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Concessão do transporte coletivo de 
Guaratinguetá segue para última votação
Com aprovação de 15 das 34 emendas, projeto para licitação recebe aprovação em primeira discussão

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Gua-
ratinguetá aprovaram em 
primeira votação (simbólica) 
o projeto de lei que regula-
menta a concessão do trans-
porte coletivo municipal. 
Após sessões polêmicas no 
debate sobre as 34 emendas, 
o tema deve ser definido na 
segunda votação, na próxima 
quinta-feira. As discussões e 
votações tiveram início no 
último dia 17. Ao todo, 34 
emendas foram analisadas 
e votadas.

Na última terça-feira, dez 
propostas entraram em vo-
tação, todas emendas aditi-
vas, que acrescentam novas 
determinações no projeto 
encaminhado pelo Executi-
vo. Desse total, sete tiveram 
aprovação da maioria da 
Casa e três foram nega-
dos. Das 35 emendas, 18 
foram aditivas, 12 substi-
tutivas, três supressivas e 
uma emenda modificativa. 
Quinze foram aprovadas e 
19 rejeitadas.

Os parlamentares deci-
diram que fica proibida a 
concessão de espaço público 
para a implantação de gara-
gens e oficinas à empresa 

vencedora do certame licita-
tório. “Tem que existir uma 
independência por parte das 

concessionárias e não ceder 
um espaço para que elas 
instalem suas garagens. As 

empresas devem buscar seus 
espaços, alugar ou adquirir 
o imóvel, e não o município 

conceder as mesmas”, desta-
cou o vereador Nei Carteiro 
(MDB).

Ainda de acordo com a 
nova resolução, será de res-
ponsabilidade da Prefeitura 
de Guaratinguetá regulamen-
tar a quantidade de ônibus 
disponíveis para reserva 
técnica, ou seja, para per-
manecerem na garagem em 
caso de falhas técnicas em 
algum dos ônibus, que fazem 
as linhas municipais.

Outra emenda votada foi 
a que determina que os ve-
ículos em operação devem 
ter tecnologia que permita a 
lacração das roletas. Através 
disso será possível garantir 
maior autenticidade dos 
dados para fiscalização e 
controle da demanda de 
passageiros de cada linha 
municipal, assim como o 
controle financeiro de cada 
veículo.

A segunda votação deve 
ser realizada na próxima 
quinta-feira. “Acredito que 
vamos ter a aprovação total, 
até porque é isso que a popu-
lação quer também”.

Se aprovado, o projeto de 
lei seguirá para sanção do 
prefeito Marcus Soliva (PSB). 
Somente após o trâmite, a 
Prefeitura poderá abrir a li-
citação para escolha da nova 
concessionária do transporte 
público.

Foto: Arquivo Atos

O transporte público de Guaratinguetá, alvo de discussão polêmica na Câmara Municipal; vereadores devem definir tema na quinta-feira
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Acial (Associação Comercial Industrial de Lorena) lançou uma campanha em apoio à classe policial, incentivando 
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Cidade abre agenda para 
Campanha de Prevenção 
ao Câncer em Lorena

Da Redação 
Lorena

Lorena deu início na última 
segunda-feira ao agenda-
mento para a 12ª edição da 
Campanha de Prevenção 
ao Câncer. Serão seiscentas 
vagas, 120 por especialidade 
para homens e mulheres.

O agendamento é funda-
mental para receber o aten-
dimento no dia “D” da cam-
panha marcada para 19 de 
maio, das 8h às 17h. No dia 
da Campanha é necessário 
levar o cartão SUS e a senha 
recebida no agendamento. O 
objetivo é alertar e facilitar a 
obtenção de um diagnóstico 
precoce.

Serão feitos exames clíni-
cos preventivos de próstata, 

mama (apenas clínico), bucal, 
pele e preventivo ginecológico 
(papanicolau).

Para realizar o agendamen-
to, os interessados devem 
comparecer ao Ambulatório 
de Especialidades 2, antigo 
Inamps (Instituto Nacional As-
sistência Médica Previdência 
Social) com o cartão SUS, de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h, na rua Erendy Novaes 
Ferreira, nº 22, no Centro.

A campanha é uma realiza-
ção do Fundo Social de Soli-
dariedade, em parceria com 
a Liga Oncológica de Taubaté, 
representada pelo Dr. Flávio 
Salgado, acompanhado de 
sua equipe e de alunos super-
visionados, pela secretaria de 
Saúde e apoio do Lions Club 
e Casa ATO.

Região começa a 
imunizar contra gripe
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Atos e Fatos
“Assim como uma gota de ve-
neno compromete um balde in-
teiro, a mentira, por menor que 
seja, estraga toda nossa vida”.

Márcio Meirelles Mahatma Gandhi

MENTIRA TEM PER-
NA CURTA!

A mentira é considera-
da um pecado divino, no 
âmbito religioso, está re-
lacionada com que é mau, 
maligno e indigno. No 
âmbito social uma praga!

Entre os sinônimos que 
o dicionário nos oferece 
para a palavra mentira, es-
tão: enganar, iludir, lograr e 
ludibriar e, agora, na era da 
informática: “fake news”.

Como a sociedade bra-
sileira, pela sua rica língua, 
abranda as ações maléficas, 
sem nenhum compromisso 
com a ética:  maledicência 
transformou-se em boato, 
boato em fofoca e agora 
fofoca, em inglês, “fake”. 
Mais suave aos ouvidos, 
mas desprovido de moral!

A mentira tem perna 
curta, como uma lição para 
as crianças que não vale 

a pena mentir, nos tem-
pos atuais, tornou-se uma 
atividade corriqueira dos 
adultos.

Pesquisas relativas ao 
assunto atestam que notí-
cias falsas alcançam mais 
pessoas que as notícias 
verdadeiras.

Desde o final da última 
semana circulou nas redes 
sociais e a imprensa divul-
gou a informação de que o 
inverno desde ano será o 
mais frio dos últimos 100, 
200 ou 300 anos.

Os meteorologistas ex-
plicam que através de si-
mulações o que podemos 
esperar é a repetição do 
que ocorreu em 2013, que 
na semana de 25 de julho 
houve uma brusca queda, 
mas, que no todo não foi 
um ano frio.

Continua os meteorolo-
gistas, os estudos e simula-
ções indicam que teremos 
um frio mais frequente, 
mesmo que não intenso, 
as regiões Sul e Sudeste 
devem ser as mais afetadas 
pela queda das temperatu-
ras. Nenhuma novidade.

Um outono mais chuvo-
so resulta em um inverno 
com tardes mais nubladas 
e úmidas de madrugadas 
não tão geladas.

Tardes nubladas e úmi-
das, um inverno com se-
manas com picos maiores 

como a corrida eleitoral. A 
conferir!

A língua, por ser viva, 
pode por vezes criar im-
perfeições, imprecisões e 
distorções que refletem ati-
tudes, ações na sociedade.

À primeira vista, o que 
leva pessoas a “fabricar” 
notícias. Imagine se um 
produtor de malhas não 
vai atrás da verdade sobre 
a situação do tempo, ou, se 
ele acredita que realmente 
o inverno será rigoroso se 
fiando na cultura popular 
que “verão chuvoso, inver-
no rigoroso”? 

Os “fakes news” é uma 
das pragas de um siste-
ma que veio para agilizar 
as notícias, possibilitar o 
acesso a informações, se 
transformar em um veículo 
viciado.

Talvez, um dos aspectos 
mais daninhos do universo 

da mentira o surgimento 
da dúvida. Em quem acre-
ditar?

No campo político onde 
a ética não ocupa espaço, 
tornar-se um veículo de 
instrumentalização de notí-
cia falsa, produção e circu-
lação de notas inverídicas é 
tudo que o político deseja 
para destruir o seu inimigo. 
Os políticos brasileiros não 
atingiram o nível intelec-
tual de distinguir inimigo 
de adversário. Uma sutil 
diferença!

Diante do confronto po-
lítico, eleitoral e social que 
vivemos o aparecimento 
e a circulação de notícias 
falsas podem eleger ou 
destruir candidaturas.

Não sem tempo, o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
está tomando providências 
para restringir e punir os 
responsáveis pela dissemi-
nação de boatos.

Outro fator preocupan-
te é que os políticos, em 
época de negação da moral 
e da ética, se valem das 
redes de boato para o seu 
proselitismo político, mo-
ral e religioso. Um detalhe: 
usam o dinheiro público 
(nosso dinheiro) para pagar 
as menções elogiosas a si e 
a projetos que defendem.

O dia da mentira come-
morado mundialmente em 
1º de abril virou fake news!

"Pesquisas relativas ao assun-
to atestam que notícias falsas 
alcançam mais pessoas que as 

notícias verdadeiras"

Campanha da Acial incentiva 
apoio a policiais em Lorena
Comerciantes disponibilizam café, água, internet e banheiro; 
cartaz informativo é fixado na fachada de estabelecimento

Rafaela Lourenço
Lorena

O tradicional “cafezinho” 
oferecido aos policiais ga-
nhou força em Lorena. A 
Acial (Associação Comercial 
Industrial de Lorena) lançou 
uma campanha em apoio à 
classe policial, incentivando 
a liberação de serviços como 
café e internet Wi-Fi em 
estabelecimentos da cidade.

Um cartaz na fachada do 
prédio da Associação indica 
que ali, os policiais tem aces-
so aos serviços. A ação tenta 
valorizar o trabalho dos 
policiais. Os banners são dis-
tribuídos aos comerciantes.

Um simples banner ofere-
cendo água, café, internet 
Wi-Fi, banheiro e amizade 
pode fazer muita diferença! 
Essa é a proposta da Acial, 
que após ter o conhecimento 
desta ação em cidades de 

outras regiões lançou a cam-
panha em Lorena, proposta 
pioneira no Vale do Paraíba. 
“Vimos em outras cidades e 
pensamos ‘por que não em 
Lorena?’ Na região somos os 
primeiros. Passamos para a 
regional, a RA6, que fica em 
São José dos Campos, e não 
tinha nenhuma campanha 
neste sentido”, comentou o 
presidente da Acial, Sérgio 
Rocha, que também fixou.

Os serviços são voltados 
para policiais militares, civis, 
rodoviários e bombeiros.

De acordo com Rocha, 
o banner foi feito com o 
objetivo de inverter os atu-
ais “valores deturpados da 
sociedade” e valorizar o 
trabalho dos profissionais. 
“Vemos hoje o policial ten-
tando prender um marginal 
e a população indo a favor 
do bandido. Houve uma 
inversão muito grande de 

valores. Já tem os problemas 
com as leis, salários ruins, 
déficit de efetivo e ainda a 
falta de apoio da população. 
Precisamos muito desta 
profissão. Por isso vamos 
valorizá-los”, frisou.

Cerca de dez comerciantes 
já aderiram à campanha co-
locando o cartaz na frente do 
estabelecimento, e mais oito 
estão à espera da confecção 
do material.

Os interessados devem ir 
até a Associação, que fica à 
rua Coronel José Vicente, n° 
134, no Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 18h 
ou aos sábados das 8h30 às 
12h, e solicitar o banner. O 
custo será apenas da confec-
ção do material. O telefone 
disponível para mais infor-
mações é (12) 3159-0120.

Em nota, a Polícia Militar 
preferiu não se pronunciar 
sobre o assunto. “Informa-

mos que a manifestação 
de acolhimento e apoio ao 
policial feita pela Acial é de 
iniciativa própria, sem con-
vênio ou contato com a PM”.

Rocha, que encerra sua 
gestão no próximo dia 30 
após seis anos à frente da 
Associação, ressaltou que 
a ação serviu de exemplo 
para outras entidades que 
inclusive entraram em con-
tato solicitando informações 
e parabenizando pela ideia. 
“Também tive o retorno de 
policiais militares e civis que 
me ligaram parabenizando, 
um retorno bem positivo. 
Pelo menos plantamos uma 
semente, e esperamos que o 
projeto seja implantado em 
outros municípios também”.

Gestão – Em maio, Ulisses 
Fukuda retornará à presi-
dência da Acial com mais 
de 50% da diretoria ativa 
renovada.

Cartaz na sede da Associação Comercial e Industrial, que já é distribuÍdo entre estabelecimentos da cidade; apoio ao trabalho policial

Foto: Rafaela Lourenço

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 020/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018
REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de gêneros 
alimentícios; produtos hortifrutigranjeiros; carne bovina, suína, 
ave e embutidos; conforme descrição constante do Termo 
de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
15/05/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, nº 52, 
Centro, em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e 
documentos exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à 
disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, 
item Licitações.

Silveiras, 2 de maio de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

Caasi oferece atividades 
diárias em Cachoeira

Da Redação 
Lorena

O Caasi (Centro de Atenção 
e Atendimento à Saúde do 
Idoso) disponibiliza para 
pessoas com sessenta anos 
ou mais atividades recre-
ativas durante a semana 
em Cachoeira Paulista. A 
intenção é contribuir para 
o envelhecimento ativo e 
sustentável para os idosos 
do município.

O local oferece aulas de 
dança, fisioterapia, terapia 

da memória, acompanha-
mentos ambulatoriais de 
enfermagem e terapia, pré-
-consultas, atendimentos de 
psicólogos de nutricionistas, 
além das oficinas de informá-
tica, culinária e atividades 
físicas como o vôlei adapta-
do. As atividades têm início 
às 9h, de segunda à sexta.

Para mais informações, o 
interessado deve procurar o 
Caas 1, à rua Orris Benedito 
Barbosa, nº 656, no bairro 
do Pitéu ou pelo telefone 
3101-0335.
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Região começa a imunizar contra gripe
Vacinação vai até 1º de junho; idosos, crianças e gestantes são público-alvo 

Miguel de Sá
Regional

Cidades do Vale do Paraíba 
estão se mobilizando para 
a Campanha de Vacinação 
contra Gripe 2018, iniciada 
pelo Ministério da Saúde, 
na última segunda-feira. A 
ação foi dividida por grupos 
para receber a vacina, que 
tem componentes para pro-
teger de três tipos de gripe: 
Influenza A, H1N1 e H3N2, e 
Influenza B.

Para o primeiro grupo, 
composto por profissionais 
de saúde, indígenas, pessoas 
com sessenta anos ou mais, a 
vacinação já está disponível. A 
partir do próximo dia 2, crian-
ças, gestantes e puérperas 
(mulheres que se tornaram 
mães recentemente) podem 
se vacinar. O terceiro grupo, 
com professores, população 
carcerária e comorbidades 
(doenças respiratórias crô-
nicas, cardíaca crônica, renal 
crônica, hepática crônica, 
doença neurológica crônica, 
diabetes, obesos, imunossu-
pressão, transplantados, tris-
somias) poderão ter acesso as 
vacinas a partir do dia 9.

Toda a população pode 
tomar a vacina, desde que 
não tenha alergia severa à 
proteína do ovo. Quanto às 
reações, pode ocorrer dor no 
local da aplicação, tendo de-
saparecimento do incômodo 
em até 48h. De 6h a 12h após 
a aplicação, em alguns casos 
acontece febre, mal-estar e 
dor muscular que podem 
durar por um ou dois dias.

O Ministério da Saúde dá 
dicas para prevenção da 
gripe, como lavar as mãos 
frequentemente com água 
e sabão, beber água o dia 

todo, fazer exercícios diários, 
alimentar-se bem com frutas 
e verduras, evitar locais com 
aglomeração de pessoas, 
cobrir a boca e o nariz com 
lenço descartável ao tossir 
ou espirrar, não compar-
tilhar objetos pessoais ou 
alimentos.

Para mais informações so-
bre as gripes, o Ministério da 
Saúde dispôs de um quadro 
que diferencia a intensidade 
dos sintomas entre resfriado, 
gripe comum e H1N1 no 
portalms.saude.gov.br.

A região já traçou a es-
tratégia de imunização. Em 
Cruzeiro, a expectativa da 

Prefeitura é que 90% do 
público-alvo receba as doses 
para imunização. Todos os 
postos de saúde da cidade 
vão atender a necessidade da 
vacinação até o último dia da 
campanha.

De acordo com a Prefeitura 
de Canas, a procura dos mo-
radores para vacinação está 
maior do que da campanha de 
febre amarela, e a expectativa 
de imunização é de 100%. 
Há anos que essa meta não é 
atingida. O único posto para 
vacinação da gripe se localiza 
no Centro da cidade.

Em Guaratinguetá, todas 
as unidades de saúde, com 

exceção dos bairros Campi-
nho e Colônia, vão atender 
à população para vacinação, 
das 8h às 16h.

Lorena começou a cam-
panha com sete mil doses, 
disponibilizadas e com 14 
unidades de saúde para aten-
der os moradores. De acordo 
com a Prefeitura, a intenção é 
vacinar 80% do público-alvo, 
numa média de 19 mil habi-
tantes até junho.

No município de Pinda-
monhangaba, todas as UBS 
(Unidades Básicas de Saúde) 
funcionarão de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 16h 
para a imunização contra 

gripe. A meta é atender 32 
mil habitantes. Em 2017 
foram vacinadas mais de 
trinta mil pessoas, alcan-
çando cerca de 101,2% da 
meta, que era de 31.070. 
No último ano, Pinda teve 
registro de duas mortes 
causadas pela Influenza A e 
B, além de 62 notificações 
de Síndrome Respiratória 
Grave no ano passado.

O atendimento em Roseira 
dispõe de quatro postos de 
saúde na cidade para atender 
à demanda da campanha nos 
bairros Roseira Velha, Parque 
Primavera, Pedro Lemes, Bar-
retinho, das 9h às 16h.

Em Silveiras, as vacinações 
serão na UMS (Unidade Mista 
de Saúde), das 8h às 14h, na 
ESF (Estratégia Saúde da Fa-
mília), no bairro Bom Jesus, 
na ESF, bairro Macacos, na 
ESF da Vila Esperança e no 
posto do ESF do Centro, das 
8h às 16h. O posto de saúde 
do bairro Alto do Cemitério 
já vacinou mais de duzentas 
pessoas a partir do início da 
campanha.

Em Queluz, a campanha 
tem a disposição de três 
equipes que estão no Bairro 
da Palha, Figueira e Porteira, 
das 8h às 16h. Profissionais 
de saúde são imunizados em 
loco, e os idosos estão procu-
rando pelas doses nos postos 
de saúde.

Taubaté recebeu 3,5 mil 
doses da vacina, e de segunda 
para terça-feira os estoques 
acabaram em seis postos 
de saúde como UBS Mais 
Independência, Pamo (Posto 
de Atendimento Médico e 
Odontológico) Baronesa, 
Pamo Estiva, Pamo/ESF Santa 
Isabel, Esf (Estratégia Saúde 
da Família) Piratininga e 
Pamo Quiririm, o que repre-
senta 10,5% de idosos do 
município.

O chamado dia “D” será 
realizado no próximo dia 12, 
para intensificar a campanha 
em todos os postos de saúde 
dos municípios citados na 
matéria, com exceção de 
Lavrinhas, que fará no dia 5, 
nos horários das 8h às 17h.

Silveiras recebeu novecen-
tas doses de vacina na pri-
meira semana da campanha. 
A distribuição é feita na UMS 
(Unidade Mista de Saúde), 
no Centro, para os postos de 
saúde nos bairros rurais. Das 
294 pessoas imunizadas na 
cidade, 120 pessoas tiveram 
atendimento no UMS do 
Centro.

Foto: Arquivo Atos

Vacinação iniciada na região na última semana já teve grande procura; cidades se preparam para atender avanço da demanda regional

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista deu início no últi-
mo dia 18 à reforma de um 
novo posto de saúde para os 
moradores do bairro Vila Car-
men. As famílias do bairro são 
atendidas no posto do bairro 
do CDHU.

Segundo relatos de morado-
res, o atendimento no posto 
do bairro vizinho é demorado, 
devido à grande demanda 
pelo acúmulo de pacientes. 
A expectativa é de que com o 
novo posto na Vila Carmen, o 
serviço se torne mais fácil e 
rápido.

Os moradores do Vila Car-
men comemoraram o acesso 
mais fácil com o futuro posto. 
A dona de casa Nilcéia Gomes 
da Silva, 48 anos, comemorou 
o novo posto de saúde. “Vai 
ser ótimo, ainda mais eu que 
uso demais. No CDHU é muita 

gente para um postinho só, 
separando, vai ficar turma da 
Vila Carmen pra cá e turma do 
CDHU pra lá”, relatou a dona 
de casa, que faz o caminho 
até a unidade do CDHU a pé, 
diariamente, para tratar de dia-
betes. “Vai ser menos serviço 
pra turma de lá”.

Há 32 anos no Vila Carmen, 
a dona de casa Valquíria Pal-
meira, 72 anos, contou que 
o atendimento no CDHU era 
muito bom, mas que o novo 
posto ficará mais acessível. 
“Vai ser perto da escola Nina 
Mendes. Para mim vai ser 
muito favorável, porque é 
bem próximo da minha casa, 
e eu acho que será bom para 
o pessoal da Vila Carmem. No 
CDHU é muita gente para ser 
atendida, então a espera era 
muito grande”, relatou.

A costureira, Ana Silva Borá, 
87 anos, vai duas vezes por 
semana ao CDHU aferir a 
pressão. Agora, ela comemora 

a distância cada vez menor. 
“Para eu ir no postinho do 
CDHU tenho que pagar táxi, 
então agora estando aqui mais 
perto eu falo pra minha neta 
me pegar e me levar”, contou 
Ana, que lembrou ainda o tem-
po em que um médico passava 
pelo Vila Carmen de 15 em 15 
dias, na casa dos idosos, para 
aferir a pressão e conferir os 
remédios.

Em um vídeo postado nas 
redes sociais, o prefeito Edson 
Mota (PR) destacou que o 
Município está readequando 
o atendimento da população 
e espera que a abertura do 
novo posto garanta a melhora 
no sistema.

Em busca de mais informa-
ções sobre a nova unidade, 
como o prazo de entrega e o 
investimento, a reportagem do 
Jornal Atos entrou em contato 
com a ura, mas não obteve re-
torno até o fechamento dessa 
edição.

Vila Carmen de Cachoeira 
ganha novo posto de saúde 
Local passa por reforma e readequação do atendimento que 
deixou posto do CDHU; expectativa é desafogar a demanda

Posto no Vila Carmen, que passa por trabalho de recuperação para desafogar atendimento no CDHU

Foto: Jéssica Dias
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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


