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Ônibus da linha Itagaçaba espera embarque de passageiros em ponto na praça Nove de Julho; Cruzeiro debate ações para o transporte

Cruzeiro discute ações para o transporte
Táxis, licitação e regulamento do mototáxi foram debatidos; moradores pedem novas linhas de ônibus

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
segue com as ações sobre o 
transporte público. Foram 
realizadas cinco audiências 
públicas discutindo a nova 
lei de táxi, o regulamento do 
mototáxi, o edital de licitação 
do transporte alternativo 
complementar e o edital de 
licitação para empresa de 
transporte coletivo.

Segundo o secretário de 
Planejamento e Obras, Rodol-
fo Scamilla, a lei do táxi está 
pronta. Sobre o transporte 
complementar e transporte 
urbano coletivo foram discu-
tidos os termos de referência 
para a próxima licitação 
como as linhas, os pontos, os 
horários, número de ônibus 
necessários para o serviço e 
idade dos veículos, além de 
condições como a instalação 
de ar condicionado. Scamilla 
não soube precisar o número 
de linhas que Cruzeiro conta 
hoje, mas falou entre 12 e 13.

Na última semana foi apro-
vado na Câmara o projeto de 
lei que garante o embarque 
de idosos e pessoas porta-
doras de deficiência física 
em ônibus urbanos fora dos 

pontos oficiais. O projeto foi 
apresentado pelo vereador 
Jorge Luiz dos Santos, o 
Currila (SD).

“O projeto é uma forma 

de ajudar e dar mais acesso 
aos idosos e deficientes que, 
muitas vezes, acabam per-
dendo o ônibus por não con-
seguirem chegar aos pontos. 

Agora, eles poderão solicitar 
a parada em qualquer local 
dentro do seu itinerário”, 
explicou o vereador.

Entre os pedidos feitos 

pelos moradores estão alte-
rações nas rotas do ônibus, 
como a solicitação para o 
ônibus da linha Vila Maria 
passar pelo Centro de Saúde 

e a dificuldade de ir ao Cen-
tro da cidade. O metalúrgico 
aposentado, Miguel Batista 
Mendes, 75 anos, pediu uma 
atenção especial aos idosos. 
“O transporte público está 
bom, não posso reclamar. 
A única coisa é um pedido 
que gostaria de fazer, que 
na parte da manhã, princi-
palmente o Vila Maria, desse 
uma passada pelo Centro de 
Saúde. Às vezes a pessoa de 
idade tem que fazer exame, 
não consegue. Seria bom o 
ônibus que sai da Vila ir para 
o Centro de Saúde, como 
antigamente”, relembrou 
Mendes.

A necessidade da amplia-
ção de transporte é frisado 
também por moradores de 
outros bairros. Moradora 
do Vila Paulo Romeu, a dona 
de casa Maria José de Maga-
lhães, 65 anos, falou sobre 
a dificuldade que tem em 
ir para o Centro da cidade. 
“Perto da minha casa passa 
o ônibus Loyelo. Quando eu 
vou para a cidade, não pego 
essa linha porque dá muita 
volta, ai pego na Praça da Bí-
blia, só que lá demora muito. 
Tem dia que eu venho a pé, 
hoje está horrível”, reclamou 
a dona de casa.

Foto:  Jessica Dias

Festipoema tem inscrições para artistas de todo País
Festival de poemas de Pindamonhangaba premia versos, interpretação cênica, fotografia e vídeo na cidade

Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

O 19º Festipoema está com 
inscrições abertas para os 
concursos de autoria, inter-
pretação cênica, fotografia 
e vídeo de um minuto em 
Pindamonhangaba. Artistas 
de todo Brasil podem se ins-
crever até 30 de junho, pelo 
site da Prefeitura.

A divulgação dos poemas 
selecionados acontecem no 
dia 3 de agosto, e os trinta 
escolhidos terão seus poemas 
divulgados em ônibus que 
circulam no município. Todas 
as categorias premiam os três 
primeiros lugares.

Os textos selecionados se-
rão enviados para quem de-
sejar interpretar os poemas. 
O autor da obra pode escolher 
por interpretá-la, mas é ne-
cessário informar na hora da 

inscrição. Uma mesma pessoa 
poderá participar de todas as 
categorias.

“Os poemas são selecio-
nados, é feito um sorteio. 
Aqueles que se inscreveram 
para a fotografia recebem 
um poema e vão fazer uma 
fotografia baseada no poe-
ma, da mesma maneira com 
o vídeo”, explicou o diretor 
do Departamento de Cultura 
e Patrimônio Histórico de 
Pindamonhangaba, Alcemir 
Palma, destacando as cate-
gorias fotografia e vídeo, 
incorporadas ao festival em 
2016.

Os participantes das catego-
rias foto e vídeo tem de 13 de 
agosto a 29 de setembro para 
entregar suas produções, que 
serão divulgadas em 1º de ou-
tubro. A exposição de poemas 
e fotografias selecionadas 
serão realizadas entre os dias 

3 e 31 de outubro. Já a apre-
sentação dos poemas está 
prevista para os dias 6 e 7 de 
outubro, dia da premiação de 
todas as categorias. Os sele-
cionados para interpretação 
cênica, foto e vídeo também 
são convidados a participa-
rem de oficinas, mas Palma 
afirmou que a presença não 
é obrigatória. “As oficinas são 
mais para ajudar”.

O cronograma completo do 
festival pode ser encontrado 
no site da Prefeitura, pinda-
monhangaba.sp.gov.br. No 
ano passado, a Festipoema 
recebeu mais de mil inscri-
ções de poemas. O evento é 
promovido pelo Departamen-
to de Cultura e Patrimônio 
Histórico da Prefeitura, pela 
Academia Pindamonhanga-
bense de Letras e pelo Con-
selho Municipal de Cultura 
(Cadeira de Audiovisual).

Foto: Reprodução

Apresentação de poema durante edição de 2017 do Festipoema; evento espera textos de todo País
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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

Projeto de restauração da Casa 
da Cultura avança em Lorena
Empresa de arquitetura é contratada para iniciar 
estudos; prédio apresenta problemas estruturais

Lucas Barbosa
Lorena

Construído em 1831, o 
Solar Conde de Moreira Lima, 
que abriga atualmente a Casa 
da Cultura de Lorena, pode 

estar próximo de receber 
obras de recuperação. Desde 
o fim de março, uma empresa 
contratada pela Santa Casa 
de Misericórdia, proprietária 
do imóvel, faz um estudo 
arquitetônico para que seja 

elaborado um projeto de 
restauração.

Antiga moradia de Joaquim 
José Moreira Lima Junior, 
o Conde de Moreira Lima 
(1842-1926), o prédio, que 
chegou a hospedar o Impera-

dor Dom Pedro II foi utilizado 
nas décadas seguintes como 
orfanato feminino, ginásio 
estadual Arnolfo de Azeve-
do e o colégio Sesi (Serviço 
Social da Indústria).

Na sequência, o imóvel, do-
ado à Santa Casa após o fale-
cimento do Conde, foi cedido 
em 2000 para a Prefeitura de 
Lorena, que o destinou para o 
funcionamento da secretaria 
de Cultura e Turismo. A pasta 
desenvolve diversos projetos 
artísticos, educacionais e 
culturais no local.

Desde 2009, o Executivo 
busca avançar na elaboração 
de um projeto de restau-
ração, que necessitará de 
aprovação do Condephaat 
(Conselho de Defesa do Pa-

trimônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo). 

No inicio de 2018, a Santa 
Casa contratou a empresa Ar-
quitetura Plena, de Taubaté, 
para desenvolver um estudo 
arquitetônico e a elaboração 
de um projeto de restauração 
da Casa da Cultura.

O começo da primeira fase 
do trabalho, iniciada em mar-
ço, foi acompanhado de perto 
pelo ex-secretário de Cultura 
e Turismo, Roberto Bastos, 
o Totô (PROS), que deixou o 
cargo no último dia 6 para 
concorrer a deputado esta-
dual nas próximas eleições.  

Encarregado de dar conti-
nuidade na supervisão dos 
trabalhos, o novo chefe da 

pasta, Jorge Gomes, expli-
cou que ainda é impossível 
prever qual será o inves-
timento que a Santa Casa 
desembolsará para realizar a 
restauração do prédio, já que 
é necessária a conclusão da 
primeira fase de estudos. O 
secretário apresentou as cre-
denciais da responsável pela 
Arquitetura Plena.  “À frente 
deste levantamento temos a 
doutora em arquitetura pela 
USP  (Universidade de São 
Paulo), Livia Vierno, que tem 
uma vasta experiência, como 
o restauro da Igreja Matriz 
de São Luiz do Paraitinga, 
destruída por uma enchente 
em 2010. Não será um pro-
cesso rápido, já que após esta 
primeira fase, que definirá o 
orçamento, teremos até dois 
anos para  tentar angariar 
recursos governamentais, 
principalmente através da 
Lei Rouanet, para viabilizar 
a restauração”.

Gomes apontou ainda as 
principais necessidades de 
melhorias no imóvel. “Temos 
problemas desde goteiras até 
descolamento de pisos. Devi-
do a estas e outras condições 
estruturais, evitamos até 
realizar eventos de grande 
porte no prédio. Faremos o 
possível para contribuir nes-
te processo de valorização 
deste grande patrimônio his-
tórico de Lorena, atendendo 
uma antiga reivindicação da 
população”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Santa Casa de 
Lorena sobre a possível res-
tauração da Casa de Cultura, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

O secretário de Cultura, Jorge Gomes, mostra pontos que evidenciam necessidade de restauração

Assoalho totalmente comprometido, em salão da Casa da Cultura

Foto: Lucas Barbosa

Foto: Lucas Barbosa

Isael inaugura base do 
Samu de Moreira César
Unidade é implantada em prédio anexo à UPA; 
regulação por Guará começa nesta quinta-feira

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para agilizar o resgate de 
pacientes do distrito de Mo-
reira César, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba inaugurou 
na tarde da última sexta-feira 
a base descentralizada do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). A base, 
instalada ao lado da UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) do Centro, terá uma 
ambulância de suporte básico 
em prontidão.

Inaugurada pelo prefeito 
Isael Domingues (PR) e a se-
cretária de Saúde e Assistência 
Social, Valéria dos Santos, a 
base contará com uma equipe 
de seis profissionais, entre con-
dutores socorristas e técnicos 
de enfermagem, de plantão 
24 horas.

Os pacientes resgatados 
pelo serviço no distrito serão 
encaminhados tanto para o 
PA Moreira César (Pronto 
Atendimento) como para o 
Pronto Socorro do Centro de 
Pindamonhangaba. Futura-
mente, a unidade fará parte 
de uma rede de interligação 
de atendimento com as UPA’s, 
Pronto Socorro e os hospitais 
de alta complexidade do Vale 
do Paraíba.

De acordo com Domingues, 
médico por formação, a im-
plantação da base de Moreira 
César foi viabilizada financei-
ramente através da economia 
alcançada pela saída do mu-
nicípio do Cisamu (Consórcio 
Intermunicipal do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia), ocorrida há mais de um 
ano. O consórcio, que contava 

A sede do Samu, entregue para atendimento em Moreira César

com outras oito cidades, repre-
sentava uma despesa anual 
para Pindamonhangaba de 
cerca de R$5 milhões. “Só com 
o novo formato do Samu, em 
2017 economizamos aproxi-
madamente R$ 2 milhões, que 
hoje estão sendo empregados 
em novos serviços públicos de 
saúde como o Pronto Socorro 
de Gestantes, e agora esta 
nova base móvel, descentrali-
zada, de urgência, em Moreira 
César”, comemorou o chefe do 
Executivo.

A secretária de Saúde e 
Assistência Social, que não 
revelou o valor investido na 
base, também destacou a 
importância estratégica da 
implantação da unidade. “De-
vido à geografia de Pinda, 
certamente esta instalação 
garantirá um atendimento 
muito mais rápido às famílias 
dessa região. Esta agilidade 
será fundamental para que a 
equipe do Samu tenha melho-
res condições de salvar vidas”.

Início – A partir da próxi-
ma quinta-feira, tanto a base 
descentralizada de Moreira 
César como a central de Pin-

Foto: Divulgação PMP

damonhangaba, localizada 
no Centro, passarão a serem 
conduzidas pela Central de 
Regulação do Samu, de Gua-
ratinguetá. Autorizado pelo 
Governo do Estado em 15 
de março, após Pinda deixar 
o Cisamu, a transferência da 
regulação, contará com inves-
timento mensal de R$ 280 mil 
mensais para a gestão de Isael.

Na unidade de Guaratingue-
tá, médicos serão responsáveis 
por receberem as ligações 
de pedidos de urgência de 
Pinda, realizando a triagem e 
a classificação em função da 
emergência do caso. Os mé-
dicos determinarão também 
qual tipo das três ambulâncias 
de Pinda, como a de suporte 
básico ou a de UTI Móvel (Uni-
dade de Tratamento Intensivo) 
resgatará as vítimas.

A expectativa da atual ges-
tão municipal era que a trans-
ferência fosse oficializa no 
ano passado, mas devido a 
embates com a antiga direção 
do Comus (Conselho Munici-
pal de Saúde) o processo foi 
concluído somente em março 
de 2018.
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O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, durante epresentação do Festival do Gomeral; governo projeta calendário de ações para o bairro

Secretaria de Turismo apresenta 
calendário de eventos do Gomeral

Prefeitura de Guaratinguetá anuncia 
15º Festival da Truta do Gomeral

Programação apresentada conta com ações de estabelecimentos do bairro

Soliva reforça importância do 
turismo na região e espera ampliar 
estrutura para atender visitantes

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O secretário de Turismo 
de Guaratinguetá, Felício 
Murade, apresentou o 
calendário turístico do Go-
meral 2018. A programa-
ção foi feita em conjunto 
com a associação do bair-
ro, durante o lançamento 
do 15º Festival da Truta. 

A ideia é movimentar 
o turismo e empreendi-
mentos locais ao longo do 
ano, gerando renda para 
os moradores do bairro.

Segundo Murade ,  o 
eventos é parte de um 
modelo de planejamento 
participativo, decidido 
junto à comunidade. Já 
em maio, no Dia das Mães, 
acontece o evento “Sua 
mãe Feliz no Gomeral”. 
“A ideia é que cada em-
preendimento faça uma 

promoção. Em uns, o almo-
ço da mãe será gratuito, em 
outros haverá desconto na 
alimentação para todos”, 
explicou Murade. Ainda 
em maio haverá o evento 
“Delícias do Pinhão”.

Em junho, o tema das 
ações é o romance. “No Dia 
dos Namorados o casal vem 
para cá, passa o dia ou fim 
de semana, tem jantar à luz 
de velas e aproveita o feria-
do do dia 13, aniversário de 
Guará”, afirmou o secretá-
rio. Em julho, o tradicional 
Festival da Truta é realizado 
do dia 6 ao 9. Agosto tem 
o evento “Meu Pai Feliz no 
Gomeral” e a festa de São 
Lázaro, com churrasco no 
pátio da igreja.

O tema de setembro é 
“Primavera no Gomeral”. 
“Teremos serestas per-
correndo os restaurantes 
participantes, e no almoço 

e jantar pratos com truta 
acompanhados de flores 
comestíveis adornando os 
pratos”, explicou Murade.

Outubro tem programa-
ção com festa temática 
para crianças e “Halloween 
à Brasileira”, no dia 31, 
com a presença de cuca, 
saci e outros personagens 
do folclore brasileiro. No 
feriado de 15 de Novembro 
haverá o festival “Artes na 
Montanha”.

Organizado pelo grupo 
de alunos que participa-
ram do projeto do curso de 
Proac (Programa de Ação 
Cultural) na secretaria da 
Cultura, o festival trabalha-
rá diversas modalidades de 
artes envolvendo Gomeral e 
Pedrinhas.

Em dezembro, a secreta-
ria fará uma ampla cam-
panha com empresas de 
Guaratinguetá e região 

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

O prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB), 
apresentou o planejamento 
para o 15º Festival da Truta 
do Gomeral. Com investimen-
to de R$ 20 mil, a Prefeitura 
deve dar suporte à tradicio-
nal festa que é comandada 
pela Associação do bairro.

No lançamento do festival, 
realizado em um restaurante 
na região, Soliva salientou a 
importância de investir no 
potencial turístico do Gome-
ral. “Guaratinguetá não pode 
viver só do turismo religioso, 
nós temos a oportunidade de 
propiciar aos turistas algo a 
mais, para que eles possam 
passar aqui mais dias curtin-
do a natureza, a gastronomia, 
a tranquilidade, que temos a 
oferecer dessa região mara-
vilhosa”, exaltou.

Programado para ser re-
alizado entre os dias 6 e 
9 de julho, o festival tem 
como foco a gastronomia e 
shows de rock, jazz e blues. 
As apresentações, que se 
iniciam já na sexta-feira, 
contam com a presença de 
Bloody Mary, Banda 6 Cane-
cos, Cereal Killers, DJ Tom, 
Circuito de Samba e Banda 
Túnel do Tempo. O cantor 
Paulo Meyer também volta 
à programação, a pedido do 
público.

Público-alvo – O secretá-
rio do Turismo, José Felício 
Murade, apresentou dados 

de uma pesquisa feita em 
2017, com 375 pessoas que 
participaram o festival. Com-
posto por maioria de classe 
média e média-alta, 63% são 
mulheres. No período da 
manhã e tarde, o predomínio 
é de famílias, já a noite é de 
jovens. 69% do público é 
de Guaratinguetá, 15% das 
cidades do entorno e 16% de 
outras cidades do Vale, São 
Paulo e Sul de Minas.

Acessibilidade – Uma pre-
ocupação apontada pelo pre-
feito foi de tornar o caminho 
até o Festival da Truta mais 
acessível. “A gente sabe que 
é difícil, o trecho é longo, de 
oito quilômetros”, lembrou 
Soliva, que revelou estar em 
negociação com o Governo 
do Estado para captação 
de recursos para o projeto 
“Estrada-Parque”, que aju-
dará no desenvolvimento 
da região. 

Apoiadores – A Prefeitura 
busca apoiadores que quei-
ram divulgar sua marca ou 
adquirir uma das tendas no 
festival. Segundo Murade, 
serão dez mil flyers distri-
buídos em Guará e cidades 
vizinhas, duzentos cartazes, 
banner e vídeos online e 
banner físico. As tendas são 
vendidas de 5x5 por R$3,5 
mil e 4x4 por R$ 3 mil. 
“Poderão vender quaisquer 
produtos, desde que não seja 
concorrente de alimentos e 
bebidas do empreendedor 
do bairro. A ideia é proteger 
o empreendedor”, explicou.

para estimulá-las a fazer 
sua festa de confraterni-
zação no bairro. Haverá 
também o evento “Natal 
das Crianças do Gomeral”, 
e os restaurantes funcio-
narão no dia 31. “Esse 
projeto é um embrião para 
ser implantado nos bairros 
dos Pilões, Colônia do Pia-
gui e Rocinha. Queremos 
desenvolver o turismo com 
as comunidades”, afirmou o 
secretário.

A presidente da Associa-
ção de Amigos do Gomeral, 
Lucia Helena Espindola, 
falou sobre a participação 
na construção do calendá-
rio 2018. “É um trabalho 
longo da gente. Estamos 
trabalhando já desde o ano 
passado junto do Felício. É 
um plano elaborado pelas 
sete proprietárias de res-
taurantes e pousadas, e pela 
Prefeitura”.

Foto: Divulgação

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 021/2018
CONVITE Nº 04/2018
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na 
modalidade Convite sob o n° 04/2018, para a contratação de 
empresa para prestação de serviços técnicos especializados para 
elaboração de Projeto Executivo e/ou Construção de ponte em 
concreto no bairro dos Macacos (zona rural), conforme descrição 
constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos 
envelopes deverá ser protocolada até às 13h do dia 18/05/2018 
no Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos 
envelopes dar-se-á na mesma data às 14h na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal, no endereço supra. Edital disponível no 
site: acessar o endereço www.silveiras.sp.gov.br, clicar em Portal 
da Transparência e, após, em Licitações. Informações: (12) 3106-
1197, das 14h às 17h.

Silveiras, 08 de maio de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal
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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


