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Prefeitura de Lorena
regulariza níveis de
escolaridade para
cargos de confiança
Com apenas dois votos a favor
emenda cai, e nível superior é
garantido para chefia de CEO
Rafaela Lourenço
Lorena

E O TRANSPORTE ESTÁ MAIS CARO EM GUARÁ.... Os passageiros do TUG (Transporte Urbano
de Guaratinguetá) pagam mais caro pela passagem desde a última quinta-feira. Entrou em vigor o novo preço
da tarifa, que passou de R$ 3,20 para R$ 3,50. O reajuste foi anunciado pelo prefeito Marcus Soliva (PSB), em
novembro, e virou alvo de críticas nas ruas. O último reajuste para o setor foi concedido foi em junho de 2015,
quando o valor do bilhete foi elevado de R$2,95 para R$ 3,20. A nova alta, de 9%, não precisou de aprovação
da Câmara, mas os vereadores divergiram sobre o tema.
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Ano letivo acaba com alunos de
Guará sem uniformes prometidos
Prefeitura confirma que peças não devem ser entregues em 2017
Da Redação
Guaratinguetá

A promessa de que os alunos teriam os uniformes escolares “antes tarde do que
nunca” não será cumprida
pela secretaria de Educação
de Guaratinguetá. A pasta
anunciou oficialmente essa
semana que as roupas para
os alunos da rede serão entregues somente em 2018.
Recentemente, em coletiva de imprensa para
anunciar as melhorias do
setor ao longo dos últimos
trezentos dias do governo
Marcus Soliva (PSB), a secretária de Educação, Elizabeth
Sampaio, garantiu que os
uniformes seriam entregues
ainda esse ano, mesmo com
a proximidade das férias.
Na oportunidade, ela foi

enfática em dizer durante
entrevista em uma emissora
de rádio de que a promessa
seria cumprida pela atual
administração.
“Já saiu da licitação, a
empresa já está fabricando
e eu quero esses uniformes
até o dia 20 de novembro,
porque eu prometi que iria
ser entregue esse ano e
ele irá. Tudo está pronto,
a licitação já está em dia”,
garantiu.
Mas a responsável pela
pasta não conseguiu o que
esperava, e durante essa
semana, em nova entrevista,
teve que se retratar. Ainda
assim, mais uma vez garantiu que as roupas serão usadas pelos alunos no ano que
vem. “Realmente a gente fica
até decepcionada, a empresa
entrou em contato dia 16

de novembro, pedindo para
ser entregue dia 25, ficamos
felizes, mas voltou atrás e
dia 22 pediu mais 30 dias
de prazo”.
Elizabeth disse que a justificativa da empresa é de
houve problemas na confecção das malhas. “Segundo a
empresa, a fábrica que faz o
tingimento das malhas teve
‘uns problemas’ ao tingir as
roupas nas cores de Guaratinguetá”.
Mesmo com o atraso de
um ano para entrega dos
uniformes, a secretária disse
que o Governo Soliva vai
comemorar a entrega, e
quando as roupas estiverem
prontas para ser entregues,
o prefeito irá fazer uma festa, anunciando ainda outras
melhorias para o setor. “O
que vai acontecer é que

vamos sim entregar. Mesmo
decepcionada, vamos fazer
uma festa sim. O prefeito vai
fazer uma festa pra entregar
os kits escolares, uniformes,
e alguns carros”.
A promessa é de que para
os anos seguintes o problema não se repita, já que a
Prefeitura pretende antecipar as licitações já no inicio
de 2018, pensando nos anos
seguintes. “Eu garanto que
em 2019 e 2020 isso não
vai acontecer, porque vamos
começar em fevereiro a
licitação para que isso não
aconteça. Esse ano começamos em julho, para entregar
em agosto, mas a primeira
empresa que venceu acabou desistindo e ficou para
segunda. Licitação é isso,
sempre existe problemas e
imprevistos”.

Foi aprovado na última
sessão um veto parcial do
Executivo a um projeto
que regulariza e estipula o
nível de escolaridade exigido de aproximadamente
190 cargos da Prefeitura
de Lorena, entre eles o de
chefia e diretoria. O veto
causou discórdia entre os
parlamentares, mas conseguiu a aprovação por 13
votos a 2.
A proposta segue um
apontamento do Tribunal
de Contas, que exige a
regularização específica
dos níveis de escolaridade
dos cargos da Prefeitura.
Ela passou pela Casa no
último dia 20 e recebeu
uma emenda modificativa
do vereador Elcio Vieira
Junior (PV), aprovada por
unanimidade, mas vetada por Fábio Marcondes
(PSDB). O veto entrou
em discussão na última
sessão, através de um
requerimento de regime
de urgência assinado por
oito vereadores da base.
O documento discorda da
proposta de alteração da
escolaridade do cargo de
chefia do CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas), de nível superior
para nível superior em
odontologia.
O veto parcial foi aprovado por 13 votos a 2.
Votaram contra apenas
Pedro da Vila Brito (PTB) e
Alfredo Investigador (PV),
que é suplente de Elcinho,
afastado das atividades.
O primeiro alegou que a
emenda “é plausível” pois
não haveria condições de
um profissional com outra
formação coordenar os
trabalhos de uma equipe
de dentistas. “O Elcinho
apresentou uma emenda
colocando ensino superior
em odontologia devido às
especificações técnicas
que o cargo exigia. Como
colocar alguém sem esta
formação para coordenar,
sendo que ela não entende
de dentista? Espero que
não tenha diferença no
atendimento à população”,
frisou Pedro da Vila Brito.
Já o secretário de Negócios Jurídicos, Adriano
Aurélio dos Santos, explicou que as atribuições dos
cargos de diretoria e chefia
são apenas administrati-
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Marcondes, que tem novas regras

vas e não de atendimento
prático aos pacientes, desta
forma, sem a necessidade de
uma especialização na área
de atuação. Outro motivo
que justifica o veto, é nível
salarial, pois o salário inicial
de um cirurgião dentista
com ou sem especialidade
contratado pela prefeitura,
é de R$ 2,9 mil, já o chefe
do CEO que vai apenas coordenador o atendimento e
atenderá o balcão, a remuneração é de R$ 2 mil por 44
horas semanais. “Temos casos até recentes na história
do país, como tivemos um
ministro da Saúde sem ser
médico, então não há necessidade de você ser profissional da área para administrar
esse setor. Entendemos que
se deixar um campo mais
abrangente, pode inclusive
dar um atendimento melhor
aquele setor. E qual dentista
vai querer trabalhar oito
horas por dia para receber
menos?”
Aurélio reforçou ainda
que seria inviável colocar
um dentista para atender
balcão quando há outras
atribuições específicas a sua
formação.
O Executivo aguarda a
chegada do projeto com o
autógrafo final para que o
prefeito sancione e publique
a lei.
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PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/17 PROC. Nº 516/17.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de equipamento de painel
de senha eletrônica para a secretaria de desenvolvimento econômico e turístico para melhor
atender aos municípes e empresários que utilizam o posto de atendimento ao trabalhador
de Lorena (PAT), podendo facilitar no atendimento á recepção no município de Lorena, a
realizar-se às 14h00min do dia 11 de Janeiro de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal
de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br
PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 94/2017 – PROC. 478/2017.
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é o Registro de Preços para
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde
na realização dos programas efetuados pela atenção básica, vigilância epidemiológica,
secretaria de Saúde e CAPS, o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos
procedimentos adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: GMC ATACADISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP, CNPJ: 17.136.467/0001-66 vencedora dos itens:
1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,38,39, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69
,70,73,76,77,78,79, 80,81,82,83,94,98,99,100,101,103,104,105,107,108,112,116,117,118,1
19,120, no valor total de R$ 32.605,98 ( trinta e dois mil seiscentos e cinco reais e noventa
e oito centavos ) EMPRESA: HMA DA SILVA LORENA - ME, CNPJ: 00.348.272/0001-87
vencedora dos itens: 7,10,37,49,56,58,66,71,72,74,75,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95
,96,97,102,106,109,110,111,113, 114,115, no valor total de R$ 17.655,90 ( Dezessete mil,
seiscentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos )
PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2017 – PROCESSO Nº. 514/2017.
O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do certame em epígrafe, que
tem por objeto a ata de registro de preços para aquisição parcelada de emulsão asfáltica
para serviços da Secretaria de Serviços Municipais por 12 (doze) meses. Considerando
que no Pregão Presencial nº102/2017, Processo nº 514/2017 foi dada deserta as 2 (duas)
sessões públicas e o objeto licitado também foi dado deserto na sessão pública do Pregão
Presencial nº 74/2017, dia 04/10/2017, contando assim 3 (três) tentativas. Os autos do
processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min
às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3041, das 09h às
18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 02 – CONTRATO Nº 324/15 PREGÃO PRESENCIAL Nº101/15.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: RT ENERGIA E
SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 11.091.314/0001-63 OBJETO: Cláusula Primeira – Fica
prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 06 (seis) meses a contar da presente
data, conforme estabelecido na cláusula 9.1 do contrato original assinado em 02/12/15
e no artigo 57 da Lei 8666/93 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
original. DATA DA ASSINATURA: 01/12/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO Nº 08 – CP Nº 01/2015.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: MARXCON AMBIENTAL
LTDA - EPP CNPJ: 64.896.418/0001-01 OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o
prazo de vigência do presente ajuste por mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 14/12/2017,
em virtude do cronograma dos procedimentos junto a concessionária de energia elétrica,
sendo que para recebimento da obra as instalações elétricas devem estar em pleno
funcionamento Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. DATA
DA ASSINATURA: 13/12/2017.
PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2017 PROC. Nº 453/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preço para
aquisição de medicamentos e demais objetos de ação judicial e de Cadastro na Assistência
Farmacêutica. CONTRATADA: COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 23.306.124/0001-03 VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,5,6,10,17,18,21,22,27,28,33,3
4,41,42,45,46,51,52,53,54,59,60,62,68,70,71,72,7 5,76,77,78,83,84,85,86,87,88,89,90,91
,92,93,94,97,98,99,100,101,102,103,104,105 ,106,107,108,109,110,111,112,115,116,119
,120,121,122,123,124,125,126,135,136, 137,138,141,142,143,144,145,146,147,148,152
,153,154,155,156,161,162,163,164, 167,168,171,172,175,176,179,180,181,182,185,186
,188,194,199,200,203,204,206, 209. VALOR TOTAL: R$ 235.135,48 (duzentos e trinta e
cinco mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos) CONTRATADA: AGLON
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 65.817.900/0001-71 VENCEDORA DO
ITEM: 151. VALOR TOTAL: R$ 3.974,40 (três mil novecentos e setenta e quatro reais e
quarenta centavos) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 12/12/2017.
PREFEITURA DE LORENA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1962/2017
TERMO DE FOMENTO.
ENTIDADE PARCEIRA: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Decorrente da
inexigibilidade de Chamamento Público,nos termos do art.31,II, da Lei nº13.019/14,
porquanto há menção expressa de repasse ao Instituto Dialogare na lei Ordinária nº 3.777
de 07 de novembro de 2017, tem por objeto a execução de projeto, conforme Plano de
Trabalho detalhado, que é parte integrante do presente, conforme Processo Administrativo
nº1962/2017. OSC PARCEIRA: INSTITUTO DIALOGARE CNPJ: 17.257.786/0001-20.
VALOR TOTAL: R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/11/2017.
PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Câmara de Pindamonhangaba
conclui fase de oitivas da CEI
do IPTU Complementar
Funcionários do cadastro físico depõem; votação fica para 2018
Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhangaba concluiu, na última terça-feira, a fase de
oitivas da CEI (Comissão
Especial de Inquérito) do
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) Complementar. Após mais de um mês
coletando depoimentos de
membros da atual e das duas
últimas gestões municipais, a
comissão projeta apresentar
o relatório final na primeira
sessão legislativa de 2018.
Instaurada no fim de agosto, a CEI, formada pelos
vereadores Carlos Moura,
o Magrão (PR), Rafael Goffi
(PSDB) e Renato Nogueira,
o Cebola (PV) investiga a
legalidade e moralidade da
cobrança extra do imposto,
anunciada pelo prefeito
Isael Domingues (PR), no
início do segundo semestre.
Na ocasião, o Executivo explicou que a ação pretendia
regularizar a situação de
quase vinte mil imóveis, já
que seus donos não pediram
autorização municipal para
ampliarem as áreas cobertas.
O estudo que apontou o número de imóveis ampliados
foi realizado pela empresa
Mitra, durante o governo do
ex-prefeito João Ribeiro (sem
partido).
Para obterem mais detalhes do trâmite, foram convocados para participarem
da última fase de oitivas os
três servidores municipais,
Otávio Vieira, Luís Fernando
Saquetti e Jaqueline Souza,

Reunião para oitivas durante trabalho da CEI do IPTU Complementar; votação final apenas em 2018

que atuam no setor de Cadastro Físico, desde a gestão
de João Ribeiro. “Eles trabalham na área que controla
o IPTU e eram responsáveis
por receber o trabalho que
deveria ser entregue pela
Mitra. Fizemos uma série de
questionamentos e eles nos
passaram diversas informações importantes. Estamos
transcrevendo todas as reuniões e formando as atas,
para que em breve tenhamos
uma reunião final, onde
concluiremos o relatório”,
explicou Goffi.
Além de ressaltar a importância das oitivas, o parlamentar revelou ainda a expectativa da comissão sobre
a data em que o documento

será colocado em votação.
“Já que ouvimos integrantes
destas três gestões, tivemos
a oportunidade de confrontar algumas informações, o
que foi ótimo para o nosso
trabalho. Vamos nos reunir
durante janeiro para que
possamos apresentar o relatório final na primeira sessão
de 2018”.
Histórico – O primeiro
ato da comissão foi solicitar,
em 23 de agosto, cópias do
edital e do contrato entre o
Município e a Mitra.
Já em 7 de novembro, foi
iniciada a fase das oitivas. O
primeiro dia de depoimentos
contou com a participação
do representante da Mitra,
Luciano Pezza, e de dois

Policia é atacada ao tentar prender
suspeitos de tentativa de homicídio
Um jovem de 23 anos foi
baleado na noite dá última
quinta-feira no Santa Luzia
em Guaratinguetá. Ao tentarem abordar o carro dos
criminosos, uma equipe da

Polícia Militar foi recebida
a tiros.
De acordo com a PM, o
rapaz estava na Rua 13,
quando foi alvejado por
volta das 11h. Enquanto a

vítima era socorrida, uma
equipe da PM realizava
buscas na região, quando se
deparou com os ocupantes
de um veículo, suspeito de
ter sido usado pelos atira-

ex-secretários do governo
de João Ribeiro, Domingos
Geraldo Botan (Finanças e
Administração) e Rodolfo
Brockhof (Negócios Jurídicos). No dia seguinte foram
convocados os integrantes
do primeiro escalão do ex-prefeito Vito Ardito (PSDB),
Jorge Ricardo Baruki (Planejamento), Synthea Telles
(Assuntos Jurídico) e Sandra
Mathias Bargi (Licenciamento). Já no dia 9, foram
ouvidos os membros da atual
gestão municipal: o diretor
de Receitas e Fiscalização
Fazendária, Vicente Corrêa,
o secretário de Finanças,
João Muniz e o secretário de
Assuntos Jurídicos, Anderson
Alves.
dores.
Ao perceber que seriam
abordados, os bandidos
efetuaram diversos disparos contra a viatura, mas
nenhum policial foi ferido.
Os criminosos conseguiram
fugir.
A Polícia Civil investiga
o caso, mas até o momento
ninguém foi preso.

Homem é assassinado com três tiros em Cruzeiro
Um homem de 39 anos foi
assassinado na manhã da
última sexta-feira, em Cruzeiro. A vítima foi alvejada
por três disparos de arma
de fogo no Jardim América.

De acordo com o boletim
de ocorrência, o indivíduo
caminhava pela rua João
Marcondes de Castro, quando foi surpreendido pelo
atirador. A vítima, que pos-

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e a vista
do Parecer da Procuradoria, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n°
8190/2017, com fundamento no Art. 24, Inciso VIII e XVI da lei supra, para contratação
da empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP, CNPJ 62.577.929/0001-35, cujo objeto consiste na contratação de
serviços técnicos de informática relativos á cessão de informações do banco de dados do
DETRAN, para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Lorena.

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

suía antecedentes criminais,
foi baleada na mão, peito e
rosto.
Uma ambulância foi acionada, mas o homem acabou
não resistindo aos ferimen-

tos e morrendo no local.
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar o
caso. O assassino não havia
sido identificado até o fechamento desta edição.
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Tarifa mais cara eleva tom das cobranças
por melhorias no transporte de Guará

Aumento para R$ 3,50 na passagem entrou em vigor na quinta; prefeito destaca dois anos sem reajuste
Da Redação
Guaratinguetá

Os passageiros do TUG
(Transporte Urbano de Guaratinguetá) pagam mais caro
pela passagem desde a última
quinta-feira. Entrou em vigor o
novo preço da tarifa, que passou de R$ 3,20 para R$ 3,50.
O reajuste foi anunciado pelo
prefeito Marcus Soliva (PSB),
em novembro, e virou alvo de
críticas nas ruas.
O último reajuste para o
setor foi concedido foi em
junho de 2015, quando o
valor do bilhete foi elevado de
R$2,95 para R$ 3,20. A nova
alta, de 9%, não precisou de
aprovação da Câmara, mas os
vereadores divergiram sobre
o tema.
Entre os passageiros, uma
certeza: a de que o ajuste
tem que vir acompanhado de
melhorias no serviço. “Olha,
primeiro que pra aumentar a
tarifa devia melhorar o ônibus.
Ultimamente você pega o ônibus é loteria, ele pode quebrar
ou não. O ônibus está muito
velho, é desconfortável, geralmente em horário de pico tem
muita gente. Pagamos R$3,50
e em 15, 20 minutos a gente
já está no destino. Aqui não é
São Paulo, São José dos Campos, que você pega o ônibus e
roda bastante, aqui a cidade
é muito pequena”, avaliou o
professor Alexandre Ferreira,
48 anos.
Morador do Beira Rio 2, ele
usa o serviço diariamente. “Eu
acho que vai chegar a R$ 4 a
tarifa, e não melhora. Moro
aqui há mais de trinta anos,
essa cidade só piorou. Nós
também somos culpados,
porque aqui é assim ‘eu tenho
carro, o resto que se vire’,
mas quem pode ter um carro
são poucas pessoas. Agora,
se melhorasse o transporte
público, você diminuiria a
quantidade de carros que
andam na cidade, porque

nos países desenvolvidos até
o ministro anda de ônibus de
metrô”, exemplificou.
Presidente da Comissão de
Transportes da Casa, João
Pita (PSB) garantiu que reajuste está adequado para o
momento, devido às altas dos
combustíveis, em especial o
diesel. “Depois de quase três
anos sem reajuste, o prefeito
decretou o aumento. Sabemos
que tiveram aumento do diesel, salário dos servidores da
empresa, encargos sociais e
esse reajuste vem minimizar
o equilíbrio tarifário”.
Já o oposicionista Nei Carteiro (PMDB), ainda em novembro, chegou a cobrar o
Ministério Público um posicionamento sobre o caso.
“Só poderia acontecer caso já
houvesse parecer favorável
desse órgão (CAEx). Vamos ao
Ministério Público. Se houve o
parecer e a planilha tiver de
conformidade, é um decreto
que cabe ao Executivo”.
Os ônibus do TUG circulam
por 32 linhas, entre as áreas
urbanas e rurais. Através de
nota encaminhada à imprensa,
o prefeito informou que desde
o início do ano tem sido procurado pelas concessionárias São
José e Oceano para aprovar o
reajuste.
O consórcio que opera as
duas empresas chegou a pedir reajuste da tarifa para R$
3,84. 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”.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora,
alguns telefones fixos da localidade de Arapei tiveram seu funcionamento prejudicado
no dia 08/12/2017 das 08h56 às 09h41. Assim que houve a interrupção, enviamos
equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

SINDICATO DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE GUARATINGUETÁ
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
José Eduardo Ayres de Oliveira, Presidente do Sindicato
dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, no uso de
suas atribuições, em cumprimento aos artigos 36, 37, 38,
40, alínea “b” e artigo 53, alínea “b”, do Estatuto Social,
CONVOCA todos (as) trabalhadores (as) da Prefeitura
Municipal de Guaratinguetá e da CODESG, ASSOCIADOS
(as) a este sindicato para a assembleia geral ordinária que
acontecerá no dia 20 de Dezembro de 2017 no Salão Social
do SISEMUG, LOCALZADO A RUA ALBERTO TORRES,
111 – VILA PARAIBA; em primeira convocação às 18h00min
horas e em segunda convocação às 18h30min conforme
determina o artigo 38 do Estatuto Social e obedecerá ao
único ponto de pauta:
1 – Apresentação do relatório anual conforme determina o
artigo 40 alínea “a” do estatuto social.

ENQUETE:

Você está contente
com o serviço prestado
pelo transporte público
de Guaratinguetá?
O aumento do valor na passagem do transporte
urbano gerou reclamações na cidade. Entre os
passageiros não são poucas as reclamações, como
atrasos, qualidade do atendimento, condições
dos ônibus e a falta de um sistema de integração.
Para saber a opinião de quem sentiu no bolso a
alteração implantada na última quarta-feira, a
reportagem do Jornal Atos foi às ruas de Guaratinguetá em enquete que mostrou o descontentamento dos usuários do TUG.

Daniele de Souza,
34 anos, dona de casa,
Colônia do Piagui

Lurdes Rangel Toledo,
39 anos, doméstica,
Engenheiro Neiva

“A c h o m a i s d o q u e
justo eles aumentarem
a passagem, porque os
cobradores também precisam, porque tudo está
aumentando. Eles vão trabalhar por aquele valor?
Não compensa. Pra mim
tá bom, os outros lugares
tudo aumentou, por que
Guara não? Eles também
precisam, tem conta pra
pagar, então pra mim ok”.

“Uma porcaria, está péssimo, ônibus quebra, hora
atrasado, pra gente pegar
outro ônibus tem que sair
mais cedo de casa pra
poder ficar meia hora
esperando. Se aumentasse
e melhorasse pra gente
o horário, condição, não
quebrasse tanto, eu acho
que seria justo, mas do
jeito que tá eu acho que
é sacanagem”.

Fotos: Jéssica Dias

Patrícia Santos Araújo,
48 anos, manicure,
Village Santana

Agnes Roberto,
22 anos, operadora de caixa,
Santa Luiza

Júlio César,
35 anos, músico,
Vila Alves

Everton Willan,
32 anos, pintor,
Santa Luzia

“Eu acho um absurdo
esse preço novo, porque
as vezes gasta dez, vinte
minutos, não dá pra vir a
pé, porque tem pessoas que
não conseguem andar, pra
pagar R$ 3,50 e não tem
integração. Se tivesse um
bilhete que a gente fosse e
voltasse pelo mesmo preço,
mas é um absurdo. Por
isso que sou contra esse
aumento”.

“Não concordo porque
os ônibus são muito ruins,
precários, estraga direto e
também esses dias tinha
até goteira no ônibus. Eles
aumentam, mas não melhoram o serviço. Só que não
tem melhoria, não sei pra
onde vai o dinheiro. “Eu
pego o ônibus todo dia
para ir trabalhar, para vir
pro Centro, pra fazer curso,
todo dia”.

“Eu acho que tudo tem
uma manutenção, um aumento. Tudo tem um gasto,
mas pelo preço que eles
estão cobrando aqui em
Guaratinguetá, eu acho
que os serviços poderiam
ser melhores para a gente.
Acho que deveria ter uma
assistência, o suporte que
eles dão podia ser melhor
pelo preço que estão cobrando na cidade”.

“O preço é muito alto
se a gente comparar com
as condições dos ônibus
que usamos aqui. Direto
quebra, e fora que ainda
todo estragado por dentro.
Isso quando não estraga no
meio do caminho e larga a
gente na mão, chega atrasado no serviço e só quer
saber de aumento, melhora
nada. Aí pagar esse preço é
complicado”.

Grupo reúne 700 assinaturas contra
aumento da tarifa de ônibus em Guará
Moradores pedem revogação de novo preço da passagem; presidente
da Câmara garante que o legislativo está aberto para atender o povo
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Um grupo de moradores
de Guaratinguetá se reuniu para criar um abaixo-assinado contra o decreto
que determinou o reajuste
da tarifa do transporte. No
último sábado, o Revelia
realizou uma manifestação na praça Conselheiro Rodrigues Alves para
debater o aumento. Mais
de setecentos assinaturas
foram colhidas.
O grupo protocolou o
abaixo-assinado na secretaria de Serviços Urbanos,
com cópia para a Prefei-

tura, e no Ministério Público. Na última quinta-feira,
três membros do Revelia
levaram o documento à
Câmara com a intenção de
protocolá-lo na Comissão
de Transportes, mas apenas
um dos membros estava
presente.
Sem o vereador João Pita
(PSB), presidente da comissão, e Luizão da Casa
de Ração (PR), que está de
licença, o grupo teria buscado Márcio Almeida (PPS),
terceiro membro. “Mas ele
se desviou e transferiu a
responsabilidade para o
presidente da Câmara”, contou Rogério Barros, organi-

zador do abaixo-assinado.
O grupo abordou o presidente Marcelo Coutinho,
o Celão (PSD). “Ele alegou
falta de tempo e não nos
atendeu. Foi uma atitude,
tanto de um quanto de outro, que já esperávamos”.
Celão respondeu ao Jornal Atos que tinha uma
reunião e não podia atender
o grupo, mas que deixou a
possibilidade aberta para
a última sexta-feira. “Não
sabia qual era o tema ou
a intenção e deixei muito
claro para eles que os atenderia no dia seguinte. Mas
na sexta estive na Câmara
durante toda a tarde e nin-

guém apareceu para fazer
protocolo ou recebimento
de qualquer documento”.
O presidente respondeu
ainda que as terças e quintas-feiras quaisquer moradores podem ir até à Câmara durante toda a tarde
para serem atendidos pelos
vereadores, sem agendamento prévio.
Rogério Barros contou
que os vereadores Nei Carteiro e Décio Pereira, ambos
do PMDB, se colocaram à
disposição para ajudar o
grupo, através de uma carta
oficial à Câmara. Ele não voltou a procurar o presidente
da Câmara na última sexta.
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– Pinda
VENDO terreno –
Goiabal – c/300m2
– c/processo de usocapião fase final.
Aceito carro como
parte de pagamento.
Tr.F: 99113-3434 –
Pinda

Automóveis

2326 – Pinda

VENDO Honda Bross
150 ESD ano 2012
– única dona. R$
7.200,00. 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 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 Gol Special
1.0 ano 2002 – 2pts
– vermelho – básico – R$ 8.700,00.
Tr. F: (12) 36434948/99115-2326 –
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)
3643-4948/99115-

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,

Conserta-se máquina de lavar e geladeira freezer, visita
grátis. Aceitamos
cartões Tel: 997208989 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:
3013-7827
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 / 9 9 7 1 8 - 6 2 3 6
– 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: 36482960/ 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:

98181-6076
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: 997347562
Quero trabalhar de
faxineira. R$ 100,00.
Te l e f o n e : 9 9 1 7 7 0950
Eletricista residencial, 30 anos de
experiência, 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 997766640
Montador de móveis. Orçamento
sem compromisso.
Paulinho no telefone: 3122-6121 ou
99715-5971
JP pintor. Massa corrida, grafiato, verniz,
pintura com pistola.
Te l e f o n e : 9 9 6 2 7 5443 ou 99245-2190

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: 992497053 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:
99637-3371 – 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:
99660-1490
ALUGO Apto em
Ubatuba – Praia do
Tenório. TR.F: 36423302/99119-3754 –
Pinda
ALUGO suíte –
Araretama – Tr.F:
99600-3200 – 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: 996671128/99625-5300
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 31327398
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.
Te l e f o n e : 9 9 7 2 6 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 ) 9 9 7 3 5 - 7 7 1 3 /
(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: 997520968
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: 3105-3814
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

O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.
Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade
se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências
nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.
ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTASFEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de

GUARATINGUETÁ
Ética e transparência, a serviço do povo.

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: 996255 3 0 2 / 8 9 6 6 7 - 11 2 3

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 mais prox.
ao centro. R$ 210
m i l . Tr. F : 9 9 6 5 0 0376/99788-3025
– Pinda
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: 996208676 – 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: 996671128 - Pinda
Aluga-se ponto comercial na Praça
João Vieira dos Santos, Vila Mariana,
Aparecida - Telefone: 3122-3217Guará
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
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: 996643331
Alugo Kitnet nova
guara, 2 quartos,
sala, cozinha, área
de serviço, garag e m . Tr a t a r c o m
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
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

Alugo ponto comercial no Beira Rio,
2 banheiros, 3 amb i e n t e s . Va l o r 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: 991048822 – Pinda
VENDO Carrinho de
bebe (rosa/cinza)
– semi-novo. Tr.F:
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de panela – vermelho – na
caixa. Tr.F: 991048822 – 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: 991990341 – 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
+ b a n n e r, s ó R $
200,00. Telefone:
99609-0648

Vendo uma casa na
Vila Tamandaré, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, R$
70.000,00 Telefone:
99703-3852 - Guará

Vende-se um restaurante em Aparecida,
todo equipado, sem
luva, oportunidade
única. Aproveite! Telefone: 99783-1190

Ve n d o 1 0 0 0 m n o
pingo de ouro.
80.000,00. Telefone:
99740-7124 - Guará

Excursão para feira
do Brás, toda terça
e quinta feira. Trago
mercadorias. Falar
com Regina. Telefone: 3133-2166 ou
99719-5192

Vende-se terreno na
Colônia, pronto para
construir. 566m² a
50m do asfalto. Telefone: 3132-2480
- Guará
Vendo terreno 10x30
na vila mariana
em Aparecida. R$
300.000,00. Telefone: 3133-5688 Guará
vendo casa T, esperança ou troco por
imóvel de menor
valor. Preferencialmente terreno. Telefone: 98808-2677
- Guará
Ve n d o g a l p ã o n o
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$

Lucia, bolos, doces e
salgados. Grandes,
médios e pequenos.
Te l e f o n e : 9 9 11 3 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: 3132-3567
ou 99771-3628
Vendo toldo para
gragem, tamanho
4,5mx2,5m. Telefone: 99611-5480
Alugo mesas, cadeiras plásticas e cama
elástica. Telefone:
98100-3340, falar

com Diego.
Vendo uma chapa
de lanche da marca Sire. vendo varia
porta blindex. Telefone: 3105-1138 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: 3133-4600 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:
98141-3468
Vende-se um título
do Itaguará, valor
à combinar. 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
sessão. Jardim Bela
V i s t a . Te l e f o n e :
99210-5738
Vendo revistas antigas. 51 de artesanatos e pintura, 128 do
SPFC e 85 de UFOS
(ETES). Falar com
Jorge no telefone:
3125-2896
Ve n d o t í t u l o d a
H í p i c a . Va l o r R $
3.500,00. Telefone:
98844-8416
Vendo divisória de
escritório, com porta.
Telefone? 3132-3528
após as 19h00
Vendo titulo da Hípica. Telefone: 997762309
Conserta-se maquinas de lavar, geladeiras, freezer, visita grátis, aceitamos
cartões. Telefone:
99720-8989 oi 31082606

