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Intervenção continua na 
Santa Casa de Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzei-
ro continuará à frente da 
Santa Casa de Misericórdia 
em 2018, contrariando o 
recente anúncio do prefei-
to Thales Gabriel Fonseca 
(SD) de que a intervenção 
do hospital encerraria no 
final de 2017. A manuten-
ção da intervenção, projeto 
do Executivo, foi votada na 
última terça-feira, em sessão 
extraordinária da Câmara. 
Os vereadores, todos da base 
aliada do prefeito, votaram 
favoravelmente ao projeto. 
Foram oito votos para man-
ter a Prefeitura à frente da 
Santa Casa. Paulo Vieira (PR) 
e Maria Divina (PV) não esta-
vam presentes. Até a semana 
da votação, a expectativa era 
que a atual administração 
entregasse o hospital para 
Irmandade, pertencente à 
Diocese de Lorena, que ao 
longo dos anos foi a respon-
sável pelo gerenciamento. 
Em entrevista ao Jornal 
Atos, no inicio de dezembro, 
o prefeito havia mencionado 
que a intervenção na Santa 
Casa seria encerrada até o 
final do mês. 

Em sessão extraordinária, vereadores aprovam prorrogação de 
contrato com entidade e Prefeitura continua à frente do hospital

Pacientes aguardam no principal acesso à Santa Casa de Cruzeiro; ainda sob dificuldades, hospital segue com intervenção municipal

Após aval da Câmara, Pindamonhangaba 
planeja regularizar 21 áreas até 2020
Núcleos irregulares na cidade não contam com rede elétrica e de saneamento básico 

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamonhan-
gaba aprovou por unanimida-
de na última sessão do ano 
o projeto do Executivo que 

estabelece as normas para 
a regularização fundiária a 
partir do início de 2018. A 
expectativa da Prefeitura é 
que 21 áreas deixem de ser 
irregulares num prazo de até 
dois anos.

De acordo com a descrição 
do projeto, o processo de 
Reurb (Regularização Fun-
diária Urbana) será aplicado 
no município de acordo com 
as recomendações de uma lei 
federal, criada em julho.

As duas modalidades ado-
tadas serão a regularização 
de interesse social e a de in-
teresse específico. Enquanto 
a primeira busca retirar da 
clandestinidade núcleos urba-
nos informais ocupados por 
população de baixa renda, o 
segundo atinge locais em que 
os proprietários tentam criar 
loteamentos, condomínios ou 
outros modelos de empreen-

dimentos privados.
O secretário de Habitação, 

Meio Ambiente e Regula-
rização Fundiária, Marcus 
Vinícius Faria, lembrou os 
principais pontos que entra-
rão em processo de regula-
rização a partir do primeiro 
semestre do ano que vem. “As 
prioridades são os núcleos 
urbanos existentes no Man-
dú, Mossoró, Karina Ramos 

e Ribeirão Grande. Após o 
cadastramento dos morado-
res e o levantamento social, 
que nos revelará o número de 
famílias que serão beneficia-
das, concluiremos o estudo 
topográfico dos terrenos”.

Marcus Vinícius Faria 
apontou quais os benefí-
cios às famílias de baixa 
renda contarão após o fim 
da clandestinidade. “Com a 
regularização, estes locais 
estarão aptos a receberem 
ligações de energia elétrica 
e saneamento básico. Além 
disso, os moradores terão 
a documentação do imóvel.  
Não é um processo rápido, 
mas acreditamos que todas 
essas áreas estarão regulari-
zadas até 2020”.

Câmara barra 
veto de Isael 
em “adoção” de 
pistas de skate

Por 9 votos a 1, a Câma-
ra de Pindamonhangaba 
derrubou o veto do prefeito 
Isael Domingues (PR) sobre 
o projeto que criava o pro-
grama “Adotando as Pistas 
de Skate”. A proposta foi 
apresentada em agosto pelo 
vereador Renato Nogueira, o 
Renato Cebola (PV).

Soliva nega 
suspensão de 
reajuste da 
tarifa do TUG
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Marcos Soliva garante que não vai acatar 
pedido da Promotoria para suspender 
reajuste da tarifa do transporte em Guará
Soliva tenta agilizar licitação após solicitação de revisão no documento; cidade espera definir debate em janeiro

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Promotoria de Justiça de 
Guaratinguetá encaminhou à 
Prefeitura uma recomendação 
de suspensão do reajuste da 
tarifa do transporte público 
municipal. O prefeito Marcus 
Soliva (PSB) respondeu em 
entrevista ao Jornal Atos que 
o reajuste não será revogado.

No documento, a Promoto-
ria enfatizou que “não há moti-
vo razoável para se autorizar o 
aumento das tarifas”, com base 
nos serviços apresentados e na 
falta da abertura de um novo 
certame licitatório para definir 
a prestadora de serviços. O 
documento foi assinado pelo 
promotor de Justiça, Gilberto 
Cabett Júnior, no dia 16 de 
novembro.

No início de dezembro foi 
solicitada uma entrevista 
com o prefeito, para que ele 
pudesse comentar a recomen-
dação. Na época, uma nota foi 
encaminhada à reportagem 
do Jornal Atos. Já na última 
semana, Soliva foi questionado 
sobre a ação da Promotoria 
de Justiça. De acordo com o 

prefeito, foi necessário alterar 
diversos pontos do processo 
licitatório para o transporte 
público.

Mas antes de encaminhá-lo 
à Câmara, o Executivo alterou 
a Lei de Mobilidade Urbana, 
que também precisou trami-
tar pela Câmara. “Fizemos 
diversas modificações nas leis 
para não haver impugnação. 
Tivemos que trabalhar com 
a mobilidade urbana, e isso 
atrasou o processo licitatório”, 
explicou Soliva.

Questionado sobre a reco-
mendação da Promotoria de 
Justiça, o prefeito voltou a 
salientar que foi necessário 
realizar o reajuste de R$3,20 
para R$ 3,50, e que a licitação 
deve ser discutida na Câmara 
no início de 2018. “Sabemos 
que os ônibus estão ficando 
mais velhos e com maior 
necessidade de manutenção, 
mas enquanto não houver 
a licitação não tem jeito da 
empresa substituir os ônibus”, 
respondeu. “Esperamos que 
a Câmara, após o recesso, dê 
o ok para que a gente realize 
esse processo o mais breve 
possível”, concluiu. Passageiros aguardam ônibus do Transporte Urbano de Guaratinguetá; Promotoria pede suspensão de reajuste do serviço municipal

Foto: Arquivo Atos

Vereadores de Pinda derrubam veto
de Isael em “adoção” de pistas de skate
Proposta recebe apoio de nove parlamentares; Executivo aponta inconstitucionalidade

Esqueitista faz manobra em competição em pista pública de Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Por 9 votos a 1, a Câma-
ra de Pindamonhangaba 
derrubou o veto do prefeito 
Isael Domingues (PR) sobre 
o projeto que criava o pro-
grama “Adotando as Pistas 
de Skate”. A proposta foi 
apresentada em agosto pelo 
vereador Renato Nogueira, o 
Renato Cebola (PV).

O autor do projeto sugeriu 
ao Executivo celebrar parce-
rias com empresas privadas 
que ficariam responsáveis 
por reformarem e preser-

varem as pistas de skate 
espalhadas pelo município. 
Em compensação, os permis-
sionários seriam autorizados 
a usarem suas marcas nos 
locais com adesivos e reali-
zarem eventos promocionais.

Além das pistas do Centro 
Esportivo Zito e do Centro 
Esportivo João do Pulo, Pin-
da conta com outros três 
espaços destinados à prática 
do esporte, no Cidade Jar-
dim, Vila Rica e distrito de 
Moreira César.

A proposta de Renato Ce-
bola, colocada em votação 
em 20 de novembro, foi 

César (PV).
Renato Cebola comemorou 

o apoio dos parlamentares 
e discordou do apontamen-
to do Executivo, citando a 
existência de outro projeto 
semelhante, aplicado pela 
antiga gestão no município. 
“Acredito que esta proposta 
não geraria gastos a Pre-
feitura, mas sim economia, 
já que ficaria a cargo das 
empresas arcarem com as 
despesas da manutenção 
das pistas. Além disso, já te-
mos um projeto semelhante 
no município, criado pelo 
ex-vereador André Raposo 
(PV), que autoriza a adoção 
de praças”.

Após a derrubada do veto, 
o projeto e os apontamentos 
dos parlamentares serão 
novamente analisados pelo 
Executivo, que terá um pra-
zo de até sessenta dias para 
decidir se a proposta será 
sancionada.

Foto: Arquivo Atos
aprovada por unanimidade 
pelo Legislativo, porém, aca-
bou vetada no dia seguinte 
por Isael.

De acordo com o parecer 
do prefeito, a proposta é 
inconstitucional e apresenta 
vício formal de iniciativa (lei 
que deveria ser criada pelo 
Executivo). A justificativa 
do veto destacou ainda que 
o projeto “culmina em obri-
gações e, consequentemente, 
aumento de despesas”.

Mas durante a última ses-
são de 2017, realizada no 
dia 18, o veto de Isael só foi 
seguido pelo vereador Felipe 
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Rafael Rodrigues
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
continuará à frente da San-
ta Casa de Misericórdia em 
2018, contrariando o recen-
te anúncio do prefeito Thales 
Gabriel Fonseca (SD) de que 
a intervenção do hospital 
encerraria no final de 2017. 
A manutenção da interven-
ção, projeto do Executivo, foi 
votada na última terça-feira, 
em sessão extraordinária da 
Câmara.

Os vereadores, todos da 
base aliada do prefeito, vo-
taram favoravelmente ao 
projeto. Foram oito votos 
para manter a Prefeitura à 
frente da Santa Casa. Paulo 
Vieira (PR) e Maria Divina 
(PV) não estavam presentes.

Até a semana da votação, 
a expectativa era que a atual 
administração entregasse o 
hospital para Irmandade, 
pertencente à Diocese de 
Lorena, que ao longo dos 
anos foi a responsável pelo 
gerenciamento. Em entrevis-
ta ao Jornal Atos, no inicio 
de dezembro, o prefeito 
havia mencionado que a 
intervenção na Santa Casa 
seria encerrada até o final 
do mês. Após quase um ano 
de mandato, a expectativa 
para 2018 é de que a gestão 
seja compartilhada entre 
Executivo e Irmandade.

Mas contrariando a pró-
pria declaração, Fonseca 
disse após a prorrogação 
da intervenção que a me-
dida foi tomada para evitar 
um colapso financeiro do 
hospital no início do ano. 
“Estamos preocupados com 
as festas de fim de ano, e se 
não tivéssemos prorrogado 
a intervenção, correríamos 
o risco de arcar com todas 
as contas da Santa Casa, o 
que dificultaria não só o pa-
gamento de colaboradores 
e médicos, mas também a 
compra de insumos e servi-
ços necessários”.

O prefeito disse ainda que 
a decisão foi tomada porque 
a própria Irmandade não se 
organizou estruturalmente 
para assumir o hospital. 
“Decidimos prorrogar a in-
tervenção com a autorização 
dos vereadores, em sessão 
extraordinária, porque não 
foi possível uma eleição da 
mesa diretora da irmandade, 
que seria um ponto impor-
tante para eles reassumirem 
o hospital”.

A intervenção da Santa 
Casa de Cruzeiro completou 
três anos em agosto. A de-
cisão foi tomada em 2014, 
quando o então prefeito 
Rafic Simão (PMDB), que 
ocupava o lugar da afastada 
Ana Karin (PRB), implantou 
a intervenção municipal no 
atendimento. 

Após uma série de para-
lisações, crise financeira e 
previsões não cumpridas 
de desintervenção, 2017 
se encerra com um balanço 
estabilizado, segundo o chefe 
do Executivo. “Iniciamos o 
mandato com a intervenção 
na Santa Casa, e a nossa in-
tenção era que durante os 12 
meses do primeiro ano nós 

fizéssemos a desintervenção. 
E assim está sendo feito”.

Para Fonseca, o ano foi 
um período para recuperar 
a credibilidade junto à po-
pulação. A cidade voltou a 
atender os municípios do 
Vale Histórico e não regis-

trou as recorrentes paralisa-
ções de médicos e servidores 
durante todo o primeiro ano 
de mandato. “A Saúde é um 
‘calcanhar de Aquiles’ para 
qualquer governo, e Cruzeiro 
não é diferente. Mas estamos 
tentando manter tanto a 

folha dos colaboradores do 
hospital em dia quanto a 
parte médica. A Santa Casa 
é a primeira porta para as 
cidades do Vale Histórico, e 
estamos atendendo” frisou.

A Santa Casa tem hoje uma 
dívida que gira em torno 

R$30 milhões. Já a dívida 
do Município com o hospi-
tal é de aproximadamente 
R$ 5 milhões, acumulada, 
segundo o prefeito, durante 
o governo Ana Karin. “A gen-
te manteve o convênio em 
dia neste ano, diferente da 

gestão anterior. Ao final da 
intervenção, vamos propor 
um parcelamento para custe-
ar mensalmente essa dívida 
frente ao hospital. Então a 
gente sai do hospital já com 
uma previsão de pagamento 
da dívida do passado”.

Intervenção continua na Santa Casa
Vereadores aprovam prorrogação de contrato e Prefeitura continua à frente do hospital em Cruzeiro
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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 Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – 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, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda

Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 
4 quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem 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 lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.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 apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 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 apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 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 – 
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. 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 uso-
capião fase f inal. 
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 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– 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., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 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 lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-

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, 

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. 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 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. 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 traba-
lhar sábado e do-
mingo 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-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 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

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo 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: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do 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 te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 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 Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de 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. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-
ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 

com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, 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 sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, 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, over-
lock industrial. Tele-
fone: 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. Telefo-
ne: 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 anti-
gas. 51 de artesana-
tos 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 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-
nas de lavar, gela-
deiras, freezer, visi-
ta grátis, aceitamos 
cartões. Telefone: 
99720-8989 oi 3108-
2606

zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala,  co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 


