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Prefeitura de Lorena anuncia investimento 
de R$ 5 milhões para conter alagamentos
Ação atende antiga reivindicação de seis bairros; obras devem ser iniciadas no segundo semestre

Lucas Barbosa
Lorena

Para evitar alagamentos e 
inundações que há décadas 
prejudicam centenas de 
famílias de Lorena, a Pre-
feitura anunciou na última 
quarta-feira que investirá 
R$ 5 milhões na realização 
de obras de macrodrenagem 
em 2018. A melhoria, que 
faz parte do Pcap (Progra-
ma de Captação de Águas 
Pluviais), beneficiará seis 
bairros.

Lançada pelo prefeito 
Fábio Marcondes (PSDB) 
em fevereiro de 2015, a 
primeira fase do Pcap, que 
contou com um investi-
mento municipal de R$ 2,5 
milhões, consistiu na reali-
zação de macrodrenagens 
e construção de galerias de 
águas pluviais em diversos 
pontos críticos do município 
como Bairro da Cruz, Parque 
Rodovias, Cabelinha e Cida-
de Industrial.

De acordo com o secretá-
rio de Obras e Planejamento 
Urbano, Marcos Anjos, na 
segunda fase da ação além 
de um novo trecho do Bair-
ro da Cruz, serão realizadas 
melhorias nos sistema de 
captação dos bairros Ce-

cap, Olaria, Vila Geny, Vila 
Nunes e Nova Lorena. “Abri-
remos o processo licitatório 
até abril, e a previsão é que 

as obras sejam iniciadas no 
segundo       semestre do 
ano. Acreditamos que após 
estes serviços conseguire-

mos eliminar os problemas 
de alagamentos nestes lo-
cais, trazendo tranquilidade 
para a população”.

Drama antigo – Ao con-
trário da maioria dos bra-
sileiros, a aproximação do 
fim do verão é motivo de 

comemoração para diversas 
famílias do Bairro da Cruz. 
No período, marcado por 
fortes chuvas, os moradores 
enfrentam os transtornos 
causados por alagamentos 
em diversos trechos.

Há quase três décadas 
vivendo no bairro, o auxiliar 
de serviços gerais Josué An-
tônio de Araújo, 59 anos, já 
perdeu as contas de quantas 
vezes foi obrigado a encarar 
as ruas inundadas para ir e 
voltar ao trabalho. “É qua-
se impossível passar pela 
praça Mário Covas, de tão 
alagada que fica por causa 
do riacho que transborda. 
Na rua Tenente Manoel 
Barbosa a água sobe tanto 
que não dá para enxergar 
a calçada. A Prefeitura tem 
vindo aqui, mas até agora 
não conseguiu dar um jeito 
nessa situação”.

A dona de casa, Cristina 
Maria Dias, 42 anos, descre-
veu os momentos de tensão 
que vive quando começa a 
chover no Bairro da Cruz. 
“É só ver o céu escurecendo 
que me dá um aperto no 
peito. A rua Amélia Pereira 
vira praticamente um rio, e 
a gente acaba ficando ilha-
do. Desde que sou criança 
convivo com esse problema”.

Rio que corta o Bairro da Cruz, em Lorena; período de fortes chuvas aumenta registros de inundações em região baixa do municípío 

Foto: Lucas Barbosa

Bairros rurais em Guará ganham 
infraestrutura para atrair turista

Da Redação
Guaratinguetá

Bairros como Gomeral, 
Pilões, Rocinha e Colônia 
do Piauí devem passar por 
reforma estrutural e visual 
para atender ao turismo re-
ligioso. “Teremos oratórios 
durante o caminho. Todos os 

estabelecimentos terão placas 
informativas e com dados 
sobre Guará, Aparecida, Frei 
Galvão. Além disso haverá a 
parte ambiental, com lixei-
ras, banco nos trechos e uma 
espécie de quiosque para que 
o caminhante possa dar uma 
pausa. Com isso, vamos ter um 
trecho mais acolhedor”, expli-

cou o secretário de Turismo, 
Felício Murade.

O secretário afirmou ainda 
que haverá colaboração com 
os moradores locais e hotéis, 
e a segurança será feita com 
monitoramento de câmeras 
e guaritas. Com maquete já 
feita, o primeiro portal a ser 
construído será o do Gomeral.

Frentistas são rendidos durante assalto a 
posto de combustíveis em Guaratinguetá

Funcionários de um posto 
de combustíveis viveram mo-
mentos de tensão na madru-
gada da última quarta-feira, 
em Guaratinguetá. O estabele-
cimento comercial, localizado 

frentistas, a dupla fugiu levan-
do cerca de R$ 250 do caixa.

Um inquérito policial foi 
aberto, mas os assaltantes 
não foram identificados até 
o momento.

no São Benedito foi alvo de 
assaltantes.

Segundo o boletim de ocor-
rência, dois criminosos arma-
dos anunciaram o assalto por 
volta da 1h. Após render os 
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PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/18 PROCESSO Nº 136/18

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de NOTA 
DE ABERTURA do processo licitatório acima referido, onde lê-se “16 DE MARÇO 
DE 2018”, leia-se “16 DE ABRIL DE 2018”. O restante permanece inalterado.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 017/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 01 (um) 
veículo tipo ambulância, adaptado, zero quilômetro, ano de 
fabricação e modelo não inferiores a 2018, para atendimento da 
Secretaria Municipal da Saúde do município, conforme Convênio 
nº 474/2017, Processo nº 001/0217/000502/2017 do Fundo 
Estadual de Saúde, estado de São Paulo e descrição constante 
do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
05/04/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 22 de março de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Pindamonhangaba inicia obras 
de revitalização da região central

Lorena aprova reajuste salarial para servidores

Com investimento privado, primeira fase tem previsão de entrega para primeiro semestre

Emenda de Elcinho é rejeitada por inconstitucionalidade; aumento de funcionários do Executivo ultrapassa 33% 

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba deu início à 
primeira fase de revitaliza-
ção de uma área na região 
central da cidade, que conta 
com obras de regularização 
do solo para receber a pavi-
mentação. O trabalho terá 
um investimento de R$ 300 
mil da iniciativa privada.

A previsão para o término 
da primeira fase é para o fi-
nal desse primeiro semestre. 
Já a segunda fase será con-
templada com iluminação 
com led, fontes, playground 
e concha acústica. Segundo 
a secretaria de Infraestrutu-
ra e Planejamento, Marcela 
Franco, a segunda parte do 
projeto será feito através de 
recurso próprio, doações ou 
de emendas parlamentares. 
“Isso a gente está avaliando 
e vendo de acordo com a 
prioridade do Município, 
caso venha ser realizado 
com recursos próprios”, 
explicou a secretaria.

O local, que está receben-
do a revitalização, conta 
com uma área de 11mil m², 
próximo à rua 7 de Setem-
bro ao lado da antiga esta-
ção de trem. “Aquele espaço 
urbano da praça há muito 
tempo pedia investimento. 
Fizemos um projeto de uma 
requalificação, de forma 
que pudesse favorecer uma 
circulação adequada para as 
pessoas, um ambiente propí-
cio para o desenvolvimento 
das atividades culturais e 
artísticas”, comentou Mar-
cela Franco.

Ainda de acordo com a 
secretaria de Infraestrutura 
e Planejamento, a ideia da 
Prefeitura, é destinar o es-
paço para parada de ônibus 
e um estacionamento com 
cinquenta vagas de forma 
que seria Zona Azul. “As 
linhas de ônibus também 
poderão ser remanejadas 
para aquela região e a po-
pulação vai ter um espaço 
mais qualificado para se 
usar”, finalizou a secretaria.

Ao lado da via férrea, 
o antigo galpão, que tem 
sua fachada tombada pela 
Condephaat (Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico do Estado de São 
Paulo), será preservado e 
deverá ser restaurado atra-
vés de um projeto custeado 
pelo FID (Fundo de Investi-
mento Difuso) do Governo 
Estadual.

Os vereadores Elcio Vieira Junior e Beto Pereira debatem durante sessão que votou proposta de reajuste para servidores em Lorena

Praça no centro de Pinda; cidade apresenta projeto de modernização de espaço com investimento da iniciativa privado de R$ 300 mil

Lucas Barbosa
Lorena

Por unanimidade, a Câ-
mara de Lorena aprovou 
na última sessão o reajuste 
salarial de seus servidores, 
em 5%, e dos funcionários 

municipais em 4%. O projeto 
do Executivo, que teve uma 
emenda barrada, definiu um 
acúmulo de mais de 33% 
de aumento nos salários de 
seus colaboradores ao longo 
dos últimos seis anos.

A primeira proposta a ser 
aprovada pelos vereadores 

na tarde da última segun-
da-feira foi a do reajuste 
para os pouco mais de cem 
servidores da Casa.

O presidente da Câmara, 
Waldemilson da Silva, o 
Tão (PR), explicou que     o 
aumento de 5%, corresponde 
a 1,81% da inflação anual 
e 3,19% de aumento real. 
“Obviamente, gostaríamos 
de conceder um reajuste 
ainda maior para nossos 
servidores, mas temos que 
respeitar a legislação e a dis-
ponibilidade financeira da 
Casa. Acredito que o prefeito 
Fábio Marcondes (PSDB) 
está na mesma situação em 
relação aos funcionários 
municipais”.

Na votação seguinte, o 
clima esquentou entre a 
base governista e a oposi-
ção, após o vereador Elcio 
Vieira Junior, o Elcinho (PV), 
apresentar uma emenda 
ao projeto do Executivo, 
cobrando que assim como 
o dos funcionários do Legis-
lativo, o aumento fosse de 
5%. Mas a proposta acabou 
rejeitada após uma votação 
de 7 a 7, já que o regimento 
da Casa estabelece que a 
emenda precisaria de pelo 
menos nove votos para a 
aprovação.

Além do vereador Ade-
valdir Ramos, o Valdir da 
Funerária (PRB), que não 

compareceu à sessão por 
problemas de saúde, tam-
bém não votou o parlamen-
tar, Washington Batista, o 
Washington da Saúde (PPS), 
já que é concursado como 
servidor municipal, no cargo 
de motorista.

Na sequência, o reajuste 
de 4% aos servidores muni-
cipais foi aprovado de forma 
unanime.

Segundo o projeto do Exe-
cutivo, o reajuste salarial dos 
servidores municipais de 4% 
correspondeu em 1,81% da 
inflação anual e 2,19% de 
aumento real. De acordo 
com o secretário de Admi-
nistração, Luiz Fernando de 
Almeida, a tendência é que 
os quase dois mil trabalha-
dores recebam mais 1% de 
aumento a partir de abril. 
“Não encaminhamos um 
projeto de 5%, valor previsto 
na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) e PPA (Plano 
Plurianual), porque os servi-
dores deverão receber mais 
este acréscimo salarial de 
cerca de 1%. Este aumento 
ocorrerá a partir da avalia-
ção dos funcionários que 
está sendo realizada pelos 
gestores de cada setor. Um 
dado importante é que nos 
seis anos da atual gestão mu-
nicipal, os reajustes salariais 
da categoria totalizaram 
mais de 33%”.

Foto: Arquivo Atos

Foto: Lucas Barbosa
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Chuvas castigam região e Guará 
registra deslizamento de encostas
Estrada que dá acesso ao bairro dos Pilões tem dois dias de interdição parcial

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

As chuvas que castigaram 
a região na noite da última 
quarta-feira deixaram danos 
em Guaratinguetá. A estrada 
que dá acesso ao bairro dos 
Pilões, na zona rural, ficou 
interditada após o registro 
de um deslizamento de terra. 
Uma ponte, também na zona 
rural, foi levada pela força 
da água.

O temporal teve início por 
volta das 19h. Até às 22h 
a chuva ainda era forte em 
alguns pontos da cidade. O 
índice pluviométrico forne-
cido pelo Cemaden (Centro 
Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Na-
turais) apontou que choveu 
mais de 41 milímetros em 
Guaratinguetá, número alto 
se considerado o curto espa-
ço de tempo.

Assim que a chuva teve 
início, a Defesa Civil da ci-
dade ficou em alerta, devido 
à grande probabilidade de 
acúmulo de água. O primeiro 
ponto de deslizamento de 

terra foi nos Pilões. “Parte 
da estrada que dá acesso ao 
bairro sofreu com desliza-
mento de terra. Acionamos 
uma equipe da Agricultura 
que deslocou maquinário 
para fazer o serviço de res-
tauração”, explicou o diretor 
da Defesa Civil, major Marco 
Antônio Oliveira.

A estrada ficou parcial-
mente interditada durante 
todo o restante da noite 
de quarta-feira e por toda 
a quinta-feira. Não foram 
registrados acidentes envol-
vendo motoristas ou motoci-
clistas. Também não houve 
confirmação de vítimas do 
deslizamento de terra. 

Outra queda de barreira foi 
registada no Rio das Pedras. 
A força da correnteza do Rio 
Acima era tão grande que a 
ponte que liga uma margem 
à outra foi levada pela en-
chente. “Praticamente toda 
a ponte foi levada pela água. 
Esse é outro local que passa 
por análise para sabermos 
quais ações emergenciais 
serão tomadas no momento”, 
assegurou o diretor.

Não foram registrados 
pontos de alagamento em 
Guaratinguetá, de acordo 
com o departamento. A pre-
visão para os próximos dias 
é de 90% de possibilidade 
de pancadas de chuvas na 
região. A Defesa Civil pede 
que os moradores liguem 
para o telefone 199 caso haja 
algum problema causado 
pela chuva.

Foto: Defesa Civil de Guaratinguetá

Ponte do Rio Acima foi levada pela força da água; área castigada por tempestades é foco de ação da Defesa Civil de Guaratinguetá

Festival em Cunha faz homenagem a Elpídio dos Santos
Evento conta com canções do artista, que musicou obras de Mazzaropi e participação de Renato Teixeira

O compositor Elpídio dos Santos, que será homenageado por Festival de Arte do Vale do Paraíba, em Cunha

Da Redação
Cunha

Cunha recebe no próximo 
dia 24 o 2º Festival de Arte 
Vale do Paraíba, em home-
nagem ao artista Elpídio 
dos Santos. O evento terá 
entrada gratuita e contará 
com artistas como Renato 
Teixeira.

Elpídio dos Santos é maes-
tro e compositor, referência 
da cultura popular brasileira. 
Nascido em São Luís do Pa-
raitinga, no Vale do Paraíba, 
o artista ficou conhecido 
como o principal composi-
tor das trilhas sonoras dos 
filmes de Amácio Mazzaropi, 
criando 25 trilhas musicais 
para os filmes do cineasta. 

Suas canções foram trilhas 
sonoras para novelas como 
Cabocla e Rei do Gado (da 
Rede Globo), e Pantanal (da 
extinta TV Manchete).

A primeira edição do fes-
tival foi realizada em 2009 
no centenário de nascimento 
de Elpídio. O evento, que 
começa em Cunha, percorre 
as cidades de Santo Antônio 
do Pinhal, São Luiz do Parai-
tinga e Taubaté.

De acordo com a In Totum 
Cultura Criativa, organi-
zadora e idealizadora do 
Festival, serão mais de cin-
quenta artistas, quatro dias 
de apresentações e mais de 
quarenta horas de atividades 
com ações culturais e artes.

O cantor e compositor 

Renato Teixeira subirá ao 
palco com o grupo Coletivo 
Música Taubateana, que re-
úne 13 músicos de Taubaté. 
A programação do Festival 
reunirá também shows como 
Grupo Paranga e Chico Tei-
xeira; oficinas de instrumen-
tos musicais com material 
reciclado; apresentações de 
danças e atividades culturais.

O festival é uma realização 
do Governo do Estado de São 
Paulo. Além da organização 
da In Totum, a produção 
artística fica a cargo do 
Carretel Arte e Música, e a 
direção musical é de Negão 
dos Santos, filho de Elpídio. 
Outras informações sobre o 
festival no site tributoespi-
diodossantos.com.

Foto: Reprodução

Prefeitura e Sindicato recorrem à Justiça por greve de dentistas
Prefeito de Guará aciona Tribunal do Trabalho; Sisemug recorre à Delegacia do Trabalho para garantir reivindicações

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

De braços cruzados há 
três semanas, boa parte dos 
dentistas concursados pela 
Prefeitura de Guaratinguetá 
continuam reivindicando 
ajustes salariais e melhorias 
para a classe. Os profissionais 
vão todos os dias à porta da 
sede do Executivo para buscar 
uma solução junto ao prefeito 
Marcus Soliva (PSB). Do outro 
lado, o chefe do Executivo 
afirmou não ter condições de 
atender os pedidos.

As reivindicações são re-
posição de materiais usados 
pelos profissionais nos postos 
de atendimentos. De acordo 
com o presidente do Sisemug 
(Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá), 
José Eduardo Ayres, a sede do 
CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas) não possui 
um alvará de funcionamento 
e sofre com falta de medica-
mentos.

“Além das condições de tra-
balho, também tem a questão 
das horas. Hoje, o dentista de 
Guaratinguetá ganha 80% 

a menos do que a média da 
nossa região, que para hora 
de ambulatório fica em torno 
de R$ 51,20. Aqui, no máximo 
são pagos R$ 20 por hora, 
tanto no plantão como no 
ambulatório, sendo que a hora 
plantão da nossa região tem 
média de R$ 81”, salientou 
Ayres.

O Sisemug pede o reajuste 
para R$ 51,20 pela hora de 
ambulatório, e R$81 para a 
hora do plantão. Outra reivin-
dicação do Sindicato é a volta 
do pagamento do adicional da 
zona rural, de 30% sobre o va-

lor da hora do dentista, além 
de melhores condições para 
os profissionais nos postos de 
atendimento e no CEO.

Outro lado – De acordo 
com a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a Prefeitura está 
próxima do limite permitido 
com os servidores municipais. 
Por isso, Soliva alegou estar 
impossibilitado de atender as 
reivindicações salariais feitas 
pelos trabalhadores. 

“Se eu aplicar todos os pe-
didos deles, será um impacto 
de 1,5% na folha salarial. Com 
isso, iríamos para 52,2% de 

gasto com a folha, e ainda 
com a negociação salarial do 
funcionalismo público para 
março”, detalhou o prefeito, se 
referindo ao teto máximo de 
50% permitido com o gasto da 
folha salarial dos servidores.

O prefeito afirmou que fez 
uma contraproposta para o 
Sindicato, oferecendo o pa-
gamento da hora plantão, de 
R$20 para R$ 55 e 30% sobre 
a hora de trabalho do adicio-
nal da zona rural. “Como não 
teve acordo, nós vamos para 
o Tribunal Regional do Tra-
balho de Campinas discutir a 

legalidade ou ilegalidade da 
greve. Já pedi que os dentistas 
retornem ao trabalho, mas 
não voltaram”, finalizou Soliva.

Justiça – Após a confirma-
ção do encaminhamento do 
caso ao TRT, o presidente do 
Sisemug respondeu que ainda 
não recebeu uma notificação 
do Tribunal. Ayres afirmou 
que pediu a intermediação 
Delegacia Regional do Traba-
lho, em São José dos Campos, 
para ter a possibilidade de um 
novo diálogo com a Prefeitu-
ra através de uma mesa de 
conciliação.
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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 


