portal, 1
suíte, 2 dormitórios,
sala, cozinha, área
de serviço, garagem.
R$ 470.000,00. Telefone: 99606-2307
- Guará
Vendo casa no Parque do Sol, lote
250m², 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro + edícula 3 cômodos. R$
130.000,00. Telefone: 2103-2599 Guará
Fazenda 35 alqueires, montada para
leite, para 1.000litros ou mais. R$
1.200.000,00 Telefone: 99606-2307 Guará
Chacara 1000M no
Bom Jardim, toda
murada. Escriturada. R$ 115.000,00.
Telefone: 3013-1985

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: 991048822 – 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 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 996060408
Ponto comercial novo,
50m² Telefone: 31322480
2.500 Flyers + 1.000
cartões de 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: 31323567 ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone:
99611-5480
Alugo mesas, cadeiras
plásticas e cama elástica. Telefone: 981003340, falar com Diego.
Vendo uma chapa de
lanche da marca Sire.
vendo varia porta blindex. Telefone: 31051138 ou 98265-2582
DD Brinquedos, tudo
para sua festa. Cama
elástica, piscina de
bolinha, tobogã, quadra de sabão, pipoca,
algodão doce, churros.
Telefone: 98123-3499
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: 31334600 ou 99610-6938
Aluga-se mesas, cadeiras plásticas, freezers, toalhas. Telefone:
3122-3661
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. Telefone:
99778-3377
Vendo consultório
odontológico, usado.
1 armário, de 3 e outro
de 2. Telefone: 981413468
Vende-se um título do
Itaguará, valor à combinar. Telefone: 31327106 ou 99748-8343
Fretes, mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Em toda a
região. Telefone: 31251136
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

