
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018 N.º 3.062R$ 1,50ANO 24

Com posição estratégica, cidades do Vale 
do Paraíba recebe investimentos da MRS
Municípios da região são responsáveis por 10% do total de carga transportada na malha 
ferroviária; ações e estratégias têm foco na segurança e interação com a comunidade

Motociclistas aguardam passagem de trem em rua no Centro de Guaratinguetá; MRS faz investimentos nos municíoios da região

Juliana Aguilera
Região

Uma série de ações da 
MRS Logística tenta ame-
nizar os riscos em áreas 
cortadas pela ferrovia na 
região. A empresa anunciou, 
recentemente, que os inves-
timentos no Vale do Paraíba 
devem continuar. De 2013 a 
2017, o transporte na região 
quase triplicou, fechando o 
ano com 10% de toda carga 
transportada pela empresa, 
um total de 17 milhões de 
toneladas.

Foram investidos, nos úl-
timos cinco anos, cerca de 
R$450 milhões no Estado de 
São Paulo, incluindo o novo 
trecho do ramal que liga o 
Vale à Baixada Santista.

O gerente geral de comu-
nicação, Marcelo Kanhan, 
explicou que os investimen-
tos em ferrovia são a longo 
prazo, com obras que che-
gam a durar um ano e meio. 
Na região, as ações têm dado 
frutos. “A Segregação Leste 
é um trecho que foi feito do 
ramal do Vale do Paraíba 
para a Baixada Santista e 
evita que o trem entre na 
Região Metropolitana de 
São Paulo. Isso facilita uma 
maior segurança, transporte 
mais rápido e, consequente-

mente, mais barato”.
“Queremos abordar o em-

presariado da região e apre-
sentar o trem containers 
como uma solução mais 
barata, confiável e previsível 
para a logística deles”, afir-
mou Kanhan, sobre o plano 
da empresa em buscar novos 
clientes e ampliar o número 
de cargas transportadas.

Segundo o gerente, além 
de uma capacidade de trans-
porte superior, comparado 
à malha rodoviária, o custo 
da carga também é menor. 
“Depende muito do tipo e da 
rota, mas em geral, o trans-
porte fica 15% a 20% mais 
barato que o por rodovia”.

Outra vantagem reforçada 
pela MRS é o menor impacto 
ambiental (sete vezes menos 
poluentes) e a segurança. 
Nos últimos anos o núme-
ro de cargas roubadas foi 
zerado.

Comunidade –  A MRS 
Logística investe também 
em trabalhos de conscien-
tização com moradores 
da região que vivem perto 
da malha ferroviária. “O 
trecho do Vale do Paraíba 
é praticamente uma conur-
bação urbana (extensa área 
urbana formada por cidades 
e vilarejos). Isso gera a ne-
cessidade da gente ter um 

relacionamento com quem 
mora ali, para conscientizar 
as pessoas dos cuidados ne-
cessários”, explicou Kanhan.

A MRS fechou, em abril 
e maio, parceria com as 

secretarias da Educação de 
Guaratinguetá e Aparecida 
para a ação de conscientiza-
ção com crianças de escolas 
municipais.

O gerente da empresa 

destacou que os aciden-
tes acontecem majorita-
riamente pelo descuido da 
população. “Uma grande 
dificuldade da ferrovia é 
o peso do trem. Por ser 

muito pesado, mesmo que 
o maquinista acione todos 
os freios de emergência, em 
qualquer anormalidade, o 
trem vai deslizar por mais 
mil metros”.

Foto: Juliana Aguilera

CONDENADA POR FALTA DE MELHORIAS....  Uma decisão da juíza Vivian Bastos Mutschaewski 
condenou a Prefeitura de Aparecida ao pagamento diário de uma multa no valor de R$ 5 mil por não cumprir 
determinação de realizar melhorias de infraestrutura e de regularização imobiliária do Santa Edwirges. O bairro 
foi recentemente legalizado pelo programa Cidade Legal, do Governo do Estado. Pág. 3

Doação de veículos 
reforçam transporte 
na saúde de Queluz

Da Redação
Queluz

Queluz recebeu, na última 
segunda-feira, o primeiro 
dos seis veículos prome-
tidos pela Prefeitura para 
fazer o transporte de pa-
cientes de hemodiálise. 
O novo veículo da frota é 
uma van prateada, zero 
km, com capacidade para 

transportar 16 pessoas, e 
irá passar por processos de 
regularizações burocráticas 
como emplacamento, antes 
de começar a rodar.

O prefeito da cidade, Lau-
rindo Joaquim Garcez (PSDB), 
prometeu mais cinco veículos 
de pequeno porte a fim de 
aumentar e atender a deman-
da dos pacientes que fazem 
tratamento fora da cidade.

Veículo repassado para Queluz, que pretende ampliar atendimento

Fotos: Reprodução

Foto: Rafael Rodrigues
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato n° 30/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: AUTO POSTO CONDE 
LTDA. CNPJ: 51.784.098/0001-56. CLÁUSULA PRIMEIRA- O presente Termo Aditivo tem 
por objeto o acréscimo no valor contratual, em função do reajuste de preço do item nº 02 
(Diesel) a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposto no art. 65, II,
“d”, da Lei 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 18/06/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2018 PROC. Nº 155/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: Prestação de serviços em 
para execução de serviços públicos de limpeza urbana de resíduos sólidos, consistindo 
em coleta e transporte de resíduos sólidos doméstico e comercial; locação, manutenção 
e higienização de containers de PEAD; varrição manual de vias e logradouros; limpeza de 
feiras livres; capinação manual e mecânica de vias e logradouros; roçada mecânica e coleta 
seletiva e demais condições e especificações deste Edital, seus Anexos e documentos que 
o integram, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei nº. 8666/93 e 
suas alterações posteriores, pelas condições e especificações deste Edital e seus Anexos 
e demais documentos que o integram. CONTRATADA: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL 
E OBRAS LTDA. CNPJ: 01.059.631/0001-49. VALOR TOTAL: R$ 2.316.551,70 (dois 
milhões, trezentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. DATA DA ASSINATURA: 29/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018 – PROC. 288/2018.

O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
de medicamentos da Atenção Básica e do Programa DST/AIDS, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ: 08.231.734/0001-93. Itens: 85, 223. Valor total de: R$ 14.451,00 (catorze mil 
quatrocentos e cinquenta e um reais). Data da assinatura: 05/07/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público Edital 
001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados 
para comparecer pessoalmente ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida 
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta 
Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h 
no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no 
prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado 
e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo 
para o qual foi aprovado, são eles: JOANA APARECIDA DOS REIS 
BASSANELLO, RG: 443884614.

Lorena, 05 de JULHO de 2018.

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

O FIM DA ESPERTEZA
A seleção da legião de es-

trangeiros de futebol, usando 
a camisa do Brasil, se classi-
ficou para as oitavas de final 
da Copa de 2018.

Jogadores altamente re-
munerados, com filhos no 
estrangeiro e residência fixa 
lá, não mantêm nenhuma 
relação com o país.

Por alguns, definidos 
como mercenários, profis-
sionais que se formaram em 
times brasileiros comandados 
por dirigentes corruptos, que 
fazem do futebol um meio de 
vida; clubes falidos que vi-
vem da venda de seus melho-
res jogadores para equilibrar 
suas finanças; gramados de 
péssima qualidade; vestiários 
como local de troca de roupa; 
usufruem dos melhores recur-
sos em campos pelo mundo 
onde o futebol é um negócio 
rentável.

Não são mercenários são 

profissionais de qualidade, 
destaque na sua atividade e 
vistos pelos melhores times 
de futebol do mundo. Saem 
do país, pois aqui não en-
contrem, na sua própria terra, 
ambiente para desenvolver o 
seu trabalho.

A Copa do mundo tornou-
-se um dos espetáculos de 
maior visão no mundo, daí o 
interesse dos países em sediar 
uma Copa do Mundo apesar 
dos altos custos e corrupção 
na construção dos estádios 
(na Rússia jamais saberemos. 
Há indícios!) e o interesse dos 
países em participarem deste 
espetáculo desenvolvendo o 
futebol em seus países.

É o caso dos times desta 
Copa onde países que não 
imaginávamos que desenvol-
vem o futebol, participaram 
das eliminatórias, foram para 
a Copa e possuem jogadores 
que jogam na Liga dos Cam-
peões.

É o caso da surpreendente 
Islândia, com uma população 
parecida com cidades do Vale 
do Paraíba – 330.000 mil ha-
bitantes – onde o seu goleiro, 
Hannes  Hallidórsson, defen-
deu um pênalti de Messi.

Hannes é diretor de cine-
ma e de comerciais, que joga 
futebol nas horas vagas.

A Islândia se tornou co-
nhecida nos esportes quando 
sediou, em 1972, um cam-
peonato de xadrez reunindo 
os dois maiores mestres do 
xadrez entre um americano e 
um mestre russo.

Na maior parte do ano o 
futebol é praticado em está-
dios fechados, aquecidos e no 
verão em lugares agraciados 
pela natureza emoldurados 
por formações vulcânicas.

A Islândia é o berço dos 
vulcões.

O futebol se alastrando 
pelo mundo e o pouco or-
gulho, quase o descaso da 
nossa sociedade e o desprezo 
dos nossos dirigentes, onde o 
futebol é o espetáculo de hoje 
graças ao futebol brasileiro 
com as memoráveis campa-
nhas em Copas do Mundo. 

Sabemos jogar futebol 
e não sabemos administrar 
o negócio futebol por total 
incompetência. 

Somos eternamente um 
país de exportação de recur-
sos para o mundo.

Como o crescimento do 
evento, apesar, da proposta 
negada e vencida pelo repre-
sentante brasileiro, a Copa 
de 2026 será em três países 
da América com 48 seleções.

As regras do futebol são 
as mesmas, mas um elemento 
testado nesta Copa, o eletrô-
nico, - onde o olho humano 

não capta -, a televisão retrata 
o ocorrido e a possibilidade 
de o árbitro mudar a sua 
decisão.

É um tira teima que tira 
o imponderável do futebol e 
incide no mesmo erro, pois a 
interpretação do juiz prevale-
ce na sua visão vendo o lance 
pela televisão.

Este recurso eletrônico 
elimina as “cavadas” de fal-
ta, a posição da bola em um 
lance de pênalti, mas tem 
o inconveniente da parada 
do jogo num momento que 
poderia ser decisivo para o 
time atacante.

Será que é o fim da es-
perteza!

Aqui, na terra do futebol, 
só se fala em Copa do Mun-
do, em um ano de eleições, 
onde os candidatos estão 
trocando de pena e mudos na 
sua cantoria e lorotas como se 
a Copa do Mundo terminasse 
no ano que vem. 

Estão se preparando para 
conhecer os sérios problemas 
econômicos do país e uma 
forma de ocultar dos eleitores 
a sua gravidade.

Será que é o fim da es-
perteza?

No Supremo Tribunal 
Federal, os “três companhei-
ros” soltando todo mundo, 
inclusive um deles, um ex-
-funcionário do Partido dos 
Trabalhadores, liberou o seu 
ex-chefe com um inédito 
habeas-corpus “ex officio” 
(quando a defesa do réu 
não solicita e o magistrado 
concede). É a copa e poucos 
comentários. Iam, no mesmo 
ritmo, soltar o ex-presidente 
encarcerado.

Será que é ... o fino da 
esperteza!

"Sabemos jogar futebol e
não sabemos administrar
o negócio futebol por total

incompetência"

Atos e Fatos
“O Brasil é o maior 
adversário de si mesmo.”

Márcio Meirelles Ronaldinho

Aparecida recebe doação 
de viatura para o Samu
Repasse é parte de atendimento 
do Ministério da Saúde; nova 
ambulância doada tem valor 
estipulado em R$ 176 mil

Ambulância do Samu; Aparecida garante viaturas para reforçar serviço

Miguel de Sá
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida 
recebeu do Ministério da 
Saúde uma ambulância no 
valor de R$ 176.286 para o 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência 192). A 
doação amplia os serviços de 
transportar pacientes que não 
apresentam risco de vida.

Em Aparecida circulam qua-
tro ambulâncias de transporte 
tipo "A", destinadas a pacientes 
para remoções simples. De 
acordo com a secretária de 
Saúde, Maria Eliane Pereira 
de Moraes, o veículo doado é 
uma ambulância de suporte 
básico tipo "B" para ser usada 
em transporte inter-hospitalar 
e atendimento pré-hospitalar 
de pacientes. “A secretaria de 
Saúde esgotou as tentativas e 
solicitações de viatura junto 
ao Ministério da Saúde, pois 
segundo portaria ministerial, 

a cada três anos renova a frota 
e Aparecida já aguardava há 
seis anos para chegada de uma 
ambulância”, comentou.

O veículo doado conta com 
equipamentos como o sina-
lizador de óptico e acústico, 
equipamento de rádio-comu-
nicação fixo e móvel, maca ar-
ticulada e com rodas, suporte 
para soro, instalação de rede 
com oxigênio, manômetro, 
cilindro de oxigênio portátil 
com válvula, suporte para soro, 
prancha curta e longa para 
imobilização de coluna, talas 
de imobilização de membros, 
conjunto de colares cervicais 
e colete imobilizador dorsal.

A intenção do município é 
desenvolver novos projetos 
como a renovação da frota de 
veículos para o transporte de 
pacientes que realizam tra-
tamentos em outras cidades, 
aquisição de ambulância tipo 
“A" e para o combate as arbo-
viroses como a dengue, zika 

vírus e febre amarela), refor-
mas das Unidades Básicas de 
Saúde, compra de uniformes, 
material de trabalho, EPIs 
(Equipamentos de Segurança), 
de medicamentos, contratação 
de serviços de terceiros para 
transportes de pacientes em 
ambulância UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) adulto, 
infantil e neonatal, compra 
de equipamentos e materiais 
permanentes para atenção 
básica, emergência e gabinetes 
odontológicos.

Segundo Maria Eliane, a in-
tenção da Prefeitura de Apare-

cida é terminar da construção 
da UBS de Vila Mariana e da 
UPA (Unidade de Pronto Aten-
dimento) e buscar por meio 
de emendas parlamentares 
recursos para a construção de 
uma Unidade Básica de Saúde 
“tipo 2” entre os bairros de São 
Geraldo e Itaguaçu. “A Prefei-
tura e Secretaria de Saúde, 
buscam ainda, junto ao Estado, 
um maior apoio à nossa Santa 
Casa local, pois trata de um 
hospital geral sob sua gestão, 
o qual necessita de maiores re-
cursos para sua manutenção”, 
afirmou a secretária de Saúde.

Foto: Divulgação
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COOPERLOR
Cooperativa dos Transportes e 
Agregados de Cargas em Geral 

de Lorena e Região.

Edital de Convocação
A Cooperlor – Cooperativa dos Transportes 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 a Assembléia Geral Extraordinária da entidade, em 
primeira chamada as 9hs 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 ultima chamada às 11hs com qualquer quorum, 
que realizar-se-á no dia dezessete do mês de julho do ano de 
dois mil e dezoito na sede da entidade para as seguintes pautas:

1- Leitura da ata anterior;

2- Alteração do estatuto com a inclusão de um novo artigo 
estabelecendo regras de remuneração de diretores do quadro 
diretivo;

3- Leitura e aprovação do estatuto;

4- Abertura e apresentação das chapas concorrentes;

5- Eleição e posse da nova diretoria administrativa;

6- Outros assuntos para pauta de hora.

Lorena, 06 de julho de 2018.

Obs: Os envelopes com as chapas interessadas para concorrer 
á eleição serão aceitos em até no máximo no dia anterior à 
assembléia devendo ser entregue na sede da entidade até as 17hs.

Ruas do bairro Santa Edwirges, em péssimas condições, que ficou na espera quanto à atendimento da Prefeitura, condenada por juíza

Aparecida é condenada por falta de 
melhorias no bairro Santa Edwirges
Decisão judicial impõe multa diária de R$ 5 mil por não dar estrutura ao bairro, comunidade recém-legalizada

Rafael Rodrigues
Aparecida 

Uma decisão da juíza Vi-
vian Bastos Mutschaewski 
condenou a Prefeitura de 
Aparecida ao pagamento 
diário de uma multa no valor 
de R$ 5 mil por não cumprir 
determinação de realizar 
melhorias de infraestrutura 
e de regularização imobiliária 
do Santa Edwirges. O bairro 
foi recentemente legalizado 
pelo programa Cidade Legal, 
do Governo do Estado.

A decisão, proferida em 
12 de junho de 2017, dava o 
prazo de um ano para que a 
administração municipal rea-
lizasse, entre outras coisas, a 
regularização do loteamento 
com apresentação de um 
projeto fundiário, aprovado 
pelos órgãos competentes, 
além do registro imobiliário.

Em seguida, a Prefeitura 
deveria ter realizado obras de 
infraestrutura no local, que 
há trinta anos aguarda me-
lhorias, mas que nunca foram 
feitas devido à alegação de 
irregularidade no loteamento.

Sobre a nova decisão, que 
venceu recentemente, a Pre-
feitura alegou em nota que 
a regularização fundiária 
do bairro Santa Edwirges já 
consta com aprovação da 

secretaria de Habitação do Es-
tado de São Paulo, e está em 
fase de revisão dos trabalhos 
na própria pasta.  

A nota diz ainda que “me-
lhorias por meio da colocação 
dos equipamentos urbanos 
estão sendo executadas na 
medida da disponibilidade 
financeira, e dentro daquilo 

que hoje é permitido que se 
faça no bairro”. 

Sobre o processo judicial e 
da multa imposta, a Prefeitu-
ra destacou que a regulariza-
ção do bairro “não depende 
apenas da Municipalidade, 
mas de outros órgãos, entre 
eles, da secretaria de Habita-
ção, e posteriormente do Car-

tório de Registro de Imóveis’.
Promessa – Em 2016, o 

então prefeito de Aparecida 
Antônio Márcio de Siqueira 
(PSDB) havia anunciado a 
regularização do loteamento 
através do programa Cidade 
Legal, do Governo do Estado. 
Na época, a administração 
havia creditado a conquista 

como resultado da parceria 
entre município e o Estado, 
com a contrapartida dos 
moradores.

Até então nenhuma me-
lhoria havia sido feita no 
local porque a municipa-
lidade, mesmo sem conter 
os avanços imobiliários, as 
construções de casas e a 

comercialização de terrenos, 
alegava estar de “mãos ata-
das”, sem condições legais de 
atender as principais reivin-
dicações. Com a assinatura 
do convênio, os moradores 
acreditavam que poderiam 
ter melhorias, mas nada foi 
feito.

À época, o morador mais 
antigo do bairro, o aposen-
tado José Luiz da Silva co-
memorou a expectativa de 
melhorias no local, onde vive 
há mais de trinta anos com a 
família. Ele disse que priori-
tariamente a rede de esgoto 
é a obra mais emergencial a 
ser feita. “Na questão da infra-
estrutura, a rede de esgoto é 
o primeiro passo, porque já 
temos água ligada, e a rede 
de esgoto vai acabar puxando 
outros benefícios”.

Realidade bem diferente 
da relatada hoje pelo comer-
ciante Leandro Gomes, que 
reclamou ainda dos impostos 
cobrados pela administração, 
sem que haja nenhum benefí-
cio. “Infelizmente não foram 
feitas melhorias nenhuma 
aqui. Ficamos indignados, 
mas estamos com as mãos 
atadas. A gente vai até a 
Prefeitura, cobra, insiste, e 
pedimos para que olhem com 
mais carinho, já que a gente 
paga imposto”, lembrou.

Foto: Rafael Rodrigues

Projeto incentiva 
jogos de tabuleiro no 
Museu Major Novaes

Da Redação
Cruzeiro

Os jovens de Cruzeiro 
contarão, a partir do pró-
ximo sábado, com uma 
nova opção de diversão. O 
Museu Major Novaes re-
cebe o projeto “Vem jogar 
no Museu”. O objetivo do 
programa é realizar um 
encontro de RPG, jogos de 
tabuleiro e card games.

O evento será realizado 
das 14h as 18h. “Vem Jo-
gar no Museu” conta com 
uma forma diferenciada de 
entretenimento com jogos 
de tabuleiro que estimulam 
a criatividade, o raciocínio 
lógico, tomada de decisão, 

socialização, resolução 
de problemas, espírito 
de cooperação, além de 
criar e fortalecer laços 
apresentando os jogos 
de tabuleiro para novos 
jogadores que compar-
tilharão conhecimentos, 
movimentação do cenário 
dos board games (jogos 
de tabuleiro) e incentivo 
ao hobby no município e 
na região.

O projeto, promovido 
pelo grupo Crônicas de 
Mesa, será realizado no 
primeiro sábado de cada 
mês, com entrada gratuita 
no Museu Major, à rua 
Doná Titã, nº 180, no Vila 
Canevari.

Prefeitura de Cruzeiro recupera 
ruas e avenidas com verba estadual
Obras compõem projeto que promete pavimentação e recapeamento 
em ruas; planejamento garante antecipação em uso de R$ 2 milhões

Caroline Meyer
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
já anunciou um destino 
para a verba de R$ 2 mi-
lhões recebida do gover-
nador e pré-candidato, 
Márcio França (PSB), em 
uma cerimônia realizada 
no último dia 20, em São 
José dos Campos. O prefeito 
de Cruzeiro, Thales Gabriel 
Fonseca (PR) disse que os 
investimentos recebidos 
irão contemplar as obras 
de pavimentação e reca-
peamento de diversas vias 
da cidade, projeto que já foi 
iniciado com a liberação da 
CND (Certidão Negativa de 
Débito) no início do mês.

O aporte destinado à 
cidade foi o primeiro após 
a liberação da certidão, 
que atesta a adimplência 
da Prefeitura diante das 
dívidas públicas, fazendo 
com que a cidade esteja 
apta a receber recursos e 
firmar convênios. “É uma 
verba muito importante. 
Esses recursos já tem um 
caminho específico, sendo 
destinados para pavimen-
tação e recapeamento em 
bairros. Faremos na Zona 
Leste, na Vila Romana, 
também na Lagoa Dourada, 
na rua Antônio Modesto, 
toda a parte de mobilidade 

dentro da cidade, como a Rua 
Doze, a rua da entrada que 
liga a Rua Dez à Rua Quatro, 
além de toda a pavimentação 
e recapeamento da entrada 
da cidade”, explicou o pre-
feito, destacando ainda que 
as obras devem começar “o 
mais rápido possível”.

O planejamento antecipa-
do das obras garantiu que o 
trabalho seja iniciado dias 
após a assinatura de Fran-
ça. “Como fizemos a lição 
de casa, todo o processo 

licitatório, previamente, e 
o contrato assinado com a 
empresa que vai fazer as 
obras, autorizei a ordem (de 
serviço) na semana passada 
mesmo, na sexta-feira, e ai 
a empresa vai começar a 
parte de mobilização já nessa 
semana”, adiantou o político.

O trabalho será iniciado 
pelo trecho que liga a Rua 
Dez à Rua Joaquim do Pra-
do até a Rua Quatro, com 
mobilização acelerada para 
que o município possa ter 

a primeira medição antes 
do período eleitoral de três 
meses. “Cruzeiro sai na fren-
te, começa essas obras com 
antecedência prévia necessá-
ria para que a gente possa, 
durante o processo eleitoral, 
dar andamento às obras que 
foram assinadas com esses 
R$ 2 milhões”, prometeu 
Fonseca.

Os R$ 2 milhões investidos 
pelo Estado ampliam os re-
cursos para a pavimentação. 
Antes mesmo da retomada 
da Certidão Negativa de 
Débito, Cruzeiro já vinha 
destacando obras nas ruas.

De recursos próprios, de 
acordo com a Prefeitura, a 
cidade já investiu quase R$1 
milhão, entre os trabalhos, a 
pavimentação de duas ruas 
no Centro e ruas em torno da 
creche Padre Hamilton. So-
bre os futuros investimentos 
na cidade, o chefe do Execu-
tivo assegurou: “Agora esta-
mos com esses convênios de 
emendas impositivas, exceto 
os R$ 2 milhões que nós assi-
namos. Temos mais seis ruas 
já assinadas”, comemorou 
o prefeito, enumerando as 
ruas Walter Pires de Lemos, 
no Km 4, rua José Novaes 
Sobrinho, no Jardim Paraíso, 
rua São Sebastião no Jardim 
São José e nas ruas Ipiranga 
e Piratininga, no Washington 
Beleza).

Foto: Arquivo Atos

Prefeito Thales Gabriel, que já faz uso das novas verbas em Cruzeiro
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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$ 
17.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Cel ta LS 
a n o  2 0 1 3  –  1 . 0 
– prata – 2pts. R$ 
18.400,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 

VENDO Chácara 
– otima local iza-
ção – Rod. Dr. Caio 
Gomes Figueiredo  
13010 – Bom Su-
cesso/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 – 

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$ 
18.900,00. 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$ 
27.800,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
ano 2009 – 1.6 – cin-
za – 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 – 

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, 
lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda
VENDO Sobrado 5 
cômodos, garagem, 
fechada, doc.ok. Jdim 
Araretama/Pinda. 
Tr.F: 99189-6477 – 
Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-
cionada nos quartos, 

Pinda
VENDO Gol Copa 
ano 2006 – bran-
co  –  bás ico .  R$ 
16.000,00. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Ford Ka ano 
2013 – 1.0 – ver-
melho – 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

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., sala, coz., 
banh. Ter.F: 95108-
5003 - Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório – Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Edícula – 
centro/Pinda – c/quar-
to, sala, coz., banh., 
varanda, quintal, in-
cluso agua/luz/IPTU. 

ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba  e  mix  -  F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai, Jiu-
Jtsu, MMA  -  F: 98116-4858  -
Av. Ilha Bela 105 - próx. a Lo-
térica -   Moreira César
Academia SHARK - Rua  Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av.  das Margaridas,  545  -  V.
das  Acácias  -  F:  (12)3637-
1126/  wats  99649-1193  -
M.Cesar
Academia Moviment:  Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba  ,  Jump  , Aero-box, Ritmo.
Av:  Dr.José  Ademir  César
Ribeiro,  650 Próx.  Av.  Zito  -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro  -  F:  99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. Gonzaga 170 - ao lado
da biblioteca - Moreira César

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro  técnico de  transmis-
são  automática  e  direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234  - www.pacificauto
center.com.br  R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
SERVIÇO AUTO MECÂNICA
JA-GUAR  -  F:  99773-9876  -
Rod. Manoel  César Ribeiro  -
Nº 4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151-6214 -
Rua Alcides ótio Ferreira dos
Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA  –
Serviços Alternador - motor de
partida,  instalações em geral.
Trabalhamos  com  bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780  - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e  Peças. Av:  Prof  Manoel
C.Ribeiro,  4485  –  wolf.cen
troautomotivo@  gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar do ZÈ - Rua Alcides Timo-
téo  Ferreira  dos  Santos  (ant.
Rua 40) nº 662 - Mantiqueira

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar  Ribeiro  4745  -  Cidade
Nova  -  F:  99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BORRACHARIA
Borracharia e Oficina do Edson
F: 3637-1856/99232-7770 - Rua
José Monteiro  César  600  -
Moreira César  - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX  -
watts 98155-6436 - R. José B.
Dos Santos, 190 - Mantiqueira
- Moreira César

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli  -  Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br  -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50  -F:  (12)  3648-4981  -  Jd.
Eloina  - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 -  foto p/documentos - R.
José  S.  Cardoso,  84  (Atrás

Bradesco) Moreira César

GAS
CÉSAR PARK Gas e Água - DISK
entrega F:  3641-3601/98223-
4154  -  Av.  Fco  Carlos  de
Oliveira  676  - César  Park  -
Moreira  César
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 - Av.
Dr. Fontes Junior 692 - M.Aurea
- Pinda

LANCHES
Sol Lanches especiais -  trailler
frente  ao  CIZA  -  DISK  3527-
6886/99118-9175/98868-3218  -
Moreira César  - Pinda

LAN HOUSE
Home Video - Av.  José  A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL  -  Rua
Caçapava nº 290 - Cidade Nova
-  F:  3645-4022  -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
JM Limpeza automotiva - lava
rápido  leva e traz  - F: 99678-
6208  /  3637-4399  -  Pça  São
João 39  - (ao  lado da Honda)
Moreira  César
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso  serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela  -  Ipê  II  -  em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3 6 37 - 3 0 74/9 74 03 - 6 52 4
45*16*100  473  –  Av.  José
Augusto  Mesquita,  251  –
Moreira César

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R. Dr.
Fontes Junior nº 880 - PINDA -
F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 - F:
98248-0334  -  Ipê  II  - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica,  suspensão,  freio,  ali-

nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774  -  Res.  Andrade  -
Pinda
M.J Manutenção Mecânica  -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I   -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-6737
- M.César - Pinda
CONSTRULAR MADEREIRA: do
BÁSICO AO ACABAMENTO F:
3522-9003 / 3641-1670 - Rua
Abel  Fabricio  Dias  5711  -
V.S.Benedito  - Moreira  César
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos da
Silva - Rua Guilherme Nico-letti
783 - V.S.Benedito - FAZE-MOS
CARRETO - F: 3641-1651/99127-
9140 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO  -  R. Caçapava,  31,
C. Nova,  loja 1  - 3642-4207  -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat.  p/
constr. e madeiras  - Tel 3641-
1929, 3637-5620  - Av. Dr.  José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César

MATERIAL ELÉTRICO E
HIDRÁULICOS

CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160  -
Ipê I - Moreira César

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua
Oswaldo  Oliveira  Cornetti
271    Lot.  Padre  Rodolfo  -  F:
3637-5305 - Moreira César
MERCADINHO CLÁUDIA  –  Tel
3641-1400  Rua  Carlos  A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – Cidade
Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS -  Disk  serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.

peças  e  acessórios  -  Pque
S.Domingos  -  Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz:  3645-7286  - Av. Rio de
Janeiro, 502 - Cidade Nova

ÓLEO
CASA DO ÓLEO MOREIRA CÉ-
SAR - troca  de óleo  especia-
lizada, higienização de ar con-
dicionado - F: (12) 3525-1630
/watts  98856-5432  - Rua Ver.
Abel Fabricio Dias 808 - V.S.Be-
nedito  -  Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar,  cosméticos,  brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375  -  Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - M.Cesar

PADARIA
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão-  Tel:3648-3578
Av. Rio de janeiro, 616- Cidade
Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães  -  Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos  San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
JS pneus Alemão - F:  99731-
4477/98864-1024 - martelinho
de ouro polimeto e cristaliza-
ção  -  retoque  em  geral  -  F:
98845-0113 - Rua José Milton
Monteiro  63  -  (ant.  Rua  1)  -
Mantiqueira  - Moreira César
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus,  freios,  alinhamento,
balanceamento,  escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115 -
Rua Dr. Fontes Junior - Alto do
Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541  -  V.S.  Benedito  -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R:  José  Teberga,  650  –  próx.
Cisas – Moreira César

(12) 99104-0182
RAÇÃO

Casa de ração Oliveira - aceita-
mos  cartão  VISA  e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F:  3522-5034  /watss  99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N.  Sra
Bom  Sucesso,  1510  Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de  Janeiro
1045  -  Cidade  Nova  -  DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos -  Tel:
3637-2298 - Av:  João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS
TA-DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres  Dutra  km  92  -  Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES –  Tel
3637-1616  Av.  José  M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria
Salles Rua  Pedro  J.O.S.  da
Amaral  91  -  F:  3641-1216  -
V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transpor-
te  de  funcionários  de  fabri-
cas/faculdades/aeroportos/
excurções em geral - F: 3641-
1297/7817-4501/99739-1570/
99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F: 3641-
2659 - R. Albert Sabin, 65 - Ipê
I - Moreira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-6066
wats/98897-4288 - Av. Abel F.
Dias, 5711 - V. S. Benedito

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-
rolla XLi 1.8 ano 2009 
– prata – completo 
+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
VENDO Yamaha YBR 
Factor 125 cc ED ano 
2011. R$ 4.800,00. 
r.F: 3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fan 
125 cc ES – preta 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 -
mento. Tr.F: 3642-
7384/99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 2007 
– Power Flex 1.6 – 

Tr.F: 99792-1069 – 
Pinda
ALUGO Quarto/ba-
nheiro – Ouro Verde/
Pinda. Tr.F: 99204-
5626 – Pinda
ALUGO Apto – duplex 
– próx. ao centro – c/2 
forms., 2 banhs., coz., 
á/serv., mobiliado -  in-
cluso água/luz/IPTU/
condomínio.  Tr.F: 
3527-7828 – Pinda
ALUGO casa – Man-
tiqueira/Pinda. Tr. F: 
99636-1491 – Pinda
ALUGO Apto p/tem-
porada – capacidade 
5 pessoas – Itagua/
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 

prata – completo. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Vectra ano 
97 2.0 – vinho – 
R$ 11.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO HB 20 S Se-
dan ano 2015 – auto-
mático, couro. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Celta Life 
2 pts – prata. R$ 
16 .900,00 .  Tr.F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda 
VENDO Pegeout 
Passion 1.4 – flex 
– completo – cinza. 
R$ 25.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Pálio – ar/
d i reção  –  b ran -
co – 1.0 – Flex. R$ 
23 .900,00 .  Tr.F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Peugeot 
Escapade 1.6 ano 
2008  –  comp le -
to – Flex – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Moto Honda 
Fan 150 ES ano 2012 
– conservada – pre-
ta. R$ 6.300,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Prisma 1.4 
ano 2011 – com-
pleto – prata. R$ 
22 .900,00 .  Tr.F : 

S.Domigos – c/ 1 
dorm., sala, coz., 
banh., á/serv. Tr. F: 
3642-5393/99166-
8891 – Pinda
ALUGO Kitnet – cen-
tro – incluso agua/luz/
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO K i t ne 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 –  ca-
pacidade 5 pesso-
as – prox. Aquario/
Ubatuba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 – 
Pinda
A L U G O  G a l p ã o -
c/200m2 – coberto 
-  c/mezanino – 2 ba-
nhs., - Araretama – 
boa localização. Tr.F: 
99181-1112 – Pinda
ALUGO Casa – An-
drade –Tr.F: 3642-
1248 – Pinda


