
PEGOS DE SURPRESA  Com o governo de Edson Mota (PR), que assumiu 
em janeiro com a promessa de recuperar a saúde, os moradores aguardaram 
uma ação rápida no setor. Mas depois de nove meses e 16 dias, a administração 
municipal anunciou aos funcionários que o atendimento passará a cargo de uma 
empresa.
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Idosos e gestantes de Lorena 
reclamam do transporte público
Idosos ficam em pé devido proibição de passagem gratuita para assentos traseiros

Passageiros embarcam em ônibus da linha Bairro da Cruz; sistema é alvo de críticas após problemas no transporte de idosos na cidade

Rafaela Lourenço
Lorena

Após o aumento da tarifa 
do transporte público em 
Lorena, as reclamações sobre 
a prestação de serviço con-
tinuam. Idosos e gestantes 
questionam a medida da 
empresa responsável pela 
frota de ônibus no município 
por não permitir a passagem 
de idosos pela catraca para 
utilizarem os assentos vazios 
do veículo. 

De acordo com o assessor 
da diretoria da ABC Transpor-
tes de Caçapava, Fernando 
Cesar, empresa responsável 
pelo coletivo na cidade, o 
padrão dos ônibus é reservar 
cinco lugares para idosos 
maiores de 65 anos. Em Lo-
rena, desde janeiro, uma lei 
municipal ampliou o benefí-
cio para idosos a partir de 60 
anos de idade, o que auxiliou 
no aumento da demanda 
de passageiros idosos não 
pagantes.

Mas a quantidade e os 
procedimentos adotados pela 
empresa estão nas recorren-
tes reclamações dos usuários.

A administradora de em-
presas Renata Cláudia, de 
29 anos, está no quarto mês 
de gravidez e contou das 
dificuldades ao embarcar no 
coletivo na Vila dos Comer-
ciários I até seu trabalho, no 
Centro. Ela contou que pre-
senciou cerca de dez idosos 
em pé no ônibus. “Fiquei bem 
chateada porque sou gestante 

e ao entrar já sentei, mas são 
apenas cinco lugares na parte 
de frente, e conforme o ôni-
bus foi passando nos pontos 
para pegar mais passageiros, 
a maioria eram idosos. Aí tive 
que passar pela catraca, por-
que estava insuportável ficar 
ali na frente em pé”.

A gravidez ainda não atra-
palha a passagem de Renata 

pela catraca, mas ela já pensa 
o que terá que enfrentar nos 
próximos meses. “É muito 
triste você ver essas pes-
soas que têm o benefício, 
mas tem que ficar em pé. É 
até perigoso deles caírem 
quando o ônibus para, freia. 
Por enquanto ainda consigo 
passar na roleta, mas daqui 
um tempo vou ter que ficar 

em pé ali com eles”.
Já a aposentada, Vilma 

Borges, de 66 anos, disse que 
não há reclamações dos moto-
ristas, mas a que mora na Vila 
Passos questionou a proibição 
de passar pela catraca, o que 
não aconteceria em outras 
cidades, como Guaratinguetá, 
que permite a passagem. “A 
gente que é terceira idade não 

pode passar pra depois da 
roleta, mas tem hora que tem 
16, 17 idosos ali. Não é igual 
em Guará que se apresenta 
a carteirinha e passa pra 
trás. Aqui dá uma freada vai 
tudo um em cima do outro, aí 
aglomera tudo”, frisou.

Há ainda casos de passa-
geiros que preferem pagar 
os R$ 3,50 de tarifa para 

fazer o trajeto sentado ao se 
arriscar em pé, como é o caso 
da dona de casa Ana Apare-
cida Fernandes, de 74 anos, 
moradora do Bairro da Cruz. 
Para ter mais segurança ela 
prefere pagar do que seguir 
em pé. “O serviço é mais ou 
menos, porque esse negócio 
da gente não poder entrar 
por trás, ter que ficar na 
frente, como? Tem só cinco 
lugares ali, fica difícil. Aí 
quando está lotado e se eu 
estiver com sacolas, vou pra 
trás pagando”, contou.

A assessoria da ABC Trans-
portes destacou que a orien-
tação passada pela empresa 
para todos os motoristas é 
de que quando o coletivo 
estiver lotado, são autoriza-
dos novos embarques pela 
porta traseira. “Isso quando 
está lotado tanto os bancos 
quanto os espaços em pé, o 
que não acontece com fre-
quência em Lorena devido 
os transportes clandestinos 
que passam antes do ônibus 
e pegam passageiros pagan-
tes”, comentou Cesar.

Já no caso dos idosos que 
estiverem em pé devido a 
superlotação, eles não podem 
passar pela catraca devido o 
registro do sistema eletrôni-
co, apenas pagando a tarifa. 
Mas a ação do motorista 
deve ser a de parar no pró-
ximo ponto para os idosos 
descerem e embarcarem 
novamente, mas desta vez 
pela porta traseira.

Se a solicitação for recusa-
da, o usuário deve entrar em 
contato com a unidade da 
empresa na cidade, ligando 
para o telefone (12) 3152-
4660 e informar a linha, 
data e horário do ocorrido, 
pois os veículos possuem GPS 
(Sistema de Posicionamento 
Global, em português) e câ-
meras de segurança, o que 
podem facilitar a fiscalização 
da empresa.
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Condenado por estupro da 
própria filha é capturado

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Polícia Militar capturou 
um homem procurado pela 
Justiça por ter estuprado a 
própria filha em Pindamo-
nhangaba, no último final 
de semana. Com 46 casos, 
o município é o quarto com 
mais registros de violência 
sexual contra mulheres no 
Vale do Paraíba.

De acordo com a PM, uma 
equipe da Rocam (Ronda Os-
tensiva Com Apoio de Moto-
cicletas) patrulhava o bairro 
Castolira, na noite do último 
sábado, quando desconfiou 
da atitude de um motociclis-
ta. Durante a abordagem, os 
policiais descobriram que o 
homem possuía um manda-

do de prisão pelo crime de 
estupro. Ele foi encaminhado 
ao 1° Distrito Policial, onde 
permanece preso. 

O foragido da Justiça pos-
sui uma condenação de 15 
anos e 9 meses por ter violen-
tado a própria filha, que não 
teve a idade revelada pela 
Polícia Civil, no inicio do ano.

O caso é mais um que 
resultou que Pindamonhan-
gaba chegasse a preocupante 
marca de 46 estupros nos 
primeiros oito meses do ano. 
Deste montante, 17 foram 
registrados como estupro 
de vulnerável (vítima com 
menos de 14 anos ou porta-
dora de deficiência mental). 

Em comparação com o 
mesmo período de 2016, 
a cidade contabilizou um 

Criminoso foi preso no último sábado no Castolira; 
Pinda é a quarta com mais ocorrências na região

aumento de 109%, já que fo-
ram registrados 22 estupros 
entre janeiro e agosto do ano 
passado. 

Nesta modalidade de crime 
na região, Pindamonhan-
gaba ficou apenas atrás de 
São José dos Campos (708), 
Taubaté (61) e Jacareí (53). 

Região – De acordo com 
os dados da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
referentes aos primeiros oito 
meses do ano, na sub-região 
3, que conta com nove muni-
cípios, Guaratinguetá lidera 
os registros, com 41 casos. 
Na sequência aparecem Lore-
na (38), Cruzeiro (24), Apare-
cida (14), Cachoeira Paulista 
(11), Potim (6), Roseira (4), 
Piquete (2), Silveiras (1) e 
Canas (1).
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O prefeito Edson Mota, que negou irregularidades na terceirização

Edson Mota denunciado por coação e 
falta de transparência em Cachoeira
Empresa contratada exergada como mistério para pacientes e demitidos do 
município; funcionários denunciam pressão por pedidos de demissão voluntária

Rafaela Lourenço
Jéssica Dias
Francisco Assis
Cachoeira Paulista

O anúncio da contratação de 
uma empresa para gestão da 
saúde de Cachoeira Paulista 
caiu como uma bomba para os 
funcionários da rede pública. 
Tudo porque os atendentes 
e médicos fo-
ram pegos de 
surpresa no 
início da se-
mana, com a 
afirmação de 
que os contra-
tados teriam 
que se demitir. 
Já a população 
questionou a 
falta de trans-
parência na 
negociação.

A saúde é de 
longe o maior 
problema en-
frentado pela 
população ca-
choeirense nos 
últimos anos. 
Com uma San-
ta Casa sob intervenção há 
duas décadas e que segue com 
setores fechados por falta de 
estrutura (há promessas de 
retomada da maternidade em 
2018), a cidade não conse-
gue manter um atendimento 
eficaz e recorre a municípios 
vizinhos, como Lorena.

Com o governo de Edson 
Mota (PR), que assumiu em 
janeiro com a promessa de 
recuperar a saúde, os mora-
dores aguardaram uma ação 

rápida no setor. Mas depois 
de nove meses e 16 dias, a 
administração municipal 
anunciou aos funcionários 
que o atendimento passará 
a cargo de uma empresa. A 
informação surpreendeu, com 
susto reforçado pelo sistema 
de mudanças implantado. 
Funcionários da rede pública 
que estavam registrados pela 

Santa Casa (a 
prática teria 
sido implan-
tada há mais 
de uma déca-
da na cidade) 
teriam que 
pedir demis-
são. Somente 
quem aceitas-
se a ordem 
seria recon-
tratado pela 
nova empresa.

“Numa reu-
nião na Santa 
Casa, um ho-
mem chama-
do Júlio (Ce-
zar Medeiros 
Silva, chefe de 
Gabinete) avi-

sou a gente que naquele dia 
estávamos sendo desligados 
da Prefeitura, porque eles não 
podiam mais manter funcio-
nários da ESF. Disse que era 
contra a lei, então que a partir 
daquele dia, de qualquer for-
ma, a gente estava demitido 
e não trabalhava, porque nós 
somos contratados pela Santa 
Casa”, contou uma funcionária 
de posto de atendimento da 
rede pública, que pediu para 
não ser identificada. Ela foi 

dispensada durante a semana, 
após não aceitar se demitir 
em troca de uma possível 
contratação da nova empresa.

A informação da ex-funcio-
nária da saúde se baseia em 
critério utilizado pelo prefeito 
para explicar a mudança. 
Segundo ela, os ainda con-
tratados foram informados 
na terça-feira de que era 
impossível a realização de 
um concurso público. “Não 
poderia porque o índice de 
contratação da Prefeitura te-
ria ultrapassado o limite que 
era 54%, eles estão com 58%. 
Mas é estranho, porque está-
vamos pela Santa Casa e não 
pela Prefeitura”, questionou. 
“Eles queriam que fizéssemos 
a próprio punho o pedido de 
demissão e deixasse lá, aí eu 
questionei. Por que, como vou 
pedir demissão e começar a 
trabalhar em uma empresa 
que não conheço, não sei 
quanto vou ganhar, não sei 
nada? Não vou assinar minha 
demissão, perder todos os 
meus direitos, os anos traba-
lhando na Prefeitura” . Após 
protestos contra a medida nas 
redes sociais, a secretaria de 
Saúde, Tais Lemos Ribeiro, 
teria ido até os funcionários 
para apresentar as normas. 
“Ela foi nos postos pedindo 
pra gente desconsiderar o 
que o Júlio falou e que ele não 
soube se colocar, se expressar. 
Mas eles querem contratar 
a gente como prestadores 
de serviço. A gente teria que 
abrir uma MEI (Micro Em-

preendedor Individual) para 
se prestar serviço pra eles. 
Mas aí a gente perde direito 
do décimo terceiro, férias, até 
mesmo o direito de dar atesta-
do. Só ganha o dia trabalhado”, 
destacou a funcionária.

Nebuloso – Com informa-
ções desencontradas, o prefei-
to Edson Mota tentou explicar 
o contrato. Sem nem mesmo 
conseguir con-
firmar o nome 
da empresa à 
reportagem do 
Jornal Atos, 
ele garantiu 
que não há 
irregularida-
des na medida, 
mas sim uma 
boa ação.

“Quando as-
sumi, a Santa 
Casa estava 
enrolada até 
o nabo (sic), 
folha de paga-
mento atrasa-
da, tudo erra-
do. As coisas 
tudo atrapa-
lhado, inclusive mais de tre-
zentos funcionários, e todos 
dos programas da Prefeitura 
estavam lá, e isso não pode, 
é errado, só que os outros 
prefeitos usavam como cabide 
de emprego”, acusou. “Essas 
pessoas estão lá, alocadas na 
Santa Casa, mas para desem-
penhar projetos da Prefeitura. 
Tinha que fazer um concurso 
público e contratar eles pela 

Prefeitura, aí ia todo mundo 
embora, não tinha outro cami-
nho. Estou com os gastos do 
pessoal muito alto, o máximo 
é 54% e eu já estou com 60%, 
e eu estou fazendo um maior 
malabarismo pra poder derru-
bar e tirar o gasto. O segundo 
plano que eu tinha era fazer 
uma licitação pública, e é isso 
que foi feito. A empresa vem 
administrar pra você, ela faz 

uma nota fis-
cal, você paga 
ela e adminis-
tra todos os 
programas”, 
argumentou.

A reporta-
gem do Jor-
nal Atos con-
seguiu junto 
à Prefeitura o 
nome da em-
presa contra-
tada. O Insti-
tuto de Saúde 
Educação e 
Comércio, de 
Suzano, assu-
mirá os ser-
viços. Mas a 
busca do Atos 

por informações da empresa 
caíram por terra.

Com o CNPJ da terceirizada 
e um possível telefone de con-
tato, a reportagem não conse-
guiu contatar o Instituto. Não 
foram encontradas páginas 
oficiais e nenhuma ligação foi 
atendida. A pesquisa chegou 
ao endereço rua Vinte e Sete 
de Outubro, nº 357, sala 4, 
no Centro de Suzano-SP, e a 

um possível contrato com a 
Prefeitura de Embú das Artes, 
que não soube informar sobre 
o Instituto. “É uma empresa 
boa, idônea. Foi uma licitação 
muito transparente, publicada 
em todos os diários oficiais, 
levou muito tempo para regu-
larizar, com dotação aprovada 
na Câmara Municipal, tudo 
certinho”, garantiu Mota, que 
assinou o contrato com a ter-
ceirizada na última semana.

Alma caridosa – Pergun-
tado sobre a denúncia de 
coação, Mota disparou. “Qual 
o problema de mandar eles 
embora ou de eles pedirem 
demissão para entrar na 
empresa? Eles tinham que 
ficar devendo obrigação pra 
mim e agradecer a Deus de eu 
estar ajeitando e pedindo pro 
homem (empresa), porque 
é questão de consideração. 
Tempo de casa não perde, o 
que perde?  Perde o seguro 
desemprego, que ele não vai 
pegar por já estar entrando 
em outra empresa”.

Para o prefeito, os funcio-
nários que temem perder 
os direitos estão engana-
dos e deveriam “agradecer” 
pela bondade do chefe do 
Executivo em negociar com 
sua contratada. “Quando a 
empresa assina o contrato, o 
certo é mandar todos embora, 
fazer um processo seletivo e 
contratar novos funcionários 
para tocar dali pra frente. Aí 
vem de novo o meu papel, eu 
como eu grande ser humano, 
uma boa pessoa, fui e agradei 
a pessoa para que pegasse 
aquele pessoal que está lá. 
Então quanto mais eles estão 
falando, eles estão se prejudi-
cando muito mais”.

O sindicato dos Emprega-
dos da Saúde da região foi 
procurado pela reportagem 
do Jornal Atos para comentar 
a terceirização da saúde em 
Cachoeira Paulista, mas não 
foi encontrado até o fecha-
mento desta edição.

A Santa Casa de Cachoeira Paulista; hospital faz parte de sistema que sofre séria crise de duas décadas no atendimento na cidade
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“
”

Por que vou 
pedir demissão 
e começar a 
trabalhar em uma
empresa que não 
conheço, não sei
quanto vou ganhar,
não sei nada?

Questionamento de 
funcionária demitida nesta 

semana em Cachoeira

“
”

Eu, como eu 
grande ser 
humano, uma 
boa pessoa, fui e 
agradei a pessoa 
para que pegasse 
aquele pessoal

O prefeito Edson Mota, 
“conjugando” sua bondade 
no acerto da terceirização
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Aparecida 
tem ultrassom 
lacrado há 
quatro anos
Pacientes esperam meses e 
secretária revela que não tem 
médico para este atendimento

Rafael Rodrigues
Aparecida

Em Aparecida, pacientes 
enfrentam longa espera até 
conseguirem uma vaga para 
realização de exame de ul-
trassom. O serviço é realizado 
em cidades referências, como 
Lorena.

A falta de especialidades tem 
sido um os grandes problemas 
enfrentados pela municipa-
lidade, que alega na maioria 
das vezes falta de estrutura. 

Na espera há meses pelo 
exame, a moradora do bairro 
Vila Mariana, em Aparecida, 

Gisele Rodrigues, questionou a 
Prefeitura para saber quando 
conseguirá realizar o procedi-
mento.

Segundo ela, o pedido já 
foi feito pela médica da UBS 
(Unidade Básica de Saúde), 
mas até agora não obteve res-
posta. “Estou há mais de três 
meses esperando um exame 
de ultrassom, porque a médica 
do posto do bairro fez o pedido 
e eu ainda não consegui nada. 
Precisamos saber o que está 
acontecendo, porque nem 
mesmo informações eu tenho, 
quero saber até quando eu vou 
ter que esperar”. 

Enquanto a moradora es-
pera por uma saída para o 
seu problema, um aparelho 
que poderia resolver a essa 
situação e diminuir a fila de 
espera está lacrado há mais de 
três anos, dentro de uma caixa, 
no Cemof (Centro de Especiali-
dades Médicas Odontológicas 
e Fisioterapêuticas).

Moradores denunciaram 
que o equipamento necessário 
para realização de exames 
foi comprado pela adminis-
tração anterior, mas que até 
agora não foi colocado para 
funcionar.

A secretária de Saúde de 

Aparecida, Maria Eliane de 
Moraes confirmou a denún-
cia de que a Prefeitura tem 
um aparelho que poderia 
realizar exames de ultrassom, 
mas que ele está fechado em 
uma caixa desde 2013. “Este 
equipamento foi adquirido na 
gestão anterior para reforçar 
a realização de exames que 
tínhamos na época. O serviço 
estava previsto para ser feito 
por um profissional especia-
lizado, que seria contratado 
pela empresa que gerencia a 
saúde”.

Maria Eliane disse que o 
médico que é responsável 

pelo exame não foi contratado 
porque até então os pacientes 
que necessitavam desse proce-
dimento eram encaminhados 
para Santa Casa de Misericór-
dia. Ela explicou ainda que 
com o fechamento do setor 
na entidade, os pacientes pas-
saram a ser transferidos para 
cidades vizinhas que contam 
com o aparelho e profissional. 
“Os pacientes são encaminha-
dos para o AME em Lorena, e 
quando iniciam o tratamento 
seguem com todos os proce-
dimentos por lá”.

Com o impasse, a população 
terá que esperar provavelmen-

te até o fim do ano, já que a 
contratação do profissional 
será feita pela empresa que 
ainda não foi escolhida. Se-
gundo a secretária, o processo 
licitatório para terceirização 
do serviço de saúde no muni-
cípio ainda deve demorar no 
mínimo sessenta dias. “Está 
em nosso planejamento des-
de que iniciamos o processo 
de seleção da nova empresa 
que vai assumir a atenção 
básica, como as especialida-
des e o pronto atendimento. 
E dentro desse certame está 
prevista a contratação desse 
profissional”.

Vereadores aprovam 
revogação da taxa dos 
Bombeiros em Lorena
Convênio segue até dezembro; decisão para devolução 
de valor arrecadado com tarifa aguarda acórdão do STF

Bombeiros que fazem parte do agrupamento de Lorena; cidade extinguiu tarifa antecipando decisão do STF

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena se 
antecipou ao acórdão do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
e encaminhou à Câmara um 
projeto que extingue a Taxa 
dos Bombeiros no municí-
pio. Em segunda votação, a 
proposta foi aprovada por 
unanimidade nesta segun-
da-feira. O repasse segue até 
dezembro.

De acordo com o secretá-
rio de Negócios Jurídicos 
de Lorena, Adriano Aurélio, 
com a aprovação do projeto, 
a partir do ano que vem o 
Executivo não cobrará mais 
a taxa que era destinada ao 

Febom (Fundo Especial da 
Base de Bombeiros) que cus-
teia o convênio com a unida-
de instalada no município.

Com o recursos arrecada-
dos no início do ano junto 
aos recebimentos do IPTU 
(Imposto Predial e Territo-
rial Urbano), a Prefeitura ga-
rante os serviços prestados 
pela corporação até o final 
do ano, e que possivelmente 
podem ser paralisados em 
2018 devido à falta de re-
cursos próprios para manter 
o funcionamento da base.  
“Não teremos condições de 
manter esse convênio com 
recursos próprios, e segundo 
informações do próprio Cor-
po de Bombeiros, o Estado já 

está estudando uma alterna-
tiva para a manutenção não 
só da unidade de Lorena 
como também de outras, 
porque a decisão do STF 
atingiu todos os municípios,” 
comentou Aurélio.

Em dezembro, a Prefeitura 
notificará os Bombeiros para 
rescindirem o convênio, mas 
até lá nada será mudado na 
cidade.

Em relação ao ressarci-
mento dos valores pagos 
pela população, o secretário 
disse que aguarda a publi-
cação do acórdão do STF, já 
que ainda não há um decisão 
sobre este tema. “A gente não 
sabe o teor total da decisão. 
Foi atribuído a repercussão 

geral no sentido que o mu-
nicípio não pode criar uma 
taxa para custeio dos bom-
beiros, mas não se fala nada 

em devolução, até porque o 
serviço foi prestado”.

Enquanto o governo do 
Estado não propõe soluções 
para as despesas das corpo-
rações em cidades paulistas, 
a Prefeitura de Lorena suge-
riu, como alternativa, que a 
iniciativa privada junto ao 
Executivo possam se reunir 
para propor um convênio 
com os Bombeiros, já que o 
Município não pode custear 
todos os gastos. “Aí já vai 
depender de uma reunião 
do prefeito com o Corpo de 
Bombeiros pra poder anali-
sar quais são as possibilida-
des, talvez custear a alimen-
tação ou combustível, mas aí 
já vai de entendimento entre 
a Prefeitura, Bombeiros e 

a iniciativa privada. Com 
certeza conversas futuras”, 
frisou.

Desde 2014, o valor arre-
cadado com a taxa é deposi-
tado numa conta específica 
do Febom. O dinheiro é ad-
ministrado pela corporação 
e pela Prefeitura, que faz os 
repasses de acordo com as 
indicativas dos Bombeiros. 

Até o momento, além de 
despesas fixas como manu-
tenção e alimentação, a taxa 
foi investida na construção 
da atual base da corporação, 
após quatro anos de funcio-
namento em sede provisória 
no CSU (Centro Social Urba-
no), e também na aquisição 
de viaturas para a prestação 
dos serviços.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Reprodução

O aparelho de Aparecida está lacrado há mais de três anos no Cemof (Centro de Especialidades Médicas Odontológicas e Fisioterapêuticas)
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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 


