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Trabalho de funcionários da Sabesp, em Lorena; empresa estatal tem concurso aberto para receber estagiários de todo Estado de São Paulo

Sabesp abre concurso público para 
preencher 956 vagas de estagiários
Oportunidades para Lorena, Cachoeira e Pinda; salários variam de R$ 812 a R$ 1.068

Da Redação
Região

A Sabesp abriu na última 
quinta-feira as inscrições 
para o concurso público para 
956 vagas de estagiários 
do ensino médio, técnico e 
ensino superior. A taxa é de 
R$ 60 para os estudantes do 
ensino médio e técnico e de 
R$ 80 para superior.

Na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba há 
oportunidades em Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Lore-
na e Pindamonhangaba. As 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pela internet. 
O prazo para se inscrever vai 
até o dia 18 de abril.

Para participar é necessá-
rio ter idade mínima de 16 
anos, estar regularmente 
matriculado e cursando ins-
tituição pública ou privada 
e ter no mínimo seis meses 
para a conclusão do curso, 
a partir da data de início 
prevista para o estágio. Das 
956 vagas, 393 são para 
candidatos do ensino médio, 
128 para ensino técnico e 
435 para superior.

Para o nível técnico há 
vagas para estudantes de 
administração, edificações, 
elétrica, eletrônica, eletro-

técnica, enfermagem do tra-
balho, informática, mecâ-
nica, química, saneamento, 
secretariado e segurança do 
trabalho. Já para o ensino 
superior serão distribuídas 

nas áreas de administração, 
análise e desenvolvimento de 
sistemas, ciências biológicas, 
ciências contábeis, ciências 
da computação, ciências 
econômicas, comunicação 

social (fotografia, jornalismo, 
publicidade e propaganda, 
rádio e TV e relações públi-
cas), design gráfico, direito, 
engenharia (ambiental, car-
tográfica, civil, de produção, 

elétrica, mecânica e química).
Há vagas também para 

informática, propaganda e 
marketing, psicologia, quí-
mica, secretariado executivo, 
serviço social, sistemas de 

informação, tecnologia da 
informação, tecnologia em 
construção de edifícios, tec-
nologia em gestão empresa-
rial ou processos gerenciais, 
tecnologia em hidráulica, 
saneamento ambiental e tec-
nologia em obras hidráulicas.

O concurso tem prova ob-
jetiva de múltipla escolha, 
de fase única, com questões 
de Língua Portuguesa, Mate-
mática e Raciocínio Lógico, 
Noções de Informática e 
Atualidades. A prova está 
marcada para o dia 20 de 
maio.

O contrato de estágio é por 
tempo determinado, com du-
ração máxima de dois anos, 
ou ao término do curso. A 
carga horária é de seis horas, 
em horário a ser estabelecido 
pela companhia, com jornada 
de trinta horas semanais. Es-
tão reservadas 10% das vagas 
para pessoas com deficiência, 
conforme curso e a região de 
classificação. Para quem tem 
direito à isenção de taxa de 
inscrição ou redução de 50% 
de pagamento, o prazo para 
solicitar o benefício vai até a 
próxima segunda-feira.

A bolsa auxílio mensal é de 
R$ R$ 812,03 para ensino 
médio; R$ 897,50 para estu-
dantes do ensino médio técni-
co; e de R$ 1.068,44 para os 
de ensino superior. Os apro-
vados também receberão 
vale-refeição, vale-transporte, 
assistência médica (exclusiva 
ao estagiário) e seguro contra 
acidentes pessoais.

O edital completo com as 
orientações para inscrição e 
regras está disponível no site 
da Fundação Carlos Chagas, 
concursosfcc.com.br.

Foto: Arquivo Atos

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

Viaturas em frente ao Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro; Polícia abre processo de contratações

Concurso público da PM 
tem salário de R$ 3 mil

Da Redação
Região

Enquanto os municípios 
cobram o Estado por uma 
ampliação no efetivo po-
licial, um concurso para 
a contratação na Polícia 
Militar foi anunciado nesta 
quinta-feira. Serão 2,7 mil 
soldados para reforçar o 
combate à criminalidade 
nos municípios paulistas.

A inscrição para concurso 
de soldados começou no 
dia 22 de março, no site da 
Vunesp

 Com taxa de R$50, os 
interessados podem se ins-
crever até 19 de abril.

São considerados aptos 
candidatos brasileiros, de 
17 a 30 anos, com ensino 
médio concluído, que pos-
suam carteira de habilitação 
tipo B. A remuneração de 

Foto: Arquivo Atos

soldados de 2ª classe é de 
R$ 3.049,41.

Serão aprovados 2,7 mil 
soldados para a Polícia Mi-
litar, que devem ingressar 
no curso técnico de Polícia 
Ostensiva e Preservação da 
Ordem Pública da ESSd (Es-
cola Superior de Soldados). 
Após o período de estudo, os 
soldados serão enviados aos 
batalhões de todo o estado 
de São Paulo.
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PREFEITURA DE LORENA
TERMO APOSTILAMENTO 

Nº 01 Termo Aditivo nº 04 Tomada de Preços 14/15.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: ESTRADA 
REAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 10.897.302/0001-68 
OBJETO: Onde se lê: contados a partir de 24/03/2017 leia-se: contados a partir 
de 24/03/2018 Os demais dados constantes na ata permanecem inalterados. 
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

TERMO ADITIVO Nº 04 Tomada de Preços nº 14/15.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: ESTRADA 
REAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 10.897.302/0001-
68 OBJETO: Cláusula Primeira Fica alterada a cláusula 8.1 do contrato de 
Prestação de Serviços nº 334/15, prorrogando os prazos de vigência por mais 
60 (sessenta) dias, conforme estabelece a cláusula 8.4 do referido contrato e 
o artigo 57, §1º, I da Lei 8666/93, contados a partir de 24/03/2017. Cláusula 
Segunda Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. 
DATA DA ASSINATURA: 23/13/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2018 PROC. Nº 83/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preços 
para fornecimento de lanches para as equipes de trabalho convocadas para 
as festas e eventos. CONTRATADA: FRANQUEIRA ENTRETENIMENTO E 
LANCHONETE LTDA- ME CNPJ: 12.353.158/0001-24 VENCEDORA DOS 
ITENS:1,5,6,7. VALOR TOTAL: R$ 16.410,00 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 27/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

TERMO ADITIVO Nº 03 Tomada de Preços nº 14/15.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: ESTRADA 
REAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 10.897.302/0001-68 
OBJETO: Cláusula Primeira Fica alterada a cláusula 8.1 do contrato de Prestação 
de Serviços nº 334/15, prorrogando os prazos de vigência e de conclusão da 
obra por mais 90 (noventa) dias, conforme estabelece a cláusula 28.4 do referido 
contrato e o artigo 57, §1º, I da Lei 8666/93, contados a partir de 24/12/2017. 
Cláusula Segunda Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original. DATA DA ASSINATURA: 22/12/2017.

Foto: Miguel de Sá

Famílias de Cachoeira Paulista ainda 
reclamam de abandono nos bairros
Moradores do CDHU e Margem Esquerda são os mais afetados com a falta de atendimento da Prefeitura

Miguel de Sá
Cachoeira Paulista

Moradores de Cachoeira 
Paulista acusam a Prefeitu-
ra de abandono nos bairros. 
Mato alto, ruas esburacadas 
e entulhos nas calçadas 
foram reclamações levadas 
para a secretaria de Obras, 
mas ainda não tiveram 
resposta.

Desde o início do ano, o 
bairro CDHU está lidando 
com asfalto cheio de bura-
cos todos os dias. Morador 
do bairro CDHU, o professor 
de jiu-jitsu Alex Oliveira, 32 
anos, comentou que situa-
ção só não está pior, pois 
os buracos são tampados 
por quem vive no local. “O 
bairro possuía manutenção 
sempre que os moradores 
pediam. Hoje em dia nos 
sentimos abandonados”.

 A reportagem do Jornal 
Atos esteve presente no 
bairro e notou irregulari-
dades na avenida Cruzei-
ro, como o mato alto em 

terrenos, poças de água 
que podem gerar focos do 
Aedes Aegypti (mosquito 
da dengue), entulhos, lixo 
e móveis abandonados, im-
possibilitando as pessoas de 
andarem nas calçadas.

Famílias do bairro Mar-
gem Esquerda reclamam do 
abandono da Prefeitura em 
relação aos problemas que 
surgiram nos últimos meses. 
Aline Vital contou que no dia 
do aniversário de Cachoeira 
(9), o bairro ficou sem água 
o dia todo. “Eles disseram 
que foi por causa da chuva, 
mas não acredito”.

Moradores do bairro Jar-
dim da Fonte estão insatis-
feitos com o asfaltamento 
do local, que está precário 
há mais de dois anos, e ne-
nhuma providência foi feita.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou contato com 
a Prefeitura de Cachoeira 
Paulista, mas os questio-
namentos da Redação não 
foram respondidos até o fim 
desta edição.Tomada por buracos, rua no CDHU é um dos exemplos da falta de atenção do poder público, cobrada por moradores em Cachoeira Paulista

Prefeitura de Pindamonhangaba entrega 
os últimos kits de material escolar na rede
Alunos recebem itens básicos de alfabetização; distribuição atrasa por grande demanda de cadernos

Miguel de Sá
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba distribuiu no mês 
de março materiais escolares 
com temas turísticos para os 
alunos da rede municipal. A 
ideia é divulgar o turismo da 
cidade. A primeira entrega de 
kits aconteceu no último dia 
9 desse mês. Alunos e profes-
sores receberam os materiais 

que foram distribuídos pela 
empresa Cerezo Comercial de 
Produtos e Serviços Ltda-ME.

Os primeiros kits entregues 
à rede municipal foram cole-
tivos, para serem usados nas 
salas de aulas, contendo car-
tolina, papel cartão, camur-
ça, crepom, seda, laminado, 
dobradura, fita dupla face e 
diário de classe. Os profes-
sores receberam caderno 

Foto: Arquivo Atos

espiral, canetas de cores azul, 
preta, vermelha e verde, fita 
corretiva e pasta com elástico.

A Prefeitura comentou que 
as últimas entregas dos itens 
aconteceram na sexta-feira, 
dia 16 porque a empresa 
responsável pela produção 
atrasou na fabricação dos 
cadernos.

De acordo com a Prefeitura, 
mais de 14 mil alunos têm 
acesso aos kits, desde o Pré 
1 até o nono ano do Ensino 
Fundamental. Apontador, 
borracha, cadernos, massa de 
modelar, cola branca, giz de 
cera, lápis de cor, estojos, tinta 
guache, lápis grafite preto, 
tesoura, pincel, transferidor, 
régua, canetas são itens que 
fazem parte do kit individual 
recebido pelos alunos.

Lápis, caneta, papel e cadernos: últimos kits foram entregues na rede pública de ensino de Pinda
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Lorenense participa de campanha no Centro para combater proliferação da hepatite no município; próxima ação será no segundo semestre

Prefeitura de Lorena e Rotary desenvolvem 
campanha de identificação de hepatite C
Mais de duzentos testes rápidos são realizados no Centro; próxima edição foi marcada para junho

Lucas Barbosa
Lorena

Uma parceria entre o Ro-
tary Club e a Prefeitura de 
Lorena viabilizou a realização 
de uma campanha para a 
identificação de portadores 
de hepatite C, no último fi-
nal de semana. A campanha 
“Procurando C”, que atendeu 
mais de duzentas pessoas na 
região central do município, 
terá mais uma edição até o fim 
do primeiro semestre.

Na manhã do último sába-
do os moradores de Lorena 
que passavam pela praça 
Doutor Arnolfo de Azevedo, 
no Centro, foram convidados 
para realizarem um teste de 
sangue, que revelava em até 
15 minutos se o indivíduo era 
portador de hepatite C.

Durante a ação, que teve 
cerca de quatro horas de du-
ração, foram realizados 242 
testes, sendo confirmados três 
casos da doença.

Além de dar detalhes sobre 
a parceria com Rotary Club, a 
coordenadora do programa 
DST/AIDS da secretaria de 
Saúde de Lorena, Monique 
Fernandes, ressaltou a impor-
tância da iniciativa. “O Rotary, 
que já havia realizado duas 
outras ações semelhantes, há 
cerca de um mês, nos procu-
rou para que organizássemos 
juntos este trabalho. A ação 

foi um grande sucesso e os 
casos confirmados já estão 
sendo acompanhados pelo 
nosso programa”.

Monique revelou ainda 
que a parceria realizará uma 
edição ainda mais abrangente 

em 9 de junho. “Desta vez te-
remos testes de aids, sífilis e 
hepatite B e C. Assim como a 
do último final de semana, na 
próxima ação o Rotary atuará 
na divulgação do evento e na 
abordagem aos moradores. Já 

nós ficaremos encarregados 
da realização dos testes e o 
acompanhamento posterior 
aos pacientes”. 

O presidente do Rotary Club 
de Lorena, Domingos Sávio 
Ribeiro, explicou que nos 

últimos anos a organização, 
em âmbito mundial, está 
engajada em uma campanha 
de erradicação da hepatite C. 
“Nas duas ações anteriores, 
que foram realizadas no Cen-
tro e Santo Antônio, cerca de 

trezentas pessoas realizaram 
testes, que revelarem que 
seis pessoas estavam com 
hepatite. Nosso objetivo é 
continuar contribuindo com 
a sociedade, e esta parceria 
com o poder público é essen-
cial para que nosso trabalho 
avance ainda mais”.

Números – De acordo com o 
último levantamento divulga-
do pelo Fundo Mundial para 
a Hepatite da Organização 
das Nações Unidas, a hepatite 
B e C, causadas respectiva-
mente pelo vírus HBV e HCV, 
atingem cerca de quinhentos 
milhões de pessoas em todo 
o mundo.

Já os dados do Ministério 
da Saúde apontam que mais 
de 1,5 milhão de brasileiros 
sofrem de hepatite C, enfer-
midade responsável por 70% 
das hepatites crônicas e 40% 
dos casos de cirrose.

Em Lorena, 38 vítimas da 
hepatite C são tratadas e 
acompanhadas pela secreta-
ria de Saúde.

A hepatite C é uma doença 
viral que leva à inflamação 
do fígado, e sua transmissão 
acontece através do contato 
com sangue contaminado. 
Além de transfusões sanguí-
neas e compartilhamento de 
agulhas não esterilizadas, o 
indivíduo pode ser infectado 
ao manter relações sexuais 
sem o uso de preservativo.

Foto: Rotary Club

Prefeitura de Lavrinhas abre 
edital para processo seletivo
Área de educação tem vagas para cadastro reserva; 
salários variam de R$ 10,17 hora/aula a R$ 1.011,24

Jéssica Dias
Lavrinhas

A Prefeitura de Lavrinhas 
está com inscrições abertas 
para o processo seletivo desti-
nado ao cadastro reserva para 
os cargos de nível superior na 
área de Educação. As inscrições 
começaram No último dia 16 e 
seguem até o dia 13 de abril. As 
taxas variam de R$ 35 a R$ 48, 
e o candidato deve ter idade 
mínima de 18 anos.

As vagas são para educação 
infantil, reforço de 1º a 5º 
ano, reforço de 6º a 9º ano 
nas disciplinas de Matemática, 
Português; professor de apoio 
do 1º a 5º ano; professor de 
ensino básico 1; PEB 2 em jor-
nadas básicas e reduzidas nas 
disciplinas de Arte, Ciências, 
Filosofia, Geografia, História, 
Inglês, Língua Portuguesa e 

Matemática. Também há vagas 
para técnico em enfermagem 
PSF (Programa Saúde da Fa-
mília), agente comunitário de 
saúde para o bairro Mavisou 
e Vilage, agente comunitário 
de saúde no bairro Capela do 
Jacu e Pinheiros.

Os candidatos poderão se 
inscrever para mais de uma 
função, desde que haja compa-
tibilidade de datas e horários 
das provas, devendo proceder 
às inscrições individuais para 
cada função. Serão beneficia-
dos com a isenção da tarifa de 
inscrição os candidatos que 
forem doadores de medula 
óssea e os doadores regulares 
de sangue. Para requerer a 
isenção do pagamento da taxa, 
o interessado deve realizar 
normalmente sua inscrição 
no site, deixando apenas de 
efetuar o pagamento do bole-

to bancário. A seguir, deverá 
comparecer pessoalmente à 
sede da Prefeitura.

A prova objetiva será apli-
cada no dia 29 de abril, com 
duração de uma hora e trinta 
minutos. A data pode ser alte-
rada em decorrência do nú-
mero de inscritos. O candidato 
deverá comparecer no local 
das provas com antecedência 
mínima de trinta minutos do 
horário para seu início, mu-
nido de lápis preto, borracha 
e caneta esferográfica preta.

Os salários variam de R$ 
10,17 hora/aula a R$1.011,24. 
As inscrições devem ser feitas 
somente pelo site agirh.org. O 
prédio da Prefeitura fica à rua 
José Maria de Castro, nº 200, 
no Centro. Mais informações 
sobre o processo e o edital 
completo estão no site da 
Prefeitura,  lavrinhas.sp.gov.br.

Dono de sítio é preso com grande 
quantidade de munição e drogas

Após uma denúncia anôni-
ma, a Polícia Militar prendeu 
na última quarta-feira um 
homem de 37 anos com ar-
mas, munições e drogas em 
um sítio em Cunha.

De acordo com a PM, uma 
equipe patrulhava a região 

do Campos de Cunha quando 
populares a informaram que 
um homem armado estava cir-
culando em um outro ponto 
do bairro.

Ao perceber que seria abor-
dado, o acusado dispensou 
a arma e tentou fugir, mas 

acabou capturado. Questio-
nado, o indivíduo revelou 
que possuía armamento em 
seu sitio. No local, além de 
R$ 12 mil, foram localizados 
dois tijolos de maconha, uma 
pistola e 113 munições de 
diversos calibres.

O criminoso foi encami-
nhado ao Distrito Policial, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.
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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 i ão  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 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 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 /p rocesso  de 
usocapião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará

VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
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, 

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-

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

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-

pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará


