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Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Buscando reduzir o número 
de moradores inadimplentes 
com os impostos municipais, 
a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba firmou na última semana 
um convênio com cartórios 
de protesto, que cria um novo 
mecanismo de cobrança. Além 
desta medida, o Executivo 
possibilita que o parcelamento 
do débito seja realizado em até 
sessenta vezes.

Com quase trinta mil con-
tribuintes inadimplentes, Pin-
damonhangaba possui uma 
dívida ativa de R$ 98 milhões, 
sendo metade referente ao 
IPTU (Imposto Predial Terri-
torial e Urbano). Já o resto do 
montante é proveniente de 
outros tributos como SSQN 
(Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza), alvarás 
de funcionamento e taxas de 
serviço.

Até o último dia 20, a Prefei-
tura cobrava os devedores so-
mente através de notificações 
administrativas. Como nos últi-
mos anos a medida não surtiu 
o efeito desejado, Pinda desde 
a última semana segue o mo-
delo de cobrança utilizado pela 
maioria dos municípios brasi-
leiros. “Esperamos que através 

desta ação com os cartórios de 
protesto, consigamos reduzir 
a dívida ativa em 15% até o 
fim do ano. Os contribuintes 
que permanecerem devendo, 
enfrentarão penalidades como 
bloqueio de conta bancária e 
a inclusão de seus nomes em 
órgãos de proteção ao crédito”, 
explicou o diretor de Receitas 
e Fiscalização Fazendária, 
Vicente Corrêa.

O chefe do setor ressaltou 
ainda que para evitarem terem 
os “nomes sujos”, os devedores 
devem procurar o mais breve 

possível à praça de atendi-
mento da Prefeitura ou da 
subprefeitura do distrito de 
Moreira Cesar. “Desde 2014, 
uma lei municipal garante que 
débitos sejam parcelados em 
até sessenta vezes, com o valor 
mínimo de R$ 45,08 para pes-
soas físicas e R$ 90,18 para 
pessoa jurídica. Assim, damos 
uma ótima oportunidade para 
que os inadimplentes resol-
vam sua situação, consequen-
temente contribuindo para 
o fortalecimento do Tesouro 
Municipal”.

Ações da PM tentam “sufocar” tráfico de drogas no município

Cartórios passam a cobrar devedores; dívida é de quase R$ 100 milhões

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

INVESTIGAÇÃO...  A DIG (Delegacia de 
Investigações Gerais) de Guaratinguetá revelou nesta 
terça-feira (26) que foi encontrada a ossada da idosa 
Berenice dos Santos, 85 anos, que havia desaparecido 
há mais de seis meses durante uma visita ao Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida.  A causa da 
morte da idosa, que morava em Penápolis (SP), ainda 
é desconhecida. Pág. 2
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Nova operação apreende 
mais de dois quilos de 
cocaína em Lorena

Prefeitura de Pinda intensifica 
combate à inadimplência

Da Redação
Lorena

Quatro dias após a realização 
de uma operação da Polícia 
Federal, o tráfico de drogas de 
Lorena sofreu nova baixa na 
manhã da última segunda-fei-
ra. Uma ação da Polícia Militar 
apreendeu mais de dois quilos 
de cocaína no      Vila Hepacaré.

De acordo com a PM, uma 
denúncia anônima apontou 
que criminosos estavam tra-
ficando entorpecentes em um 
ponto da rua Goitacazes.

Ao chegarem no local, os 
policiais flagraram um jovem 

de 26 anos em atitude sus-
peita. Na abordagem, foram 
localizadas 2.427 capsulas de 
cocaína, totalizando 2,207 kg 
da substância. O criminoso foi 
preso em flagrante por tráfico 
de drogas e recolhido à Cadeia 
Pública de Lorena. 

A ação é mais uma que bus-
ca desarticular a modalidade 
criminal, que de acordo com a 
Polícia Civil, é a principal moti-
vação de casos de assassinatos 
no município.  

No último dia 21, a Polícia 
Federal deflagrou a “Operação 
Hepacaré” que prendeu uma 
quadrilha que comprava entor-

pecentes em Itaquaquecetuba 
(na microrregião de Mogi das 
Cruzes) e as distribuía em vinte 
pontos de venda em Lorena. A 
gestão financeira do esquema 
era comandada por uma mo-
radora de Pindamonhangaba, 
que também foi presa. 

A operação ocorreu dois dias 
depois de quatro criminosos 
serem flagrados transportando 
48 quilos de maconha em dois 
carros pelo trecho de Roseira 
da rodovia Presidente Dutra. 
Durante os depoimentos da 
quadrilha, os policiais desco-
briram ela trazia a droga de 
Itaquaquecetuba para Lorena.

Mortes - As operações de re-
pressão ao tráfico de drogas se 
intensificaram após o “Instituto 
Sou da Paz” divulgar no fim de 
abril um estudo que aponta 
Lorena como a cidade mais 
violenta do estado em 2017, 
com uma taxa de 31,8 mortes 
por cem mil habitantes. 

Em 2018, o município re-
gistrou 14 homicídios dolosos 
(quando existe a intenção de 
matar) nos primeiros cinco 
meses do ano.  O índice é 
75% maior do que o do mes-
mo período do ano passado, 
quando oito moradores foram 
assassinados. 

Avenida no Centro de Pinda, que amplia ação para reduzir dívida ativa

Foto: Arquivo Atos
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Pinda afasta ameaça de surto de dengue

Trabalho de agentes da Vigilância Epidemiológica durante vistoria em residências de Pindamonhangaba; números da dengue em queda

Berenice, teve ossada descoberta

Levantamento aponta redução de larvas em imóveis; município registra 25 casos da doença
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com 25 casos de dengue 
no ano, Pindamonhangaba 
revelou na última semana 
que o índice da ADL (Avalia-
ção de Densidade Larvária) 
de abril sofreu uma queda 
de 4,8 pontos, comparada ao 
levantamento anterior, que 
apontou que o município cor-
ria o risco de sofrer um surto 
da doença em 2018. Além de 
campanhas de conscientiza-
ção, a Vigilância Epidemio-
lógica atribuiu à redução ao 
trabalho de fiscalização dos 
imóveis da cidade.  

Realizada no mês passado 
pelos agentes da Vigilância 
Epidemiológica, a ADL mos-
trou que Pindamonhangaba 
obteve 1,4 no Índice de Bre-
teau, que aponta a quanti-
dade de larvas de mosquitos 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, encontradas nas 
moradias do município. O 
indicador, que classificou a 
cidade como em estado de 
atenção, ficou apenas 0,2 
abaixo do índice considerado 
como de risco de epidemia 
da doença.

No levantamento anterior, 
divulgado em 6 de fevereiro, 
a cidade havia atingido a 
preocupante marca de 6,5, 
que representava ameaça de 
surto de dengue.

A redução do indicador foi 
comemorada pelo diretor da 
Vigilância Epidemiológica, 

Rafael Lamana, que além da 
adesão da população à cam-
panha de conscientização, 
realizada em parceira com 
a secretaria de Educação 
e com o departamento de 
Cultura, destacou outro fator 
que contribuiu para o resul-
tado positivo. “Esta queda 

significativa demonstra que 
Pindamonhangaba está no 
caminho certo para afastar 
de vez o risco de epidemia. 
Agradeço ao esforço dos 
nossos agentes de controle 
de vetores que realizam um 
trabalho incansável de vis-
toria nos imóveis de toda a 

cidade, eliminado inúmeros 
criadouros do mosquito”.

Com a intensificação das 
ações de combate ao Aedes 
Aegypti, Pindamonhangaba 
almeja fechar o ano com me-
nos casos do que em 2017, 
quando foram registrados 
38.

uma matéria mostrando os 
resultados das ADL’s realiza-
das por Lorena em março e 
Guaratinguetá em abril.

Mesmo com nenhum caso 
de dengue no ano, Guaratin-
guetá atingiu o preocupante 
índice de 11,9 na ADL, fican-
do sob risco de sofrer um 
surto da doença. 

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra informou que o resultado 
evidencia a importância dos 
moradores em vistoriarem 
suas residências ao menos 
uma vez por semana, elimi-
nando possíveis criadouros 
do mosquito. O Executivo 
informou ainda que a equipe 
de controle de vetores realiza 
periodicamente visitas domi-
ciliares para a aplicação de 
larvicidas. 

Já em Lorena, que também 
não registrou casos de den-
gue em 2018, a última ADL 
revelou um índice de 6,4, 
demonstrando um risco de 
epidemia. Para evitar que 
isto ocorra, a Prefeitura 
informou que além de cam-
panhas de conscientização, 
constantemente agentes da 
Vigilância Epidemiológica 
fiscalizam todas as moradias 
do município.

A reportagem do Jornal 
Atos tentou solicitar informa-
ções sobre as ADL's realiza-
das em Aparecida, Cruzeiro, 
Cachoeira Paulista e Potim, 
mas os responsáveis não fo-
ram localizados para comen-
tarem sobre os resultados.

Foto: Arquivo Atos

Funcionários do Santuário de 
encontram ossada de idosa

Turista desapareceu em Aparecida durante excursão 
no fim de 2017; Polícia Civil apura causa da morte

Da Redação
Aparecida

A DIG (Delegacia de In-
vestigações Gerais) de Gua-
ratinguetá revelou nesta 
terça-feira (26) que foi 
encontrada a ossada da 
idosa Berenice dos Santos, 
85 anos, que havia desa-
parecido há mais de seis 
meses durante uma visita 
ao Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida.  
A causa da morte da idosa, 
que morava em Penápolis 
(SP), ainda é desconhecida. 

De acordo com a Polícia 
Civil, os restos mortais 
da turista foram localiza-
dos no último dia 21 por 
funcionários do Santuário 
Nacional que realizavam 
uma capina em uma área 
externa da basílica, próxi-
ma à linha férrea na região 

do Porto Itaguaçú. Além de 
óculos e roupas, no local 
também foram encontradas 
pulseiras e dentaduras, que 
foram reconhecidas por 
familiares de Berenice.

A Polícia Civil aguarda o 
resultado de um compara-
tivo de DNA, para liberar 
a ossada. Além da inves-
tigação policial, exames 
médicos tentam descobrir 
o motivo do óbito. 

Berenice foi vista por 
familiares pela última vez 
na tarde de 23 de dezembro 
do ano passado no esta-
cionamento do Santuário. 
Segundo uma de suas netas, 
a idosa à pediu para que 
comprasse um guarda-chu-
va, enquanto procuraria um 
lugar para descansar perto 
do ônibus da excursão.  

A turista não foi mais 
vista, motivando a família 

promover uma campanha 
de divulgação pelas redes 
sociais. 

Na época, o Santuário Na-
cional de Aparecida infor-
mou que enviou as imagens 
das câmeras de monitora-
mento para a Polícia Civil. 

Mistério – Berenice não 
foi a única turista desapa-
recer durante uma excur-
são ao Santuário Nacional 
de Aparecida nos últimos 
anos.  

No fim de outubro de 
2012, a gaúcha Beatriz 
Winck, 77 anos, passeava 
com o marido Delmar Win-
ck, 85 anos, pela casa de 
velas do Santuário, quando 
acabaram se separando.

 Apesar de diversas cam-
panhas de divulgação pela 
internet e veículos de co-
municação, a romeira não 
foi mais encontrada. 

O resultado de 2017 que-
brou uma sequência de três 
anos consecutivos de epi-
demia da doença, tendo em 
2014 a situação mais grave, 
superando mais três mil 
casos.

Região – No início de ju-
nho, o Jornal Atos publicou 

PREFEITURA DE LORENA
SUSPENSÃO: Pregão Presencial Nº 51/18 PROC. Nº 77/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a suspensão da sessão pública marcada para o dia 
29 de Junho de 2018, às 9h30min, cujo objeto é a Aquisição de materiais de informática para 
setor de TI da Secretaria de Educação, para correção no termo de referência. Informações 
(12) 3185-3000 ramal 3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Foto: Reprodução
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Sesi é autorizado a iniciar construção 
de complexo educacional em Lorena
Skaf acredita que o trabalho começa em agosto; expectativa é que unidade atenda até 370 alunos

Lucas Barbosa
Lorena

Após obter uma licença am-
biental, o Sesi (Serviço Social 
da Indústria) recebeu no últi-
mo dia 14 a ordem de serviço 
para o início a construção do 
seu novo complexo educacio-
nal em Lorena. A obra, que 
contará com um investimento 
superior a R$ 13 milhões, deve 
ser iniciada em agosto. 

Em maio do ano passado, 
o então presidente da Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), Paulo 
Skaf, que se afastou recente-
mente do cargo para disputar 
o governo de São Paulo pelo 
MDB, anunciou que Lorena 
seria contemplada com a cons-
trução de uma unidade do Sesi 
até 2019.  

O terreno de 20 mil m², ava-
liado em quase R$ 3 milhões, 
que abrigará o colégio, foi doa-
do pela família da vice-prefeita 
de Lorena, Marietta Bartelega 
(MDB) à Prefeitura em 2012, 
que a repassou dois anos de-
pois ao Sesi. O novo complexo 
educacional contará com uma 
área construída de mais de 6 
mil m² à rua Epitácio Santiago, 
localizada na região central do 
município.

Aberto em agosto de 2017, o 

processo licitatório foi vencido 
pela Construtora Progredior 
Ltda, sediada na capital pau-
lista.

Durante entrevista ao pro-
grama Atos no Rádio, no úl-
timo dia 15, Skaf revelou 
que além de 370 vagas para 
alunos, o complexo educa-
cional deverá gerar oitenta 
empregos diretos. “Em breve 
Lorena contará com esta nova 
unidade, já que conseguimos 
recentemente a liberação da 
ultima licença ambiental que 
faltava, referente à corte de 
árvores. Nosso objetivo é que 
comece em agosto a terrapla-
nagem da área, com o prazo 
de até um ano para a entrega 
do prédio”.

Também participando do 
Atos no Rádio, Marietta afir-
mou que a implantação da 
unidade será um marco para 
o setor educacional do mu-
nicípio. “As escolas do Sesi 
são referência em educação 
e modernidade. Esta unidade 
contribuirá para que muito 
jovens tenham acesso a um 
aprendizado de altíssima qua-
lidade. Venho há mais de seis 
anos lutando para contribuir 
para a realização deste proje-
to, que certamente mudará o 
futuro de muitos lorenenses”, 
comemorou a vice-prefeita.

Foto: Divulgação

Reunião na Prefeitura, que debateu projeto para construção de unidade do Sesi, que agora conta com a licença ambiental para iniciar as obras

Posto de saúde no Jardim do Vale 
tem previsão de entrega até agosto

Trabalho de reforma de posto de saúde no bairro Jardim do Vale

Reforma iniciada pela Prefeitura de Guaratinguetá há três meses 
entra em fase final com investimento que ultrapassa R$ 200 mil

Jéssica Dias 
Guaratinguetá

A reforma da unidade de 
saúde do Jardim do Vale entrou 
na fase final. Na última semana, 
a Prefeitura de Guaratinguetá 
anunciou que espera entregar 
o posto, que conta com um 
investimento de mais de R$ 
200 mil, até o final de agosto.

Os trabalhos começaram em 
meados de março, realizados 
pela empresa contratada Eco-
Vale Construção.

Segundo a Prefeitura, o pos-
to, que fica à rua Dinah Mota 

Runha s/nº, estava em con-
dições precárias, chegando 
a ficar com salas alagadas 
durante período de chuvas. 
No local, foi feita a reforma do 
telhado com restauração da 
laje, e acrescentados condu-
tores para captação da água 
da chuva, com capacidade 
maior dos existentes, com 
150 milímetros. Também foi 
criado um novo banheiro para 
atendimento ao consultório 
de enfermagem, e outros dois 
espaços, tendo um novo local 
para entrega de leite. Já na 
reta final, falta para o término 

da reforma o acabamento de 
pintura, elétrica e fachada.

Antes da paralisação, o posto 
mantinha uma média de 3,5 
mil procedimentos por mês, 
contando com 22 funcionários. 
A unidade abriga duas equipes 
de Saúde da Família, com dois 
médicos, duas enfermeiras, 
quatro técnicas de enferma-
gem e 12 agentes comunitários 
de saúde, recepcionista e auxi-
liar de serviços gerais.

No local são realizados aten-
dimento de acolhimento; acom-
panhamento de gestante e do 
bebê; curativos; consulta de 

enfermagem; consulta médica; 
dispensação de preservativos 
e contraceptivos; imunização 
(vacinas); grupos de educação 
em saúde; nebulização; reali-
zação de exames preventivos 
(câncer de colo de útero) e teste 
rápido de gravidez.

Durante o período de obras, 
os atendimentos estão sendo 
feitos de forma provisória à rua 
Expedicionário Carlos José de 
Godoy, nº 121, no Jardim do 
Vale. No total, Guaratinguetá 
possui 18 postos de saúde. A 
expectativa da Prefeitura é 
reformar todos os postos.

Foto: Divulgação
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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 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


