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Baixa adesão à 
campanha da 
febre amarela 
preocupa

Lorena tem último dia de inscrições 
para o Programa Time de Emprego

Da Redação 
Lorena

O Programa Time de Em-
prego de Lorena chega ao 
último de inscrições nesta 
sexta-feira. Para participar, 
o interessado deve fazer o 
cadastro no PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor) de Lorena, das 9h às 
16h. O programa tem como 
objetivo aprimorar conheci-
mentos e ampliar as possi-
bilidades na busca de novas 
oportunidades de trabalho.

De acordo com a Prefei-
tura, as atividades são de-
senvolvidas com o auxílio 
de um manual e tem como 
intuito oferecer um novo 
instrumento para enfren-
tar o mercado de trabalho, 
possibilitando a obtenção 
de um emprego compatível 
com suas habilidades e pre-
ferências. Proporcionando 
a oportunidade de identifi-

car, reconhecer, analisar e 
avaliar seus conhecimentos, 
habilidades e competências 
construídas ao longo de sua 
vida, tanto profissional quan-
to pessoal, assim como ela-
borar seu currículo, treinar 
para entrevistas, dinâmicas, 
redações e testes.

Nesta proposta, os traba-
lhadores formam um time, 
dão apoio mútuo na busca 
de emprego ou ocupação, 
trocam experiências por 
meio de treinamentos e vi-
vências, sob a orientação de 
um profissional habilitado.

As aulas têm início nesta 
sexta-feira, das 8h30 às 12h, 
na Casa da Cultura, na rua 
Viscondessa de Castro Lima, 
nº10, no Centro. O interes-
sado deve apresentar cópia 
do RG, CPF, comprovante de 
residência e escolaridade. O 
PAT fica na avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 211, no 
bairro Olaria. Material utilizado durante a qualificação do programa Time do Empreo; interessado em particiupar do sistema deve fazer o cadastro no PAT

Depois de morte de macaco, Silveiras amplia
ações de conscientização sobre febre amarela
Equipes de saúde percorrem zona rural; laudo sobre causa da morte deve ser revelado até o fim do mês

Lucas Barbosa
Silveiras

Depois de encontrar na 
última terça-feira um macaco 
morto na zona rural, a Prefei-
tura de Silveiras intensificou 
as ações de conscientização da 
população sobre a importân-
cia da vacinação contra a febre 
amarela. Enquanto aguarda o 
resultado da análise sobre a 
causa da morte do animal, o 
Município traçou um plano de 
medidas para tentar imunizar 
o maior número de moradores 
possíveis até o próximo dia 17.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Marlene Borges, 
o corpo do primata foi en-
contrado no bairro do Bom 
Jesus. Na sequência, ele foi 

encaminhado ao Instituto 
Adolfo Lutz, em Taubaté, para 
a realização de exames que 
identificarão se a causa do 
óbito foi a contaminação pelo 
vírus RNA, transmitido pelos 
mosquitos silvestres dos gêne-
ros Haemagogus e Sabethes. 
“O instituto nos comunicou 
que o resultado será informa-
do num   prazo de até 15 dias. 
Estamos muito apreensivos, 
já que a morte deste macaco 
causou muito medo na popu-
lação, principalmente a da 
zona rural. Estamos fazendo 
o possível para acalmá-los, já 
que ainda não foi confirmado 
que o animal morreu em de-
corrência de febra amarela”. 

Além de revelar que a pro-
cura pela vacina registrou um 

aumento considerável desde a 
última quarta-feira, Marlene 
apontou ainda quais ações 
passaram a ser desenvolvi-
das após o incidente. “Nossas 
equipes de saúde estão percor-
rendo todas as casas do Bom 
Jesus e Bairro dos Macacos 
com o objetivo de conscien-
tizar e vacinar as famílias da 
zona rural. Além disso, esta-
mos usando as redes sociais 
para divulgar que a campanha 
de vacinação ocorrerá até o 
próximo dia 17”. 

Campanha – Os moradores 
de Silveiras podem se vaci-
nar contra a febre amarela, 
de segunda à sexta-feira, na 
Unidade Mista de Saúde, no 
Centro, e as unidade dos ESF’s 
(Estratégia de Saúde da Famí-

lia) dos bairros do Macacos e 
Bom Jesus.

Suspeita de Potim – O caso 
suspeito de febre amarela, 
que aguardava resultado em 
Potim foi descartado nesta 
quinta-feira. A secretaria de 
Saúde de Aparecida informou 
que os exames sorológicos 
realizados no paciente, que 
estava internado na Santa 
Casa da cidade vizinha, des-
cartaram a possibilidade de 
infecção da doença ou ainda 

de dengue.
O exame apontou para ou-

tra doença, e o paciente já foi 
transferido para o Hospital 
Escola em Taubaté, onde fará 
todo o tratamento.

A campanha de vacinação 
contra a febre amarela em 
Aparecida continua em todas 
as EFS’s (Estratégia Saúde da 
Família) e no Cemof (Centro 
de Especialidades Médicas, 
Odontológicas e de Fisiotera-
pia), das 9h às 16h.

Apenas 23% dos mora-
dores do Vale do Paraíba 
foram vacinados contra 
a febre amarela, segundo 
dados divulgados pela se-
cretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo. A baixa adesão 
preocupa o Estado, já que 
a campanha se encerra no 
próximo dia 17. Somente na 
região de Taubaté a Bananal, 
o GVE (Grupo de Vigilância 
Epidemiológica do Estado) 
esperava fazer 900 mil do-
ses de vacina. 

Fotos: Divulgação Time do Emprego
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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Protestando contra o traba-
lho do Legislativo e de uma su-
posta lentidão na conclusão de 
três CEI’s (Comissão Especial 
de Inquérito) que investigam 
a gestão do prefeito de Pinda-
monhangaba, Isael Domingues 
(PR), um grupo de manifes-
tantes distribuiu pedaços de 
pizza durante a última sessão 
de Câmara. Os vereadores que 
presidem as comissões, Rafael 
Goffi (PSDB) e Roderley Miotto 
(PSDB) negaram que as inves-
tigações foram interrompidas.

Enquanto os parlamentares 
discutiam os projetos da or-

dem do dia, o presidente da 
Associação de Moradores dos 
Bairros Mombaça, Mariana e 
Campo Belo, Benedito José Mi-
randa, o Dito Bala, distribuiu 
fatias de pizza pelo plenário, 
representando a morosidade 
com que as denúncias esta-
riam sendo tratadas na Casa.  

Durante entrevista ao blog 
“Walter Magui em Foco”, Dito 
Bala explicou que além da 
demora na apuração das CEI's, 
o ato foi um protesto contra 
parte dos parlamentes em 
relação a falhas na fiscalização 
dos gastos do dinheiro público 
e falta de compromisso na bus-
ca por recursos ao município.

A primeira CEI contra a 

atual gestão municipal foi 
aberta em fevereiro do ano 
passado e apura indícios de 
conduta incompatível com a 
moralidade pública por parte 
do secretário de Gabinete, 
Fabiano Vanone. A comissão, 
presidida por Miotto, investi-
ga a veracidade de um áudio 
atribuído a Vanone, em que 
palavras de baixo calão são 
usadas para criticar a cidade, 
moradores e a classe política. 
O acusado chegou a publicar 
um vídeo afirmando que a 
sonora era falsa e fazia parte 
de “uma tática de política suja”.

Questionado sobre a mani-
festação da última segunda-
-feira, o presidente da comis-

são não criticou o protesto e 
justificou o atraso na emissão 
do parecer final sobre o caso, 
apontando desconfianças 
no trabalho executado pela 
empresa contratada pela Câ-
mara para analisar se o áudio 
pertence à Vanone. “Ela foi 
contratada por um valor muito 
baixo, e acredito que faltou 
consistência no trabalho do 
perito, que apontou que a voz 
não era do investigado. Esse 
parecer vai contra informa-
ções de fontes muito sérias. 
Procurei o delegado Vicente 
Lagioto, que tentará a autori-
zação para que a Polícia Civil 
pericie o áudio”.

Mioto comanda também a 

“CEI do Laboratório Munici-
pal”, aberta em julho de 2017, 
que investiga as condições 
que levaram a unidade pres-
tar um serviço deficitário à 
população. “Estou analisando 
cerca de seis mil páginas, 
já que investigo as decisões 
tomadas de 2008 até 2017. 
São muitos contratos, gastos 
e licitações que estão sendo 
profundamente verificadas. 
A população pode ter cer-
teza que estamos fazendo o 
possível para concluir o mais 
rápido possível, mas são casos 
complexos e que demandam 
um maior tempo”.

Já a terceira CEI contra 
Isael, que apura a legalidade 

e moralidade da cobrança 
extra do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano), foi 
aprovada no fim de agosto de 
2017, e tem como presidente 
Rafael Goffi. “Além da Pre-
feitura ter demorado quase 
dois meses para nos fornecer 
os documentos solicitados, 
tivemos que empregar muito 
tempo para realizar as oitivas, 
que contaram com relatos de 
funcionários desde a gestão do 
ex-prefeito João Ribeiro (sem 
partido). Dos três volumes de 
documentação, que contam 
com setecentas páginas, falta 
somente um para analisarmos. 
Acredito que o relatório final 
será apresentado até o fim 
do mês”.

O parlamentar comentou 
ainda a realização do protesto 
na última sessão. “Toda forma 
de manifestação é válida, e 
vivemos numa democracia. O 
que precisa ser esclarecido é o 
que está por trás disso. Já que 
quando falam que algo acaba 
em pizza, é porque alguma 
coisa não foi resolvida. E os 
manifestantes não explica-
ram isso, e sequer falaram ou 
pediram uma reunião com os 
vereadores”.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em contato 
com o presidente da Associa-
ção de Moradores dos Bairros 
Mombaça, Mariana e Campo 
Belo, Benedito José Miranda, 
mas ele não foi localizado para 
comentar o caso. 

Prazos – De acordo com o 
regimento interno da Câmara 
de Pindamonhangaba, as CEI’s 
tem prazo de até noventa dias 
de duração. Caso os traba-
lhos não sejam concluídos, a 
comissão pode ser renovada 
pelo prazo necessário para a 
conclusão das investigações.

Após “protesto da pizza”, Câmara 
de Pinda nega interrupção de CEI’s
Manifestantes questionam demora de entrega de relatórios finais das comissões; 
Roderley Miotto pede apoio da Polícia Civil para reanálise de áudio de Vanone

Protestos das pizzas na Câmara teve distribuição para quem acompanhou sessão e até vereador experimentando "prato da insatisfação"; parlamentares negam interrupção

Fotos: Reprodução Facebook

Mudança administrativa em Potim 
transforma diretorias em secretarias
Alteração pode elevar subsídios do primeiro escalão em mais de 
100%; salários médios devem saltar de R$ 2,5 mil para R$ 5,5 mil

A prefeita Erica Soler, que trabalha alterações na administração

Rafael Rodrigues
Potim

A primeira sessão ordinária 
da Câmara de Potim, realizada 
na noite desta última quarta-
-feira, foi marcada pela apro-
vação em segunda votação 
do projeto de lei do Executivo 
que reestrutura cargos na 
administração municipal. A 
cidade conta com secretarias 
e não mais diretorias.

A polêmica mudança co-
meçou a ser debatida no dia 
24 de janeiro, quando os 

parlamentares se reuniram 
em sessão extraordinária para 
votar em primeira discussão a 
proposta enviada pela Prefei-
tura. Nas duas oportunidades, 
a aprovação da matéria foi 
unânime.

O projeto gerou muita re-
percussão, já que com a mu-
dança na nomenclatura, os 
salários também serão altera-
dos. A princípio, a Prefeitura 
sugeriu reajuste de mais de 
100% nos subsídios, passando 
dos atuais R$ 2,5 mil para R$ 
5,5 mil. Para que a alteração 

dos valores seja possível, ou-
tro projeto deverá ser votado 
no próximo dia 21.

Em entrevista a uma emis-
sora de rádio da região, a pre-
feita Érica Soler (PR) explicou 
que a intenção no primeiro 
momento era de reestruturar 
os cargos dentro da adminis-
tração municipal, para que, 
posteriormente, sejam discu-
tidos os valores dos subsídios. 
“A proposta ainda não foi de 
alterar valores, apenas de mu-
dança de estrutura, passando 
de diretoria para secretaria. O 
que foi aprovado foi a mudan-
ça de nomes. Agora teremos 
que ter outro projeto para 
tratar dos salários”.

Sobre a polêmica salarial 
dos novos secretários, Soler 
argumentou que em gestões 
passadas, os subsídios pa-
gos aos diretores eram até 
maiores do que os R$ 5,5 mil 
propostos por ela. Segundo a 
prefeita, em administrações 
passadas, além dos salários, 
os diretores recebiam grati-
ficações elevando os valores. 

“O subsídio fixado é de 
R$2,5 mil, mas outros pre-
feitos usavam a gratificação 
para melhorar esse valor. Eles 
não atualizavam os salários, 
mas davam gratificações em 
excesso, tanto que a média sa-
larial variava entre R$ 7,8 mil 
a R$ 8 mil, bem acima do que 
estamos propondo”, revelou.

Com a mudança na nomen-
clatura, e possível alteração 
salarial, agora os responsáveis 
pelas pastas de Potim serão 
obrigados a ter especialização 
dentro da área de atuação. 
Durante a entrevista, Erica 

Soler deixou claro que mesmo 
sendo indicação política, será 
necessário que os futuros se-
cretários tenham no mínimo 
ensino superior dentro da 
área que pretendem coman-
dar.

O vereador Willian Amaral 
(PV) comentou que o projeto 
ganhou a simpatia de todos 
os parlamentares porque a 
partir de agora os secretários 
terão mais responsabilidade 
com as ações. “O entendi-
mento da Câmara é que essa 
necessidade dá um respaldo 
para o Executivo em algumas 
formas, porque o secretário 
é responsável pela sua pasta. 
Ele responde pela sua pasta 
com o prefeito, ou seja, se 
houver uma irregularidade 
ele responderá também sobre 
isso”.

Plano de Carreira – Desde o 
ano passado o funcionalismo 
público de Potim cobra da 
Prefeitura o plano de cargos 
e salários, devido ao corte 
das gratificações de vários 
servidores. A prefeita Erica 
Soler fez questão de dizer que 
a mudança de nomenclatura 
será base para que novas al-
terações sejam feitas dentro 
da administração, visando 
principalmente a regulariza-
ção dos servidores. “Tudo é 
uma sequência. Para fazer o 
plano de carreira é necessário 
o estudo de impacto da folha 
total. A primeira proposta foi 
fazer essa mudança, agora 
vamos fixar os salários dos 
secretários, depois vamos 
mudar o regime jurídico, 
fazendo a proposta para os 
funcionários”.

Foto: Arquivo Atos
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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 QUINTAS-
FEIRAS, 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

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Mulher procura atendimento para se imunizar contra febre amarela; campanha não tem conseguido adesão e já preocupa Governo do Estado

Bolsas serão ofertadas para cursos da modalidade de tecnologia, 
licenciatura e bacharelado nas áreas de biológicas, exatas e humanas

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, concederá 16 
bolsas de estudo para estu-
dantes de cursos de Ensino 
Superior presenciais e não 
presenciais reconhecidos 
pelo MEC (Ministério da Edu-
cação e Cultura). As bolsas 
serão ofertadas para cursos 
da modalidade de tecnologia, 
licenciatura e bacharelado 
nas áreas de biológicas, exa-
tas e humanas.

Os financiamentos acon-
tecerão de maneira inte-
gral no valor do curso, e as 
mensalidades serão pagas 
diretamente à instituição 
de ensino na qual o aluno 
é matriculado, durante 12 
meses e com possibilidade 
de renovação. Qualquer fa-
culdade do Vale do Paraíba 
aceitará as bolsas desde que 
o estudante resida em Pinda-
monhangaba há pelo menos 
48 meses. Ele deve ir para 
a faculdade e voltar para a 
cidade diariamente. Já foram 
concedidas bolsas para UNIP, 
Unisal, Faro e Unitau.

Os alunos interessados 
devem seguir os critérios, 
juntamente a relação de do-
cumentos, necessários para 
inscrição no processo de ava-
liação e seleção de concessão 
das bolsas que estão dispo-

níveis em edital publicado 
no site da Prefeitura. Entre 
os requisitos obrigatórios, 
estão: não possuir Ensino 
Superior Completo; ter sido 
aprovado no vestibular ou 
estar cursando o Ensino Su-
perior; ter estudado o ensino 
médio em escola pública ou 
ter sido bolsista integral na 
rede particular; ter um nú-
cleo familiar com renda “per 
capita” de até R$ 795,39.

Após análise dos documen-
tos entregues, os candidatos 
selecionados serão subme-
tidos a uma triagem social, 
através de visita domiciliar 
realizada pela equipe téc-
nica do Departamento de 
Assistência Social da Pre-
feitura.“Essa é uma forma 

do município conceder uma 
oportunidade a estudan-
tes que não têm condições 
de pagar uma faculdade, 
ou seja, que não têm uma 
renda suficientemente ra-
zoável para poder estudar 
o Ensino Superior e ter uma 
qualificação profissional”, 
comentou assistente social, 
Eliana Almeida.

As inscrições acontecerá 
nos próximos dias 22 e 23, 
das 8h às 16h, no setor de 
Protocolo da Prefeitura, na 
avenida Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, nº 1400, no 
bairro Alto do Cardoso. O 
resultado final será divulga-
do no site da Prefeitura no 
dia 27 de março. O site é o 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Percentual baixo de adesão à campanha 
contra febre amarela preocupa Estado

Prefeitura de Pinda dá 
bolsas de estudo para 
cursos de Ensino Superior

Apenas 15% da população de 
Guará foi vacinada; Aparecida e 
Potim não atingiram nem 20%

Serão 16 bolsas para cursos de tecnologia, licenciatura e 
bacharelado para todas as faculdades do Vale do Paraíba

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Apenas 23% dos mora-
dores do Vale do Paraíba 
foram vacinados contra 
a febre amarela, segundo 
dados divulgados pela se-
cretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo. A baixa adesão 
preocupa o Estado, já que 
a campanha se encerra no 
próximo dia 17.

Somente na região de 
Taubaté a Bananal, o GVE 
(Grupo de Vigilância Epide-
miológica do Estado) espera-
va fazer 900 mil doses de va-
cina. Porém, até o momento, 
foram feitas apenas 143 mil 
doses da imunização. 

“A expectativa era imu-
nizar, no Vale e no Litoral 
Norte, 2 milhões de mora-
dores, que compreenderiam 
37 municípios da região”, 
destacou a diretora da GVE, 
Renata Ferreira.

A preocupação da saúde 
estadual é que os morado-
res da região permaneçam 
temerosos com as possíveis 
reações no período pós-va-
cina. Em Potim, apenas 25% 
da população foi vacinada. 
Na vizinha Aparecida, o 
percentual é ainda mais 
baixo, não chega nem aos 
20%. Em Guaratinguetá os 
números informados pela 
Prefeitura, evidenciam que 
apenas 15% dos moradores 
foram vacinados. 

Para a GVE, a baixa pro-
cura pelas doses pode estar 
ocorrendo devido ao receio 
da população com as possí-
veis reações pós-vacina. “Nós 
acreditamos que isso aconte-
ce devido ao medo. Mas essa 
vacina é segura e os eventos 
adversos graves são muito 
raros. Apenas algumas pes-
soas podem desenvolver, e 
não a maioria da população”, 
esclareceu Renata.

O único método de se pre-
venir contra a febre amarela 
é por meio da vacinação. 
A preocupação do Estado 
com a região é grande, pois 
os casos confirmados da 

doença já chegaram ao Vale 
do Paraíba. De acordo com 
um balanço divulgado nesta 
semana, aproximadamente 
1 milhão de pessoas não 
foram vacinados até a última 

quinta-feira.
Contra o relógio, os muni-

cípios precisam convencer 
a população de receber as 
doses neste sábado, 17, ‘dia 
D’ da campanha e último 

dia de vacinação. É essen-
cial que quem ainda não se 
vacinou, procure o posto 
de vacinação mais próximo 
de sua casa para receber a 
imunização.

Fotos: Arquivo Atos

Fotos: Arquivo Atos
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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 


