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PINDA QUER MIT...  Passo essencial na busca do titulo de MIT (Municípios de Interesse Turístico), 
o Plano Diretor de Turismo de Pindamonhangaba foi aprovado de forma unanime na última sessão de 
Câmara. O plano tem como objetivo traçar diretrizes que fortaleçam e impulsionem o setor turístico do 
município. Pág. 2

2ª Caminhada pela Conscientização do 
Autismo acontece em Guaratinguetá

Passageiro é detido em 
ônibus ao ser flagrado 
se masturbando

Com atividades para família, 
evento busca levar informações 
e lazer aos participantes

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

Lucas Barbosa
Lorena

Guaratinguetá recebe no 
dia 7 de abril a 2ª Caminha-
da pela Conscientização do 
Autismo, na praça Condessa 
de Frontin. Realizado pelo 
movimento Mais Sobre TEA 
(Transtorno do Espectro 
Autístico), a caminhada deve 
sair da praça em direção à 
Matriz de Santo Antônio, 
descer para a praça Con-
selheiro Rodrigues Alves e 
voltar para o local de saída. 
O evento também terá brin-
quedos, música, pintura de 
rosto e panfletos com infor-
mação sobre autismo.

Segundo a fundadora do 
movimento, Edilene Vieira, o 
Vale do Paraíba ainda carece 
de compreensão sobre o as-
sunto. “Como é um transtor-
no que não aparece no rosto, 
como a Síndrome de Down, é 
muito difícil você lidar com 
uma população que tem 

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) deteve na última ter-
ça-feira um homem de 34 anos 
acusado de se masturbar em 
um ônibus que trafegava pelo 
trecho de Lorena na rodovia 
Presidente Dutra. O caso foi 
denunciado por uma passa-
geira de 28 anos.

Nos últimos anos, os roti-
neiros casos de abusos e atos 
obscenos praticados contra 
passageiras do transporte pú-
blico preocupam a população 
e as autoridades policiais.

No Vale do Paraíba, a situa-
ção não é diferente já que na 
manhã de 21 de fevereiro um 
homem de cinquenta anos foi 
detido após ejacular na calça 
de uma menina de 13 anos em 
um ônibus na zona leste de São 
José dos Campos.

Após a comprovação do 
crime, flagrado por câmeras 
de segurança do automóvel, 
o passageiro foi indiciado por 
estupro de vulnerável, sendo 

pouca informação quando 
você sai com a criança na 
rua, por exemplo”, explicou. 

Edilene afirmou que pro-
blemas comportamentais, 
como reagir mal ao som ou 
a multidão, dificuldade em 
obedecer ordens e outras 
estereotipias dificultam 
o convívio da criança em 
sociedade. “Essas crianças 
acabam sendo segregadas 
dentro de casa”, contou.

Camisetas - As camisetas 
para o evento são vendidas 
em Guaratinguetá, Lorena 
e Aparecida. Custando R$ 
25, o participante pode 
conseguir desconto levando 
mais unidades e contribui 
também para que eventos 
de conscientização possam 
serem feitos no futuro. Edi-
lene explicou que todos 
os eventos são gratuitos e 
trazem médicos, psicólo-
gos, psicopedagogos para 
informar a população sobre 
o autismo.

preso na semana seguinte.
Já na última semana em 

Lorena, foi à vez de um ônibus 
de viagem, que seguia de São 
Paulo ao Rio de Janeiro, ser 
palco de mais uma denúncia 
envolvendo esta modalidade 
de crime.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o veículo foi 
interceptado pela PRF após o 
motorista acionar a corpora-
ção, relatando que um grupo 
de passageiros ouviu uma 
jovem gritar ao se deparar 
com um homem com o órgão 
sexual para fora da calça.

A vítima relatou aos policiais 
que desde o início da viagem 
percebeu que era observada 
pelo acusado, que em um 
determinado ponto do trajeto 
começou a se masturbar.

O acusado foi encaminhado 
à DDM (Delegacia de Defesa 
da Mulher), indiciado por ato 
obsceno. O indivíduo, que foi 
liberado após a elaboração 
do termo circunstanciado, 
deverá ser intimado a depor 
nos próximos dias.

Simpósio - No dia 10 de 
março aconteceu o 2º sim-
pósio, com 11 palestrantes, 
na Escola de Especialistas da 
Aeronáutica. Além de orien-
tação para os pais, houve 

palestra sobre alimentação, 
tratamento médicos e diag-
nóstico precoce. “A aceitação 
foi muito boa, as pessoas 
agradeceram na nossa pá-
gina”, afirmou Edilene.

Além das palestras, o Mais 
Sobre TEA traz para à cidade 
cursos como alfabetização 
para autismo, terapia Aba 
(Análise do Comportamento 
Aplicado), a preço de custo. 

Os eventos são feitos com 
ajuda de colaboradores e 
parceiros. Em 21 de julho 
acontecerá o Curso de Inte-
gração Sensorial, ainda sem 
local definido.

Caminhada pela conscientização do autismo, realizada em 2017, em Guaratinguetá; cidade recebe evento que marca semana de atenção

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Atos



6 DE ABRIL DE 20182

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

trabalhista    |    cível    |    família    |    assessoria  empresarial
Estrada Municipal Santa Terezinha, 301 - Lorena/SP  |  e-mail: billota_advocacia@yahoo.com.br

(12) 98117.2415  |  (12) 3101.5007  |  (12) 3152.2148

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

Após aprovação de Plano Diretor, 
Pinda reforça busca pelo MIT
Titulo garantiria novos recursos financeiros; cidade quer tornar-se estância turística

O Palacete 10 de Julho, no Centro de Pindamonhangaba, um dos ícones do turismo histórico da cidade; governo projeta título de instância

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Passo essencial na busca do 
titulo de MIT (Municípios de 
Interesse Turístico), o Plano 
Diretor de Turismo de Pin-
damonhangaba foi aprovado 
de forma unanime na última 
sessão de Câmara. O plano 
tem como objetivo traçar 
diretrizes que fortaleçam e 

impulsionem o setor turístico 
do município.  

Após receber cerca de trin-
ta mil visitantes no ano pas-
sado, Pinda planeja desen-
volver ações que aumentem 
o fluxo de turistas a partir do 
segundo semestre do ano. O 
conjunto de ações, incluso 
no Plano Diretor, tem como 
uma das principais metas 
garantir que a cidade seja 
contemplada com o MIT, o 
que renderia anualmente 
um repasse estadual de R$ 
600 mil. De acordo com a 
diretora do departamento de 
Turismo, Ana Lúcia Gomes, 
o recurso contribuiria para 
o desenvolvimento do setor. 

Aprovado pelo Legislativo 
no último dia 26, o plano foi 
desenvolvido por 35 servi-
dores municipais, que no 
ano passado foram capaci-
tados por uma equipe do 
Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial). 
O documento, que atende 
as exigências da secretaria 
Estadual do Turismo, des-
creve o potencial turístico, 
principais atrativos e infraes-
trutura adequada atender às 
populações fixas e flutuantes 
(visitantes).  “O plano é uma 
extensão das ações que já 
estamos promovendo, como 
o city tour que apresenta as 
atrações turísticas para os 
visitantes. Também buscare-
mos em breve realizar capa-
citações para que frentistas, 

funcionários de restaurantes 
e de hotéis nos ajudem nesta 
divulgação e melhor contato 
com os turistas”, explicou 
Ana Lúcia. 

A diretora ressaltou ainda 
a importância da busca pelo 
MIT, visando o desenvolvi-
mento do setor. “Estamos fa-
zendo o possível para contar 
com este titulo que ampliaria 
nosso orçamento, dando 
condições para viabilizarmos 
diversos projetos. Acredito 
que aliando este reforço nos 
recursos, diretrizes do plano 
diretor e o potencial turístico, 
Pinda tem totais condições 
de evoluir muito neste setor”. 

Depois da aprovação legis-
lativa do plano, a documen-
tação do MIT será enviada 
até o fim desta semana ao 
deputado estadual André do 
Prado (PR), responsável por 
encaminhá-la à secretaria 
Estadual do Turismo. Após a 
avaliação do projeto, a pasta 
definirá se ele estará apto a 
ser aprovado.

Na sequência, os passos 
finais do trâmite serão o aval 
da Assembleia Legislativa 
e a sanção do governador 
Marcio França (PSB).

Caso consiga o título, Pin-
da poderá posteriormente 
tentar ser elevava a estancia 
turística, garantindo anual-
mente um repasse estadual 
de cerca de R$ 2 milhões. 

Atrações – De acordo com 
Plano Diretor de Turismo 
de Pindamonhangaba, os 
principais atrativo que se-
rão fomentados são: a pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, Estrada de Ferro 
Central do Brasil, Palacete 10 
de Julho, Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, Bosque 
da Princesa, Igreja Matriz e 
Igreja São José da Vila Real.

Juliana Aguilera
Região

Moradores de Aparecida se 
assustaram ao encontrar um 
cadáver na rotatória da ave-
nida Chad Gebran, uma das 
entradas da cidade. O crime 
aconteceu na madrugada da 
última quarta-feira, quando 
testemunhas encontraram 
o corpo logo pela manhã, às 
6h30, e acionaram a polícia.

O corpo foi retirado às 
7h, levado ao IML (Instituto 
Médico Legal) e reconhecido 
pela família. Segundo o de-
legado Adilson Marcondes, 
a vítima era o morador de 
Guaratinguetá, Carlos Al-
berto da Silva, de 39 anos, 
que possuía várias lesões de 

arma branca.
“Ele foi atingido no local, 

provavelmente caiu e ali fa-
leceu”, explicou o delegado, 
que afirmou que o corpo já 
apresentava rigidez quando 
foi encontrado pela manhã. 
Carlos Alberto estava desa-
parecido, mas a família ainda 
não havia feito o B.O.

Segundo o delegado, a 
vítima teria passado pela 
delegacia em março. “É uma 
coincidência, mas ele fez 
um B.O. de extravio de do-
cumentos”, afirmou. Apesar 
de ainda não ter informações 
concretas do motivo do 
homicídio, Marcondes afir-
mou que o local do crime é 
conhecido por ser ponto de 
consumo de drogas.

Susto – Luiz Matheus Go-
mes, instrutor de uma acade-
mia da cidade, foi quem fez a 
ligação para a Polícia Militar. 
Segundo Gomes, que chegou 
às 6h para abrir o estabele-
cimento, quem encontrou o 
cadáver foi um homem que 
passava pela rua. “Ele chegou 
aqui, abordou a gente e disse 
que tinha alguém morto na 
rotatória em frente à Happy 
Day. Eu sai da academia, 
avistei de longe o corpo e 
imediatamente liguei para 
o 190”, contou.

Ele afirmou estar surpreso 
com o caso, pois nunca pre-
senciou uma anormalidade 
na região. “Sempre me pare-
ceu uma área bem tranquila, 
nunca vi nada do tipo”.

Polícia investiga caso de cadáver 
encontrado na entrada de Aparecida
Homicídio na madrugada da última quarta assustou quem 
passou por avenida; corpo foi encontrado por trabalhadores

Rotatória da avenida Chad Gebran, em Aparecida, onde foi encontrado o cadáver, na última quarta-feira

Foto: Juliana Aguilera

Foto: Reprodução
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Escola da rede municipal de Guaratinguetá; uma das unidades que recebem atividades do Atleta do Futuro para crianças e adolescentes

Guaratinguetá recebe Atleta
do Futuro em parceria com Sesi

Rua Joaquim Maia 
é liberada depois de 
obras de três meses

Programa de cultura esportiva tem atividades em sete municípios 
do Estado de São Paulo, com mais de 24 mil alunos beneficiados

Rua do Pedregulho, em Guará, 
estava interditada desde janeiro

Juliana Aguilera
Região

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá é uma das 
cidades que assinaram o 
convênio do Programa Atle-
ta do Futuro, com o Sesi 
São Paulo. O projeto, que 
mantém a política de foco na 
formação, cultura esportiva 
e desenvolve o futuro cida-
dão, atende outras cidades 
como Pindamonhangaba e 
Cruzeiro.

Para os alunos de Guara-
tinguetá, o programa será 
realizado no período da tar-
de nos colégios municipais 
Maria Carmelita de Moraes, 
Dr. Guilherme Eugênio Filip-
po Fernandes e Elvira Maria 
Giannico, atendendo quase 
mil crianças e adolescentes.

O Atleta do Futuro tra-
balha com quatro frentes: 
atividades esportivas, mar-
cadores sociais, questões 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da Secreta-
ria de Obras, concluiu nesta 
quinta-feira as obras de 
troca de sessenta metros de 
galeria da rua Joaquim Maia, 
no bairro do Pedregulho. 
O trecho de galeria estava 
totalmente comprometido 
e cedeu durante as chuvas 
do mês de janeiro, apre-
sentando sinais de colapso 
de ruptura em meados de 
dezembro. Com isso, a rua 
ficou interditada neste pe-
ríodo e após três meses de 
obras.

No fim de 2017 a rua foi 
interditada devido ao afun-
damento parcial de uma 
galeria subterrânea de água. 
Foi constado que a galeria 
poderia entrar em colapso 
a qualquer momento. Fato 
que aconteceu dias depois, 
já em janeiro, após chuvas 
intensas em Guaratinguetá.

Por se tratar de uma obra 
de emergência, não foi ne-
cessário passar por todo o 
processo burocrático. “Não 
tivemos prazos longos para 
comprar os materiais. O 
gabinete do prefeito nos 
autorizou fazer o reforço 
da galeria com aduelas de 
concreto, que são muito 

sobre a prática esportiva 
como habilidade motora e 
aspectos culturais, e parti-
cipação da família. O pro-
grama atende alunos de 6 a 
17 anos. Os familiares são 
chamados para participar 
do projeto por meio de reu-
niões, eventos e na avaliação 
do aluno.

De acordo com o secretá-
rio de Esporte de Guaratin-
guetá, Joel Pinho de Oliveira, 
as atividades terão ,após o 
fechamento da grade, reu-
niões entre as coordenações 
técnicas do projeto e da 
educação física da rede de 
ensino. Os alunos já matri-
culados nas três escolas de 
tempo integral participaram 
das aulas. Apesar de possuir 
ao todo 25 modalidades, 
apenas 3 ou 4 serão realiza-
das em Guaratinguetá.

O secretário afirmou que 
a metodologia aplicada nas 

mais resistentes e com 
preço menor”, explicou 
o secretário de Obras de 
Guaratinguetá, José Afon-
so Giannico.

A obra foi adiantada 
com a retirada da tubu-
lação antiga, de metal, 
e a colocação da nova 
tubulação. A fase final dos 
serviços passa por etapas, 
como o reestabelecimento 
do pavimento antigo, que 
teve início há duas sema-
nas. Mas as chuvas dos 
últimos dias atrasaram a 
continuidade das obras. 
“Como a gente mexe com 
terra, com barro, quanto 
mais colocar máquina ou 
mão de obra durante as 
chuvas, piora. Nós esta-
mos tentando adiantar o 
serviço o máximo possí-
vel”, contou o secretário. 
“Hoje, o movimento de 
terra já está em torno 
70% e 80%. A previsão 
estabelecida por nós é de 
que seja concluída na pri-
meira quinzena de abril”, 
revelou.

O cronograma pode so-
frer alterações, já que se 
continuar chovendo com 
intensidade, os trabalhos 
terão que ser paralisados. 
Com isso, a previsão para 
conclusão das obras pode 
ser adiada.

aulas será com base no sis-
tema PAF do Sesi. “Os pro-
fessores serão capacitados 
e deverão, semanalmente, 
preencher formulários de 
atividades desenvolvidas 
com os alunos”, explicou.

O projeto assiste municí-
pios do Estado de São Paulo 
desde 1991. Até 2016 já ha-
via atendido 84 mil alunos.

A duração do Atleta do 
Futuro é indeterminada e 
depende dos resultados ob-
tidos nas aulas. “É a primeira 
vez que testamos este pro-
grama esportivo em parceria 
com o Sesi. Posteriormente 
ao seu término, será feito um 
balanço dos pontos positivos 
obtidos na sua implantação. 
Se o resultado for satisfató-
rio e termos tido benefícios 
com isso, com certeza não 
veremos problemas da sua 
continuidade”, afirmou Oli-
veira.

Região – Além de Guara-
tinguetá, outras cidade do 
Vale receberam o programa. 
No último dia 17, o prefei-
to de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues (PR), foi 
o anfitrião da cerimônia de 
assinatura de convênios do 
programa. Para Pinda, a 
ação tem como parceiros a 
Prefeitura, o Lar São Judas 
e o Shopping Patio Pinda, 
com 96 vagas distribuídas 
nas modalidades futebol, 
natação, basquete, ginástica 
rítmica e futsal.

Outras cidades contem-
pladas foram Caçapava, 
com 280 vagas para prática 
multiesportiva, Aparecida, 
Potim, Roseira e Cruzeiro. 
Em todo o Vale são beneficia-
dos mais de 24 mil alunos.

Em Potim o programa deve 
promover a formação e cul-
tura esportiva para cerca de 
cem crianças e jovens.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Vargem tiveram 

seu funcionamento prejudicado no dia 03/04/2018 das 14h00 às 15h18. Após 

o retorno da energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 20/18 PROC. Nº 150/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de 
preços para fornecimento de areia média, rachão e pedra brita n° 01, 02 e 03, 
para atender às necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se 
às 09h30min do dia 26 de Abril de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de 
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 
3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br.
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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


