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Criminoso é 
preso com 
armas e drogas 
em Lorena

O Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) prendeu 
um criminoso, de 22 anos, 
com drogas, armas e muni-
ções no Bosque dos Ipês em 
Lorena.

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma denúncia anô-
nima indicou aos policiais a 
localização de uma casa onde 
estariam escondidos entor-
pecentes e armamentos, na 
última quarta-feira. 

Durante vistoria no imó-
vel, foram apreendidos um 
revólver, cinco munições de 
calibre 38, nove munições 
de calibre 32 e quase um 
quilo de maconha. Também 
foram localizados um radio 
comunicador e uma balança 
de precisão.

O dono do imóvel, que já 
possuía passagens por trá-
fico de drogas, foi preso em 
flagrante pelo mesmo crime 
e também por posse ilegal de 
arma de fogo de munição.
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Decreto aumenta a tarifa do 
transporte coletivo em Guará

Passagem não passava por 
reajuste há dois anos; valor 
de R$ 3,50 começa a ser 
cobrado em 7 de dezembro

Passageiros embarcam em ônibus do TUG; tarifas terão reajuste a partir do próximo dia 7 de dezembro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
assinou um decreto que 
determina o reajuste da 
tarifa do transporte público 
municipal. O documento 
foi assinado no último dia 
30, autorizando o aumento 
de R$ 3,20 para R$ 3,50. O 
novo valor passa a vigorar a 
partir do dia 7 de dezembro.

O decreto foi apreciado na 
Câmara na sessão da última 
terça-feira. O último reajuste 
concedido foi em junho de 
2015. Na época, o bilhete 
custava R$ 2,95 e foi rea-
justado para R$ 3,20, o que 
representou uma elevação 
de 12%. Com a determinação 
de 2017, a alta passa dos 9%. 
Por se tratar de um decreto 
do Executivo, o documento 

não precisou de aprovação 
da Casa. 

Na Câmara, o aumento da 
tarifa provocou divergências 
entre os vereadores João 
Pita (PSB) e Nei Carteiro 
(PMDB). Pita é presidente 
da Comissão de Transpor-
tes da Casa, e avaliou que o 
reajuste está adequado para 
o momento devido as recor-
rentes altas dos valores dos 
combustíveis, em especial 
o diesel.

“O pedido é feito há anos. 
Depois de quase três anos 
sem reajuste, o prefeito de-
cretou o aumento a partir do 
dia 7 de dezembro”, contou. 
“Acho que sim (é adequa-
do). Sabemos que tiveram 
aumento do diesel, salário 
dos servidores da empresa, 
encargos sociais, e esse 
reajuste vem minimizar o 
equilíbrio tarifário”, afirmou.

O peemedebista Nei Car-
teiro usou a tribuna durante 
a explicação pessoal para 
cobrar uma posição da CAEx, 
órgão do Ministério Público, 
pela aprovação. “Só poderia 
acontecer caso já houvesse 
parecer favorável desse 
órgão. Vamos ao Ministério 
Público buscar conhecimen-
to sobre isso. Se houve o 
parecer e a planilha tiver de 
conformidade, é um decreto 
que cabe ao Executivo”.

Através de nota encami-
nhada à imprensa na tarde 
da última quarta-feira, o 
prefeito de Guaratinguetá 
informou que desde o início 
do ano tem sido procurado 
pelas concessionárias São 
José e Oceano para aprovar 
o reajuste. No documento, 
Soliva comparou o preço da 
tarifa da cidade com a de 
outros municípios, como São 
José dos Campos (R$ 4,10), 
Pindamonhangaba (R$ 3,90) 
e Lorena (R$ 3,50).

“Iremos intensificar as 
vistorias nos ônibus para 
analisar as reclamações dos 
cidadãos. O próximo passo 
será a realização da licitação 
do transporte coletivo, que 
esperamos que aconteça 
nestes próximos dois meses, 
sendo que já sinalizamos 
o valor que deverá ser o 
aceitável para a próxima 
concessionária”, revelou o 
prefeito.

Os ônibus do TUG circulam 
por 32 linhas, entre as áreas 
urbanas e rurais da cidade.
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AINDA SEM PAVIMENTAÇÃO!!!  Os moradores do Jardim Primavera continuarão sem obras de 
infraestrutura por tempo indeterminado. A Prefeitura de Lorena descumpriu o prazo para início das obras 
de pavimentação, anunciado para outubro. O Executivo justificou que o atraso aconteceu devido à falta de 
repasse do governo federal. Em setembro, a Prefeitura anunciou a vinda de cinco emendas parlamentares, 
aproximadamente R$ 1,5 milhão, para pavimentação do Jardim Primavera. 

Funcionários 
da Codesg 
têm salários 
aprovados

Região tem 
queda de 23% 
em casos de 
assassinatos

Área mais violenta do in-
terior do Estado, a RMVale 
(Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral 
Norte) registrou, de janeiro 
a setembro, uma queda de 
23% no número de homicí-
dios dolosos (quando existe 
a intenção de matar), com-
parado ao mesmo período 
do ano passado. Com 19 
assassinatos, Lorena lidera o 
número de casos na Sub-re-
gião 3, que conta com outras 
oito cidades.
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Cachoeira 
regulariza 
áreas 
invadidas

Os moradores de áreas clan-
destinas de Cachoeira Pau-
lista que sonham com a casa 
própria estão mais próximos 
desta realidade. Foi aprovado 
por unanimidade na última 
terça-feira, o projeto do Exe-
cutivo, “Regulariza Cachoeira”, 
que busca a regularização de 
núcleos invadidos 
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Funcionários da 
Codesg têm plano 
de cargos e salários 
aprovado em Guará
Empregados de autarquia também 
ganham ajustes aos salários neste mês

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Após aprovação unânime 
do Plano de Cargos e Salários 
dos empregados da Codesg 
(Companhia de Desenvol-
vimento de Guaratinguetá) 
na Câmara e a sanção do 
prefeito Marcus Soliva (PSB), 
os servidores da autarquia 
receberão os vencimentos 
de outubro no quinto dia útil 
de novembro, já ajustados ao 
projeto.

Assim como aconteceu com 
os servidores municipais da 
Prefeitura, a administração 
precisou elaborar um plano 
para reajustar os pisos sa-
lariais dos funcionários da 
Codesg, mas a Companhia 
não foi citada no processo 
que determinou a extinção 
das vantagens pessoais pro-
visórias dos trabalhadores 
do Executivo. 

Assim mesmo, a Codesg se 
antecipou, elaborou o docu-
mento, teve mais tempo para 
ajustar, discutir os valores e 
apresentar ao Sisemug (Sin-
dicato dos Servidores Muni-
cipais de Guaratinguetá). O 
Sindicato levou a proposta 
aos trabalhadores e, poste-
riormente, ficou acordado 
que os vereadores votariam 
o documento na última se-

mana de outubro.
“O projeto engloba até a 

questão dos níveis salariais 
de quem está entrando ago-
ra, de quem tem 10, 15, 20 
anos de serviços prestados. A 
Companhia conseguiu fazer 
essas separações. Para quem 
tem menos de dois anos de 
trabalho o salário é um, de-
pois de dois é outro, e assim 
gradativamente”, explicou 
José Eduardo Ayres, presi-
dente do Sisemug.

Os vereadores tiveram 
mais tempo para analisá-lo. 
O presidente da Casa de Leis, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), garantiu que com a 
aprovação, os trabalhadores 
vão receber os valores no 
quinto dia útil de novembro 
ajustados ao plano. “O pro-
jeto não chegou com regime 
de urgência, mas nós solicita-
mos o pedido de votação em 
urgência pois teríamos que 
votá-lo nesta semana para 
que os servidores pudessem 
receber os valores deste 
mês adequados ao plano”, 
declarou.

Após a aprovação, o docu-
mento foi encaminhado na 
última quinta-feira para a 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
para que o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) sancionasse o 
Plano de Cargos e Salários.

Executivo regulariza áreas 
invadidas em Cachoeira
Cerca de 36 núcleos devem ser beneficiados na cidade

Rafaela Lourenço
Cachoeira Paulista

Os moradores de áreas 
clandestinas de Cachoeira 
Paulista que sonham com 
a casa própria estão mais 
próximos desta realidade. Foi 
aprovado por unanimidade na 
última terça-feira, o projeto 
do Executivo, “Regulariza Ca-
choeira”, que busca a regula-
rização de núcleos invadidos 
no município.

As obras serão iniciadas 
pelo CDHU e Turma do 26.

Com a aprovação do Regu-
lariza Cachoeira, cerca de 36 
núcleos irregulares passarão 
pela análise e estudos da Pre-
feitura para a regularização 
das áreas. 

De acordo com a secretária 
de Negócios Jurídicos, Gisely 
Fernandes, no Vale do Paraí-
ba, Cachoeira Paulista e São 
José dos Campos são as úni-
cas cidades a apresentarem 
um projeto de regularização 
fundiária. “A ideia é que toda a 

cidade seja beneficiada, mas é 
claro que temos que dar prio-
ridade para aquelas pessoas 
e famílias mais carentes que 
já estão sofrendo há muitos 
anos”, comentou Gisely.

A prioridade é a Turma 26, 
o Embaúzinho, Várzea dos 
Cunhas. Os trabalhos tiveram 
início no Turma 26 com os 
serviços de um topógrafo 
contratado pela Prefeitura, 
que medirá toda a extensão, 
além de cinco estagiários de 
engenharia que auxiliarão os 
trabalhos. Segundo o prefeito 
Edson Mota (PR) são mais de 
três mil famílias tentando tirar 
a escritura de sua residência. 
Mota afirmou ainda que a 
pavimentação do núcleo terá 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 1,5 milhão e 
a partir de janeiro as famílias 
poderão matricular seus filhos 
na creche do bairro. 

Segundo a explicação de 
Gisely durante coletiva de 
imprensa no último dia 18, 
na Câmara, não será analisada 

cada casa e sim os núcleos. 
Não há uma previsão para 
conclusão dos trabalhos, que 
dependem do resultado do 
diagnóstico de cada grupo.

Após aprovação do projeto 
e a sanção da lei, cada núcleo 
será identificado. Os mora-
dores devem separar toda a 
documentação que possuem 
sobre a residência ou lote 
adquiridos irregularmente. 
“O trabalho é longo, vamos ter 
que ter cuidado com as casas 
em área de risco, áreas de 
preservação permanentes que 
exigirão estudos. Mas todos 
vocês vão receber o título, não 
se apavorem”, frisou Gisely.

Os núcleos identificados 
como social serão de respon-
sabilidade do Executivo, que 
encaminhará um topógra-
fo para fazer as medições. 
Os núcleos diagnosticados 
como econômico serão de 
responsabilidade das famílias 
contratarem um topógrafo 
para apresentar o projeto ao 
Município. “Vocês podem se 

Viaturas das policias Militar e Civil fazem combate à criminalidade

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Areias tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 27/10/2017 às 23h03 até 28/10/2017 às 00h08. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
unir, por isso que é impor-
tante a Associação de Bairro, 
aí vocês conversam entre 
vocês com o topógrafo para 
fazer um só trabalho. Pois 
todos núcleos vão precisar da 
planta porque é com isso que 
a gente vai identificar onde 
começa e termina”, explicou 
Gisely.

De acordo com o Mota, a 
Prefeitura criará um depar-
tamento com advogados e 
engenheiros para orientar 
os interessados na regulari-
zação.

A lei de regularização fun-
diária, sancionada no dia 11 
de julho deste ano, estipulou 
o dia 22 de dezembro de 
2016, como data inicial para 
a validação de construções 
sem a autorização da Prefei-
tura. Ou seja, invasões e obras 
feitas a partir deste dia, não 
serão regularizadas. Haverá 
brecha apenas para famílias 
que comprovem a residência 
com documentação antes 
desta data.

Lotes – A Prefeitura fará 
um levantamento de todos 
os terrenos vazios na cidade. 
Os que não pagam o IPTU 
(Imposto Predial Territorial 
Urbano) há mais de cinco 
anos, poderão se tornar de 
posse do Município, já que a 
lei de regularização fundiária 
permite a medida.

Mesmo com 238 mortes, 
região tem queda de 23% 
de casos registrados
Roubos também tiveram redução em levantamento feito pelo 
Estado; Lorena segue como a mais violenta na Sub-região 3

Lucas Barbosa
Regional

Área mais violenta do in-
terior do Estado, a RMVale 
(Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) re-
gistrou, de janeiro a setembro, 
uma queda de 23% no nú-
mero de homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar), comparado ao mes-
mo período do ano passado. 
Com 19 assassinatos, Lorena 
lidera o número de casos na 
Sub-região 3, que conta com 
outras oito cidades.

De acordo com o levanta-
mento divulgado pela secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado, na última semana, 
238 pessoas foram assassina-
das na região nos primeiros 
nove meses do ano. Em 2016, 
o número de vítimas foi de 
308.

Os dados também reve-
laram uma queda de 37% 
de casos de homicídios em 
setembro, que teve 25 ocor-
rências, em comparação ao 
mesmo mês do ano passado, 
quando quarenta pessoas 
tiveram suas vidas ceifadas 
pela violência. Assim como 

os homicídios, o indicador de 
roubos reduziu. Enquanto no 
ano passado foram contabili-
zados 1.003 casos, em 2017 
o número chegou a 738.

O levantamento apontou 
novamente Lorena, que teve 
19 homicídios, como a cidade 
mais violenta da Sub-região 3 
da RMVale, com uma média de 
mais de dois homicídios por 
mês.  O índice representa um 
crescimento mínimo compara-
do aos nove primeiros meses 

do ano passado, quando 18 
moradores foram mortos.

Na sequência, aparece Gua-
ratinguetá, com 16 registros. 
Na contramão da cidade vi-
zinha, Guaratinguetá não 
teve nenhum assassinato em 
setembro.

Fechando o “pódio da mor-
te” aparece Cruzeiro, com oito 
ocorrências. 

Já as demais cidades da 
Sub-região 3 obtiveram os 
seguintes números de casos: 

Cruzeiro (8), Potim (5), Cunha 
(3), Aparecida (2),  Canas (2), 
Roseira (2) Piquete (2) e Ca-
choeira Paulista (1). 

Integrante da Sub-região 
2 da RMVale, Pindamonhan-
gaba registrou, de janeiro a 
setembro, 12 homicídios, me-
tade dos casos contabilizados 
no mesmo período de 2016. 

Segurança – Em nota ofi-
cial, o 23° BPMI (Batalhão 
de Polícia Militar do Interior) 
informou que enxerga os 
índices com preocupação, e 
vem buscando unir esforços 
com outros órgãos a fim de 
minimizar essa questão. A 
PM observou ainda que a 
maioria das vítimas tinham 
envolvimento com o tráfico 
de drogas. 

Perguntada sobre os possí-
veis motivos que contribuíram 
para que Lorena mantenha-se 
como a cidade com mais 
assassinatos da Sub-região 
3, a corporação explicou que 
“para sabermos os fatores de 
forma mais acertada seria ne-
cessário um estudo cientifico 
de natureza multidisciplinar, a 
fim de verificarmos as causas 
de Lorena seguir na liderança 
desses índices”. 



2 DE NOVEMBRO DE 2017 3

Uma das ruas do Jardim Primavera fica alagada com a chuva desta sexta-feira; moradores do bairro cobram por urgente pavimentação

Crianças acompanham aulas de projeto da EDP sobre noções do trabalho com energia elétrica na região

Anunciada para outubro, Prefeitura não 
entrega pavimentação do Jardim Primavera
Ministério das cidades não 
libera repasse e atrasa obras 
em ruas do bairro de Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Os moradores do Jardim 
Primavera continuarão sem 
obras de infraestrutura por 
tempo indeterminado. A Pre-
feitura de Lorena descumpriu 
o prazo para início das obras 
de pavimentação, anunciado 
para outubro. O Executivo jus-
tificou que o atraso aconteceu 
devido à falta de repasse do 
governo federal.

Em setembro, a Prefeitura 
anunciou a vinda de cin-
co emendas parlamentares, 
aproximadamente R$ 1,5 
milhão, para pavimentação do 
Jardim Primavera. Inicialmen-
te, o Ministério das Cidades 
havia empenhado apenas 
um primeiro lote de R$ 250 
mil para investir na avenida 
José Miguel até a avenida 
Osiro Dias, principal acesso 
ao bairro. As obras tinham 
início previsto para outubro e, 
conforme os recursos fossem 
empenhados, o restante das 
ruas seriam pavimentadas.

Mas de acordo com o secre-
tário de Obras e Planejamento 
Urbano, Marcos Anjos, mesmo 
com o processo licitatório fi-
nalizado e o contrato assinado 
com a empresa vencedora 

do certame, o repasse não 
foi liberado para dar início 
às obras. Ainda não há uma 
previsão para a liberação. 
“Estamos aguardando o Mi-
nistério autorizar a ordem 
de serviço. O valor de R$ 
250 mil foi empenhado, não 
tem como o município perder 
nem mudar o objeto, que é 
a pavimentação do Jardim 
Primavera”.

Anjos frisou ainda que além 
de não perder o recurso o 
processo licitatório também 
será válido, pois todo contrato 
licitatório tem validade de 
12 meses. “O contrato com 
a empresa vai até o segun-
do semestre de 2018, mas 
caso conste problemas com 
a obra, o contrato pode ser 
prorrogado”.

Para a pensionista Sinira 
da Silva, 57 anos, que mora 
há 17 anos no bairro, o local 
é uma ilusão. “Eles falaram 
que ia fazer asfalto, arrumar 
o bairro mas até agora não 
aconteceu nada. Só vem aqui, 
marca, marca, marca e fala 
que vai fazer, mas não faz. A 
única coisa que temos acesso 
graças a Deus é o Samu e os 
carros de polícia. Mais nada” 
desabafou.

Os comércios locais também 

são prejudicados devido à 
falta de investimento no bair-
ro. Foi o que contou a dona 
Maria Teresa Santos, de 60 
anos, que veio de Itapecerica 
da Serra com seu esposo e 
moram em Lorena há um 
ano e meio. Eles possuem um 
estabelecimento comercial 
no ramo alimentício. Teresa 
alegou que a pavimentação é 
só uma promessa. “Cada um 
vem e fala uma coisa. A gente 
acredita e fica na esperança, 
mas nada é feito. Nos atra-

palha e muito porque é uma 
sujeira, temos que limpar toda 
hora ainda mais por causa da 
Vigilância Sanitária. Mas eles 
não fazem a parte deles. Quem 
sofre somos nós”, comentou.

Segundo Anjos, a Prefeitura 
não pode fazer investimentos 
no local pois a obra já foi lici-
tada e homologada. “Não pos-
so colocar máquina, cascalho 
lá e nenhum tipo de alteração 
porque se a empresa chegar 
e encontrar o local diferente 
do que foi vistoriado, ela pode 

pedir para aumentar o seu 
preço, coisa que não permiti-
remos, mas as manutenções 
de limpeza serão feitas nor-
malmente”, contou.

O jovem Alexsander de 
Oliveira, 24 anos, que no 
momento está desempregado 
contou que nos cinco anos 
morando bairro viu profissio-
nais da Prefeitura passarem 
medindo as vias, mas nada foi 
concretizado. “Mediram umas 
dez vezes que eu contei, vem 
mede e vai embora. Carro aqui 

suspensão é de seis em seis 
meses. Choveu, você não sai 
de casa porque é barro, lama, 
buraco, não tem condição” 
frisou Oliveira.

O secretário afirmou que o 
dinheiro sendo liberado e a 
ordem de serviço autorizada, 
a obra terá início e com uma 
previsão de dois meses para o 
término. “Gostaria de deixar a 
população tranquila que esse 
recurso só será gasto com 
a pavimentação do Jardim 
Primavera”.
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Caminhão da EDP chega 
à Lorena para ações 
educacionais com crianças
Projeto leva a alunos da rede pública de ensino 
informações sobre sistema de abastecimento e 
uso da energia com mais segurança e eficiência

Leandro Oliveira
Aparecida

Quase sete mil crianças de 
Lorena serão beneficiadas 
com o caminhão laboratório 
da EDP São Paulo. A ação 
tem o objetivo de levar 
conhecimento sobre o uso 
correto da energia elétrica 
para alunos da rede pública 
de ensino.

Os alunos poderão partici-
par de uma série de experi-
mentos, com jogos e vídeos 
em 3D que abordam temas 
como segurança e eficiência 
energética.

A iniciativa faz parte do 
programa Boa Energia nas 

Escolas, e estará na cidade 
até o próximo dia 10. “Que-
remos que os aprendizados 
adquiridos ultrapassem os 
muros da escola e sejam le-
vados também para familia-
res, amigos e a comunidade. 
É por isso que trabalhamos 
as dicas de maneira simples, 
lúdica e divertida”, expli-
cou o gestor Executivo de 
Recuperação de Receitas 
da EDP São Paulo, Luciano 
Cavalcante. 

No final da visita os es-
tudantes do 1º ao 5º ano 
recebem um kit com história 
em quadrinhos, cartilha com 
atividades e passatempos, e 
adesivos com informações 

sobre a energia e o consumo 
consciente. Além disso, os 
educadores dos 24 colégios 
contemplados no município 
passaram ainda por um 
curso de capacitação, com 
orientações sobre formas 
de trabalhar o tema em sala 
de aula.

No ciclo passado, 31 mil 
jovens do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo tiveram a 
oportunidade de participar 
do Boa Energia nas Escolas. 
O caminhão oferece ativida-
des como painel interativo e 
casa de consumo, globo de 
plasma, gerador manual e 
vídeo 3D.
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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 


