
CACHOEIRA X SANTA CASA DE LORENA....  Com baixa participação popular, a última sessão da 
Câmara de Cachoeira Paulista foi marcada pelas duras críticas feitas por parte dos vereadores ao atendimento 
oferecido às gestantes da cidade na Santa Casa de Misericórdia de Lorena. Como Cachoeira não conta com o 
serviço de maternidade há quase quatro anos, as pacientes são atendidas no município vizinho graças a um 
convênio firmado entre o Estado e o hospital no início de 2017.
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Jéssica Dias
Silveiras

A Prefeitura de Silveiras 
recebeu na última semana a 
equipe da Cobrape (Compa-
nhia Brasileira de Projetos 
e Empreendimentos) para 
realização de vistoria no lo-
cal onde serão construídas 
novas casas populares. O 
convênio entre a Prefeitura 
e o Governo Federal para 
a construção de cinquen-
tas casas habitacionais do 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacio-
nal e Urbano) foi assinado 
no final de abril.

A Cobrape é uma agência 
terceirizada do CDHU que 
fiscaliza terreno esteve no 
município. O órgão esteve 
no município para libe-
ração da construção das 
casas, argumentando que 

o local tem acessibilidade 
para receber água, esgoto e 
iluminação pública. Quando 
o contrato foi assinado, a 
Prefeitura recebeu R$ 90 
mil para realizar o projeto 
da construção das moradias.

Segundo a Prefeitura, o 
setor de licitação está pre-
parando o processo para 
a contratação da empresa 
que vai fazer o projeto de 
adequação e regularização 
das casas.

As casas serão construídas 
no terreno onde iria ser ins-
talado o Centro de Eventos 
e Multiuso pelo ex-prefeito 
de Silveiras Edson Mota (PR), 
atual chefe do Executivo 
de Cachoeira Paulista. De 
acordo com a Prefeitura, a 
obra ficou parada por mais 
de três anos e Mota teve que 
devolver cerca de R$ 270 mil 
para o Governo Federal. 

Silveiras assina 
convênio para 
construção de 50 
casas populares
Depois de fechar contrato, 
Prefeitura recebe R$ 90 mil 
para projeto de construção 
de novas moradias do CDHU
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Júri dos acusados de matar 
Benito Thomaz é adiado
Potim aguarda nova data para julgamento; acusados 
foram presos no mesmo dia do assassinato, em 2014

O ex-prefeito, Benito Thomaz, morte em plena praça central da cidade

Rafael Rodrigues
Aparecida

Amigos e parentes do ex-
-prefeito de Potim, Benito 
Thomaz, esperavam que o 
julgamento dos dois acusados 
de terem matado o político 
fosse realizado no último dia 
15, mas a sentença ainda vai 
demorar para acontecer. A 
informação foi confirmada 
pelo Fórum de Aparecida, que 
não soube precisar a nova 
data para o júri.

Os dois réus, um de 26 e 
outro de 29 anos, foram pre-
sos no mesmo dia em que o 
ex-prefeito foi assassinato em 
plena Praça Pública. Benito 
foi alvejado no dia 18 de 
agosto de 2014, no Centro 
da cidade. Os suspeitos con-
fessaram o assassinato. Na 
época eles disseram à polícia 
que o crime foi motivado por 
vingança, mas não apontaram 
o mandante.

O júri estava marcado para 
às 9h, mas o Tribunal de 
Justiça de São Paulo havia 
informado na última sema-
na sobre a possibilidade de 
cancelamento, por causa de 
um pedido da defesa.

Dr. Jeferson Monteiro, ad-
vogado especialista em direi-
to administrativo, esclareceu 
o funcionamento de um júri 
popular. Segundo ele, a prá-
tica sempre movimenta a ci-
dade. O especialista explicou 
a formação do júri. “O júri 

popular é composto por sete 
jurados, que são escolhidos 
no dia entre os 25 convoca-
dos, e após a escolha é forma-
do o conselho de sentença. O 
juiz de direito tem a função 
de administrar o trabalho e 
proferir a defesa”. 

Segundo ele, qualquer um 
pode fazer parte do júri, até 
mesmo se oferecendo para 
função. “Existe uma lista com 
nomes de diversas pessoas, 
desde professores, comer-
ciantes, funcionários públi-
cos. Os únicos excluídos são 
funcionários do judiciários, 
advogados e policiais”. 

O acusado de ser mandante 

do crime foi condenado há 
14 anos de prisão em março. 
Ricardo Martins “Guincho” 
era aliado de um opositor 
político de Benito, o que teria 
motivado o crime. Segundo 
a acusação, ele contratou os 
dois homens para matar o 
ex-prefeito.

Martins e a esposa foram 
presos em setembro de 2014. 
Ela chegou a responder pela 
morte de Benito em outro 
processo, mas foi absolvida.

Ricardo cumpre pena em 
regime fechado, por homi-
cídio qualificado, no CDP de 
Taubaté. Ele nega envolvi-
mento com o crime.

Ação com EDP 
garante melhorias 
ao meio ambiente

A concessionária de energia 
elétrica EDP e a Prefeitura de 
Lorena, celebraram um convê-
nio na última semana voltada 
à realização de ações de apoio 
à biodiversidade e preservação 
ambiental na cidade. 
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Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

Dando continuidade ao 
programa Cidade Inteligen-
te e Humana, foi ampliado 
na última semana o serviço 
de internet gratuita em es-
paços públicos de Pindamo-
nhangaba. Com a expansão, 
o município passou a contar 
com seis pontos de sinal 
aberto à população.

Firmada no fim de no-
vembro de 2017, a parceria 
entre a Prefeitura e a ope-
radora de telecomunicações 
América Net foi possível 
após a aprovação de uma 
lei municipal que permite 

Parceria com America Net amplia 
sistema de internet gratis em Pinda
Três novos locais passam a 
contar com sinal wi-fi; melhoria 
deve ser estendida para outros 
pontos durante o ano de 2018

empresas realizarem do-
ações ao Município. Com 
o acordo, o Executivo não 
precisou realizar nenhum 
investimento, somente dis-
ponibilizar os postes em 
que a operadora instalou os 
equipamentos necessários 
para a geração do sinal 
gratuito de internet.

Após a celebração da par-
ceria, os primeiros locais 
beneficiados com os pontos 
de Wi-fi foram o Parque da 
Cidade e as praças Monse-
nhor Marcondes e do Cisas 
(Moreira César).

Com a ampliação do sis-
tema na última semana, 
também passaram a contar Funcionários da Prefeitura de Pindamonhangaba instalam wi-fi; Município amplia serviço à população

Foto: Divulgação

Parceria entre Lorena e EDP garante melhorias ambientais
Convênio estabelece trabalho conjunto nas podas 
de árvores; Parque do Taboão recebe doação

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes assina acordo com a EDP para melhorias ambientais em Lorena

Lucas Barbosa
Lorena

A concessionária de ener-
gia elétrica EDP, antiga EDP 
Bandeirante, e a Prefeitura de 
Lorena, celebraram um convê-
nio na última semana voltada 
à realização de ações de apoio 
à biodiversidade e preserva-

de outros projetos ligados ao 
fortalecimento de políticas 
de preservação ambiental no 
município”, frisou secretário 
de Meio Ambiente, Willinilton 
Portugal.

O prefeito Fábio Marcondes 
ressaltou também a importân-
cia da celebração do convênio 
e revelou sua expectativa 
diante as melhorias promo-

vidas no Parque do Taboão. 
“Nossa cidade tem avançado, 
cada vez mais, nas ações e po-
líticas ambientais. Com o novo 
sistema de irrigação teremos 
aumento da produtividade 
do viveiro municipal. Temos 
trabalhado para harmonizar, 
sempre que possível, o de-
senvolvimento com susten-
tabilidade”.

Foto: Divulgação

com a ferramenta tecnoló-
gica os frequentadores da 
praça Pastor José Ezequiel 
da Silva, no Araretama, Pra-
ça de Eventos do Parque da 
Cidade e na área da Feira 
Livre, localizada próxima 
ao Mercado Municipal. “A 
capacidade do sinal é altís-
sima e comporta tranquila-
mente um grande número 
de usuários simultâneos. A 
ampliação beneficiará mui-
to a população que poderá 
recorrer a estes locais para 
ter um momento de lazer ou 
até mesmo utilizar a rede 
para algo mais sério, como 
trabalho ou estudo”, come-
morou o diretor do depar-
tamento de Tecnologia da 
Informação, Caio Coutinho.

Além de explicar que a 
rede de acesso está aberta 
aos internautas, não neces-
sitando de senha, o diretor 
revelou ainda que a expec-
tativa é que ao longo do 
ano serão disponibilizados 
pontos de wi-fi em diversos 
outros locais. “Acreditamos 
que nos próximos meses 
será implantado o sinal 
gratuito no Bosque da Prin-
cesa e em outras praças do 
município. Também preten-
demos colocá-lo nos centros 
esportivos do Zito, João do 
Pulo, Araretama e Cidade 
Nova”.

ção ambiental no município. 
Além da atuação conjunta na 
poda de árvores, que apre-
sentam risco à segurança da 
população e da rede elétrica, a 
parceria trará melhorias para 
o Parque Ecológico do Taboão.

Assinado no último dia 17, 
entre o prefeito Fábio Mar-
condes (PSDB) e o gestor exe-

cutivo de Engenharia e Meio 
Ambiente da EDP, Adriano 
Ramos, o convênio estabele-
ce que a concessionária seja 
responsável por   realizar a 
primeira poda em árvores que 
estejam próximas ou tocando 
a rede de alta tensão elétrica. 
Na sequência, a EDP informa-
rá ao Município a localização 

das árvores aparadas, que mo-
nitorará e realizará as podas 
seguintes.

Em contrapartida à cola-
boração do poder público, 
a concessionária fornecerá 
equipamentos para o Viveiro 
Municipal do Parque Ecoló-
gico do Taboão, inaugurado 
há pouco mais de dois anos.  

Em nota oficial, a EDP afir-
mou que serão doadas quatro 
estantes para sementes, uma 
bancada de manipulação de 
espécies, cinquenta mil sa-
cos para armazenamento de 
mudas e dez bandejas para 
acondicionamento de tubetes 
(recipientes plásticos usados 
para acomodar sementes e 
mudas). 

A empresa revelou ainda 
que implantou um novo sis-
tema de irrigação no Parque, 
contribuindo para o cultivo 
e preservação de plantas 
nativas. “Certamente, este 
convênio contribuirá mui-
to para o desenvolvimento 
de nossas ações no Parque 
Ecológico do Taboão. É algo 
muito importante termos 
parceiros tão fortes como a 
EDP, que futuramente pode-
rão nos auxiliar na realização 

COOPERLOR
Cooperativa dos Transportadores e Agregados 

de Cargas em Geral de Lorena e Região

Edital de Convocação
A Cooperlor  Cooperativa dos Transportadores e Agregados 
de Cargas em Geral de Lorena e Região, na pessoa da então 
Diretora Presidente Srta. WANIA CALISTRO DE SIQUEIRA, 
convoca os senhores sócios cooperados, em conformidade com 
seu Estatuto em seu artigo 21, para Assembléia Geral Ordinária da 
entidade, em primeira chamada às 09hs com a presença mínima 
de dois terços dos sócios cooperados, em segunda chamada às 
10hs com a presença mínima com a metade mais um dos sócios 
cooperados e em terceira e última chamada ás 11hs com qualquer 
quorum, que realizar-se-á no dia 08 (oito) do mês de junho do ano 
de 2018 (dois mil e dezoito) na sede da entidade que esta situada 
na Rodovia Presidente Dutra, s/n°, Km 52, Parque Rodovias, 
Lorena/SP, para as seguintes pautas:

 1) Leitura da ata anterior;
 2) Inclusão de um novo artigo estabelecendo regras de  
      remuneração de diretores do quadro diretivo;
 3) Leitura e aprovação do Estatuto corrigido;
 4) Abertura e apresentação das chapas concorrentes;
 5) Eleição e posse da nova diretoria administrativa;
 6) Outros assuntos para pauta de hora.

Lorena, 28 de maio de 2018

Presidente: Srta. Wania Calistro de Siqueira
 
Obs: Os envelopes com as chapas interessadas para 
concorrer à eleição serão aceitos em até no máximo no dia 
anterior à Assembléia devendo ser entregue na sede da 
entidade até as 17hs.
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Mesmo sem maternidade em Cachoeira, 
Câmara crítica atendimento em Lorena
Sem citar falhas na rede pública cachoeirense, vereadores afirmam que gestantes são “maltratadas” 
na Santa Casa da cidade vizinha; referência, entidade não recebe reclamação oficial da Prefeitura

Lucas Barbosa
Cachoeira Paulista

Com baixa participação 
popular, a última sessão da 
Câmara de Cachoeira Paulis-
ta foi marcada pelas duras 
críticas feitas por parte dos 
vereadores ao atendimento 
oferecido às gestantes da 
cidade na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Lorena. Como 
Cachoeira não conta com 
o serviço de maternidade 
há quase quatro anos, as 
pacientes são atendidas no 
município vizinho graças a 
um convênio firmado entre o 
Estado e o hospital no início 
de 2017.

A primeira matéria ana-
lisada pelos parlamentares 
na última terça-feira foi 
o pedido das comissões 
de Justiça e Redação e de 
Saúde e Assistência Social 
para que fossem alterados 
os três primeiros artigos do 
projeto de lei apresentado 
anteriormente pelo vereador 
José Carlos da Silva, o Car-
linhos da Saúde (PSD), que 

cria políticas públicas para 
o atendimento de gestantes 
durante o pré-natal. Com as 
modificações aprovadas por 
unanimidade, a Prefeitura 
foi autorizada a contratar 
médicos obstetras para 
acompanharem o pré-natal 

nas unidades de ESF (Estra-
tégia de Saúde da Família). 
Na sequência, o projeto do 
parlamentar também foi 
aprovado.  

Minutos depois, Carlinhos 
foi à tribuna e disparou críti-
cas à Santa Casa de Lorena, 

em relação ao atendimento 
de gestantes de Cachoeira. 
Os principais apontamentos 
se concentraram no fato das 
pacientes terem que retor-
nar diversas vezes à unidade 
já que supostamente os 
médicos as liberam antes de 
concluir o atendimento da 
forma adequada. “As nossas 
gestantes estão sendo mas-
sacradas naquela Santa Casa 
de Lorena”, atacou.

Além de frisar que as grá-
vidas cachoeirenses são 
“maltratadas e desprezadas” 
na cidade vizinha, o vere-
ador Maximilio de Barros, 
o Max (DEM), prometeu 
na tribuna levar o caso ao 
Ministério Público caso  as 
queixas  persistam. “Não es-
tão dando um atendimento 
digno às nossas gestantes 
em Lorena. É uma falta de 
respeito fazerem isso, já que 
está pagando o convênio em 
dia e muito bem. Se começar 
esta ‘patifaria’ (sic) e Lorena 
não der um atendimento 
digno, vamos denunciar isso 
no Ministério Público”.

O último parlamentar a 
criticar a entidade foi Dimas 
Barbosa (PTB), que também 
cobrou uma maior estrutura 
nas unidades de saúde de Ca-
choeira para o atendimento 
das mães e recém-nascidos.

A reportagem do Jornal 

Atos solicitou um posicio-
namento da Prefeitura de 
Cachoeira sobre o caso, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição. 

Já a Prefeitura de Lore-
na, cogestora do hospital, 
afirmou que não recebeu 
nenhuma reclamação de 
Cachoeira Paulista sobre o 
serviço prestado. 

Outro lado – Em nota ofi-
cial, a Santa Casa de Lorena 
também informou que não 
foi procurada pela Prefeitu-
ra de Cachoeira. O hospital 
ressaltou que o convênio 
firmado junto à secretaria 
da Saúde do Estado, com a 
transferência de recursos 
provenientes do Ministério 
da Saúde, se refere exclu-
sivamente à retaguarda de 
partos das gestantes. Já o 
acompanhamento do pré-na-
tal e exames complementa-
res cabem ao próprio Muni-
cípio (Cachoeira) oferecê-los 
em sua rede ambulatorial. 

A nota frisou que a en-
tidade não vem medindo 
esforços para proporcionar 
um atendimento com exce-
lência à população “mas se é 
da vontade deste Legislativo 
podemos procurar a Regio-
nal de Saúde e cancelar tal 
convênio, ficando a cargo do 
próprio Município a procura 

A Santa Casa de Cachoeira Paulista, que segue com atendimento afetado, aquém do esperado, mas é o hospital de Lorena que é criticado por vereadores cachoeirenses

de um novo prestador para 
realização do serviço”.

O hospital garantiu que 
não possui nenhum convênio 
direto com Cachoeira, mas 
sim com o Estado.    

Histórico – O ex-prefeito 
de Cachoeira, João Luiz 
Ramos (PSB), celebrou em 
2013 um contrato particu-
lar, de R$ 25 mil mensais, 
com a Santa Casa de Lore-
na, para o atendimento de 
gestantes e recém-nascidos. 
A medida ocorreu após a 
interdição do setor de ma-
ternidade da Santa Casa de 
Cachoeira, que de acordo 
com uma vistoria do Depar-
tamento Regional de Saúde 
estava sem condições de 
funcionar. 

Uma reunião em abril 
de 2017 na DRS (Diretoria 
Regional de Saúde), em 
Taubaté, definiu que o Muni-
cípio não precisaria manter 
o contrato particular com o 
hospital de Lorena, já que 
a secretaria de Estado da 
Saúde será a responsável 
pelo investimento mensal 
de R$ 20 mil.

De acordo com a DRS, a 
medida será mantida até a 
reativação da maternidade 
da Santa Casa de Cachoeira 
Paulista, que segue até hoje 
sem previsão de funciona-
mento.

Foto: Arquivo AtosFoto: Arquivo Atos

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

Polícia Militar de Pinda prende 
traficante em flagrante, no Castolira

A Polícia Militar surpreen-
deu um homem de 27 anos 
que estava traficando drogas 
na madrugada da última 
quinta-feira, no Castolira, em 
Pindamonhangaba.

De acordo com a PM, uma 

viatura patrulhava o bairro 
quando decidiu abordar um 
jovem que estava em local co-
nhecido como ponto de venda 
de entorpecentes. Na vistoria, 
foram localizadas sete pedras 
de crack e uma determinada 

quantia de dinheiro.
O homem, que confessou 

que traficava há cerca de dois 
meses no local, foi encami-
nhado ao Distrito Policial e 
aguarda transferência para 
algum presidio da região. 
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VENDO Chácara – 
otima localização – 
Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo  13010 
–  Bom Sucesso /
Pinda prox. entrada 
Pesqueiro Vila Rica 
– c/sauna, piscina 
pesqueiro e rio. Tr.c/ 
Josimar – F: 99170-
7058 – Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 
– c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda

VENDO Terreno – 
Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 
– Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automáti-
co – Bº Mantiqueira/
Moreira César. Escri-
tura registrada. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa- Morumbi/Pin-
da – c/2dorms., sala, 
2banhs., garagem 
portão automático, 

VENDO Fiat Doblo 
– ano 2013 – flex 
1.4 único dono. Tr.F: 
3643-1427/99194-
4495/99718-6236 – 
Pinda
VENDO Parati 1.6 
ano 94– azul marinho 
– G -. Tr.F: 99193-
1301 – Pinda 
VENDO Idea ano 
2012 –completo -  
Tr.F: 99165-4259 – 
Pinda
VENDO Fusca ano 
85 – 1.600 – bege 
– 2º dono – impe-
cável. Tr.F: 3648-
5017/98167-3808 
– Pinda 
VENDO Vectra ano 
2011 - 2.4 16v – preto 
– R$ 23.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
ano 2012 – 1.0 – 
preto – 2 pts – R$ 
1 7 . 4 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
a n o  2 0 1 3  –  1 . 0 
– prata – 2pts. R$ 
1 8 . 4 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Montana 
LS ano 2013 – 1.4 
– bege – completo. 
R$ 26 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Prisma Joy 
ano 2010 – 1.4 – 
prata – básico. R$ 
1 8 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  Vo y a g e 
ano 2012 – 1.0 – 
prata – básico. R$ 
25 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage ano 
2013– 1.0 – pra-
ta – completo. R$ 
2 7 . 8 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Power 
ano 2009 – 1.6 – 
cinza – completo. 
R$ 21.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Fox  ano 
2009 1.0 Trend – 
prata – completo. 
R$ 19.700,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
ano 2006 – bran-
co  –  bás i co .  R$ 
1 6 . 0 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda

VENDO Ford  Ka 
ano 2013 – 1.0 – 
vermelho – básico. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Ford ka ano 
2013 – 1.0 – pra-
ta – menos ar. R$ 
22 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Focus Guia 
ano 2004 – 2.0 – 
preto – completo 
R$ 17.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Eco-
n o m y  a n o  2 0 1 3 
– 1.0 – básico. R$ 
16 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDOPá l io  WK 
Atrac ano 2012 – 1.4 
– branco – completo. 
R$ 28.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Strada Ad-
venture ano 2006 – 
1.8 – prata – comple-
to. R$ 21.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pálio ano 
2006  Fire 1.0 2 pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Vivage 
Atrative 1.4 – prata 
– completo + couro. 
R$ 22.600,00. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pegeout 1.6 
206 ano 2003 – bran-
co – completo. R$ 
13.000,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Toyota Co-
rol la XLi  1.8 ano 
2009 – prata – com-
p le to  +couro.  R$ 
39.500,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Civic 
XLS 1.8 ano 2010 – 
cinza – completo + 
couro. R$ 39 mil. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fal-
con 400 ano 2003 
– R$ 8.500,00. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  Ya m a h a 
YBR Factor 125 cc 
ED ano 2011. R$ 
4.800,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Fan 
125 cc ES – pre-
ta  ano 2009.  R$ 
4.500,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Corsa hatch 
Joy 1.0 ano 2005 – 
azul. R$ 15.900,00. 
A c e i t a  f i n a n c i a -

lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 
– Pinda
VENDO Sobrado 
5 cômodos, gara-
gem, fechada, doc.
ok. Jdim Araretama/
Pinda. Tr.F: 99189-
6477 – Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-
cionada nos quartos, 
garagem p/2 carros, 
4 banh., churrasq., 
sala, copa, coz., á/
serv.  Tr.F:  3522-
4475/99253-1545 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Shangrilá – prox. es-
cola e posto de saú-
de. c/125m2. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
V E N D O  á r e a 
c /1 .000m2.  Tr.F : 
99636-8719 – Pinda
VENDO Casa – ½ 
lote – Mantiqueira/
Pinda – c/2dorms., 
sa la,  coz. ,  banh. 
Ter.F: 95108-5003 
- Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório – Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Edícula – 
centro/Pinda – c/
quarto, sala, coz., 
banh., varanda, quin-
tal, incluso agua/luz/
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO Quarto/ba-
nheiro – Ouro Verde/
Pinda. Tr.F: 99204-
5626 – Pinda
ALUGO Apto – du-
plex – próx. ao cen-
tro – c/2 forms., 2 
banhs., coz., á/serv., 
mobiliado -  incluso 
água/luz/IPTU/con-
domínio. Tr.F: 3527-
7828 – Pinda
ALUGO casa – Man-
tiqueira/Pinda. Tr. F: 
99636-1491 – Pinda
ALUGO Apto p/tem-
porada – capacida-
de 5 pessoas – Ita-
gua/Ubatuba. Tr.F: 
99117-9008/3836-
2296 – Pinda
ALUGO 2 cômodos 
– Av. Fortunato Mo-
reira – ao lado do 
viaduto. Tr.F: 99775-
1668/99606-9613 – 
Pinda
ALUGO Casa – Pque 
S.Domigos – c/ 1 
dorm., sala, coz., 
banh., á/serv. Tr. F: 
3642-5393/99166-
8891 – Pinda
A L U G O  K i t n e t 
–  cent ro  –  inc lu-
so agua/luz/IPTU. 
Tr.F:  99792-1069 
– Pinda
ALUGO K i tne t  – 
M o m b a ç a .  T r . F : 
99217-5268/99187-
4645 – Pinda
A L U G O  A p t o  p /
temporada – capa-
cidade 5 pessoas 
– prox. Aquario/Uba-
tuba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 
– Pinda
A L U G O  G a l p ã o -
c/200m2 – coberto 
-  c/mezanino – 2 
banhs., - Araretama 
– boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 
Pinda

mento. Tr.F: 3642-
7384/99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 2007 
– Power Flex 1.6 – 
prata – completo. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Vectra ano 
97 2.0 – vinho – R$ 
11 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO HB 20 S Se-
dan ano 2015 – au-
tomático, couro. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Celta Life 
2 pts – prata. R$ 
1 6 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda 
VENDO Pegeou t 
Passion 1.4 – flex 
– completo – cinza. 
R$ 25.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Pálio – ar/
d i r e ç ã o  –  b r a n -
co – 1.0 – Flex. R$ 
2 3 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 

VENDO galinha e 
frango caipira. Tr.F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Portão c/
entrada social. Tr.F; 
98197-4919/99208-
6404 – Pinda
VENDO Carr inho 
pastel/lanche. Tr.F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Vitraux sala. 
TR.F: 99156-4131 – 
Pinda
VENDO pequena 
máquina de sorvete 
italiana mod. NTGA/
AT ano 2010 – 3 bi-
cos,  2 motores sendo 
1 para cada lado, 2 
cubas de 20lts, con-
servação noturna, 
trifásica 380v, acom-
panha transformador 
trifásico 220v/trifásico 
380v. Aceito propos-
ta, divido no cartão. 
Tr.F: 99773-2042 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock Sup Special 
– semi nova – Tr.F: 
98856-1276/98817-
9617 – Pinda
VENDO filhotes de 
gato persa.  Tr.F: 
3522-9921/99198-
9804 – Pinda 
VENDO Guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador Meteoro.
Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça 
– ótimo estado. Tr.F: 
99174-8286/3527-
8496 - Pinda
Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-
da - Atendo vários 
convênios. Região 
privilegiada prox. de 
comercios em geral 
e loteamentos recém 
inaugurados(situan-
do -se a Rodovia Ve-
reador Abel Fabício 
Dias 1473,Vila São 
Benedito. Tr.F: (12) 
99771-1089 - Pinda
Eletricista ou enca-
nador residencial, 
comercial, industrial. 
38 anos de experiên-
cia. Telefone: 99238-
7456 ou 3013-5732
Marmitex do Pai. Co-
mida caseira e preço 
justo, experimente! 
Todo dia das 11h30 
às  14h00.  L igue 
3132-7304
Faço faxina em ca-
sas e apartamentos. 
Tenho referência, 
preço à combinar. 
Falar com Mary. Te-
lefone: 98153-1196
Reformas Geral. Pin-
turas, pisos, azulejos, 
eletricista e peque-
nos reparos. Telefo-
ne: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a par-
tir de 40,00. Caminho 
¾, trabalho qualquer 
dia. Telefone: 3126-
4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Vendo 2 carrinhos 
de pão sal modelo 
adora, balcão gela-
do 1.20m, balcão cx 
20 formas pão de 
sal. Falar com José. 
Telefone: 3125-5221
Vendo ótima banca 
de jornal, excelente 
localização em Gua-
ratinguetá. Direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99737-

6838
Compro ou assumo 
estabelecimento co-
mercial em Apareci-
da. Loja, quiosque, 
pousada. Telefone: 
3133-4600 ou 99756-
6830
Vende-se título do 
Itaguará. Telefone: 
3132-7316 ou 99618-
8586
Vendo 1 Jazigo no 
cemitério dos passos, 
com 3 gavetas, grani-
to, próximo a capela 
R$ 22.000,00. Tele-
fone: 99151-0984. 
Falar com Lima
Vendo um iphone 
4s com carregador 
e icloud l ivre, R4 
400,00. Telefone: 
99732-5310
Ant igu idades  em 
geral, discos, livros, 
móveis, lustres, mo-
edas, enfeites, lou-
ças, fotos. Rua 7 de 
setembro 171
DDBrinquedos & Buf-
fet, com salão próprio, 
tudo em um só local. 
Telefone: 98123-3499
Vendo Mega Hair, 3 
telas de cabelo loi-
ro, 50cm, R$ 250,00. 
Fernanda no telefone: 
3125-2584 ou 98832-
0075
Vendo portão de ferro 
chapeado medindo 
1.15 de comprimento 
por 2.05 de largura. 
Telefone: 3132-2092 
ou 98188-5071
Disk panfletos, car-
tões de visita, ban-
ners, imãs, calendá-
rios, blocos, adesi-
vos. Telefone: 2103-
0287 ou 98173-2037
O mercador, oficina 
do celular, conser-
to. Praça Piratininga. 
Telefone: 97777-5102 
ou 3133-2520
Vendo equipamentos 
para padaria. Mesa 
de vidro grande, ge-
ladeira bolo, maqui-
na de café expresso. 
Proprietário. Telefo-
ne: 99778-3377
VENDO Geladeira 
Consul - ótimo esta-
do. Tr.F: 98812-2326 
- Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
VENDO 5 vacas Gi-
rolanda. TR.F: 98137-
6779 - Pinda
VENDO Frango Cai-
pira - frango índio. 
Tr.F: 99611-5857 - 
Pinda
VENDO bicicleta mo-
torizada. R$ 900,00. 
Tr.F: 98875-0958 - 
Pinda
VENDO Leite de ca-
bra - Av. Mons. João 
José de Azevedo 940 
- Crispim. Tr.F: 3642-
1183/99183-6783 - 
Pinda
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
MÃO DE OBRA
Aceito encomendas 
de salgado parafes-
tas, bolos e tortas. 
Tr:F: 98805-5316 / 
watts 99244-8705 - 

Pinda
Preciso de casal com 
experiência e 2 refe-
rências para trabalhar 
em sítio. Falar com 
Edson no telefone: 
99785-1065
Precisa-se de piz-
zaiolo, com experiên-
cia em forno a lenha. 
R$ 950,00 + cesta 
básica de 120,00. Te-
lefone: 98157-9116
2 vagas de empre-
go para operador de 
caixa, ajudante de 
cozinha, fritadeira. 
Vila Chiken. Telefone: 
2103-2133
Procuramos ajudan-
te do lar, cozinha e 
faxina leve. Telefone: 
3132-4682
Precisa-se de repre-
sentante comercial 
com exper iência, 
oferecemos carro + 
ótima comissão. Tele-
fone: 3133-4600
Presto serviço como 
técnica e cuidadora, 
Adriana Correia. Te-
lefone: 99736-0717
Precisa-se de moto-
queiro para pizzaria, 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Das 18h30 
as 01h00. Telefone: 
98157-9116
Mudanças e fretes 
com Baú médio e 
grande. Falar com 
Giovani no telefone: 
3125-9469 ou 99769-
1840
Conserta-se máquina 
de lavar, geladeiras, 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões. 
Telefone: 99720-8989 
ou 3108-2606
Aula para habilita-
ção. Perca o medo 
de dirigir. Conquiste a 
liberdade. Ligue para 
Márcio no telefone: 
98159-5983
Eletricista e encana-
dor com experiência. 
Te le fone:  99238-
7456.  Fa la r  com 
Mauro.
Pedreiro. Do alicerce 
ao acabamento. For-
ros e pintura. Guará 
e Região. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: 2103-4421 
ou 98159-7922. Falar 
com José.
Monto e desmonto 
móveis em geral, e 
faço pequenos con-
sertos. Falar com 
Marcos, telefone: 
3125-9707 ou 99222-
0281
Frete, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda re-
gião e capital. Telefo-
ne: 3125-1136
Matemática. Aulas de 
reforço com paciência 
e preço baixo. Anto-
nio, telefone: 98316-
3682
Carreto Murilo, a par-
tir de 40,00. Trabalha 
qualquer dia. Tele-
fone: 3126-4265 ou 
99703-1020
Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 

3013-7827
FAÇO v ia jens  p /
qua lquer  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 Pin-
da). 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. Es-
trada Guará-Cunha. 
Telefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, resi-
dencial, individual ou 
dupla. Apostila pró-
pria. Telefone: 98181-
6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para trabalhar 
sábado e domingo 
em pizzaria. R$ 40,00 
+ 0,50 por entrega. 
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com

Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, no 
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone: 99177-0950
Eletricista residen-
cial, 30 anos de ex-
periência, instalação 
completa e reparos 
em geral. Falar com 
Jairo. Telefone: 3122-
3448 ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Paulinho 
no telefone: 3122-
6121 ou 99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 
Telefone: 99627-5443 
ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua 
casa, faz reformas, 
encanados, pintor. 
Falar com Pedro no 


