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Vacinação contra a febre amarela segue em todo estado até o dia 16

O prefeito Marcus Soliva cumprimenta o governador Geraldo Alckmin; Estado assina regularizações

Alckmin assina regularização de bairros em Guaratinguetá

Prorrogada vacinação 
contra febre amarela

Mais de 130 famílias recebem títulos regulares; Chácaras Agrícolas foi confirmada e será próximo bairro aprovado

Baixa adesão preocupa autoridades; Cunha registra nova suspeita

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin (PSDB), 
passou por Guaratinguetá 
nesta semana e assinou três 
decretos importantes para o 
município. A prioridade de 
sua visita era a regulariza-
ção do bairro São Sebastião, 
que fica na zona rural. Fo-
ram entregues 138 títulos 
aos moradores. No fim do 
discurso, Alckmin também 
confirmou a regularização 
das Chácaras Agrícolas, com 
outros trezentos títulos.

Além do governador, o 
coordenador do programa 
Cidade Legal, da secretaria 
de Estado da Habitação, 
Geninho Zuliani, também 
participou da cerimônia na 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves. Os primeiros títulos 
foram entregues durante a 
própria cerimônia. Após a so-
lenidade, Alckmin concedeu 
entrevista coletiva e confir-

mou novas aprovações. “Em 
mais um mês será a Chácaras 
Agrícolas, bairro bem maior, 
com trezentas famílias com 
a sua documentação tam-
bém regularizada”, contou 
Alckmin. 

Além das Chácaras Agríco-
las, outros 45 bairros aguar-
dam pelo aval do Estado de 
São Paulo para serem regula-
rizados. Uma das alternativas 
é o programa Cidade Legal, 
que tem como objetivo acele-
rar e desburocratizar toda a 
tramitação necessária.

O governador foi ques-
tionado sobre a demora. 
“É caro. Uma pessoa, se for 
contratar um advogado, 
topógrafo, agrimensor vai 
gastar quase R$ 4 mil. Nós 
fazemos de graça, claro que 
também nos custa, mas bem 
menos, porque nós fazemos 
uma parceria com as prefei-
turas”, respondeu Alckmin, 
após ressaltar que Guara-
tinguetá tem outros bairros 
na fila de espera pela devida 

regularização.
Região – Pindamonhanga-

ba também regularizou dois 
bairros. O município confir-
mou o processo nos bairros 
Goiabal e Jardim Princesa 
(antigo Mossoró), que foram 
regularizados nesta semana. 
Para agilizar o processo, a 
prefeitura usou mecanismos 
municipais. “Demos início a 
essas regiões e vamos, na 
medida do possível, fazer o 
cadastramento das famílias. 
Depois existe a parte topo-
gráfica e legal para a gente 
registrar”, revelou o secre-
tário de Habitação, Marcus 
Vinícius Faria.

Em Pindamonhangaba 
são 21 áreas que aguardam 
a regularização, como o 
Núcleo do Ribeirão Grande, 
Mandu e o loteamento Ka-
rina / Ramos. A intenção da 
Prefeitura é dar agilidade 
aos documentos para que até 
2020 todos os bairros sejam 
aprovados e estejam prestes 
a serem regularizados.

Foto: Leandro Oliveira

Leandro Oliveira
Da Região

A baixa procura levou à 
prorrogação da campanha de 
vacinação contra a febre ama-
rela em todo o estado. A ação 
foi estendida até o próximo 
dia 16. Na região, a atenção é 
cada vez maior, impulsionado 
no último sábado, quando um 
macaco foi encontrado morto 
em Cunha, o segundo no mu-
nicípio somente neste ano. O 
animal foi encaminhado a um 
instituto para que seja feito 
laudo que vai indicar a causa 
da morte.

O veterinário que fez a ne-

cropsia no macaco suspeita 
que o animal tenha sido atro-
pelado, assim como o primei-
ro encontrado neste ano. A 
secretária de Saúde de Cunha, 
Bianca Andrade, garantiu que 
não haviam hematomas e 
escoriações no primata e, por 
isso, ele foi encaminhado ao 
laboratório Adolf Lutz. “Foi 
colhido o material necessário 
e enviado para análise. Sus-
peita-se de vítima de atrope-
lamento. É uma suspeita. No 
primeiro caso foi confirmado 
o atropelamento. Ele (macaco) 
não estava machucado, mas 
na necropsia haviam sinais de 
possível atropelamento”.

Outros dois macacos foram 

encontrados mortos na última 
semana na região. Em Guara-
tinguetá, o animal não tinha 
ferimentos ou hematomas 
pelo corpo e foi encaminha-
do para análise. O resultado 
deve sair nas próximas duas 
semanas. Já em Roseira, as 
patas do macaco tinham sinais 
de queimadura, o que pode 
indicar que ele morreu devido 
a um choque elétrico, já que foi 
achado próximo a um poste 
de energia.

Na região, apenas 47,6% da 
população se vacinou contra 
a febre amarela, segundo a se-
cretaria de Saúde do Estado de 
SP. A baixa adesão preocupa 
especialistas e o próprio setor 

estadual, que já prorrogou a 
campanha duas vezes.

Pindamonhangaba vacinou 
apenas 33 mil pessoas das 138 
mil que precisam receber a 
imunização. Já Guaratinguetá 
imunizou quase 28 mil pesso-
as, o que representa apenas 
29,1% do público alvo. Em 
Cunha, onde foram encontra-
dos dois macacos mortos em 
2018, 50% da população foi 
vacinada. 

A campanha vacinou até 
o final de fevereiro, 18.020 
pessoas em Lorena, sendo 
710 doses padrão e 17.310 
doses fracionadas de acordo 
com informações da Vigilância 
Epidemiológica.

Foto: Arquivo Atos
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DELIBERAÇÃO Nº 04/2.018
CONSELHO GESTOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

A Prefeitura Municipal de Lorena, através de seu Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas,

Considerando que foi apresentado requerimento da empresa Promulti Engenharia, Infraestrutura e Meio Ambiente 
Ltda., com solicitação de respostas de diversas indagações para realização do estudo e postergação de prazo de 
entrega dos estudos;

Considerando que o prazo concedido para a realização dos estudos objeto do chamamento público 01/2017, 
constou expressamente do Edital, e não foi objeto de questionamento pela empresa quando da apresentação do 
requerimento de autorização, e está fundamentado em suposta necessidade de acesso a informações que apenas 
foram solicitadas na última semana do prazo concedido para a apresentação dos estudos,

DELIBERA no sentido INDEFERIR o pedido de postergação de prazo formulado pela empresa Promulti Engenharia, 
Infraestrutura e Meio Ambiente Ltda.

Com efeito, a empresa autorizada solicita prorrogação de prazo para a apresentação dos estudos em razão da 
necessidade de disponibilização de uma série de informações relativas aos serviços, bem como na necessidade 
de realização de reunião com a Prefeitura e visita técnica aos locais de prestação dos serviços com representantes 
da Prefeitura e do atual prestador dos serviços.

Ocorre que a solicitação de tais informações pela empresa foi protocolada juntamente com o pedido de postergação 
do prazo de entrega dos estudos apenas no último dia 22 de fevereiro de 2018, já nos dias finais do prazo concedido 
para a sua realização, quando poderia, por exemplo ter acompanhado o próprio requerimento de autorização, dada 
a natureza e generalidade das informações solicitadas.

Ou seja, foram consumidos cerca de 2/3 do prazo inicialmente concedido para a realização dos estudos aparentemente 
sem qualquer desenvolvimento pela empresa, que apenas na última semana apresentou lista de informações para 
justificar pedido de ampliação do prazo.

Ademais disso, vale ressaltar que a maior parte das informações solicitadas é pública, como o plano de saneamento 
do Município, ou deveria ser obtida pela empresa autorizada com base em estudos próprios, razão de ser da 
opção da Prefeitura pela realização do chamamento público e autorização de empresas para realizar os estudos 
necessários à definição do melhor modelo de delegação da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos no Município.

As visitas técnicas e reuniões poderiam ter sido agendadas junto a Prefeitura já no início do prazo da autorização, 
assim como a solicitação das informações disponíveis na Prefeitura sobre os serviços.

Assim sendo, em razão da não demonstração pela empresa autorizada de que efetivamente cumpriu um cronograma 
mínimo de desenvolvimento dos estudos no prazo que lhe foi concedido incialmente, bem como da demora na 
apresentação da solicitação de informações, e na ausência de evidência de que a apresentação dos elementos de 
que dispõe a Prefeitura assegurariam a apresentação dos estudos de viabilidade em prazo razoável, entende-se 
não ser o caso de concessão do pedido de prorrogação do prazo incialmente concedido aos autorizados para a 
realização dos estudos, motivo pelo qual fica INDEFERIDO o pedido.

Publique-se.

Lorena, 28 de fevereiro de 2.018.
Elisângela Rodrigues

Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

Lucas Barbosa 
Pindamonhangaba 

Um convênio firmado na 
última segunda-feira entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Santa Casa de 
Misericórdia definiu que em 
até um mês será implantado 
o PSGO (Pronto Socorro de 
Ginecologia e Obstetrícia) na 
cidade. Através de um inves-
timento mensal de cerca de 
R$ 250 mil, a unidade tratará 
exclusivamente das gestantes 
e recém-nascidos atendidos 
pela rede municipal de saúde.  

Realizada no gabinete do 
prefeito Isael Domingues (PR), 
o ato de assinatura do con-
vênio foi acompanhado por 
representantes da Santa Casa, 
secretaria municipal de Saúde, 
Comus (Conselho Municipal de 
Saúde) e do Legislativo.

De acordo com a secretária 
de Saúde, Valéria Santos, a 
medida busca oferecer um 
tratamento diferenciado e 

mais humanizado às gestantes, 
que passarão a ser atendidas 
em um espaço exclusivo na 
Santa Casa, onde também se 
localizam a maternidade e a 
UTI Neonatal (Unidade de Tra-
tamento Intensivo). Além das 
mães, o PSGO também aten-
derá recém-nascidos de até 
28 dias de vida. “As tratativas 
com a Santa Casa  começaram 
no ano passado a pedido do 
prefeito Isael. Com este novo 
espaço, as gestantes não preci-
sarão mais passar pelo Pronto 
Socorro convencional, ondem 
corriam riscos de contraírem 
algum tipo de infecção”, afir-
mou Valéria.

Além de explicar que somen-
te serão atendidas as morado-
ras da cidade, a chefe da pasta 
deu ainda mais detalhes de 
como será o funcionamento 
da unidade. “Graças a este 
atendimento especializado, 
a equipe médica terá mais 
agilidade para cuidar das 
gestantes e os recém-nascidos, 
evitando complicações e até 
mesmo mortes. É importante 
destacar que haverá médicos 
de plantão 24 horas por dia”.

O prefeito Isael Domingues 
enfatizou que o espaço para 
atendimento exclusivo das 
gestantes era uma proposta 
que vinha desde o início de 
nossa gestão. “Vai somar aos 
nossos projetos de humani-
zação na Saúde. Com o novo 
Pronto Socorro, organizare-
mos o atendimento e com 
certeza salvaremos muitas 
vidas”.

O prefeito Isael Domingues participa de reunião que definiu implantação do Pronto Socorro para gestantes no sistema de saúde de Pinda 

Prefeito anuncia implantação
de PS para gestantes em Pinda
Unidade de saúde conta com investimento mensal de R$ 250 mil; Pronto 
Socorro de Ginecologia e Obstetrícia deve ser inaugurado em até um mês

Foto: Divulgação

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Adriano Aurélio dos Santos
Membro do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

Francisco Cordeiro Afonso
Membro do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

Marcos Aurélio de Souza Anjos
Membro do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

Wilinilton Portugal
Membro do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Bananal e Rancho Grande tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 02/03/2018 das 17h35 às 19h11. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Arapeí tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 02/03/2018 das 17h53 às 19h28. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Alta no número de casos registrados por estupros foi um dos destaques no levantamento do Estado de São Paulo, que incentiva denúncias

Vale registra aumento 
de estupros em janeiro
Região contabiliza 62 ocorrências; casos contra vítimas vulneráveis cresce para quase 10%

Lucas Barbosa
Regional

Dados divulgados pela se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado na última semana 
revelam que a RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) registrou em janeiro 
um aumento de 3% no número 
de casos de estupro, em com-
paração ao mesmo período 
do ano passado. Já o número 
de crimes cometidos contra 
vítimas vulneráveis (menores 
de 14 anos ou portadores de 
necessidades especiais) subiu 
quase 10%.

De acordo com o levanta-
mento, no primeiro mês de 
2018 a região contabilizou 
62 estupros, sendo 45 vulne-
ráveis. Já em janeiro de 2017, 
quando foram registradas 
sessenta ocorrências, o nú-
mero de vítimas vulneráveis 
foi de 41.

O número de casos preocupa 
as autoridades em relação à 
projeção para o restante de 
2018, já que o primeiro mês 
teve mais ocorrências do que 
o de 2017, ano que apresentou 
recorde com 625 registros. 

Na sub-região 4, que conta 
com oito municípios, Cruzeiro 
foi a que registrou o maior 
número de casos, totalizando 
dois registros. 

Já na sub-região 3, integrada 
por nove cidades, registraram 
estupros em janeiro Aparecida 
(1), Potim (1) e Lorena (1). 

Pindamonhangaba, que jun-
tamente com oito municípios 
faz parte da sub-região 2, re-
gistrou em janeiro quatro cri-
mes, sendo metade cometidos 
contra vítimas vulneráveis. No 
mesmo período de 2017, cinco 
moradoras foram violentadas. 
Quatro destes casos envolve-
ram menores de 14 anos ou 
portadores de necessidades 
especiais. 

Alerta – Uma cartilha edu-
cativa disponibilizada no site 
oficial do Governo Federal e 
distribuída no fim de 2016 
nas escolas da rede pública 
de ensino do País traz diversas 
dicas aos pais sobre a preven-
ção à violência sexual contra 
crianças e adolescentes.

Além de observar possí-
veis marcas de agressão pelo 
corpo dos menores de idade, 
os responsáveis devem ficar 
atentos a mudanças bruscas 
de comportamento. 

O documento aponta ainda 
que o abuso sexual é geralmen-
te praticado por uma pessoa 
com quem a criança ou ado-
lescente possui uma relação 
de confiança, e que participa 
do seu convívio.

Os interessados em consul-
tarem a cartilha devem clicar 
no banner “Campanha de 
Prevenção à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescen-
tes” no endereço eletrônico 
mpdft.mp.br.

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Regional 

Inaugurados na última 
semana, os 12 polos da Uni-
vesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo) no 
Vale do Paraíba começaram 
a atender cerca de 1,6 mil 
alunos. De forma gratuita, 
os estudantes receberão a 
formação em nível supe-
rior na modalidade de EAD 
(Educação a Distância) em 
diversos cursos de gradua-
ção e pós-graduação. 

Os polos da Univesp em 
Aparecida, Bom Jesus dos 
Perdões, Caçapava, Cachoei-
ra Paulista, Guaratinguetá, 
Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, 
Lorena, Paraibuna, Queluz 
e Santa Branca foram aber-
tos nesta semana. Com a 
ampliação do programa, o 
número de polos saltou para 
245 espalhados por todo o 
Estado.

Os aprovados no vesti-
bular realizado em 21 de 
janeiro, puderam optar pe-
los cursos de Engenharia da 
Computação, Engenharia de 

Apontado por Bocalon 
como um dos principais 
responsáveis pela chegada 
do polo em Lorena, inaugu-
rado na última quarta-feira 
na Escola Municipal Milton 
Ballerini, o vice-presidente 
da Câmara, Maurinho Fra-
dique (PTB), comemorou o 
sucesso da empreitada. “Foi 
uma luta incessante durante 
todo o ano passado, junto à 
secretaria estadual de Tec-
nologia e Desenvolvimento, 
em busca da implantação da 
Univesp em nossa cidade. 
É importante destacar a 
grande parceria que tive do 
prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB)”, lembrou o verea-
dor. “Este resultado positivo 
demonstra a importância 
do trabalho conjunto entre 
o Legislativo e Executivo. 
Certamente a chegada deste 
polo será um marco educa-
cional para a cidade”.

O prefeito comemorou a 
implantação da Univesp em 
Lorena, que investirá até 
R$ 200 mil na estrutura e 
compra de equipamentos 
eletrônicos, que já conta 

com a atuação das institui-
ções de ensino superior USP 
(Universidade de São Paulo), 
Unisal (Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo) e 
Unifatea (Centro Univer-
sitário Teresa D'Ávila).  “A 
chegada desta nova uni-
versidade demonstra ainda 
mais que Lorena está na 
vanguarda educacional no 
Vale do Paraíba. Além des-
tas renomadas faculdades, 
também contamos com uma 
excelente rede municipal e 
privada de ensino médio e 
infantil, que tornam o nosso 
município uma potência 
educacional na região”, 
destacou Marcondes.

Vagas – Das quase 1,6 mil 
oportunidades na região, as 
vagas foram divididas da 
seguinte maneira: Apare-
cida (150), Bom Jesus dos 
Perdões (100), Caçapava 
(200), Cachoeira Paulis-
ta (100), Guaratinguetá 
(200), Ilhabela (150), Jaca-
reí (200), Jambeiro (100), 
Lorena (150), Paraibuna 
(100), Queluz (100) e Santa 
Branca (100).

Região ganha 12 novas unidades da Univesp
Cerca de 1,6 mil estudantes do Vale ingressam no curso superior; aulas ocorrem à distância

Produção, Pedagogia e Tec-
nologia em Gestão Pública.

A instituição de ensino, 
criada em 2011, tem como 
objetivo oferecer oportu-
nidade para que jovens 
de baixa renda cursem o 
ensino superior. Além de 
acompanharem parte das 
aulas nos polos físicos, os 
alunos também estudam 
através de uma plataforma 
em AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem), onde 
acessam textos, vídeo-aulas, 
roteiros de aprendizagem, 
links para leituras na bi-
blioteca virtual e atividades 
sob orientação de um tutor 
online.

O diretor administrativo 
da Univesp, Ricardo Boca-
lon, explicou que em con-
trapartida à implantação 
dos polos, as prefeituras da 
região cederam os espaços 
físicos e os equipamentos 
eletrônicos necessários 
para a realização das aulas. 
“Sem dúvida, a formação em 
nível superior dará poten-
cial para que esses jovens 
tenham melhores condi-
ções de conseguirem uma 

boa colocação profissional. 
Estes novos polos foram 
possíveis graças ao esfor-
ço de diversos prefeitos e 

vereadores da região, que 
assim como nós, acreditam 
que a educação é o melhor 
caminho para mudar vidas”.

O prefeito Fábio Marcondes em entrega do polo de Lorena; Universidade Virtual de São Paulo inaugura 12 novos polos no Vale do Paraíba

Foto: Lucas Barbosa
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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 


