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Cruzeiro mantém 
exposição de obras 
sobre natureza
Exposição conta com acervo 
de artista; município amplia 
atividades culturais após fazer 
parte de grupo de cidades do MIT

Carmen Delpino expõe seu acervo particular no Museu Major Novais

Da Redação
Cruzeiro

Após a conquista do título 
de MIT (Município de Inte-
resse Turístico), Cruzeiro 
intensifica suas atrações 
culturais. O Museu Major 
Novaes segue até o final do 
mês com a exposição Retra-
tos da Natureza, uma boa 
oportunidade para quem 
aprecia obras de arte alu-
sivas ao meio ambiente. A 
entrada é franca.

A Retratos da Natureza 
é resultado do trabalho de 
Carmen Delpino, conhecida 
na cidade como professora 
Carminha. A artista formada 
em Desenho e Pintura pelo 
Instituto de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, que atuou 
como professora de ballet 
durante décadas em Cruzei-
ro, hoje se dedica a pintura 
em telas.

De acordo com Carmen, 
as obras retratam um pouco 
de suas viagens nacionais e 
internacionais, como paisa-
gens da região, de Cruzeiro, 
da Inglaterra, Escócia e 
Canadá. As pinturas são ba-
seadas em suas fotografias 

registradas nas viagens, 
sempre com muito verde 
e azul. Para Carmen, é im-
portante levar ao público a 
oportunidade de conhecer 
lugares que talvez não ve-
nham a visitar pessoalmente 
e principalmente causar 
essa experiência e a reflexão 
de que a população deve 
apreciar e valorizar mais a 
natureza.

A exposição reforça o laço 
da professora Carminha com 
Cruzeiro. Nascida no Rio de 
Janeiro, morou na cidade 
durante 43 anos e atualmen-
te reside em São José dos 
Campos. “Me sinto adotada, 
acolhida por Cruzeiro. Foi 
a melhor coisa que aconte-
ceu na minha vida, foi aqui 
que tive meus seis filhos”, 
comentou.

Segundo ela, admiradora 
da natureza, a arte exposta 
é um toque de sensibilidade 
as imagens.

A exposição segue aberta 
ao público, no Museu Major 
Novaes, que fica na rua Dona 
Titã, 180, na Vila Canevari 
até o próximo dia 20, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Comércio do Centro de Pindamonhangaba; em queda, setor é castigado pela crise econômica nacional

Pinda registra 
queda de 17% no 
número comércios
Mais de 400 lojas fecharam as portas entre 
2007 e 2016; supermercados lideram retração

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um estudo divulgado pelo 
Sincomércio de Pindamo-
nhangaba (Sindicato do Co-
mércio Varejista), na última 
segunda-feira, apontou que 
nos últimos nove anos ocor-

reu uma queda de 17% no 
número de estabelecimentos 
comerciais no município. Para 
especialistas, a retração é re-
flexo da crise econômica que 
atinge o país nos últimos anos.

De acordo com o levanta-
mento, realizado com o apoio 
da Fecomercio-SP (Federação 

do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo), Pinda contava 
com 2.336 estabelecimentos 
comerciais em 2007. Já em 
2016, o número caiu para 
1.962, representando o fe-
chamento de 404 empresas.

O balanço, baseado nos 
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dados da Relação Anual de 
Informações Sociais do Mi-
nistério do Trabalho, revelou 
que o tipo de negócio que 
obteve maior retração foi o 
de supermercados, chegando 
a 27%, já que 158 estabeleci-
mentos fecharam as portas 
nesta quase uma década. A 
segunda maior queda foi a 
do número de lojas de ele-
trodomésticos e eletrônicos, 
que foi de 31 estabelecimen-
tos, representando o índice 
negativo de 16,2%. “A queda 
em relação ao setor de super-
mercados ocorreu devido à 
concentração de mercado. Já 
as lojas de eletrodomésticos 
e eletrônicos foram afetadas 
pela crise econômica, já que 
os consumidores cortaram 
bens que não consideram 
essenciais e que necessitam 
de crédito para a aquisição”, 
explicou o assessor econômi-
co da Fecomercio-SP, Jaime 
Vasconcellos. 

Fechando o “Pódio da 
Retração” aparecem as con-
cessionárias de veículos com 
a taxa negativa de 14,5%, já 
que nove encerraram suas 
atividades entre 2007 e 
2016.  

O levantamento revelou 
ainda que foram fechadas 
141 empresas entre 2015 
e no ano passado, represen-
tando um índice de quase 
7%.

O assessor econômico deu 
mais detalhes sobre o estu-
do. “Enquanto entre 2007 
e 2011 houve certa estabi-
lidade, a partir de 2012 a 
crise afetou diretamente o 
número de estabelecimentos 
comerciais de Pinda. Um 
fato interessante, referente 
a 2016, é que os setores su-
permercadista e de vestuário 
são os que representam o 
maior número de estabe-
lecimentos que funcionam 
em Pinda”.

Contramão – Segundo o 
balanço, de 2007 a 2016, al-
guns segmentos comerciais 
registraram aumento do 
número de estabelecimentos 
como: farmácias e perfu-
marias (16,5%), móveis e 
decoração (8,9%), autopeças 
e acessórios (5,9%), materiais 
de construção (1,7%), e ves-
tuários e calçados (1,1%), 

EMTU apreende van escolar de Silveiras
Automóvel usado em transporte de alunos estava com a inspeção veicular 
vencida; terceirizada afirma que situação irregular já foi regularizada

Da Redação
Silveiras

Responsável pelo transporte 
escolar de 650 estudantes de 
Silveiras, a empresa Antunes 
& Antunes teve uma van apre-
endida pela EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo) na 
última terça-feira. Os agentes 
constataram que o automóvel 
estava em situação irregular.

De acordo com a gerência 
da empresa, um dos veículos 
escolares, que transportava 
um grupo de estudantes, foi 
parado em uma blitz de fis-

calização em Silveiras, onde 
agentes da EMTU constataram 
que ele estava com a inspeção 
veicular vencida. O motorista 
foi autorizado a levar os alunos 
no colégio, mas na sequência a 
van foi proibida de circular até 
que ocorresse a regularização 
documental.  

A empresa explicou que uma 
falha em seu sistema digital de 
controle, acabou não acusando 
que o automóvel estava em si-
tuação irregular. A prestadora 
de serviço ressaltou ainda que 
o veiculo já foi regularizado, 
voltando a atender os alunos 
na última quinta-feira.

A reportagem do Jornal Atos 
solicitou um posicionamento 
da EMTU, porém o órgão pre-
feriu não se manifestar.

Serviço – De acordo com 
o Portal da Transparência 
da Prefeitura de Silveiras, a 
Antunes & Antunes foi con-
tratada de forma emergencial, 
em fevereiro, através de um 
investimento de pouco mais 
de R$ 200 mil. A empresa 
ficou encarregada de utilizar 
22 veículos, sendo alguns 
adaptados para portadores de 
necessidades especiais, para 
transportar os alunos da rede 
pública de ensino. O contrato 

emergencial foi prorrogado 
até junho, quando no dia 20 
um novo processo licitatório 
foi realizado, contratando os 
serviços de transporte esco-
lar da Antunes & Antunes 
por cinco meses, por um 
valor superior à R$ 300 mil. 
Na mesma data, também foi 
celebrado um contrato, no 
valor de R$ 101 mil, para que 
a empresa seja responsável 
por transportar crianças por-
tadoras de deficiência mental 
para as Apae’s (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais) de Cruzeiro e Cachoeira 
Paulista por um ano.

Polícia de Cruzeiro 
sustenta necessidade 
de operação solicitada 
por moradores
Na tentativa de inibir uso de drogas, Operação 
“Cruzeiro Segura” fecha balanço com multas por 
som alto e menores consumindo bebida alcoólica
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Base Móvel da PM de Cruzeiro; solicitada pela população, operação tenta combater presença das drogas

Polícia de Cruzeiro 
sustenta necessidade 
de operação solicitada 
por moradores
Operação “Cruzeiro Segura” fecha balanço com 
multas por som alto e menores consumindo álcool

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A série de ações realiza-
das pela Polícia Militar de 
Cruzeiro na região central 
da cidade para coibir a crimi-
nalidade tem gerado debate 
quanto aos resultados e moti-
vações. Na última semana de 
outubro, a operação “Cruzei-
ro Segura”, contou com a co-
laboração de outros órgãos 
como o Conselho Tutelas, 
Guarda Municipal e Agentes 
de Trânsito. De acordo com 
o capitão Willian Ritton, co-
mandante da 4ª Companhia 
da PM, a intenção era manter 
a ordem pública e coibir o 
uso de drogas e bebidas por 
menores.

Mais uma vez o palco prin-
cipal da atuação das forças 
de segurança de Cruzeiro, foi 
a Praça da Matriz, onde cen-
tenas de jovens se reúnem 
aos fins de semana. Capitão 
Willian justificou a operação 
alegando que a PM atende há 
um pedido da comunidade.

Na fase anterior da opera-
ção, o pároco responsável 
pela Igreja da Imaculada 
Conceição se manifestou em 
redes sociais, afirmando que 
não havia solicitado a pre-
sença da Polícia, tão pouco 
que o local havia sido alvo 
de vandalismo.

“Moradores e comercian-
tes solicitaram o apoio da 
PM para inibir certas práti-
cas, e por isso tomamos essa 
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atitude”, rebateu o militar, 
que revelou que não houve 
nenhum tipo de ocorrência 
de vandalismo na praça na 
operação de outubro.

Durante a nova fase da 
operação, os policiais não 
encontraram patrimônios 
públicos violados e não con-
seguiram apreender nenhum 
tipo de droga ilícita.

Ainda segundo o capitão, 
muitas pessoas fugiram dos 
locais abordados, o que teria 
dificultado o trabalho para 
se encontrar substancias 
ilícitas. “Quando chega a po-
lícia, todo mundo sai corren-
do e então não conseguimos 
apreender nada”.

De acordo com o coman-
dante, o balanço da opera-
ção, não só na Praça da Ma-
triz, mas também na Praça 
dr. Antero Neves Arantes, 
resultou em multas por som 
alto, menores encaminhados 
aos pais por estarem con-
sumindo bebida alcoólica e 
dois estabelecimentos lacra-
dos pela venda das bebidas.

A PM acredita que em Cru-
zeiro os resultados devem 
aparecer ao longo do tempo, 
quando as ações se tornarem 
mais comuns.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – CONTRATO Nº 326/15 PREGÃO PRESENCIAL 97/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ: 07.836.056/0001-20
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 12
(doze) meses.  Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº04 – CONTRATO Nº165/13 PREGÃO PRESENCIAL Nº49/13
PROCESSO 712/13
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: COESMA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA O TRÂNSITO E MEIO 
AMBIENTE LTDA CNPJ: 13.815.624/0001-09
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica alterada a cláusula nona do contrato nº165/13, oriundo 
do Pregão 49/13, processo 712/13, prorrogado o presente ajuste pelo período de 12 (doze) 
meses, a contar de 30 de outubro de 2017, tendo como prazo final a data de 30 de outubro
de 2018.  Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 30/10/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

 COMODATO CONTRATO: 137/17.
COMODATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Comodato do prédio, localizado na Zona Rural, na Estrada do Horto Florestal, 
Bairro Santana, Lorena, para aas instalações do ESF – Estratégia de Saúde da Família.
COMODANTE: SABHOR – SOCIEDADE DOS AMIGOS DO BAIRRO DO HORTO
REPRESENTANTE: ALEX SILVA DE OLIVEIRA CPF: 157.945.438-18
VIGÊNCIA: 04 (quatro) anos.
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 
PROC. Nº 457/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para confecção de prótese 
parcial removível, ou seja, para produção 
da armação metálica – escultura e 
fundição do metal.
C O N T R A T A D A :  L A B O M I N A S 
LABORATÓRIO DE PRÓTESES 
DENTÁRIA EIRELI ME
CNPJ: 02.956.244/0001-78
VALOR TOTAL: R$ 6.965,00 (Seis mil 
novecentos e sessenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/11/2017.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 95/2017 – PROC. 499/2017

O Município de Lorena-SP torna público 
que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial 
acima referido, 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, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto 
as empresas: EMPRESA: MAPDATA 
TECNOLOGIA,  INFORMÁTICA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 66.582.784/0001-
11 vencedora do item: 1 no valor total de R$ 
101.400,00 (Cento e um mil quatrocentos e 
quatrocentos reais)

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 97/17 PROC. Nº 507/17.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço global, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em licenciamento de uso de sistema estruturador de informação, inteligência e integração 
de Governo aplicável às necessidades do Município de Lorena/SP, incluindo os serviços 
de implantação, customização, operação assistida, suporte, treinamento e infraestrutura 
tecnológica, a realizarse ás 9h30min do dia 27 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
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 102/17 PROC. Nº 514/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a abertura da licitação na modalidade pregão
presencial para a ata de registro de preços para aquisição parcelada de emulsão asfáltica 
para serviços da secretaria de serviços municipais por 12 (doze) meses, a realizar-se às 9h30 
do dia 24 de novembro de 2017, no prédio da prefeitura municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou 
no site: www.lorena.sp.gov.br.

Teatro Capitólio recebe 
espetáculo sobre contos 
nordestinos em Cruzeiro

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Os moradores de Cruzeiro 
e região terão a cidade como 
uma boa opção de lazer neste 
final de semana. O Teatro Ca-
pitólio recebe a peça Caravana 
Sertão. O espetáculo retrata 
contos do nordeste brasileiro. 
O espetáculo é direcionado a 
toda a família.

Inspirado no teatro Armorial 
de Ariano Suassuna, e texto e 
direção geral de Rafael Fiorat-
to, a Caravana Sertão, do Gru-
po Teatro de Areia, composto 
por artistas e alunos da Casa 

da Cultura de Itatiaia, apre-
senta ao público, seis contos 
nordestinos envolvendo o tea-
tro, música, dança e percussão. 
Os artistas fazem toda a parte 
musical ao vivo com músicas 
populares brasileiras e através 
do real e surreal, incentivando 
a criatividade, abordam assun-
tos como a preservação dos 
recursos hídricos e questões 
ambientais.

De acordo com Fioratto, a 
peça faz rir e ao mesmo refletir 
sobre os temas abordados.

A apresentação será neste 
sábado, no Teatro Capitólio, 
que fica na rua Engenheiro 

Antônio Penido, nº 636, no 
Centro.

Os ingressos estão disponí-
veis na banca de jornais em 
frente à Prefeitura, no valor 
de R$ 10 a inteira e R$ 5 meia 
entrada.

A atração, que tem o apoio 
da Casa da Cultura de Itatiaia 
e a secretaria de Relações Ins-
titucionais de Cruzeiro, estará 
em turnê até março com apre-
sentações nas cidades vizinhas 
e estudam a possibilidade de 
levar a peça para a cidade de 
Malta, na Paraíba, represen-
tativa para os moradores de 
Itatiaia.

Trecho da peça Caravana Sertão, que tem apresentação neste final de semana no Teatro Capitólio

Espetáculo foca atenção 
à natureza em Pinda

Da Redação 
Pindamonhangaba

O Teatro Portátil da com-
panhia Pia Fraus leva a Pin-
damonhangaba o veterano 
grupo de teatro de bonecos, 
com o espetáculo “Bichos 
Vermelhos”, no próximo 
dia 17. As sessões serão 
gratuitas, às 10h, 11h, 14h 
e às 15h, no CEU das Artes 
(Centro de Artes e Esportes 
Unificados).

A peça “Bichos Vermelhos” 
é inspirado no livro homôni-
mo de Lina Rosa, e envolve 
humor e poesia para falar 
sobre um dos temas mais 
debatidos na atualidade, a 
preservação da natureza. A 
encenação acontece em uma 
estrutura inflável.

A peça “Bichos Vermelhos”, 
dirigida por Adriana Telg, 
tem o propósito de destacar 
o risco de extinção. A história 
dedicada aos bichos brasilei-

ros, que fazem parte da lista 
vermelha das espécies em 
risco de extinção, ou ainda do 
próximo grupo de animais a 
entrar nela.

O Tamanduá Bandeira, 
Codorna Buraqueira, Maca-
co Prego Galego são alguns 
dos animais que ganharam 
versões em forma de bone-
cos da companhia Pia Fraus, 
construídos por Dino Sato. 
Serão três atores e mais de 
vinte bonecos apresentados 
durante o espetáculo.

O CEU das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, n° 
395, no Vale das Acácias, em 
Moreira César.

Foto: Divulgação
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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

VENDO terreno – 
C i d a d e  J a r d i m 
– 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
A l u g o  c a s a  e m 
Ubatuba, centro, de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. 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 dor-
mitórios. Telefone: 
3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jar-
dim Mariana – plano, 
murado, doc.ok. Tr.F: 
99208-3712 - Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 – 
c/processo de usoca-
pião fase final. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr.F: 
99113-3434 – Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 3 
quartos, 2 banheiros 
e garagem no campo 
do galvão. Próximo 
ao Shopping - Te-
lefone: 3132-7171 
Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., ga-
ragem c/portão auto-
mát., td reformada, 

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, 

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, 
frita-se salgado, aju-
dante de cozinha, or-
ganizamos sua festa. 
Telefone: 3013-5768 
ou 99655-8435
Aulas de reforço de 1 
a 4 serie. Falar com 
Silvia. Telefone: 3133-
2141
Manicure e pedicure 
a domicilio. Telefone: 
3125-6543 ou 99680-
0056

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-

R$ 38.500,00. Telefo-
ne: 99133-0119
VENDO Fox  1 .6 
Pepper ano 2016 - 
completo -  R$ 46 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Gol 1.6 G5 
ano 2009 – prata R$ 
23 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fox  1 .0 
sportline ano 2007 
– completo – R$ 20 
mil. Tr.F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Monza 2.0 
ano 91 – A – azul- R$ 
5.500,00. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Eco Sport  
8v 1.6 – preta – com-
pleta – R$ 33.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Punto ELX 
1.4 ano 2010 – com-
pleto – praa – R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kombi STD 
ano 97 – passagei-
ro – R$ 10.300,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 
ano 2013 – prata 
– único dono –R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO S 10 ano 97 
– cabine dupla – c/
GNV nova – R$ 23 
mil. Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Meriva Joy 
1.8 – flex – preta. R$ 
17.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Way  
- 2pts – prata. R$ 
15.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire – 2 pts -  R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kadet ano 
98 GLS 2.0 – único 
dono - R$ 10.800,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Strada Ad-
venture Cockel 1.8 
ano 2013 – comple-
ta – R$ 34.999,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO H1 Starex 
(12 lug) ano 2003 – 


