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Paciente deixa Pronto Socorro de Cachoeira Paulista; rede municipal é criticada até por vereadores da base aliada ao Executivo

Câmara critica atendimento
na saúde de Cachoeira Paulista
Depois de série de reclamações de moradores, vereadores 
cobram postura do Executivo para rede pública de saúde

Jéssica Dias 
Cachoeira Paulista

Vereadores de Cachoeira 
Paulista criticaram a demora 
no atendimento no Pronto 
Socorro e na rede pública 
da cidade. Um dos exemplos 
dados foi o caso relatado 
pelo vereador Breno Anaya 
(PSC), que teria flagrado um 
médico dormindo no horário 
de plantão.

O caso foi discutido na ses-
são da última segunda-feira. 
Vereadores como Maria das 
Graças, a Dadá Diogo (PODE) 
e Thales Satim (PSC) comenta-
ram a situação atual da saúde. 

As reclamações chegaram 
até Anaya através de morado-
res que aguardavam por aten-
dimento no PS. “A população 
estava batendo na porta da 
minha casa, reclamando que 
estava no PS e o médico esta-
va dormindo. Fiz uma visita ao 
local no ultimo dia 20 de mar-
ço, quando os profissionais da 
área de saúde disseram que já 
tinham batido quatro vezes 
na porta e ele não saia para 
atender a população”, contou 
o vereador.

O vereador relatou ainda 
que entrou na sala e fez um 
vídeo do profissional dormin-
do. “Eu mesmo bati na porta e 
ninguém me atendeu. Entrei e 
filmei ele dormindo. Quando 
acordou, falou que estava 
atendendo, mas não estava 
falando coisa com coisa. Não 
sei o estado que ele se encon-
trava”.

Após a confirmação feita 
por Anaya, o caso foi apresen-
tado ao prefeito Edson Mota 
(PR), que demitiu o médico, 
mas o profissional voltou a 
trabalhar normalmente no 
PS já na última segunda-feira.

“Cheguei à Prefeitura e nem 
o prefeito estava sabendo 
que o médico estava dando 
plantão. Essa empresa, que 
está em Cachoeira Paulista, 
tem que ver também se está 
fazendo um serviço ou quer 
fazer um desserviço para 
a saúde da cidade. Se quer 
trabalhar direito, tem que 
colocar médico direito, se não 
quer médico direito então vai 
sair junto com esses médicos, 
porque eu não vou admitir 
isso na minha cidade”, criticou 
Anaya.

Dadá Diogo também recla-
mou da empresa na cidade 
(Isec – Instituto de Saúde, 
Educação e Comércio) e do 
atendimento. “A saúde está 
péssima. Eu acho que está 
faltando um pulso firme para 
administrar. Estamos aqui 
para fiscalizar o Executivo, 
não estamos aqui para puxar 
o saco de ninguém”.

Gestantes – O vereador 
Thales Satim foi o autor do 
requerimento que solicita 
do Executivo informações 
acerca do procedimento de 
encaminhamento de ges-
tantes para atendimento no 
município vizinho, bem como 
o transporte destinado para 
estes pacientes, que também 
comentou a irregularidade no 
atendimento aos pacientes e 

o ocorrido com o profissional. 
“O médico dormindo em horá-
rio de atendimento na Santa 
Casa é uma situação muito 
grave, não podemos aceitar. 
Este é um dos problemas da 
saúde que nós estamos aqui 
para combater, apontar e 
buscar soluções para o pro-
blema. É difícil, a saúde é um 
problema nacional, e nós es-
tamos enfrentando em nosso 
município um problema de 
muitos anos, e não será fácil 
acabar com ele”.

Irregularidade – O polêmi-
co contrato entre a Prefeitura, 
a Santa Casa e o Isec foi blo-
queado após decisão do juiz 
da 1ª Vara da cidade, Carlos 
Eduardo D’Elia Salvatore, que 
acatou pedido da Promotoria 
de Justiça. A liminar suspen-
deu a eficácia de contratos 
firmados, com apontamentos 
de irregularidades. A contra-
tação do instituto já havia 
sido questionada no último 
ano, após dificuldades com 
informações e a dispensa de 
funcionários da rede pública.

A ação teve início após 
denúncia de Dadá Diogo no 
contrato para a gestão da 
saúde pública. A Prefeitura 
tem até o próximo dia 18 para 
o cumprimento das medidas. 

A vereadora ressaltou ain-
da a autoridade da Isec na 
cidade. “A empresa está man-
dando mais que a própria 
Câmara, mais que o Executivo. 
Tem alguma coisa errada, não 
é normal uma coisa dessa. A 
população está sofrendo. Olha 
as gestantes, indo e voltando 

para Lorena. E ainda tem vere-
ador que fala que a Saúde está 
bem. Nos passados foram pés-
simos, no Brasil está péssimo. 
Tem que tirar aquele pronto 
socorro de onde está, abrir a 
maternidade”, finalizou.
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RECURSOS PARA O TURISMO...  
Lorena está em busca de investimento para o turismo. 
Uma comitiva da secretaria de Cultura e Turismo foi à 
Brasília, na penúltima terça-feira, apresentar projetos 
sociais para o Governo Federal. O trabalho aconteceu em 
meio à troca de titulares da pasta. Na viagem, o então 
secretário Roberto Bastos, o Totô, se encontrou com a 
secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa, Socorro Moraes. Pág. 2
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC: 157/2018 GPRO:7482/17.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: A contratação 
de escritório de advocacia para prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados, de consultoria e assessoria jurídica em Direito Constitucional 
e Administrativo, consistentes no patrocínio dos interesses da Prefeitura do 
Município de Lorena perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
CONTRATADA: CAMMAROSANO ADVOGDOS ASSOCIADOS. CNPJ: 
05.741.628/0001-61. VALOR TOTAL: R$ 210.600,00 (Duzentos e dez mil 
seiscentos mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Autos do processo nº 417/18.

O Diretor de Serviços Gerais do Cemitério Municipal, pelo presente Edital, 
considerando que a sepultura de nº 84 da Quadra B nova do Cemitério Público 
de Lorena, onde está sepultado Antonio Meirelles da Silva, encontra-se com 
o prazo de concessão expirado, notifica-se eventuais concessionários e/ou 
sucessores de Antonio Meirelles da Silva, filho de Ântonio Anselmo de Meirelles 
e Francisca Maria do Carmom, notadamente sua filha Josefina Meireles Ferraz 
e sua neta Cenira Meireles Ferraz do Prado, para, no prazo de 30 (trinta dias), 
contraditarem o ato ou comparecerem no Cemitério Municipal de Lorena a fim 
de regularizar mediante nova concessão da sepultura de nº 84 Quadra B nova 
ou marcar data para a exumação com a retirada dos restos mortais para o jazigo 
de família, para um nicho ou para outro cemitério. Decorrido o prazo sem que 
os interessados promovam qualquer diligência, será realizada a exumação para 
atender ao interesse público, cujos restos mortais permanecerão à disposição 
dos familiares pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual serão removidos para 
o ossuário geral com a devida identificação e cadastramento da localização.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE PRORROGAÇÃO – Contrato PDO016817 – T 01.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: COMPANHIA 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP. 
CNPJ: 62.577.929/0001-35. OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o 
contrato PD016817 e a respectiva especificação de serviços e preços E0160817, 
prorrogados por mais um período de 12 (doze) meses. Cláusula Segunda – O 
valor do presente termo é estimado em R$ 61.848,00 (Sessenta e um mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais). DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018 – PROC. 133/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento da Tomada de Preço acima referido, cujo objeto é 
a Construção de campo de futebol society do projeto 100% esporte para todos no 
loteamento Jardim Novo Horizonte, com fornecimento d material, equipamentos 
e mão de obra, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: R NHONCANSE 
JUNIOR EPP, CNPJ: 14.527.146/0001-81, no valor total de: R$ 29.187,96 (vinte 
e nove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio 
deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente 
ou por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou 
particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias 
a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na 
Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 
9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento 
no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, 
consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual 
foi aprovado, são eles: ELLEN MENDES MOREIRA GOMES DA SILVA RG:
239006860; LUIZ FILIPE GUIMARÃES MOTA RG 443425929; VINICIUS 
SANTOS PINTO RG 460074301.

Lorena, 10 de Abril de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE DESISTÊNCIA

Edital 001/2016, vem por meio deste HOMOLOGAR a desistência dos 
candidatos relacionados, são eles: VINICIUS ANTONIO GARCIA VAZ RG: 
45395860, RAUL CORRÊA DE MACEDO NETO RG: 436845969, BRUNO
MOREIRA GARCIA RG: 207621590.

Lorena, 10 de Abril de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 
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Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
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Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 
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CONSELHO DELIBERATIVO CCL 

GESTÃO 2017/18 
 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
                 A Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de 
Lorena, Valéria Aquino Fortes, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 do Estatuto 
Social e os artigos 54, 55, 56, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 
131, inciso II do artigo 132, artigos 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 157 e incisos I, II e 
XVI do artigo 175, tudo do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) 
Associados(as) em dia com suas obrigações estatutárias para a Assembleia 
Geral Extraordinária de eleição para completar as vagas de Membros e as 
vagas dos Suplentes do Conselho Deliberativo que irá realizar-se no dia 03 
de Junho de 2018, no Engenho, às 08:00 horas em primeira convocação e 
às 08:30 horas em segunda e última convocação, encerrando-se a votação 
impreterivelmente às 13:00 horas do mesmo dia. 
 
ORDEM DO DIA 
 
I – Eleição para vagas no Conselho Deliberativo até a posse dos 
Conselheiros eleitos em Novembro de 2018. 
 
Observações: 
1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 05 de Abril de 2018, 
na secretaria do Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 04 de Maio de 2018, 
de acordo com o artigo 135 do Regimento Interno. 
3) Nesta data é de 1.242 (Um mil, duzentos e quarenta e dois) o número 
de Associados com direito a voto. 
Lorena, 05 de Abril de 2018. 

 
VALÉRIA AQUINO FORTES 

Presidente do Conselho Deliberativo 
 
 

Lorena vai a Brasília em busca 
de recursos para o turismo
Secretaria de Cultura e Turismo solicita verba para construção 
do Centro de Eventos; pasta passa por troca de secretários

Monumento informa passagem da Estrada Real, pelo Centro de Lorena; cidade tenta reforçar turismo com solicitações ao Governo Federal

Miguel de Sá
Lorena

Lorena está em busca de 
investimento para o turismo. 
Uma comitiva da secretaria de 
Cultura e Turismo foi à Brasí-
lia, na penúltima terça-feira, 
apresentar projetos sociais 
para o Governo Federal. O 
trabalho aconteceu em meio 
à troca de titulares da pasta.

Na viagem, o então secretá-
rio Roberto Bastos, o Totô, se 
encontrou com a secretária 
Nacional de Promoção e 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa Idosa, Socorro Moraes. 
“A Secretaria Nacional nos 
convidou para um evento 
que oficializou o Ano Nacio-
nal da Valorização da Pessoa 

Idosa, por conta da visita da 
secretária em prol aos idosos”, 
comentou Totô, que deixou o 
cargo nesta sexta-feira.

No começo de março, Socor-
ro Moraes visitou Lorena para 
celebração de convênio de 
cooperação entre a Prefeitura 
e Unisal (Centro Universitário 
Salesiano de São Paulo) para 
divulgar a Cartilha dos Direitos 
Humanos das Pessoas Idosas 
2018. A cartilha foi elaborada 
entre alunos do curso de mes-
trado em direito da Unisal e a 
secretaria de Cultura e Turis-
mo de Lorena, apresentando 
textos e ilustrações sobre 
a saúde, educação, esporte, 
justiça, assistência social e ha-
bitação voltada para os idosos.

O ex-secretário de Cultura e 

Turismo comentou que apro-
veitou a visita em Brasília para 
se encontrar com o assessor 
do ministro Sérgio Sá Leitão, 
da Cultura, Fabrício Tanure, 
onde solicitou recursos para 
a construção do Centro de 
Eventos Culturais.

Desde fevereiro desse ano a 
cidade busca o título de MIT 
(Município de Interesse Tu-
rístico), projeto que foi levado 
e aprovado à Câmara, com a 
expectativa de que o pedido 
de inclusão ao MIT aconteça 
nesse semestre. 

Roberto Bastos se reuniu 
com o Ministério de Turismo 
para verificar as propostas 
cadastradas no começo de 

Foto: Arquivo Atos

2018. “Conversamos sobre 
duas propostas de eventos e 
duas de estruturas. A primeira 
foi em relação ao aniversário 
da cidade e ao Cinefest Gato 
Preto (Festival de Cinema). Já 
os de estrutura foram sobre o 
Centro de Eventos”, revelou o 
secretário, que adiantou ainda 
que a cidade deve buscar uma 
verba de R$ 200 mil para cada 
evento, mas que dependia da 
aprovação do governo.

Mudanças – Roberto Bastos 
deixou a secretaria de Turismo 
e Cultura nesta sexta-feira. A 
partir da a próxima segunda-
-feira quem irá ocupar o cargo 
é o professor de direito no 
Unisal, Roberto Gomes.
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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

Câmara e Sindicato questionam exonerações em Lorena

Salários reajustados entram em vigor 
no funcionalismo público de Lorena

Prefeitura garante legalidade em medida que 
determinou a dispensa de servidores, que ainda 
seguiam nos cargos mesmo após aposentadoria

Servidores passam a receber salário reajustado; 4% no Executivo e 5% para servidores da Câmara
Juliana Aguilera
Lorena

Aprovado em março, o 
reajuste nos salários dos 
servidores públicos de Lo-
rena entrou em prática no 
pagamento deste mês. A me-
dida, aprovada pela Câmara, 
implantou um aumento total 
de 4% para os funcionários do 
Executivo. Já os servidores 
da Câmara contam com um 
reajuste de 5%.

No caso da Prefeitura, ain-
da há a possibilidade de que 
os servidores recebam um 
aporte de 1% caso a avaliação 
do seu serviço e postura seja 
positiva. O Plano de Avaliação 
é feito pelos gestores de cada 
área.

Segundo o secretário de 
Negócios Jurídicos da Prefei-
tura, Adriano Aurélio, o per-
centual foi decidido de acordo 
com o aumento salarial de 
2,19% e a revisão geral anual 
de 1,81%. “A Revisão Geral 
Anual foi instituída pela atual 
administração com a finali-
dade de reposição do poder 
aquisitivo dos vencimentos 
dos servidores municipais. 
Ela tem como data-base todo 

mês de março de cada ano”, 
explicou.

O aumento obedeceu os 
limites previstos na Lei Or-
çamentária Anual da cidade, 
com impacto financeiro de 
R$ 3 milhões. Quanto à di-
ferença na porcentagem dos 
servidores municipais e da 
Câmara, Aurélio afirmou que 
trata-se de uma diferença 
orçamentária e financeira. 
“A Prefeitura e a Câmara pos-
suem orçamentos distintos e 
limites próprios e diferentes 
com gastos com pessoas”.

Sindicato – Segundo o pre-
sidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos de Lo-
rena, Nelson de Souza Rosa, 
a categoria está satisfeita 
com o reajuste. Eles também 
acompanharam o Plano de 
Avaliação. “Fizemos uma 
análise técnica antes dele 
ir para a Câmara. Emendas 
modificativas desse plano, 
das quais algumas foram 
aliviadas”, contou.

Entre as mudanças pedidas 
pelo sindicato e acatada pela 
Prefeitura está a redução da 
pontuação que o servidor pre-
cisa alcançar para conseguir o 
aumento salarial de 1%.Servidor de Lorena trabalha em obra da Prefeitura; funcionalismo tem reajuste de salário em 4% após aprovação na Câmara Municipal

A sede do Sindicato, que pede informações sobre 32 exonerações

Foto: Arquivo Atos

Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena apro-
vou um requerimento do 
vereador Elcio Vieira Junior 
(PV) que solicita mais infor-
mações sobre a exoneração 
de 32 servidores neste mês. A 
ação do Executivo gerou con-
trovérsia com o Sindicato dos 
Servidores, que tenta reverter 
a situação. A Prefeitura prepa-
ra um novo concurso público 
para suprir as vagas.

O prefeito Fábio Marcondes 
(PSDB) demitirá até o final 
deste mês os 32 funcionários 
aposentados pelo INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro Social) 
que continuavam ocupando 
os cargos públicos. De acordo 
com o secretário de Admi-
nistração, Luiz Fernando de 
Almeida, a partir do momento 
que o servidor entra com a 
sua aposentadoria no INSS, 
ele tem que ser desligado. “A 
Prefeitura fez uma pesquisa 
junto ao INSS e constatou 
que haviam esses servidores 
de diversos setores que estão 
sendo desligados agora neste 
mês. Isso faz parte do estatuto 
do servidor da Prefeitura de 
Lorena, no artigo 64, inciso 
4º consta essa informação”, 
salientou.

O assunto virou polêmica 
na Câmara, durante a sessão 
do último dia 26, com a apro-
vação do requerimento por 10 
votos a 1, sendo o contrário 
do vereador Washington da 
Saúde (PPS).

Entre os questionamentos 
de Elcinho estão a quantidade 
exata das exonerações e como 
ficará a prestação de serviço 
para a população com os car-
gos vagos.

O vereador Fábio Longuinho 
(PSC) também usou a tribuna, 
alegando que os servidores 
têm o direto da permanência 
nos cargos. Já o líder do Gover-
no, Beto Pereira (DEM), pediu 
para que os parlamentares 
votassem favoravelmente ao 
requerimento, afirmando que 
todos sabiam da quantidade 
de 32 pessoas, e que será 
aberto um novo concurso para 
suprir as vagas.

Por outro lado, o Sindicato 
enviou um requerimento para 
a Prefeitura, na última sexta-
-feira, o mesmo encaminhado 

à Câmara, pedindo vistas da 
lei e a base que o Executivo 
usou para tomar essa decisão. 
Segundo o presidente do sindi-
cato, Nelson de Souza, o Nelsão 
da Saúde, o prazo de resposta 
é de 15 dias.

Para o presidente, que está 
à frente dos servidores há seis 
meses, a Prefeitura afirma 
que o trâmite é legal, mas 
em casos como este, de que 
o funcionário se aposentou 
sem previdência privada nem 
complemento salarial e foram 
exonerados, em outras cidades 
eles recorreram e ganharam a 
causa. “Os casos são idênticos e 
a Prefeitura teve que ressarcir 
o servidor. Temos a nossa par-
te jurídica que está estudando 
o caso e auxiliando os servido-
res que já nos procuraram”.

Souza ainda citou Pinda-
monhangaba que passou por 
um caso semelhante a este. 
“Em Pinda, o prefeito fez um 
PDV (Plano de Demissão Vo-
luntária) para o funcionário 
que estava para se aposentar 

e aderisse ao plano, receberia 
dez salários mínimos. Foi 
muito legal da parte dele. No 
nosso caso não, foi bem de 
repente”, frisou.

Outra preocupação por 
parte do sindicato são os 
atendimentos do CEO (Centro 
de Especialidades Odonto-
lógicas) que poderá perder 
cerca de dez dentistas com as 
demissões. “Vários faziam tra-
tamento de canal, então como 
será feita essa reposição para 
não prejudicar a população?”, 
indagou Souza.

Apesar das divergências, o 
presidente do Sindicato frisou 
a importância da harmonia en-
tre o poder público e o órgão. 
“Venho para administrar sem 
problemas com o Executivo, 
mas não posso dar as costas 
para o servidor. Ele (prefeito) 
vê o lado da Prefeitura e eu do 
Sindicato”.

Após a resposta do Executi-
vo, Souza convocará a diretoria 
para uma assembleia para 
definir as providências.

Foto: Rafaela Lourenço
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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, 
área 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


