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Após nove anos, Cachoeira Paulista espera 
entregar casas do CDHU em fevereiro
Depois de longa espera, mais vinte famílias podem ser beneficiadas em construções iniciadas em 2009

Jessica Prata
Cachoeira Paulista

Depois de quase nove anos 
do início da construção do 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São 
Paulo) do bairro São José, 
em Cachoeira Paulista, a Kin 
Engenharia, atual empresa 
responsável pela obra, tem 
previsão de finalizar mais vin-
te casas até o fim de fevereiro. 
O processo de construção das 
casas populares é alvo de polê-
micas e fonte de reclamações 
por parte de quem já mora lá. 

Ao todo, o complexo habita-
cional possui duzentas casas. 
Cinquenta já foram entregues 
à população, mas 150 imóveis 
ainda estão inacabados. Al-
gumas unidade chegaram a 
ser invadidas e usadas como 
ponto de tráfico de drogas, 
causando transtornos aos 
moradores, como mostrou 
reportagem publicada pelo 
Jornal Atos, em julho de 
2017, quando os moradores 
também reclamavam da falta 
de iluminação. 

A ansiedade de quem espera 
ter sua casa própria é grande 
e só tende a aumentar com 
o passar de tantos anos de 
expectativa. Na esperança 

de receber sua casa, Antônia 
dos Santos, 73 anos, contou 
que aguarda desde o governo 

do ex-prefeito Fabiano Viei-
ra (PTB). “Há muito tempo 
espero minha casa. Moro de 

aluguel com a minha filha e 
recebo ajuda do governo pra 
sobreviver”.

Outra família que aguarda 
angustiada há 11 anos é a 
de Lilian Alves. “Moro com 

meu pai, pois me separei há 
uns anos atrás e não tive 
condições de pagar aluguel e 
sustentar meus filhos”.

Novela – Após contratos 
rescindidos e períodos de 
estagnação nas obras, o 
gerente regional do CDHU, 
Francisco Assis Vieira, o 
Tchesco, garantiu a finaliza-
ção e a entrega de todas as 
casas, ainda nesse primeiro 
semestre de 2018. “O Edson 
está acompanhando de perto 
e pretende terminar tudo, já 
entregar para as famílias e 
evitar invasões”. 

Em junho de 2017, a prefei-
tura de Cachoeira Paulista ha-
via informado que pretendia 
entregar as casas populares 
ainda naquele ano, mas uma 
nova previsão foi estabelecida.

Em junho do ano passado, o 
Jornal Atos flagrou unidades 
do residencial em condições 
irregulares, além de reclama-
ções dos funcionários devido 
à falta de pagamento.

As casas têm 48m² de área 
construída e contam com dois 
dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro.

A construção das moradias 
populares, que tem um in-
vestimento de R$ 9 milhões, 
chegou a ser usada como 
moradia improvisada.
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Casas inacabadas do CDHU; local, que é alvo de críticas e denúncias, teve obra retomada e previsão de entrega de vinte unidades em fevereiro

ÔNIBUS MAIS CARO...  Quem utiliza ônibus intermunicipal paga mais caro 
desde a última terça-feira. A secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos 
colocou em prática o aumento de 4,42%, inferior ao de 2017, que foi de 6,81%. De 
acordo com a secretaria, o aumento de 12% no combustível foi o que mais pesou 
na composição do reajuste, que levou em conta também a elevação do custo da 
mão de obra (entre 4% e 4,5%), custo da aquisição de novos veículos (5%), além 
da inflação acumulada no período. Pág. 3
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Vagas abertas para a Educação 
de Jovens e Adultos em Lorena

Da Redação
Lorena

Lorena abriu inscrições 
para o EJA (Educação de 
Jovens e Adultos). As vagas 
são para jovens com idade 
superior a 15 anos, que não 
concluíram o Ensino Funda-
mental. Os interessados de-

verão comparecer ao prédio 
do Ciejap (Centro Integrado 
de Educação de Jovens e 
Adultos e Profissionais) Mil-
ton Balerine.

Para concluir a inscrição 
no EJA 1, o candidato deve-
rá comparecer munido de 
duas fotos 3x4; RG (original 
e cópia); cópia da certidão 

de nascimento; declaração 
ou histórico escolar e, se 
menor de idade, deve es-
tar acompanhado de um 
responsável.

A escola Milton Balerine 
funciona de segunda à sex-
ta-feira, das 8h às 17h, na 
avenida São José, nº 150, 
na Vila Buck.

Cras de Potim tem inscrições 
abertas para oficinas gratuitas

Da Redação 
Potim

Potim abriu inscrições para 
as oficinas gratuitas do Cras 
(Centro de Referência de 
Assistência Social). As vagas 
são limitadas e tem início no 
próximo dia 5.

Para áreas em serviço de 
convivência, com vagas à 
participantes de 6 a 17 anos 
estão disponíveis cursos de 
artesanato em feltro, arte-
sanato em biscuit, teatro, 
música (flauta, violão e canto 

coral), esporte e capoeira. Já 
para oficina de Preparação 
para o Mercado de Trabalho 
é aberto à participantes de 
13 a 17 anos.

Oficinas para maiores de 18 
anos estão disponíveis para 
manicure, pintura em tecido, 
bordado, tricô e crochê, corte 
e costura, feltro, hidroginás-
tica (com encaminhamento 
médico) e capoterapia. Para 
serviço de convivência as 
vagas são para participantes 
a partir de sessenta anos 
para ginástica adaptada, 

vôlei adaptado, capotera-
pia, hidroginástica, dança 
e pintura em tecido, todos 
sendo necessário apresen-
tar atestado médico. 

Os interessados devem 
comparecer ao Cras, na rua 
Antônio de Oliveira Portes, 
nº 338, no Centro, munidos 
de documentos como cópia 
do RG, CPF e comprovante 
de endereço. O Cras fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h. Mais 
informações pelo telefone 
3112-1603.
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Bastidores da Política
O que muitos querem saber

Caso o candidato do PMDB a pre-
feito de Guaratinguetá nas eleições 
passadas tivesse ganho, qual seria o posi-
cionamento do vereador Ney Carteiro? A 
julgar sobre atuação  do edil em seus dois 
mandatos, bem ao estilo: “se há governo 
‘yo soy’ contra”, a curiosidade impera...

Carta marcada
Em ano eleitoral no País, o clima 

de campanha para presidentes de câ-
maras nas cidades da região, não foge 
à regra. Em Guara o bicho tá pegando. 
Depois que ‘alguém’, supostamente o 
PMDB, prometeu apoio do Marcelo da 
Santa Causa, perceberam nitidamente 
o discurso contraditório do Fabrício 
da Aeronáutica em busca da indicação 
dos peemedebistas, atropelando o Ney 
Carteiro, que também quer. Tem gente 
apostando que o ‘reino’ está dividido....

Mamão com açúcar 
Cresce a movimentação nos basti-

dores da Câmara de Canas em torno da 
eleição da próxima presidência. Com 
direito à reeleição, Recelly Isalino bus-
ca se garantir contra as articulações do 
vereador Laerte Zanin (PSDB), com 
um certo perigo, pelo fato de transitar 
no espaço do governo municipal. Outro 
suposto concorrente é o De, do PTB, 
que age no distanciamento da oposição, 
que possivelmente manterá candidatura 
apenas para não votar num governista.

Caso de Polícia 
O bate-boca do Padre Reginaldo con-

tra a esposa do vereador Marcos Evange-
lista acabou virando histórico de Boletim 
de Ocorrência. A confusão que tomou 
conta dos corredores da municipalidade 

de Guará está movimentando o mercado 
de apostas na Praça Conselheiro!!!

Vítimas do sistema
Que pese as complicações que todos 

prefeitos passam, geralmente até cinco 
anos após cumprirem seus mandatos, a 
quantidade de processos e ações que a 
dupla Paulo Neme e Marcelo Bustaman-
te tem enfrentado na Justiça, superou 
o ranking dos mais requisitados. De 
acordo com Bustamante, responder so-
bre questões pontuais do mandato já era 
esperado e previsto, porém se defender 
de situações provocaras por ‘sombras’ 
que atuaram na administração sem dei-
xar digitais em suas manobras, é parte 
mais traumática. 

Paga pra ser feliz
Não é apenas os funcionários da Saú-

de  de Cachoeira Paulista que estão sem 
receber na Prefeitura, os da Educação 
também. A denúncia da falta de cum-
primento dos direitos de quem saiu de 
férias neste final e início de ano, chegou 
aos ‘quatro cantos’ da cidade e ganhou 
as rodas políticas, onde as opiniões se 
dividem. Um número significativo de 
pessoas acredita que o prefeito Edson 
Mota não tem capacidade administrativa 
para o Executivo; em contrapartida a 
minoria ancorada no fluxo de favores 
e benevolências do sistema, acha ele o 
‘máximo’. Durmam com este barulho...

Educação ao alcance
O vereador Maurinho Fradique 

foi um dos convidados especiais do 
diretor da Univesp, Professor Ricardo 
Bocalon, para o encontro do vice-go-
vernador do Estado, Márcio França, 
com prefeitos e secretários para tratar 

do início do ano letivo da Universidade 
a distância, implantada em muitas cida-
des, dentre as quais Lorena faz parte. O 
encontro ocorreu nesta terça-feira, em 
São Paulo, com finalidade de inteirar 
os gestores sobre os procedimentos 
práticos da nova realidade educacional 
nos municípios.

Segurança 
O vereador Felipe César, em sua 

insistência para expansão do monitora-
mento nas entradas de Pindamonhanga-
ba, reivindicou o benefício mais uma vez 
ao prefeito Isael Domingues, que está 
viabilizando entendimentos para agregar 
a central do COE (que já monitora as vias 
centrais da cidade) às imagens colhidas 
das câmeras dos estabelecimento e resi-
dências. Na visão do vereador, a insta-
lação das câmeras nos acessos à cidade 
implementaria o sistema de vigilância 
com a redução garantida dos índices de 
violência.

Não convidem
...para a mesma picanha - a verea-

dora Analice e o presidente da Câmara 
de Aparecida, Marcelo Marcondes, 
principalmente se o assunto for o tempo 
de pronunciamento na tribuna durante 
a sessão.

Por mera desconfiança...
...enquanto Executivo e Legislativo 

de Potim divergem sobre a terceirização 
da água, a população segue na certeza 
do prejuízo. Considerando os que ali-
mentam o comércio de água em galões, 
em detrimento da maioria que por falta 
de recursos e opção tem que abrir as 
torneiras com a certeza da má qualidade 
e do cheiro ruím do precioso líquido...

Isael planeja enxugar folha salarial em até 
R$ 11 milhões com demissões voluntárias
Proposta de PDV busca convencer cerca de 160 servidores; programa é apresentado ao Sindicato

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com o objetivo de enxugar 
a folha salarial em até R$ 11 
milhões ao ano, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba apre-
sentou na última semana 
os detalhes do PDV (Plano 
de Demissão Voluntária) 
ao Sindicato dos Servidores 
Municipais. A proposta, que 
deverá ser lançada ainda no 
primeiro semestre do ano, 
busca convencer cerca de 

160 funcionários, já aposen-
tados, a deixarem de exercer 
os cargos.

De acordo com o Exe-
cutivo, a iniciativa almeja 
reduzir os gastos da folha 
de pagamento, que chega 
anualmente a cerca de 
R$201 milhões, de 51,7% 
para 48% da receita.

A ação é considerada es-
sencial para equilibrar as 
contas do Município, já que 
a despesa com pessoal está 
0,4% acima do limite consi-

derado prudencial pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
A situação impede a aber-
tura de concursos públicos, 
para a contratação de novos 
servidores.

Além do secretário de Ad-
ministração, Fabrício Augus-
to Pereira, e do diretor de 
Recursos Humanos, Thiago 
Vieira, a reunião realizada 
no último dia 9 contou com 
a presença do presidente 
Sindicato dos Servidores 
Municipais, Daniel Ramos.

Segundo Pereira, o prin-
cipal benefício que será 
concedido aos trabalhadores 
que aderirem ao PDV, será o 
recebimento do pagamento 
de um salário base acrescido 
dos adicionais fixos para 
cada ano trabalhado, num 
teto de dez salários.

Já o prefeito Isael Do-
mingues (PR) ressaltou a 
importância da medida. “O 
plano é algo lícito e parti-
cipa somente quem quiser. 
De forma alguma nossos 

colaboradores serão pres-
sionados a aderirem à pro-
posta. Estamos otimistas e 
acreditamos que, devido aos 
benefícios que estão sendo 
oferecidos, contaremos com 
uma boa adesão, refletindo 
numa redução da nossa 
folha salarial”.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em con-
tato com o presidente do 
Sindicato dos Servidores 
Municipais, Daniel Ramos, 
mas ele não foi localizado 

para comentar a reunião. 
Durante entrevista para 

o site de notícias “G1”, no 
último dia 15, o sindicalista 
mostrou-se favorável à pro-
posta, mas cobrou que ela 
seja estendida aos outros 
servidores.

A expectativa do Executivo 
é que o projeto do PDV seja 
encaminhado à Câmara até 
o fim do mês. Caso a propos-
ta seja aprovada, os interes-
sados terão até noventa dias 
para aderi-la.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017 PROC. Nº 539/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição de pneus, câmaras e protetores novos para 
a Frota Municipal
CONTRATADA: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 22.713.728/0001-01
VENCEDORA DOS ITENS: 26,29,30,32,38,77,78,79,80,81,84,86,87,90,91,92,93,103.
VALOR TOTAL: R$ 50.950,00 (CINQUENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)
CONTRATADA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 9,13,19,23,25,31,33,43,72,102.
VALOR TOTAL: R$ 108.596,84 (cento e oito mil quinhentos e noventa e seis reais e 
oitenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017 PROC. Nº 569/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preço para aquisição de tiras reagentes para detecção de glicose 
no sangue.
CONTRATADA: VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS EIRELI - EPP
CNPJ: 04.760.814/0001-85
VENCEDORA DO ITEM: 2.
VALOR TOTAL: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2017 PROC. Nº 540/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para a aquisição de materiais para o Laboratório de
Análises Clínicas.
CONTRATADA: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.647.935/0001-64
VENCEDORA DO ITEM: 29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,139,141,143,145.
VALOR TOTAL: R$ 58.307,56 (cinquenta e oito mil trezentos e sete reais e cinquenta e 
seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº110/17 PROCESSO Nº 540/17.

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de EXTRATO DE
CONTRATO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “DATA DA ASSINATURA:
17/01/2017”, leia-se “DATA DA ASSINATURA: 17/01/2018”. O restante permanece 
inalterado.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC: 7721/2017

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de EXTRATO DE
CONTRATO do processo licitatório acima referido, onde lê-se “DATA DA ASSINATURA:
17/01/2017”, leia-se “DATA DA ASSINATURA: 17/01/2018”. O restante permanece 
inalterado.

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Cunha tiveram seu funcionamento prejudicado de 
14/01/2018 às 17h24 até 15/01/2018 às 10h13. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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Juliana Aguilera
Aparecida

A criação do voucher do tu-
rismo, uma taxa para o turis-
ta que visita e se hospeda em 
hotéis de Aparecida, em 2017 
foi recebida com críticas e 
gerou polêmica no setor. 
Na busca de consenso pela 
aprovação, o projeto sofreu 
alterações, como a cláusula 
que tornou a tarifa faculta-
tiva. Mas a nova mudança 
divide opiniões de turistas e 
hoteleiros, que temem perder 
hóspedes.

Segundo o diretor-geral 
legislativo da Câmara de Apa-
recida, José Geraldo de Souza, 
a votação do projeto, que 
era prevista para 2017, foi 
adiada para 2018, pois não 
houve parecer das comissões. 
Souza afirmou que ainda não 
há previsão de votação, pois a 
Câmara está em recesso, mas 
que já teve aceite de diversos 
proprietários de hotéis da 
cidade.

Entre os turistas, a nova 
taxa é aceita por alguns, 
mas rejeitada por outros. 
A analista contábil Jéssica 
Carvalho visita Aparecida nas 
festividades de Natal há vinte 
anos e acredita que o turista 
sofrerá com o novo imposto. 
“A maioria que visita Apareci-
da são pessoas bem simples, 
que juntam o ano inteiro para 
vir visitar a Santa”, lembrou 
Jéssica, que não gostaria de 
pagar a taxa. “Aparecida é 
uma cidade turística só de-
pois de ser uma cidade da fé 
do povo. Então o turista vem 
por causa da fé e isso seria 
imoral e cruel”, criticou.

A analista disse ainda que 
viu uma queda no movi-
mento da cidade em 2017, 
quando passava por lugares 

que antes eram muito movi-
mentados, como a feira de 
ambulantes.

Ela acredita que se o turista 
tiver que pagar pela taxa, 
tentará cortar outros tipos 
de gastos. “Por exemplo, ele 
vai pagar a taxa para o hotel. 
Se ele pagasse pra ir em al-
guma outra coisa ou à feira, 
comprar lembranças, já não 
vai mais”.

Ponto positivo – Turis-
tas citaram o atendimento 
que recebem em lojas e a 
sinalização das ruas como 
pontos positivos na cidade. 
A aposentada Tina Ribeiro 
já viajou diversas vezes de 

Belford Roxo-RJ a Apareci-
da e, no início de janeiro, 
esteve novamente na cidade 
com a família. “Minha irmã 
e sobrinha, que vieram de 
Santarém, no Pará, acharam 
o atendimento melhor do que 
do Rio de Janeiro”, comentou.

A aposentada concorda 
com a taxa, mas gostaria que 
mostrassem onde o investi-
mento é feito. Ela afirmou que 
gostaria de ver melhorias em 
serviços como a locomoção.

Outro pedido feito por 
turistas foi da melhoria em 
espaços públicos para ôni-
bus. Edson do Espírito Santo 
trabalha com fretados de 

Curitiba-PR e região metro-
politana para Aparecida há 
nove anos. “No meu caso, 
queria que liberassem o Pátio 
da Basílica pra gente dar em-
barque e já sair. Também um 
estacionamento que a gente 
pudesse dar embarque para 
o pessoal, ou até na frente do 
hotel. Queria que os guardas 
de trânsito ficassem organi-
zando e tivessem um pouco 
de paciência”, listou.

Edson contou que enfrenta 
uma relação difícil com os 
guardas da cidade. “Eles vêm 
a gente como um vilão. O 
pessoal que vai lá, a primei-
ra coisa que querem fazer 

é jogar multa, dizem ‘não, 
não pode ficar aqui, tem que 
sair’. Mas a gente tem que dar 
embarque pro pessoal, tem 
gente idosa (sic)”.

Ele afirmou que não vê pro-
blema na taxa de R$ 3 diária 
para a manutenção do setor 
e acredita que o romeiro 
também não sofrerá com ela, 
pois o valor não é muito alto.

Quem não concorda muito 
com a taxa são os hoteleiros 
da cidade, que não quiseram 
se identificar, por medo de 
represália. Eles afirmaram 
à reportagem do Atos que a 
taxa pode diminuir o núme-
ro de turistas. Além disso, 

acreditam que o turista vai 
sempre optar por não pagar 
a tarifa, caso o projeto seja 
aprovado com a cláusula 
adicionada.

Procurada pela reporta-
gem, a secretaria de Turismo 
de Aparecida preferiu não 
responder sobre como o valor 
arrecadado com o voucher 
será investido ou o modo que 
pretendem divulgar sobre 
a nova taxa para turista e 
hoteleiros.

Colocado em votação no 
final de 2017, a Câmara re-
cebeu grande participação 
popular na sessão que dis-
cutiu o projeto. O documento 
havia sido encaminhado em 
maio, mas acabou retirado 
de pauta.

Em entrevista ao Jornal 
Atos no início de janeiro, o 
secretário de Administração 
de Aparecida, Domingos Léo 
Monteiro, defendeu a criação 
da taxa. “É uma proposta 
viável e legal. Sob o ponto 
de vista jurídico, o entendi-
mento da Prefeitura é que 
pode ser aplicada. Até com 
as discussões que fizemos 
com as classes envolvidas, 
fizemos debates e ajustes no 
documento. Quanto ao reen-
vio, não posso dizer, será uma 
decisão apenas do prefeito”, 
concluiu.

Aparecida recebe, em mé-
dia, 12 milhões de visitantes 
por ano. Em 2017 o número 
de turistas que visitaram a ci-
dade ultrapassou a marca de 
13 milhões. No ano passado 
o município recebeu um mo-
numento de 50 metros de al-
tura, que deve ser o principal 
ponto de visitação turística 
fora do Santuário Nacional. A 
projeção é de que neste ano 
a marca se mantenha acima 
dos 13 milhões de turistas.

Taxa facultativa de turismo divide 
opinião de romeiros em Aparecida
Projeto de lei ainda não entrou em vigor; Legislativo pretende votar proposta ainda este ano

Rua central de Aparecida, que conta com hotéis e pousadas; cidade debate criação da taxa do turismo

Foto: Juliana Aguilera

Tarifas de ônibus intermunicipais tem aumento de 4,42%
Aumento nos valores de passagens entrou em vigor 
na última terça-feira; índice é menor que 2017

Jéssica Dias
Região

Quem utiliza ônibus inter-
municipal paga mais caro 
desde a última terça-feira. 
A secretaria de Estado dos 
Transportes Metropolitanos 
colocou em prática o aumen-
to de 4,42%, inferior ao de 
2017, que foi de 6,81%.

De acordo com a secretaria, 
o aumento de 12% no com-
bustível foi o que mais pesou 
na composição do reajuste, 
que levou em conta também 
a elevação do custo da mão 
de obra (entre 4% e 4,5%), 
custo da aquisição de novos 
veículos (5%), além da infla-

ção acumulada no período.
A funcionária da Santa 

Casa de Lorena, Rosa Helena 
Maria da Silva, 38 anos, mora 
em Piquete e pega ônibus 
todo dia para trabalhar. Ela 
contou a dificuldade com os 
horários. “Precisava de mais 
linhas, principalmente na 
parte da manhã. As vezes 
fica muita gente no ponto. 
Depois das 18h, umas 19h 
mais ou menos acaba o con-
gestionamento, aí dá uma 
aliviada (sic)”.

Tamires dos Santos, 29 
anos, mora em Canas e 
contou sobre a demora no 
transporte. “Demora muito, 
agora que aumentou o valor, 

piorou, as vezes vai muito 
cheio, fica até em pé, tem a 
área de preferência, mas de 
preferência mesmo não tem 
nada, a gente espera bastante 
horas para nada. Tem que 
melhorar bastante”.

Os valores, que variam de 
acordo com a extensão da 
linha podem ser consultados 
no site da EMTU (Empresas 
Metropolitanas de Transpor-
tes Urbanos), o emtu.sp.gov.
br. A alteração podem ser 
conferidas como a tarifa en-
tre Lorena e Cachoeira Pau-
lista, que saltou de R$ 3,85 
para R$ 4,15 e entre Lorena 
e São José dos Campos, que 
passou a ser de R$ 31,30.

Ônibus que faz a linha Cachoeira-Lorena, com a nova tarifa de R$ 4,15; aumento vale desde terça-feira

Foto: Jéssica Dias
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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 

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

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. 

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-

no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem.  Tra tar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
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 


