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Saeg confirma reajuste de 2,99% da conta
de água para dezembro em Guaratinguetá
Foto: Arquivo Atos

Autarquia confirmou pedido por aumento na tarifa
de resíduos para corresponder ao índice IPCA
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O diretor do Saeg, Miguel Sampaio, que anunciou reajuste para dezembro; valor segue índice do IPCA

A conta de água de Guaratinguetá vai ficar mais cara
a partir de dezembro. A Saeg
(Companhia de Serviço de
Água, Esgoto e Resíduos de
Guaratinguetá) confirmou um
reajuste de 2,99%. A alteração na cobrança da tarifa de
água foi feita para atualizar
os valores junto à inflação
dos últimos 15 meses, segundo o diretor da Companhia,
Miguel Sampaio.
O último reajuste da tarifa
de água foi implantado em
agosto de 2016. Na época, a
Saeg anunciou um aumento
de 13% sobre o valor. O reajuste de 2017 corresponde ao
índice IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo) acumulado entre os meses de
junho de 2016 e 2017.
Por se tratar de uma em-

presa de economia mista, não
houve necessidade de que o
documento fosse votado na
Câmara. Em contrapartida, foi
necessário enviar um pedido
para o novo reajuste à Arsaeg.
A agência autorizou, e o novo
valor entra em vigor no dia 1°
de dezembro.
“Esse reajuste de 2,99% foi
aprovado para que a tarifa
não fique defasada. Tivemos
no meio desse período o
acordo com os servidores.
Por isso é importante o reajuste tarifário desse período”,
contou Sampaio.
De acordo com Sampaio, foi
encaminhado para a Agência
Reguladora um pedido para
autorização do reajuste da
tarifa de resíduos. Porém,
essa solicitação ainda não
foi autorizada. “Até o fim do
ano a Arsaeg deve autorizar.
A inflação atinge tudo e esses
ajustes são apenas peque-

nas correções monetárias”,
destacou.
Mudanças – Miguel Sampaio ainda é diretor da Saeg
e deve permanecer no cargo
até o fim do mês. Ele deixará
a liderança da Companhia
para assumir a secretaria
de Governo no dia 1°de
dezembro. Renato Valentim,
atual diretor financeiro da
Saeg, assumirá a direção. A
informação foi confirmada
pelo próprio Sampaio.
Antes de deixar a Companhia, Sampaio negocia um
novo aditivo com a Iguá
Saneamento, antiga CAB, empresa responsável por tratar
do esgoto de Guaratinguetá.
Hoje o percentual tratado na
cidade é de 29%. Porém, de
acordo com as negociações,
se for confirmado o adicional,
os 71% restantes para o tratamento deverão ser concluídos
até 2020.

Vale recebe treinamento militar
do Exercício das Agulhas Negras
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Exército Brasileiro realiza
desde a última terça-feira o
Exercício Agulhas Negras no
Vale do Paraíba. O treinamento
segue até o próximo dia 30.
O objetivo é manter o estado
de prontidão das tropas da
Segunda Divisão de Exército
em operações ofensivas, defensivas e de cooperação e
coordenação com agências,
além de exercitar a ação de
comando e a capacidade de
liderança em todos os níveis.

Os “campos de batalha”
foram distribuídos em nove
cidades como Canas, Cunha,
Guaratinguetá e Lorena. A geografia do Vale foi determinante
para a escolha da região como
sede desta operação militar.
Na 22 ª edição, o treinamento anual é realizado por uma
tropa composta por 4.162 mil
militares de 35 unidades, sendo
que 1.068 homens são provenientes de unidades do Vale.
Estão envolvidas no exercício a 11ª Brigada de Infantaria Leve, a 12ª Brigada de
Infantaria Leve (Aeromóvel), o

Comando de Aviação do Exército, a Brigada de Infantaria
Paraquedista, a primeira Brigada de Artilharia Antiaérea
e o primeiro Batalhão DQBRN
(Defesa Química, Biológica,
Radiológica e Nuclear).
Helicópteros, blindados,
fuzis e metralhadoras estão
entre os equipamentos utilizados pelas tropas durante o
exercício. O primeiro Batalhão
DQBRN realiza a descontaminação de material e de pessoal,
simulando incidentes com
agentes químicos, biológicos
e radiológicos.

O Sindicato do Comércio Varejista de Lorena convida os associados
da categoria para a Eleição de Renovação de Chapa da Diretoria
2018-2022, a se realizar no dia 28 de Novembro de 2017, terça-feira,
às 10 horas, na sede do Sincomércio Lorena, à Rua Dr. Azevedo de
Castro, 245 – Centro de Lorena CEP: 12600-220.

Nilson Ramos Almada
Presidente
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 02– PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/15 CONTRATO 33/16
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EMBRAS
CNPJ: 04.985.752/0001-00
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica acrescido ao presente contrato o valor de R$ 54.000,00
(cinqüenta e quatro mil reais)
Cláusula Terceira – O valor global do presente contrato passa a ser de R$459.600,00
(Quatrocentos e cinqüenta e nove mil seiscentos reais)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2017.
PREFEITURA DE LORENA

Lorena investe R$ 1,2 milhão
para renovar frota de caminhões
Investimento por parte do município ultrapassa R$ 1 milhão;
secretaria de Assistência Social também recebe veículo 0 km
Foto: Divulgação PML

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2017 PROC. Nº 325/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Concessão onerosa de uso de bem público dos espaços incorporados no Mercado
Municipal de Lorena objetivando a comercialização de bens e serviços á população.
CONTRATADA: FLÁVIO LENNON MATIAS DOS SANTOS
CNPJ: 28.957.998/0001-36
BOX: nº UC M 10, com a destinação de prestação de serviços – mão de obra.
VALOR TOTAL MENSAL: R$ 411,04 (quatrocentos e onze reais e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 PROC. Nº 457/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada em execução de
serviços em reforma e manutenção de instalações prediais com fornecimento de material,
equipamento e mão de obra para os próprios públicos CONTRATADA: RT ENERGIA E
SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.091.314/0001-63
VALOR TOTAL: R$ 3.899.898,89 (Três milhões, oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos
e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/11/2017.
PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:
TOMADA DE PREÇO n°. 05/2017 – Proc. nº. 330/17
O Município de Lorena/SP torna público o julgamento do recurso apresentado da Tomada
de Preço epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução
de revitalização do sistema de iluminação publica do município em especifico de vias nos
Bairros Cecap Baixa; Cidade Industrial; Vila dos Comerciarios I; Nova Lorena; Cabelinha;
Santa Edwirges; Novo Horizonte; Vila Geny e Vila Nunes, com fornecimento de material,
equipamentos e mão de obra. O Presidente e Equipe de Apoio comunicam que o recurso
apresentado pela empresa OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELLI – EPP,
CNPJ: 07.478.179/0001-36 contra a empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS – LTDA, CNPJ:
11.091.314/0001-63 foi conhecido, mas não acolhido, conforme Parecer Jurídico nº
901/2017.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura
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, das 09h00min às 17h00min.
PREFEITURA DE LORENA
PARECER JURÍDICO Nº 902/2017
TOMADA DE PREÇO n°. 05/2017 – Proc. nº. 330/17
O Município de Lorena/SP torna público o Parecer Jurídico nº 902/2017 da Tomada de
Preço em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução
de revitalização do sistema de iluminação publica do município em especifico de vias nos
Bairros Cecap Baixa; Cidade Industrial; Vila dos Comerciarios I; Nova Lorena; Cabelinha;
Santa Edwirges; Novo Horizonte; Vila Geny e Vila Nunes, com fornecimento de material,
equipamentos e mão de obra, cujo a empresa OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
EIRELLI – EPP, CNPJ: 07.478.179/0001-36, terá sua suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com o Município de Lorena, pelo prazo de 6 (seis)
meses (com fundamento no art. 87, |||, e no art. 88, || e |||, da Lei nº 8.666/93), porquanto a
participação da acusada na condição de licitante, na Tomada de Preço, com Empresa de
Pequeno Porte, amparada por declaração com conteúdo falso, configura fraude à licitação.
A empresa após intimação, terá o prazo de recorrer de 5 (cinco) dias úteis (art. 109 da
Lei nº 8.666/93).
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura
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, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA

Caminhões adquiridos pela Prefeitura ficaram expostos no início do mês; cidade amplia frota para atendimento em serviços municipais
Lucas Barbosa
Lorena

Há mais de duas décadas
sem renovação, a frota de
caminhões da Prefeitura de
Lorena foi ampliada. Com
um investimento municipal
superior à R$ 1 milhão, foram
adquiridos seis veículos.
Na compra foram investidos
R$ 1,237 milhão. Além de
dois caminhões ¾ (pequenos)
equipados com carroceria
metálica, foram comprados

três veículos tocos (dois eixos
na carroceria) com caçamba
basculante e um automóvel
trucado (três eixos). “A entrega
destes caminhões significa um
grande avanço para a nossa
pasta, pois estávamos precisando de veículos mais modernos. Eles serão utilizados
nos serviços de recuperação
asfáltica, limpeza pública e
transporte de materiais para
a recuperação do leito carroçável nas estradas rurais”,
explicou o secretário de Ser-

viços Municipais, Agricultura
e Desenvolvimento Rural,
Nelson Bittencourt.
Além de lembrar que os
últimos caminhões adquiridos
foram entre 1993 e 1996,
época que a cidade era administrada pela ex-prefeita Lú
Fradique (PPS), Bittencourt
explicou ainda qual será o
destino dos caminhões antigos.
“No momento é difícil precisar
o número total de caminhões
da nossa frota, pois estamos
fazendo um levantamento

Silveiras busca recursos para
ampliar saneamento básico
Jéssica Dias
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras
está tentando expandir o
tratamento de água e esgoto
para bairros ainda não atendidos pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo). O
prefeito Guilherme Carvalho (PSDB) solicitou junto
ao deputado estadual Hélio
Nishimoto (PSDB) uma reunião com a Sabesp em busca

de recursos para viabilizar
a instalação de serviços de
saneamento básico no bairro
Bom Jesus e atender casas no
bairro dos Macacos.
São cerca de 250 casas no
bairro Bom Jesus. O local não
recebe tratamento de água
e esgoto. “A gente vai fazer
uma reunião com a Sabesp
pedindo para implantar saneamento básico no bairro do
Bom Jesus, que é um bairro
distante oito quilômetros de
Silveiras”, contou Carvalho.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2017 – PROC. 325/2017
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a concessão onerosa de
uso de bem público dos espaços incorporados no mercado municipal de Lorena objetivando
a comercialização de bens e serviços á população, conforme necessidades apresentadas,
pelo período de 12 (doze) meses, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
dos procedimentos adotados e do objeto as empresas:
EMPRESA: MARINA VILLELA BRANDÃO LEITE FARIA, CNPJ: 311.363.188-28, vencedora
do Box: UC – M11 – CONFECÇÕES, CAMISAS, CHINELOS PERSONALIZADOS, no valor
total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
EMPRESA: MARIA LUIZA ARAÚJO GRECCO GASPARINO, CNPJ: 126.551.908-07,
vencedora do Box: UC – M34 – DOCES, BOLOS E PRODUTOS CASEIROS, no valor
total de R$ 310,02 (Trezentos e dez reais e dois centavos)

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
(Galeria Veras) - CEP: 12.505-010 - Guaratinguetá

Hoje, os moradores do
Bom Jesus captam água da
serra, sem tratamento. Já
no bairro dos Macacos são
quatrocentas casas, que ficam
a 21 quilômetros da região
central de Silveiras. O local
já recebe saneamento básico
da Sabesp, mas devido ao
bairro ser um local íngreme,
algumas casas sofrem com a
falta de água. “O bairro dos
Macacos tem poço artesiano,
já tem água tratável, só que
por esse lugar ser um lugar

para ver quais continuarão
circulando. Alguns, que já não
compensa serem arrumados,
foram recolhidos e serão leiloados em breve. Já outros, serão
reformados assim que os novos entrarem em circulação”.
Além dos caminhões, a Prefeitura também adquiriu um
carro, modelo Renaut Clio, que
será destinado a Sads (Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social). A compra
contou com um investimento
municipal de R$ 39 mil.

de morro, a água não chega
lá. Então a Prefeitura vai
fazer uma parceria com a Sabesp para levar água nesses
pedaços. Colocar um bomba
para puxar água nas residências”, contou o prefeito.
De acordo com o Carvalho,
a Prefeitura, junto com o gerente da Sabesp de Cachoeira
Paulista Neil José Soares,
analisam um prolongamento
de rede para comunidades
ainda sem água. “Visitamos
o bairro dos Macacos para
ver um prolongamento de
rede para 35 casas que estão
sem água”
No encontro, o prefeito
solicitou também emendas
parlamentares para obras
de infraestrutura na estrada
vicinal Osvaldo de Paula
Cardoso, e o envio de uma
academia ao ar livre para
ser instalada no bairro Bom
Jesus.
A reunião entre a Prefeitura e a Sabesp não havia
sido marcada até o fechamento dessa edição. O prefeito aguarda a resposta do
deputado.
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Pindamonhangaba projeta orçamento
com aumento de 8% no próximo ano
Receita ultrapassa R$ 469 milhões; projeto aguarda votação até o fim do ano
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Encaminhado na última
semana para a análise dos
vereadores de Pindamonhangaba, o projeto da LOA
(Lei Orçamentária Anual)
prevê que o Município
conte com um orçamento
de R$ 469,5 milhões para
2018, representando um
aumento de 8% comparado
ao deste ano. A secretaria
de Negócios Jurídicos é a
pasta que terá proporcionalmente o maior aumento
de receita.
Enquanto em seu primeiro ano de mandato, o
prefeito Isael Domingues
(PR) contou com um orçamento de R$433,7 milhões,
em 2018 ele deve trabalhar
com R$ 35,8 milhões.
O secretário da Fazenda
e Orçamentos, João Carlos
Muniz, explicou que o crescimento é motivado pela
expectativa do Executivo

em contar com um maior
recebimento da cota-parte
(recursos repassados pelo
Estado) do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Muniz explicou ainda que
a secretaria de Negócios Jurídicos é a que terá o maior
aumento de receita. “O orçamento desta pasta subirá
de R$ 3,923 milhões para
R$ 8,605 milhões, contabilizando um crescimento de
119%. Isto ocorreu porque
foi incorporado o pagamento de precatórios nas
despesas desta secretaria”.
De acordo com o projeto
da LOA, a pasta de Saúde e
Assistência Social sofrerá
uma redução orçamentária de pouco mais de 1%,
passando de R$ 137,470
milhões para R$ 136,072
milhões. Já a secretaria de
Educação e Cultura, registrará um aumento de quase
1%, subindo de R$115,274
milhões para R$ 116,327

milhões.
Uma das pastas que sofrerá reduções mais substanciais é a de Esporte e Lazer,
que será de quase 20%, já
que a receita passou de R$
15,524 milhões para R$
12,443 milhões. De acordo
com Muniz, a diminuição
ocorrerá porque os gastos
destinados à construção
de um Centro de Iniciação
Esportiva foram transferidos para as despesas da
pasta de Infraestrutura e
Planejamento, que será a
responsável pela execução
da obra.
O projeto da LOA, que
está em fase de análise
pela Comissão de Finanças
e Orçamento, terá que ser
votado pela Câmara até o
fim do ano.
Outras secretarias da
administração terão orçamentos alavancados como
Gabinete (R$ 2,316 milhões), Gestão e Articulação
Política (R$ 3,933 milhões),

Menor tem cabelo cortado após
ser alvo de agressões em Piquete
Crime teria sido motivado por ciúmes; MP investiga caso
Lucas Barbosa
Piquete

O Ministério Público do
Estado e a Polícia Civil investigam as agressões sofridas
contra uma adolescente de
13 anos, que teve o cabelo
cortado por outras duas
menores de idade, no último dia 10, em Piquete.
Segundo as investigações,
a rixa entre as garotas teria
começado após a vítima ter
supostamente curtido a foto
do namorado de uma das
agressoras em uma rede
social.
De acordo com a Polícia
Civil, a primeira agressão
ocorreu em setembro, quando a adolescente foi espancada pela dupla na porta
de sua casa, no Vila Barão.
Além de tapas e puxões de
cabelo, a vítima foi empurrada de uma escada, sofrendo
ferimentos leves pelo corpo.
A suposta motivação para
a agressão foi ciúme, já que
a vítima é acusada de ter
curtido uma imagem do namorado de uma das jovens
no Facebook.
A mãe da adolescente
registrou um boletim de
ocorrência e acionou o Conselho Tutelar.
Buscando uma reconciliação, o órgão chegou a

Comparação de imagens do antes e depois da agressão à jovem

realizar um encontro entre
as envolvidas e suas responsáveis legais. Entretanto, as
ameaças se intensificaram
após o caso ser levado as
autoridades.
Por volta das 21 h do
último dia 10, a jovem saiu
de casa para comprar um
lanche, mas acabou surpreendida por cerca de seis
indivíduos encapuzados que
a imobilizaram e cortaram
o seu cabelo com uma tesoura.
Além das agressões, desde

o mês passado o perfil da jovem na rede social Facebook
é alvo de ameaças por parte
da dupla de agressoras.
De acordo com o Conselho
Tutelar de Piquete, o Ministério Público foi acionado
para tomar uma providência, já que o caso envolve
somente menores de idade.
O órgão revelou ainda
que as adolescentes foram
intimadas para uma audiência no próximo dia 29,
na Promotoria de Justiça
de Piquete.

Proteção e Bem-Estar ao Cidadão (R$12,502 milhões),
Administração (R$20,234
milhões), Fazenda e Orçamento (R$ 18,217 milhões),
Desenvolvimento Econômico (R$ 3,785 milhões),
Subprefeitura Distrital de
Moreira César (R$ 5,005
milhões), Habitação, Meio
Ambiente e Regularização Fundiária (R$3,461
milhões), Infraestrutura e
Planejamento (R$ 13,639
milhões), Serviços Públicos
(R$ 72.940 milhões), Fundo
Municipal de Assistência
Social (R$ 15.287 milhões),
Fundo de Previdência Municipal (R$ 6,355 milhões)
e Administração (R$ 6,355
milhões).
Legislativo – Segundo o
projeto do Executivo, a Câmara de Pindamonhangaba
contará no ano que vem
com um orçamento de R$
17,4 milhões, pouco mais
de 3%, superior ao de 2017
que é de R$ 16,8 milhões.

Foto: Arquivo Atos

O prefeito Isael Domingues (à direita), ao lado do vice Ricardo Piorino
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mais prox. ao centro. R$ 210 mil. Tr.F:
99650-0376/997883025 – Pinda

Automóveis
VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2007 – vermelha. R$
5.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda
Tw i s t e r 2 5 0 a n o
2008 – amarela. R$
6.200,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Honda 150
titan ano 2012 – vermelha. Tr. F: 991048822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano
2004 – 4 pts – Flex
– preto. Tr. F: (12)
99127-0022 - Pinda
VENDO Corsa ano
97 – GL 1.6 – azul ,
abaixo tabela. Tr.F:
99212-1570 - Pinda
VENDO Pickup corsa
GL 1.6 ano 2000 –
branca. R$ 12 mil.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Classic Life
1.0 ano 2010 – cinza.
R$ 17 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Classic 2013, única dona 50.000km
rodados, novo, em
bom estado. Abaixo
da tabela. Falar com
Chaiene no telefone:
99163-1023
VENDO Celta Spirit
ano 2005- 2 pts –
azul – R$ 14.500,00.
Tr.F: 3643-2882 –
Pinda
VENDO Escort 1.8
ano 96 GL – branco – R$ 5 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille
Fire flex ano 2003 branco – básico. R$
15.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Parati CL
1.8 ano 97 – 2pts –
prata – básica – R$
10.800,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Gol Special
1.0 ano 2002 – 2pts
– vermelho – básico – R$ 8.700,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Siena 1.0
16 v ano 2002 – prata – R$ 12.500,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
Vendo Gol, ano 1998,
4 portas, cor preto,
motor 1.6, 8 valvulas,
com rodas liga leve
por R$ 10.300,00. Telefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0,

flex 15, branco, entrada + parcela R$
559,00. Telefone:
3133-9201
F u s i o n Ti t a n i u m ,
teto + awd 15, prata.
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0
ano 2005 – completa – R$ 23 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano
2004 – 2 pts – prata.
R$ 14 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Furgão Peugeot Partener ano
2011. R$ 20 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS
1.0 ano 2011 – preta.
R$ 20 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Peugeot 307
Hatch Feline ano
2010 R$ 35 mil. Tr.F:
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0
fire ano 2012 – preto
R$ 24 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
Vendo ou troco por
moto, um fusca 74,
super conservado.
Valor R$ 6.000,00.
Telefone: 997797939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998,
completo, prata, 4
portas, ar condicionado, vidro elétrico,
abaixo da tabela, R$
6.000,00. Telefone:
3133-2343
Vendo Honda City,
2013, completo,
preto, novíssimo,
69.000km rodados,
R$ 38.500,00. Telefone: 99133-0119
VENDO Fox 1.6
Pepper ano 2016 completo - R$ 46
mil. Tr.F: 3643-2882
– Pinda
VENDO Gol 1.6 G5
ano 2009 – prata R$
23 mil. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Fox 1.0
sportline ano 2007
– completo – R$ 20
mil. Tr.F: 3643-2882
– Pinda
VENDO Monza 2.0
ano 91 – A – azul- R$
5.500,00. Tr.F: 36432882 – Pinda
VENDO Eco Sport
8v 1.6 – preta – completa – R$ 33.500,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Punto ELX
1.4 ano 2010 – completo – praa – R$
22.500,00. Tr. F: (12)
3643-4948/991152326 – Pinda
VENDO Kombi STD
ano 97 – passageiro – R$ 10.300,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
Pinda
VENDO Celta 1.0
ano 2013 – prata

Conserta-se máquina
de lavar e geladeira
freezer, visita grátis.
Aceitamos cartões
Tel: 99720-8989 ou
3108-2606
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Falar com
Paulinho, telefone:
99715-5971
Faço faxina e passo
roupa. Sou dona de
casa. Tenho experiência. Telefone: 30137827
FA Ç O v i a j e n s p /
qualquer lugar –
tds os dias, finais
de semana – possuo Fiat Doblo nova
(6 passag.). Tr.F:
3643-1327/991944495/982451111/99718-6236 –
Pinda
FAÇO serviço de
poda de arbusto,
grama e carpina de
quintal. Tr.F: 991886730 – Pinda
Aulas particulares
reforço escolar – Matemática (professor)
Ensino Fundamental
II – Ensino Médio –
Auxilio para preparação em concursos
(aulas a domicilio Pinda). Tr.F: 3648-2960/
99712-5919 – Pinda
Garçon, garoçonete, frita-se salgados,
ajudante de cozinha.
Tudo para sua festa.
Ligue:99655-8435
Carreto Murilo. A partir de 40,00 caminhão.
Qualquer dia! Telefone: 3126-4265 ou
99703-1020
Limpa-se terrenos,
chácaras, planta grama e vende 6 alqueires com casa. Estrada Guará-Cunha.
Telefone: 99638-9798
Aulas de inglês, residencial, individual ou
dupla. Apostila própria. Telefone: 981816076

Precisa-se de Pizzaiolo com experiência em forno a
lenha. R$ 950,00 +
R$ 120,00 de cesta básica. Telefone:
98157-9116
Precisa-se de mooqueiro para trabalhar
sábado e domingo
em pizzaria. R$ 40,00
+ 0,50 por entrega.
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farmaceutico em Guará.
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da beleza busca consultores na região para
expandir mercado,
baixo investimento,
alto lucro. Telefone:
99871-2206
Ofereço-me para
trabalhar de faxina,
doméstica ou acompanhante de idosos.
Falar com Dinha, no
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de
faxineira. R$ 100,00.
Telefone: 99177-0950
Eletricista residencial, 30 anos de experiência, instalação
completa e reparos
em geral. Falar com
Jairo. Telefone: 31223448 ou 98108-2492
Frete mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Telefone:
3125-1136 ou 997766640
Montador de móveis.
Orçamento sem compromisso. Paulinho
no telefone: 31226121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
pintura com pistola.
Telefone: 99627-5443
ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua
casa, faz reformas,
encanados, pintor.
Falar com Pedro no
telefone: 99606-2419
Garçom e Garçonete,

Alugo 2 apartamentos em Lorena: quarto, sala, cozinha, banheiro e área de serviço - 2º e 3º andar,
ambos com sacada
- Rua Goes Monterio
425 - tel: 99249-7053
ou 98161-3216 falar
com Vaneide, Marcelo ou Juliana.
ALUGO Kitnet c/agua
incluso – Rua Guilherme José Gama
Pestana – Campo
Alegre/Pinda – c/
quarto/coz., área serviço, entr. p/carro. R$
500,00. Tr. F: 996373371 – Pinda
ALUGO Kitnet –
Jardim Roseli. Tr.F:
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento,
centro de Ubatuba.
Fim de semana e
feriado. Telefone:
99607-4653
Alugo apartamento
em Ubatuba, Perequê, 100m da praia,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada. Falar com João
no telefone: 996601490
ALUGO Apto em
Ubatuba – Praia do
Tenório. TR.F: 36423302/99119-3754 –
Pinda
ALUGO suíte – Araretama – Tr.F: 996003200 – Pinda
ALUGO Casa – Ubatuba – Praia Pereque-açu. Tr.c/Beto F:
98822-0190/992222207 - Pinda
VENDO URGENTE
Sítio – Lagoinha –
c/26 alqueires – casa
c/3 dorms., sl, coz., á/
serv., churrasq., lago
p/pesca, pastagens,
ótima localização, .
Aceito proposta. Tr.F:
99667-1128/996255300
VENDO terreno
– Cidade Jardim
– murado, próx. A
padaria. Tr.F: 981172259/3645-2899 –
Pinda
Alugo casa, centro
de Paraty para fim
de semana e feriado.
Acomodação para 6
pessoas. Falar com
Sebastião 3132-7398
Alugo apartamento
em Ubatuba. Praia
grande, 200m da
praia, para 8 pessoas, condomínio fechado, 2 quartos, ar
condicionado, área
de lazer. Telefone:
3133-6614
Alugo casa em Ubatuba, centro, de frente
para o mar, 4 quartos,
3 banheiros, 2 salas, garagem para
5 carros. Ótima localização. Telefone:
99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa

– Res.Andrade/
Crispim – novíssima – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv.,
garagem p/ 2 carros
– doc.ok a vista e
financiada. R$ 180
mil. Tr.c/proprietário
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/(12)
3648-5831 – Pinda
VENDO ou TROCO
Casa com ótima localização, c/3 salas, 3
dorms.,s/1 ste,banh.
social, coz., copa,
desp., edic.nos fundos, AT 300m2, AC
255,50m2, garagem
p/3 carros, doc.ok,
Aceito casas menores valores como
pagamento de igual
valor. R$ 580 mil.
Tr. F:99603-4839 –
Pinda
Alugo apartamento,
casa, kitnet em Ubatuba, próximo a praia
grande e tenório. Telefone: 99752-0968
Aluga-se chácara do
alto da Serra, com
piscina, campo de
futebol, churrasqueira, salão de jogos.
5 quartos. Telefone:
3127-1161
Aluga-se apartamento em Aparecida,
bairro Santa Rita, R$
800,00, 3 dormitórios. Telefone: 31053814
Aluga-se kitnet Avenida Padroeira do
Brasil em Aparecida.
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno –
Estr. Ribeirão Grande
– c/1.700m2. Tr.F:
99704-0949/991186505 – Pinda
VENDO ½ lote – Jardim Mariana – plano,
murado, doc.ok. Tr.F:
99208-3712 - Pinda
VENDO Chácara –
Bº Bom Sucesso –
c/1.000m2 – casa
c/3dorms., sl, coz.,
varanda, piscina,
pomar formado á/
lazer c/parque. Aceito proposto e troca
por casa em Ubatuba. Tr.F: 996255302/89667-1123 –
Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2 –
c/processo de usocapião fase final. Aceito
carro como parte de
p a g a m e n t o . Tr. F :
99113-3434 – Pinda
Guará - Aluga-se
área de 500m² com
infraestrutura para
eventos. Telefone:
3132-7171
Alugo apartamento, 3
quartos, 2 banheiros
e garagem no campo
do galvão. Próximo
ao Shopping - Telefone: 3132-7171 Guará
VENDO Apto – Ubatuba/Praia Itaguá –
R$ 150 mil. Aceito
carro como parte
de pagamento. Tr.F:
98856-1276/988372554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dorms., s/1 ste, banh.,
coz., sala, lavan., garagem c/portão automát., td reformada,
ou TROCO por casa

VENDO ou TROCO
por casa menor valor/sítios/outros, sobrado c/214m2 AC –
c/3dorsms., 2 banhs.,
churrasq., portas
blindex, portão automát., Bº Mantiqueira/
Moreira César, escrit.registrada. Tr.F:
99620-8676 – Pinda
VENDO 2 casas
– área de 500m2
– Cruz Pequena
– casa 1 c/3dorms., sl, coz.,banh.,
Casa 2 c/1 dorm.,
sl, coz.,banh. Tr.F:
99799-5002/992594141 – Pinda
VENDO ou TROCO
sobrado – Crispim –
próx. Ao “Mello de
Moraes” – c/3dorms.,
sl, copa/coz., á/serv.,
2 banhs., edic., sacada, por casa em
Ubatuba – AT 300m2
– AC 198 m2. Tr.F:
99667-1128 - Pinda

125.000,00. Telefone: 99709-0300 Guará
Vende-se chacara
com ou sem casa
nos motas, engenho
dágua e parque das
garças. Telefone:
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Ótimo imóvel, 1 suíte, 2 quartos, sala,
cozinha, área de
serviço, garagem,
R$ 450.000,00. Telefone: 99606-2307
- Guará
Vendo um apartamento em Lorena,
2 quartos, sala,
cozinha, banheiro,
garagem. Telefone:
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na
Vila Tamandaré, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, R$
70.000,00 Telefone:
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m
no pingo de ouro.
80.000,00. Telefone:
99740-7124 - Guará

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

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

Aluga-se Apartamento Guará - na
Chacara Selles, sala,
cozinha, banheiro,
3 quartos (1 suíte),
área de serviço, elevador, 1 vaga. R$
1.250,00. Telefone:
3122-2925

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

Guará - Alugo uma
edícula mobiliada,
com garagem, no
Vi l l a g e S a n t a n a .
Para uma pessoa.
Falar com Celso no
telefone: 99664-3331
Alugo Kitnet nova
guara, 2 quartos,
sala, cozinha, área
de serviço, garagem.
Tratar com Walter no
telefone: 99728-1001
Guará
Aluga-se uma edícula, fundos, casa
com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, no
Beira Rio I. Telefone:
3125-2992 Guará
Alugo Guará - casa
na Santa Rita, com 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
área de serviço,
quintal pequeno. R$
700,00. Telefone:
3122-4919
Alugo Guará - casa
na Tamandaré, em
frente ao asilo, 2 quaros, sala, cozinha,
banheiro, área de
serviço, R$ 500,00.
Telefone: 3122-4919
Alugo sem fiador,
pedregulho. Apartamento com 3 dormitórios (1 suíte), 2
vagas, sala, cozinha
com armários Guará
-. Telefone: 30138352
Guará - Alugo casa
na Vila Alves, 2 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, garagem R$ 750,00.
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila
Municipal, 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, quintal, garagem R$ 180.000,00;
Telefone: 3132-8151
- Guará
Vende casa boa, 3
quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem 2 carros, área
de serviço. Telefone:
3125-2051 - Guará
v e n d o Te r r e n o
Santa Luzia, medindo 305m². Valor

vendo casa T, esperança ou troco por
imóvel de menor valor. Preferencialmente terreno. Telefone:
98808-2677 - Guará
Vendo galpão no
Jardim do Vale com
305m², com escritura. R$ 145.000,00.
Telefone: 2103-2599
- Guará
Vendo Terreno no
São Manuel 10x30.
R$ 100.000,00. Telefone: 99740-7124
- Guará
Vende-se Pousada
em Paraty, mobiliada, tudo novo. Ótimo Preço. Telefone:
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim
Esperança, próximo a Fatec. R$
83.000,00. Telefone:
99201-2826 - Guará
Vendo casa na Vila
Bela, 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro +
2 cômodos quintal.
R$ 150.000,00. Telefone: 2103-2599
- Guará
Vendo área 300m²,
bairro jararaca. Tratar com Luciano no
telefone: 99764-4674
- Guará
Casa no portal, 1
suíte, 2 dormitórios,
sala, cozinha, área
de serviço, garagem.
R$ 470.000,00. Telefone: 99606-2307
- Guará
Vendo casa no Parque do Sol, lote
250m², 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro + edícula 3 cômodos. R$
130.000,00. Telefone: 2103-2599 Guará
Fazenda 35 alqueires, montada para
leite, para 1.000litros ou mais. R$
1.200.000,00 Telefone: 99606-2307 Guará
Chacara 1000M no
Bom Jardim, toda
murada. Escriturada. R$ 115.000,00.
Telefone: 3013-1985

Alugo ponto comercial
no Beira Rio, 2 banheiros, 3 ambientes. Valor
a combinar. Telefone:
99676-2177
Vendo material para
casa de ração. Ligar
para 3125-4229 ou
98157-0857
VENDO Piscina fibra –
2x2 – pouco tempo de
uso. Tr.F: 99104-8822
– Pinda
VENDO Carrinho de
bebe (rosa/cinza) – semi-novo. Tr.F: 991048822 – Pinda
VENDO Jogo de panela – vermelho – na caixa. Tr.F: 99104-8822
– Pinda
VENDO 1 cadeira de
barbeiro (antiga) . Tr.F:
99160-9193 – Pinda
VENDO cadeira manicure – bom estado
de conservação. Tr.F:
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box de
casal – e 2 camas solteiro. Tr.F: 99199-0341
– Pinda
Vendo loja estocada.
Entrar e trabalhar. Em
Aparecida, atras da
igreja velha. Falar com
Patricia nos telefones:
98188-6223 ou 996060408
Ponto comercial novo,
50m² Telefone: 31322480
2.500 Flyers + 1.000
cartões de visita +
banner, só R$ 200,00.
Telefone: 99609-0648
Vende-se um restaurante em Aparecida,
todo equipado, sem
luva, oportunidade
única. Aproveite! Telefone: 99783-1190
Excursão para feira
do Brás, toda terça
e quinta feira. Trago
mercadorias. Falar
com Regina. Telefone: 3133-2166 ou
99719-5192
Lucia, bolos, doces e
salgados. Grandes,
médios e pequenos.
Telefone: 99113-5945
ou 3122-3691
Vendo Jazigo Cemitério Senhor dos Passos.
Telefone: 3132-1325
Compro sucata do
seu quintal. Latinha
R$ 3,50Kg. Telefone:
3125-2979
Vende-se lavatório primeira linha, verde claro, medindo 1.02x0.56

R$ 80,00. Tratar com
Julio no telefone: 31323567 ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone:
99611-5480
Alugo mesas, cadeiras
plásticas e cama elástica. Telefone: 981003340, falar com Diego.
Vendo uma chapa de
lanche da marca Sire.
vendo varia porta blindex. Telefone: 31051138 ou 98265-2582
DD Brinquedos, tudo
para sua festa. Cama
elástica, piscina de
bolinha, tobogã, quadra de sabão, pipoca,
algodão doce, churros.
Telefone: 98123-3499
Bebiano bilhar, locação, reforma e venda
de mesas de bilhar
e pebolim. Telefone:
99637-8844
Curso Mecânico de
motos. Faça como
nossos ex-alunos, seja
um mecânico de sucesso! Telefone: 31334600 ou 99610-6938
Aluga-se mesas, cadeiras plásticas, freezers, toalhas. Telefone:
3122-3661
Aposentado e pensionista, precisando de dinheiro e não tem margem? Temos 1.500,00
aprovado para você!
Ligue 3133-1674
Vendo maquinário
de padaria, mesa de
vidro, geladeira de
bolo, máquina de café
expresso, overlock
industrial. Telefone:
99778-3377
Vendo consultório
odontológico, usado.
1 armário, de 3 e outro
de 2. Telefone: 981413468
Vende-se um título do
Itaguará, valor à combinar. Telefone: 31327106 ou 99748-8343
Fretes, mudanças e
carretos em geral é
com o expressinho
mineiro. Em toda a
região. Telefone: 31251136
Projeto controle do
estresse. Participe!
Menos de 15,00 a sessão. Jardim Bela Vista.
Telefone: 99210-5738
Vendo revistas antigas. 51 de artesanatos e pintura, 128 do
SPFC e 85 de UFOS

