
CORRIDA EM PINDA ...  QEm comemoração ao aniversário de Pindamonhangaba, as ruas da 
cidade recebem atletas de várias idades no dia 15 de julho a Corrida Pinda 2018. A prova terá ponto de 
partida e chegada no Parque da Cidade. As inscrições começam no próximo dia 2, no site da Prefeitura, 
pindamonhangaba.sp.gov.br. Antes de se inscrever, o candidato deve se cadastrar ou se recadastrar no site. 
Mesmo as pessoas que já participaram em anos anteriores, devem fazer o cadastro antes do início do prazo 
das inscrições. Pág. 3
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Márcio França libera R$ 39 milhões 
para obras de infraestrutura na região
Guará e Pinda recebem R$ 4 milhões; Lorena tem R$ 2 milhões e Cachoeira renova com a Sabesp

Lucas Barbosa
Regional

Faltando menos de quatro 
meses para as eleições, o 
governador e pré-candidato 
Márcio França (PSB) liberou 
mais de R$ 39 milhões na 
última quarta-feira para 
que 32 cidades da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte reali-
zem obras de infraestrutura 
urbana. Nas sub-regiões 2 
e 3, Pindamonhangaba e 
Guaratinguetá receberam 
as maiores “fatias do bolo”.

Cumprindo agenda pelo 
Vale do Paraíba, França, que 
desde abril substitui o pre-
sidenciável Geraldo Alckmin 
(PSDB), participou na manhã 
dá última quarta-feira da 
reinauguração da sede do 
Deinter 1 (Departamento 
de Polícia Judiciária do 
Interior) em São José dos 
Campos. A reforma, que 
contou com um investimen-
to estadual de quase R$ 6 
milhões, busca oferecer me-
lhores condições de trabalho 
aos policiais civis que atuam 
na unidade.

Na sequência, o governa-
dor reuniu-se com diversos 
prefeitos paulistas para a 

assinatura da liberação dos 
convênios de melhorias na 
infraestrutura urbana dos 
municípios.

Na sub-região 2 da RM-
VPLN, integrada por dez 
cidades, Pindamonhangaba 
foi a que recebeu o maior 
investimento, que chega a 
R$ 4 milhões. De acordo com 

a Prefeitura, o recurso será 
investido no recapeamento 
de 37 vias, distribuídas pelo 
Centro, Mantiqueira e região 
central do Distrito de Morei-
ra César. 

Já na sub-região 3, for-
mada por nove municípios, 
Guaratinguetá angariou o 
principal recurso. A atual 

gestão municipal recebeu 
R$ 4 milhões para promover 
melhorias na infraestrutura 
urbana (leia texto nesta 
página). 

Na vice-liderança do pa-
cotão de verbas, Lorena 
foi contemplada com R$ 2 
milhões, que serão empre-
gados pelo prefeito Fábio 

Marcondes (PSDB) na mo-
dernização do sistema viário 
da região central. Em nota 
oficial, o Executivo revelou 
que a medida buscará ga-
rantir, principalmente aos 
pedestres e ciclistas, espaços 
seguros e confortáveis para 
a circulação.

As demais cidades contem-

pladas no Vale do Paraíba 
foram Areias (R$ 200 mil), 
Bananal (R$ 500 mil), Apare-
cida (R$ 1 milhão), Cachoeira 
Paulista (R$ 1 milhão), Canas 
(R$ 200 mil, Cruzeiro (R$2 
milhões), Cunha (R$600 
mil), Piquete (R$ 600 mil), 
Silveiras (R$ 146 mil), Potim 
(R$ 600 mil), Jacareí (R$ 4 
milhões), São José dos Cam-
pos (R$ 4 milhões) e Taubaté 
(R$ 4 milhões).

Saneamento básico – Du-
rante sua visita à região, o 
governador também inaugu-
rou um conjunto de melho-
rias no sistema de abasteci-
mento de água e tratamento 
de esgoto. O investimento de 
R$ 9 milhões beneficiará as 
famílias de Bananal, Lavri-
nhas e São José dos Campos.

Na ocasião, também foi 
firmado um novo contrato de 
prestação de serviços entre 
a Sabesp (Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo) e a Prefeitura 
de Cachoeira Paulista. Nos 
próximos trinta anos, a 
Companhia investirá mais de 
R$ 31 milhões em obras de 
ampliação da preservação e 
tratamento de água, expan-
são da rede de distribuição 
e troca de tubulações.

O prefeito de Canas, Lucemir do Amaral recebe documento sobre convênio das mãos de França; região tem 35 municípios atendidos

Foto: Divulgação

Foto: Reprodução

Da Redação
Pindamonhangaba

Os moradores de Pinda-
monhangaba contam desde 
a última semana com um 
novo laboratório para exa-
mes, exclusivamente para 
atender as emergências do 
Pronto Socorro de Moreira 
César e, futuramente, as 
UPA’s (Unidade de Pronto 
Atendimento) que serão 
inauguradas na cidade.

O prefeito Isael Domin-
gues (PR) destacou que a 
estrutura deve qualificar 

Pindamonhangaba 
ganha laboratório para 
exames emergenciais

a rede pública municipal. 
“Com esse novo laboratório 
exclusivamente para atender 
as emergências, podemos 
oferecer mais agilidade no 
atendimento dos pacientes, 
o que poderá salvar muitas 
vidas”, frisou.

De acordo com a Prefeitura, 
além do laboratório de exa-
mes e do laboratório central, 
a saúde de Pindamonhangaba 
conta com novos pontos de 
coleta descentralizados no 
Araretama, Cidade Nova e Mo-
reira César, e com a equipe de 
coleta itinerante pelos bairros.
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IBGE mostra queda do desemprego, mas 
busca por vagas ainda enfrenta entraves
PAT na região identifica problemas como a falta de qualificação de profissionais que tentam voltar ao mercado

Caroline Meyer
Lorena

O desemprego ainda do-
mina o cenário nacional, 
apesar do recuo registrado 
nos primeiros meses do ano. 
Situação que se repete nas 
cidades da região. Na busca 
por uma alternativa muitas 
pessoas procuram os PAT’s 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador), que abriram 
vagas na última segunda-fei-
ra, a maioria delas no setor 
comercial.

Um levantamento do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) destacou 
que o início de 2018 tem sido 
de melhora na recuperação 
do mercado. O índice de 
desemprego registrou recuo 
de 13,1% para 12,9% entre ja-
neiro e março no Brasil, a pri-
meira queda do desemprego 
após três altas consecutivas. 
No País, o número de pessoas 
em busca de emprego caiu no 
período de 13,7 milhões para 
13,4 milhões.

A notícia impulsiona o hu-
mor do mercado, e na região 
não parece ser diferente. 
Quem está sem emprego bus-
ca alternativas, mas uma das 
principais dificuldades ainda 
é a falta de qualificação.

Essa também é a avalia-
ção feita por quem faz o 
atendimento. Segundo o 
diretor técnico do PAT de 
Pindamonhangaba, Sérgio 
Ricci, questões envolven-
do familiares e aspectos 
comportamentais e a falta 
de preparo dos candidatos 
ainda são um dos maiores 
problemas enfrentados pelo 
PAT no redirecionamento de 

vagas. “Trabalhamos as vagas 
que são disponibilizadas, mas 
nem sempre conseguimos 
conciliar o perfil dos candida-
tos com o perfil da vaga, que 
devido a demanda de merca-
do de trabalho está cada vez 
mais exigente. Lógico que 
observamos um despreparo 
de grande parte dos candida-
tos, principalmente quanto as 
questões comportamentais”.

Quem procura o PAT, além 
das vagas, tem acesso tam-
bém ao sistema de qualifica-
ção oferecidos pela secreta-
ria do Emprego e Relações 
do Trabalho, em parceria 
com as prefeituras. No PAT, o 
Programa Time do Emprego, 
dá orientações na elaboração 
de um currículo adequado e 

direcionado, entrevistas e 
ainda auxílio na preparação 
em questões comportamen-
tais para quem vai participar 
dos processos seletivos.

Em Pindamonhangaba, a 
concentração de procura 
pelo PAT é de pretendentes 
a vagas no setor da indústria 
e construção civil (no caso 
homens) e prestação de ser-
viços e comércio (mulheres). 
Atualmente, o posto conta 
com vagas abertas para 
auxiliar de classe (ensino 
superior em pedagogia), 
auxiliar de fundição, costu-
reiro, cozinheiro, gerente de 
loja, instalador de alarmes, 
instalador de vidro (para-
brisa), limpador de piscina, 
mecânico de motor a diesel, 

motorista de betoneira, ope-
rador de caixa, operador de 
pá carregadeira, supervisor 
de loja e técnico eletrônico.

Em outras cidades, a busca 
também é grande. Dados 
recentes do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) revelam que 
até o mês de abril houve a 
criação de mais de 115,8 mil 
de empregos com carteira 
assinada. Entretanto, o mes-
mo estudo também aponta 
que o setor que mais tem 
contratado é o de serviços. 
Em uma rápida observação 
na fila de atendimento do 
PAT de Lorena é possível 
encontrar exemplos práticos 
da falta de contratação no 
setor industrial. “Vim aqui 

dar entrada no meu seguro 
desemprego. Fui mandada 
embora da Yakult, onde eu 
trabalhava como auxiliar de 
produção” relatou Camila 
Moreira, 22 anos.

O PAT da cidade abriu va-
gas de caseiro, empregada 
doméstica serviços gerais, 
mecânico de autos, promo-
tor de vendas e vendedor 
externo.

Há ainda casos como o de 
Juliana Battagini, que perdeu 
o emprego como auxiliar 
no setor de engenharia quí-
mica da Tecnoval, empresa 
produtora de embalagens 
em Lorena. “É muito difícil 
conseguir ser contratada 
por essas grandes empresas. 
Se não há a indicação você 

não é chamado nem para o 
recrutamento da primeira 
fase da seleção”, afirmou a 
jovem de 27 anos.

A angústia pela falta de 
retorno das empresas e do 
próprio PAT é um problema 
que também incomoda o 
empilhadeirista Flávio Aqui-
no. Ele está à procura de um 
emprego há cinco meses, e 
mesmo possuindo um curso 
pelo Senai se habilita para 
todos os setores. “Estou dis-
ponível até para auxiliar de 
cozinha. Já é a terceira vez 
que venho aqui e eles não 
me dão nenhuma resposta”, 
contou o senhor de 55 anos, 
que largou a faculdade de 
contabilidade para ser ope-
rador de VT na Globo, mas 
hoje enfrenta problemas para 
voltar ao mercado. “Tenho 
um irmão esquizofrênico que 
depende de mim para tudo, 
e é por isso que eu não vou 
procurar emprego em outras 
cidades”, desabafou.

Na região, há vagas tam-
bém em outras unidades do 
PAT, como Guaratinguetá, 
que tem assistente de negó-
cios de seguros, jardineiro, 
operador de caixa, operador 
de linha de montagem (apa-
relhos eletrônicos), pizzaiolo 
e técnico de manutenção 
eletrônica.

Em Cruzeiro são trinta 
vagas para alimentador de 
linha de produção, eletricista 
de manutenção eletroele-
trônica, instalador de tubu-
lações, servente de obras e 
vendedor em domicílio. Ou-
tras duas vagas estão abertas 
em Cachoeira Paulista para 
farmacêutico e recepcionista 
de hotel.

Atendimento na sede do PAT, no Mercado Municipal de Lorena; desempregados recorrem ao sistema em busca de vaga de emprego

PF deflagra operação contra o tráfico em Lorena
Ação busca conter aumento de 
mortes ligadas ao crime organizado; 
quadrilha que atuava em três cidades 
é desarticulada pela "Hepacaré"

Da Redação 
Lorena

Com o objetivo de enfra-
quecer o tráfico de drogas 
em Lorena, uma ação da 
Polícia Federal prendeu sete 
criminosos na manhã desta 
quinta-feira (21). Batizada 
de “Operação Hepacaré”, a 
iniciativa tenta desarticular a 
modalidade criminal, aponta-
da como o principal estopim 
de assassinatos no município.

Contando com o apoio da 
Polícia Militar, a operação de-
flagrada pela Polícia Federal 
cumpriu sete mandados de 
prisão em Lorena, Pindamo-
nhangaba e Itaquaquecetuba 
(localizada na microrregião 

de Mogi das Cruzes). Com os 
infratores foram apreendidas 
diversas porções de cocaína e 
uma quantia de dinheiro, que 
não teve o valor divulgado. 

Após sete meses de investi-
gação, os policiais descobri-
ram que a quadrilha compra-
va drogas em Itaquaquecetu-
ba e as distribuía em cerca 
de vinte pontos de venda em 
Lorena, principalmente na 
região do Cidade Industrial.   
Já a gestão operacional e 
financeira do esquema era 
realizada por uma moradora 
de Pindamonhangaba.

A operação ocorreu dois 
dias depois de a Polícia Mili-
tar prender quatro crimino-
sos que transportavam 48 

quilos de maconha em dois 
carros pelo trecho de Roseira 
da rodovia Presidente Dutra. 
Os bandidos traziam o entor-
pecente de Itaquaquecetuba 
para Lorena.

De acordo com a Polícia Fe-
deral, a “Operação Hepacaré” 
tem como meta enfraquecer 
o tráfico de entorpecentes, 
principal motivação de ho-
micídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) 
na cidade. 

Efeito do tráfico – Conside-
rado pelo estudo do “Instituto 
Sou da Paz” o munícipio mais 
violento do Estado em 2017, 
com uma taxa de 31,8 mor-
tes por cem mil habitantes, 
Lorena teve no primeiro 
quadrimestre de 2018, 11 
moradores assassinados, sen-
do um vítima de latrocínio. 

O índice sofreu um aumen-
to de 57%, já que de janeiro 
à abril de 2017 ocorreram 
sete casos (5 homicídios e 2 
latrocínios).Viaturas da PF e da Polícia Militar durante operação Hepacaré, na última quarta-feira, em Lorena

Foto: Divulgação PF
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 60/18 PROCESSO 371/2018

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o Aquisição de Emulsão Asfáltica 
RR2C para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, a realizar-se 
às 09h30min do dia 06 de Julho de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Guaratinguetá comemora R$ 4 milhões 
para pavimentação do Jardim do Vale
Convênio é assinado durante visita de Márcio França 
ao Vale; obras devem ter início ainda no mês de julho

Da direita para a esquerda, Marcus Soliva, França e o vereador João Pita; Guará recebe de R$ 4 milhões 

Ciclovia que passou por trabalho de  reforma em Guaratinguetá; cidade amplia sistema que atende ciclistas

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A passagem do governador 
Márcio França (PSB) pelo 
Vale do Paraíba nesta sema-
na para liberar uma série de 
recursos para os municípios 
garantiu a Guaratinguetá 
uma das maiores verbas 
entre as cidades atendidas. O 
prefeito Marcus Soliva (PSB) 
comemorou o convênio, que 
deve acelerar o planeja-
mento da pavimentação no 
município.

Além de Guaratinguetá, 
França assinou convênios 
com Bananal, Lavrinhas 
e São José dos Campos. 
Os investimentos, em sua 
maioria, são para melhorias 
na infraestrutura urbana e 
tratamento do esgoto (leia 
texto nesta página).

Após cerimônia realizada 
em São José dos Campos, o 
governador visitou o com-

plexo religioso da Comu-
nidade Canção Nova, em 
Cachoeira Paulista. Na visita, 
ele conheceu o Instituto 
Canção Nova e assinou o 
novo contrato de prestação 
de serviços entre Sabesp e o 
município, com investimen-
tos previstos em mais de R$ 
32,3 milhões.

Ao todo foram liberados 
mais de R$ 38 milhões para 
34 municípios da região. 
Para Guaratinguetá foram 
liberados recursos na ordem 
de R$ 4 milhões para pavi-
mentação do Jardim do Vale. 
Em coletiva de imprensa, o 
governador confirmou que 
o investimento já estava 
reservado antecipadamente, 
devido a pedido feito pelo 
município ao então governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB), 
pré-candidato à Presidência.

“Foram liberados recursos 
para pavimentação. Certa-
mente é uma cidade muito 

importante e nós queremos 
ajudá-la. É um momento 
difícil para diversas cidades, 
e nós queremos prestar esse 
auxílio”, citou França, duran-
te coletiva de imprensa em 
Cachoeira Paulista.

Os primeiros passos para 
início das obras já têm um 
cronograma pré-definido 
que precisará ser cumprido 
pelo Executivo. “Temos uma 
data limite para soltar a pri-
meira medição, que vai até 6 
de julho. A obra será realiza-
da pela Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento) e será 
feita a parte de bloquetes 
nessa região”, detalhou o 
prefeito Marcus Soliva (PSB).

De acordo com o chefe do 
Executivo, com a assinatura 
do convênio e a publicação 
no Diário Oficial, o crono-
grama deverá ser cumprido 
dentro dos prazos estabele-
cidos e as obras devem ter 
início ainda no mês de julho.

Foto: Divulgação

Prefeitura anuncia ampliação de dois 
quilômetros de ciclovias em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Gua-
ratinguetá dará início 
na próxima terça-feira 
à obra de implantação 
da ciclovia na estrada 
vicinal Tancredo Neves, 
a Estrada da Pedrinha, 
ligando o bairro Parque 
São Francisco ao Jardim 
França 1 e 2. 

A obra será realizada 
pela empresa Minerais 
São José, com o prazo para 
a execução de seis meses e 
o valor de R$722.518,54.

De acordo com a Pre-
feitura, serão instalados 
aproximadamente dois 
quilômetros de ciclovia, 
que será bidirecional, lo-
calizada à margem direita 
sentido bairro, separada 
fisicamente por canteiro 
de um metro.

Foto: Divulgação

Seminário no Senac de 
Guará debate turismo

Da Redação
Guaratinguetá

O Senac Guaratinguetá 
realiza na próxima quinta-
-feira um seminário sobre 
turismo. Os palestrantes vão 
debater a forma como o tu-
rismo pode ser desenvolvido 
por meio do fortalecimento 
das identidades locais, da 
participação ativa da co-
munidade e da preservação 
da diversidade cultural e 
ambiental. 

Participarão da discussão 
o professor, pesquisador e 

doutor em ciências sociais, 
Carlos Alberto Máximo Pi-
menta e a professora, mestre 
em planejamento e desenvol-
vimento regional e consulto-
ra nas áreas de gestão e co-
municação integrada, Cláudia 
Liciely Barbosa e Silva.

O seminário está marcado 
das 19h30 às 21h. O Senac 
Guaratinguetá fica à avenida 
Doutor João Baptista Ran-
gel de Camargo, nº 50, no 
Centro. Outras informações 
sobre o seminário no site do 
Senac, sp.senac.br/guaratin-
gueta.

Corrida Pinda tem 
inscrições abertas para 
comemorar aniversário

Da Redação
Pindamonhangaba

Em comemoração ao 
aniversário de Pinda-
monhangaba, as ruas da 
cidade recebem atletas 
de várias idades no dia 15 
de julho a Corrida Pinda 
2018. A prova terá ponto 
de partida e chegada no 
Parque da Cidade.

As inscrições começam 

no próximo dia 2, no site da 
Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br. Antes de se 
inscrever, o candidato deve 
se cadastrar ou se recadas-
trar no site.

Mesmo as pessoas que 
já participaram em anos 
anteriores, devem fazer o 
cadastro antes do início do 
prazo das inscrições.

A retirada dos kits será 
nos dias 13 e 14 de julho, 
no Ginásio Esportivo Juca 
Moreira. No dia da Corrida 
Pinda, todos os partici-
pantes ganharão lanche e 
medalha.

Após a chegada dos par-
ticipantes, no Parque da 
Cidade, as comemorações 
dos 313 anos continuarão 
com a transmissão da final 
da Copa do Mundo no telão, 
seguido do show com a 
Banda Estrambelhados, ten-
do a participação especial 
do Juca Teles e do Bloco 
do Saci.



27 DE JUNHO DE 20184

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 ião  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 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  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, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352

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-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 

prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Feline ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. 
Telefone:  99779-
7939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 

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
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 traba-
lhar sábado e do-
mingo 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-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 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 telefone: 99606-
2419
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-

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-

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
Vendo casa na Vila 
Bela, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro + 
2 cômodos quintal. 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: 2103-2599 
- Guará


