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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

O presidente do sindicato dos Servidores de Guaratinguetá, Eduardo Ayres, fala durante assembleia que debateu ações no processo de reajuste no funcionalismo da cidade
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Servidores rejeitam paralisação, mas 
fazem contraproposta para Prefeitura

Autismo ganha 
semana especial 
em Lorena

Depois de garantir 4% de reajuste, funcionários de Guará querem aumento do vale 
alimentação, redução do desconto em folha de pagamento e acerto para professores

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Da Redação
Lorena

Cerca de 150 servidores 
municipais de Guaratinguetá 
participaram de uma assem-
bleia, realizada pelo sindicato 
da categoria, na última terça-
-feira. Na pauta do encontro 
estava a lista de propostas 
encaminhadas pela Prefeitu-
ra, sobre o reajuste salarial, 
valores do vale alimentação 
e desconto em folha. Uma 
contraproposta foi elaborada 

Lorena conta desde maio do 
ano passado com uma nova 
regulamentação que instituiu 
o Programa Municipal de Pro-
teção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista. Entre as ações que 
fazem parte do calendário 
da cidade, com a lei, está a 
Semana do Autismo, iniciada 
na última segunda-feira.

No dia 4, será realizado um 
encontro de pais, às 19h, na 
Câmara de Lorena. No dia 5, os 
participantes terão uma pales-
tra com o professor Lucelmo 
Larcerda sobre o TEA (Trans-
torno do Espectro Autista), no 
salão do Júri no Unisal, às 19h.

No sábado, dia 7, será reali-
zada a quarta caminhada de 
conscientização do autismo, 
saindo às 10h da Praça da 
Estação, seguindo a praça Ar-
nolfo Azevedo. Para finalizar a 
Semana do Autismo, dia 8, será 
dia de brincar no shopping, 
com contação de histórias, às 
17h. A piscina de bolinhas será 
liberada das 18h às 20h, para 
as crianças do Instituto Cacau.

Guaratinguetá – A cidade 
de Frei Galvão também terá 
programação em prol do 
autismo. O grupo Mais sobre 
TEA realizará a segunda ca-
minhada pela conscientização 
do autismo, neste sábado. A 
concentração será na praça 
Condessa de Frontin, a Praça 
da Estação Ferroviária, às 10h. 
O convite é para que todos 
vistam a cor azul.

e encaminhada ao Executivo. 
Se não houver acordo, existe 
a possibilidade de paralisação 
em abril.

A categoria reivindica re-
posição inflacionária sobre 
o salário de 4%, que já foi 
assinalada de forma positiva 
pelo Executivo, o aumento de 
R$ 300 para R$ 400 do vale 
alimentação e diminuição na 
faixa de descontos em folha. 
“Na assembleia ficou delibe-
rado que a faixa de desconto 
deve ser de no máximo 20%. 

A proposta da Prefeitura é de 
35%”, contou o presidente do 
Sisemug, José Eduardo Ayres.

Outro pedido feito pelo 
sindicato é a ampliação da 
faixa de isenção de desconto 
em folha para os servidores 
que recebem até R$ 1.833. 
A proposta do Sindicato é de 
que servidores que recebem 
até R$ 2 mil não sofram des-
contos dos seus pagamentos. 
Essa sugestão também foi 
enviada ao Executivo.

Durante a assembleia, um 

grupo de profissionais da 
educação pediu que os pro-
fessores também fossem 
incluídos no bloco de servi-
dores contemplados com o 
reajuste salarial. “A Prefeitura 
alega que em janeiro eles 
tiveram o aumento do piso 
nacional. Mas isso não tem 
nada a ver com o discurso 
do acordo coletivo. Antes de 
ser professor, ele é servidor 
municipal”, explicou Ayres.

O Sisemug pede a reposição 
inflacionária da categoria, 

bem como a inclusão dos 
monitores de creche. As 
reivindicações serão enca-
minhadas à Prefeitura, e no 
próximo dia 11 os servidores 
farão uma nova assembleia 
para deliberar os demais 
encaminhamentos mediante 
a resposta do Executivo.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Prefeitura 
de Guaratinguetá revelou que 
não havia recebido as reivin-
dicações dos servidores até 
o fechamento desta edição.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Bairro do Paraitinga e Cunha tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 28/03/2018 das 10h08 às 18h08. Assim que 
houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo 
óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

Elcinho acusa ex-vereador que o investigou 
de roubar documentos da Câmara de Lorena
Com CPI aberta, Coelho garante ter apenas cópias de material resultado de inquéritos contra Vieira

Francisco Assis
Lorena

Os vereadores de Lorena 
aprovaram a instalação de 
uma CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) para 
descobrir o destino de do-
cumentos da legislação pas-
sada. O autor do pedido, 
Elcio Vieira Junior, o Elcinho 
(PV), acusou o ex-vereador 
Professor Carlos Coelho (PT) 
de roubar papeis referen-
tes à licitações, compras e 
prestação de contas entre 
os anos de 2013 e 2016. No 
mesmo período, Coelho foi 
presidente de uma comissão 
que investigou supostas irre-
gularidades cometidas contra 
o patrimônio da Câmara, 
durante a presidência do 
próprio Elcio Vieira.

O requerimento, que pediu 
a abertura do inquérito para 
apuração de provável desa-
parecimento de arquivos per-
manentes, foi aprovado por 
unanimidade. A comissão foi 
formada de forma voluntária 
pelo autor do pedido, além de 
Samuel de Melo (PTB) e Fábio 
Longuinho (PSC) e deve ouvir 
funcionários e o ex-vereador, 
com um prazo de 180 dias 
para conclusão do relatório, 
com direito a prorrogação, se 
necessária.

Na tribuna, Vieira atacou o 
ex-vereador, acusando Coelho 

de roubo. “Em 2013, o verea-
dor do PT fez uma CPI e catou 
os documentos para, em tese, 
prejudicar este vereador (o 
próprio Elcinho), só que ele 
pegou, levou pra casa e não 
devolveu mais. Vamos apurar 
o porquê ele roubou os docu-
mentos públicos”.

Além de criticar o ex-colega 
de plenário sobre atos na 
Câmara, o autor da acusação 
chegou a questionar ações 

de Coelho na vida particular.
“Qual a intenção dele? O 

‘cara’ usou destes artifícios 
para prejudicar este verea-
dor e roubou documentos, 
isso é típico de um picareta, 
de um hipócrita”, e seguiu: 
“Se simplesmente rouba um 
documento público, imagina 
o que não rouba na vida par-
ticular?”

Dois dias após as declara-
ções do vereador do PV na 

tribuna, Carlos Coelho ainda 
não tinha conhecimento 
das acusações. Ele se disse 
surpreso, já que o conteúdo 
analisado teria sido entregue 
ao Ministério Público. “Se já 
foi aprovado a comissão, eu 
teria que ter acesso a esses 
documento. Na verdade nem 
tenho o que dizer. Todo o re-
sultado das investigações que 
fiz está na Câmara e no MP”.

O petista contou que tem 

sim posse de dados da Casa, 
mas apenas de cópias daquilo 
investigado por ele próprio. 
“O que foi concedido foram 
cópias dos processos e eu vou 
falar isso, se for chamado. 
Isso em todos os processos, 
nas comissões, tudo está no 
Ministério Público e a Câ-
mara tem acesso. Agora, se 
sumiram com documentos, 
ele vai ter que provar isso 
que falou”.

Investigações – Eleito em 
2012, Carlos Coelho assumiu 
uma das 17 cadeiras no ano 
seguinte, quando passou a 
coordenar um trabalho que 
investigou os investimento da 
gestão de Elcio Vieira, entre 
os anos de 2009 a 2012. Pre-
sidente de uma CEI (Comissão 
Especial de Inquérito) sobre 
supostas irregularidades co-
metidas contra o patrimônio 
da Câmara, o petista apurou 
uma doação do Legislativo 
de quase cem equipamentos 
e móveis à Sabhor (Sociedade 
Amigos do Bairro do Horto), 
considerados “inservíveis” 
pelo setor de patrimônio. 
O que intrigava a comissão 
é que os 98 itens doados, 
avaliados em R$ 63 mil, não 
foram encontrados pelos ve-
readores durante uma visita 
a sede da Sabhor.

Outra denúncia feita pelo 
ex-vereador foram de atos 
ilegais na contratação de 
empresas para a prestação 
de serviços e gastos conside-
rados exorbitantes, em cerca 
de R$ 860 mil, nas obras 
de manutenção da Câmara. 
Coelho apresentou documen-
tos relativos ao projeto de 
restauração e melhorias, que 
não teriam sido colocadas em 
prática e, consequentemente, 
não correspondiam ao valor 
supostamente investido na 
realização das obras.

O ex-vereador Carlos Coelho (à esquerda), acusado por Elcio Vieira de pegar documentos da Câmara; denúncia tem abertura de CPI
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Movimento social mantém ocupação
de área estadual em Pindamonhangaba
Terreno é invadido pela terceira vez desde agosto; 250 famílias seguem acampadas em fazenda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Pela terceira vez nos últimos 
seis meses, famílias integran-
tes de movimentos sociais 
baseados na luta por reforma 
agrária ocuparam uma área 
em Pindamonhangaba que 
pertence ao Governo do Es-
tado. Após uma assembleia 
na última terça-feira, os ma-
nifestantes anunciaram que 

permanecerão na propriedade 
por tempo indeterminado. 

Localizado às margens da 
rodovia Presidente Dutra, o 
terreno, que conta com uma 
área de 1.425 hectares, é de 
propriedade da Apta (Agên-
cia Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios). O órgão 
estadual desenvolve no local 
pesquisas cientificas e tecno-
lógicas ligadas a agronomia.

Com a justificativa de que 

cerca de 350 hectares da pro-
priedade são improdutivos, 
em 21 agosto do ano passado 
cerca de sessenta famílias do 
MST (Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra) 
invadiram o local. Os ocupan-
tes, que reivindicavam que a 
fazenda fosse transformada 
em um assentamento agroe-
cológico, deixaram o local dez 
dias depois após determinação 
judicial.

Já em 17 de fevereiro de 
2018, cerca de 250 famílias 
do movimento FNL (Frente 
Nacional de Luta) ocuparam a 
fazenda. Mas, dois dias depois, 
a Justiça ordenou a reintegra-
ção de posse do local. 

Na sequência, os manifestan-
tes desocuparam a área e se 
deslocaram para a margem da 
Dutra, no trecho de Caçapava, 
onde permaneceram até o 
último dia 23. Porém, no dia 

seguinte a FNL retornou para 
a fazenda em Pindamonhan-
gaba. 

Durante assembleia realiza-
da na última semana, a lideran-
ça do movimento anunciou na 
última terça-feira que continu-

ará acampada no terreno até 
que a Justiça entre em contato 
com a Superintendência Regio-
nal do Incra (Instituo Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária), para oficializar uma 
possível transferência do ter-
reno para o Instituto. 

Até o fechamento desta edi-
ção, os manifestantes perma-
neciam no local e o Judiciário 
não havia se pronunciado.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou entrar em contato 
com a Apta, mas nenhum res-
ponsável foi localizado para 
comentar o caso.
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Você está satisfeito com a Sabesp em Lorena?
ENQUETE:

“O atendimento da em-
presa nas ruas é mais de-
morado. Alguns dos meus 
vizinhos reclamam da de-
mora das obras no Cecap, 
pavimentação no bairro, 
mas eu sou neutro em 
relação a isso tudo. O aten-
dimento da Sabesp é muito 
irregular aqui em Lorena, 
por isso poderia ser melhor 
pra gente”.

Mário Câmara,
47 anos, pensionista,
Cecap

“Na minha casa o atendi-
mento é bom, eu moro em 
uma avenida, então é bem 
arrumado. O atendimento 
demora um pouco, leva 
cerca de um ou dois dias 
para eles resolverem o 
problema. Eu já trabalhei 
na Sabesp, há muito tempo 
atrás, na época o serviço 
era bem melhor do que 
hoje em dia”.

“Nesses poucos meses 
que moro lá ainda não 
enfrentei nenhum pro-
blema com falta de água, 
por enquanto está tudo 
normal. Não tenho motivos 
para reclamar do serviço 
da Sabesp aonde eu moro. 
Quando acontece uma 
chuva forte o asfalto sofre 
uma interferência, mas eles 
fazem o reparo necessário".

Messias José,
65 anos, encanador,
Santo Antônio

Roberto Luiz Pereira,
63 anos, aposentado,
Santo Antônio

“O atendimento da Sa-
besp é rápido, mas deixam 
um pouco a desejar para 
quem precisa dela. Às vezes 
eles vão arrumar os bura-
cos e não fecham direito, 
por isso, quando os carros 
passam, os buracos abrem 
de novo. O atendimento 
na minha rua é excelente, 
mas em outros bairros nem 
tanto”.

Patrícia Fabiana Pereira,
35 anos, auxiliar serviços gerais, 
Parque Rodovia

“Eu nunca tive problema 
com os serviços da Sabesp 
na minha rua. Eles fazem 
tudo direitinho lá, mas 
eles demoram um pouco 
para resolver o problema. 
O atendimento poderia 
melhorar, quando a gente 
precisa deles. Tem bura-
cos em algumas ruas que 
dificulta a passagem dos 
cadeirantes”.

“O problema que eu tenho 
com a Sabesp é em relação 
ao esgoto, porque alaga 
muito fácil quando chove 
muito. Não sei se as casas 
estão todas colocadas na 
rede, qualquer chuva, come-
ça a sair água pelos bueiros. 
Quando isso acontece, eles 
desentopem, mas não lim-
pam direito e o problema 
retorna”.

Isabel Aparecida,
30 anos, desempregada,
Cecap

Luís Roberto de Morais,
55 anos, taxista,
Vila Geny

“No meu bairro ainda não 
tive problema com forneci-
mento de água, por isso, eu 
nem estou sabendo se está 
acontecendo alguma coisa. 
Às vezes a gente precisa de 
atendimento, uma conta 
que precisa negociar, a 
gente nunca teve proble-
ma nenhum. A gente fica 
sabendo de reclamações 
em outros bairros”.

Thaís Gomes,
25 anos, comerciária,
Portal das Palmeiras

Fotos: Jéssica Dias e Miguel de Sá

Com moção na Câmara, Sabesp acumula 
série de reclamações nas ruas de Lorena
Críticas focam a demora nos atendimentos e a finalização das obras; mesmo com pressão do 
poder público, empresa garante que mantém atendimento em prazos estipulados em contrato

Rafaela Lourenço
Lorena

Os serviços prestados 
pela Sabesp seguem le-
vantando discussões em 
Lorena. População, Câmara 
e Prefeitura questionam 
a qualidade e a agilidade 
dos trabalhos por parte da 
empresa.

Após o Município de-
clarar não ter um bom 
relacionamento com a com-
panhia, a Câmara aprovou 
na última sessão uma nova 
moção de apelo solicitando 
informações da Sabesp. 
O documento, de autoria 
do presidente da Câmara, 
Waldemilson da Silva, o 
Tão (PR), questiona uma 
possível tubulação irregu-
lar que estaria despejando 
esgoto direto ao Rio Mandi, 
na rua Manoel Prudente de 
Aquino, no Bairro da Cruz. 
Outro apontamento do 
parlamentar é a manuten-
ção realizada na cidade. “O 
contrato é com a Prefeitura, 
então eu tenho que usar 
trâmites legais. Cobro da 
Prefeitura para ela co-
brar da Sabesp. Agora, vou 
fazer um requerimento 
diretamente à Companhia 
porque ela é prestadora de 

serviços e deixa muita coisa 
sem fazer”, comentou o Tão.

Nas ruas, a população tam-
bém está descontente com 
o serviço. As reclamações 
variam desde a demora nos 
atendimentos à finalização 
dos trabalhos. Esse é o caso 
da pensionista Ilza Regina 
Gonçalves, que teve o asfalto 
da porta de sua casa rompido 
e a rede de esgoto entupida. 
A moradora do bairro São 
Roque esperou durante três 
semanas pela equipe da em-
presa. “O buraco na frente 
de casa apareceu depois de 
arrumarem o problema na 
casa da minha vizinha. Pri-
meiro meu sobrinho ligou e 
não resolveram nada, depois 
ele ligou de novo e aí vieram, 
graças a Deus”.

Já para a dona de casa 
Elisiane Leite dos Santos, 28 
anos, a dificuldade está no 
fornecimento de água em seu 
bairro, a Cecap Nova. “Esses 
dias ficamos sem água, mas 
não fomos notificados. Liga-
mos lá para querer saber o 
que estava acontecendo, por-
que ficamos um dia inteiro 
sem água e nos disseram que 
estava em manutenção, mas 
ninguém nos avisou. Hoje 
mesmo (terça-feira) ficamos 
sem água na Cecap de novo, 
só que dessa vez não durou 
o dia todo”.

Em entrevista ao Atos no 
Rádio, em dezembro, o pre-
feito Fábio Marcondes (PSDB) 
afirmou que a relação com a 
Sabesp é péssima, e que as 

Funcionários de contratada fazem serviço de manutenção em local que recebeu obra da Sabesp; no Bairro da Cruz, saída de esgoto sob ponte é um dos pontos criticados na Câmara e nas ruas da cidade 

metas estipuladas em 2007 
com a renovação do contrato 
por mais trinta anos, estão 
todas atrasadas.

Para o vereador Tão, a solu-
ção seria uma nova empresa 
à frente dos trabalhos. “Eles 
têm que ter respeito e traba-
lhar em benefício da cidade, 
porque recebem por isso. Na 
realidade, tem que ter uma 
outra empresa prestando o 
serviço que queira trabalhar”.

Outro lado – Em nota, a Sa-
besp alegou que os serviços 
como reparos de vazamentos 
e ligações de água ou esgoto 
são realizados de acordo com 
os prazos estipulados pela 
Arsesp (Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
estado de São Paulo).

Em relação ao despejo 
irregular de esgotos no Rio 
Mandi, no Bairro da Cruz, a 
companhia realiza periodi-
camente vistorias em toda 
a cidade para identificar 
imóveis que poderiam estar 
conectados à rede coletora 
de esgotos e não o fazem, 
despejando o esgoto indevi-
damente. Informou também 
que a Vigilância Sanitária 
Municipal e a secretaria do 
Meio Ambiente realizam, em 
parceria, novas vistorias noti-
ficando os responsáveis pelos 
imóveis para que se liguem a 
rede. Os órgãos também rea-
lizam a identificação de imó-
veis que descartam de forma 
irregular a água da chuva na 
rede de esgoto, prejudicando 
o funcionamento do sistema.

Foto: Rafaela LourençoFoto: Francisco Assis
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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 


