
CONTRATO DO PS PRORROGADO...  Apesar de seus constantes embates, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a ABBC (Associação Brasileira de Beneficência Comunitária), na quarta-feira da semana 
passada, prorrogaram por mais um mês o contrato para a administração do Pronto Socorro. Mesmo com a 
extensão do acordo, a unidade permanece sob intervenção do Executivo por tempo indeterminado. De acordo 
com a Prefeitura, a prorrogação ocorreu porque, mesmo com a intervenção administrativa, a lei federal proíbe 
que os municípios mantenham os prontos socorros funcionando sem um contrato com uma organização social 
de saúde, e consequentemente com sua estrutura oferecida. O Executivo revelou ainda que pagará à ABBC R$ 
1,75 milhão pelo mês de serviço.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Foto: Arquivo Atos
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A Prefeitura de Guaratin-
guetá assinou, em evento nes-
ta quinta-feira, uma ordem 
de serviço que determina a 
reforma da Creche do Jar-
dim Primavera. O evento foi 
realizado no último dia 5, na 
escola Carmelita de Moraes, 
que também será ampliada 
com as obras.

Os serviços contam com 
um investimento de aproxi-

Prefeitura de Guará 
assina ordem de serviço 
para série de obras no 
Jardim Primavera

madamente R$ 2 milhões do 
Governo Federal, em parceria 
com a empresa Campos de 
Melo Engenharia. A previsão 
de duração da obra é de 12 
meses.

Ao final do prazo, a Creche 
do Jardim Primavera irá 
contar com capacidade para 
duzentos alunos divididos em 
um espaço que irá abranger 
dez salas de estudo e uma 
multiuso. O local vai ter 
também playground e espaço 
para recreação.

Da Redação
Guaratinguetá

Um antigo pedido feito 
pelos moradores da região 
será atendido neste sába-
do, às 11h, com a entrega 
das obras da rua Índia 
Bartira, na Nova Guará.  
Os trabalhos tiveram um 
investimento de aproxima-

Prefeitura entrega as 
obras de revitalização 
na Nova Guará

damente R$ 250 mil feito 
pela Codesg (Companhia 
de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá).

O local enfrentava proble-
mas na infraestrutura, e por 
isso recebeu galerias, guias, 
sarjetas, calçada, pavimen-
tação de duzentos metros, 
além de um canteiro central 
e gramado.

Da Redação
Guaratinguetá

Operação conjunta apreende 
mais de nove quilos de drogas 
em três bairros de Guará

Alta quantidade de drogas apreendidas durante operação policial conjunta em Guaratinguetá

Foto: Divulgação PML

Ação entre as polícias Civil e Militar teve troca de tiros com 
traficantes; alta quantidade de entorpecente apreendido 
nesta quinta chega a ser avaliado em mais de R$ 100 mil

Da Redação
Guaratinguetá

Para desarticular o tráfico 
de drogas em três bairros, 
as polícias Civil e Militar 
realizaram uma operação na 
tarde da última quinta-feira, 
em Guaratinguetá. Mesmo 
recebidos a tiros pelos crimi-
nosos, os policiais consegui-
ram apreender mais de nove 
quilos de entorpecentes e cem 
munições de arma de fogo.

De acordo com a Civil, in-
vestigações apontaram que 
traficantes utilizavam uma 
área de mata fechada, de 
cerca de 2 mil m², para pre-
parar e esconder drogas que 
seriam comercializadas no 

São Manoel, Village Santana 
e São Dimas.

Ao entrar no local, que fica 
na divisa entre os bairros, 
os policiais encontraram di-
versas sacolas plásticas com 
alimentos, chinelos e um par 
de botas. Mesmo com dificul-
dades de se locomoverem, 
devido ao terreno pantanoso, 
a equipe policial conseguiu 
avançar.

Na sequência foi descoberta 
uma área seca, onde foram 
desenterrados dois tonéis, 
que além de cerca de cin-
co mil cápsulas de cocaína, 
armazenavam um pedaço 
de mais de três quilos do 
entorpecente e um tijolo de 
1,4 kg de maconha. Também 
foi localizado um revólver, 

calibre 22, e 111 munições 
intactas.

Enquanto se preparavam 
para adentrar ainda mais na 
mata, os agentes foram sur-
preendidos por disparos de 
arma de fogo. Após o revide, 
um dos criminosos correu em 
direção ao Village Santana. 
Mesmo perseguido pelos 
policiais, que contavam com 
o apoio aéreo do helicóptero 
Águia da Polícia Militar, o 
bandido conseguiu fugir. 

Prejuízo – Apesar de não 
prender nenhum membro 
da quadrilha, a operação foi 
considerada positiva, já que 
conseguiu apreender mais 
de nove quilos de drogas, 
gerando um prejuízo de cerca 
de R$ 110 mil aos criminosos.
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Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

PREFEITURA DE LORENA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6907/2017

NOTA DE CONCLUSÃO DO PARECER Nº 509/18.

Objeto: Registro de preços para aquisição de fralda geriátrica para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde. Empresa: CARVALHO & VILLELA LTDA – ME. 
CNPJ 69.298.404/0001-00. O Município de Lorena-SP torna público a CONCLUSÃO e 
opina-se pelo conhecimento e não provimento do recurso no Processo Administrativo n º 
6907/2017 (Salomão David Nacur S. Azevedo OAB/SP 306.541 e Luis Fernando Rabelo 
Chacon OAB/SP 172.927). O processo licitatório permanece à disposição para vistas dos 
interessados na sede da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena- SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h00min às 17h00min, ou pelo 
e-mail licitação@lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2018 – PROC. 371/2018.

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 emulsão 
asfáltica RR2C para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, 
definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: CBAA ASFALTOS LTDA. CNPJ: 05.099.585/0006-77. Itens: 1. Valor total de: 
R$ 49.440,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta reais).

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018 – PROC. 293/2018.

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 
móveis de escritório para o Centro Especializado em Reabilitação Tipo III, do município 
de Lorena, em atendimento ao recurso de Programa do Ministério da Saúde, Proposta 
nº 10872.126000/1160-02, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas: 
EMPRESA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME. CNPJ: 07.731.777/0001-75. 
Itens: 5. Valor total de: R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais). EMPRESA: JMG 
REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. CNPJ: 15.799.068/0001-50. 
Itens: 1, 6. Valor total de: R$ 6.821,00 (seis mil oitocentos e vinte e um reais). EMPRESA: 
FILIPE MOISES GARCIA ME. CNPJ: 17.034.870/0001-84. Itens: 2. Valor total de: R$ 
14.550,00 (catorze mil quinhentos e cinquenta reais). EMPRESA: MARFMÓVEIS LTDA 
- EPP. CNPJ: 08.690.827/0001-86. Itens: 3, 4. Valor total de: R$ 11.720,00 (onze mil 
setecentos e vinte reais). EMPRESA: A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO - EPP. CNPJ: 11.193.693/0001-00. Itens: 8. Valor total de: R$ 24.456,00 (vinte 
e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais). EMPRESA: DEKORE COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE MÓVEIS SJCAMPOS LTDA - EPP. CNPJ: 54.438.144/0001-04. Itens: 7. 
Valor total de: R$ 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais).

PREFEITURA DE LORENA
SUSPENSÃO: Tomada de Preços Nº 12/18 PROC. Nº 365/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a suspensão da sessão pública marcada para o dia 
12 de Julho de 2018, às 14h00min, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de contenção de talude, para ponte sobre o córrego do Mandi, 
localizada na Praça Mario Covas, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos 
e mão de obra, para correção no termo de referência. Informações (12) 3185-3000 ramal 
3041, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
CONTRATO Nº 124/2017 PROC. Nº 458/17

TERMO DE APOSTILAMENTO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO S/A - IMESP. CNPJ: 48.066.047/0001-84. OBJETO: Em conformidade com a Lei 
de Licitações nº 8.666/93, em seu artigo 65, §8, trata-se da correção do referenciamento do 
Contrato, o qual versa sobre o empenho de dotação orçamentária suplementar integrando 
ao Contrato 124/2017 a seguinte reserva orçamentária: Ficha nº 53 02.01; 02.01.05; 04; 122; 
0005; 2010; 01; 3.3.90.39.90; 110.0000. Os demais dados constantes na ata permanecem 
inalterados. O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante 
do processo nº 458/2017. DATA DA ASSINATURA: 05/07/2018.

Pindamonhangaba e ABBC prorrogam 
contrato na gestão no Pronto Socorro
Acordo define que OS mantenha serviço por mais um mês; unidade segue sob intervenção administrativa

Pronto Socorro de Pindamonhangaba, que teve contrato emergencial prorrogado com ABBC; impasse toma conta de atendimento na cidade

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Apesar de seus constan-
tes embates, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a ABBC 
(Associação Brasileira de Be-
neficência Comunitária), na 
quarta-feira da semana passa-
da, prorrogaram por mais um 
mês o contrato para a admi-
nistração do Pronto Socorro. 
Mesmo com a extensão do 
acordo, a unidade permanece 
sob intervenção do Executivo 
por tempo indeterminado.

De acordo com a Prefeitura, 
a prorrogação ocorreu por-
que, mesmo com a intervenção 
administrativa, a lei federal 
proíbe que os municípios man-
tenham os prontos socorros 
funcionando sem um contrato 
com uma organização social 
de saúde, e consequentemente 
com sua estrutura oferecida. O 
Executivo revelou ainda que 
pagará à ABBC R$ 1,75 milhão 
pelo mês de serviço.

Desde o fim de março, os 
atritos entre a gestão do pre-
feito Isael Domingues (PR) 
e a gerência da organização 
social, contratada para gerir 
o Pronto Socorro em maio de 
2017, preocupam a população 
de Pindamonhangaba.

Um dos principais desenten-
dimentos ocorreu no início de 
2018, quando a organização 
social, que recebia mensal-
mente R$ 1,519 milhão pelo 

serviço, moveu uma ação 
judicial contra a Prefeitura 
cobrando o pagamento de 
quase R$ 7 milhões. Na época, 
a ABBC afirmou que o valor 
é referente ao aumento das 
demandas e serviços que não 
estavam inclusos no contrato 

participar, o certame acabou 
“emperrado”, após parte das 
concorrentes entrarem com 
recursos.

Apesar do impasse, no iní-
cio de maio o contrato com 
a instituição foi prorrogado 
por mais sessenta dias. A ação 
foi tomada para evitar que a 
unidade ficasse “à deriva”, en-
quanto o processo licitatório 
não é concluído. 

Em 6 de junho, a Prefeitura 
anunciou intervenção admi-
nistrativa no PS por um mês, 
alegando que a decisão foi mo-
tivada porque “a ABBC estava 
perdendo contratos regionais 
de fornecedores, indícios de 
que a entidade enfrenta pro-
blemas financeiros”. A atual 
gestão municipal alegou ain-
da que a organização social 
não apresentou a prestação 
de contas e comprovantes 
de pagamentos de seus fun-
cionários e fornecedores. Na 
ocasião, a contratada classi-
ficou como “inverdades” as 
acusações. Após prorrogar 
por mais um mês o contrato, 
na última quarta-feira, a Pre-
feitura revelou que espera 
nos próximos dias concluir 
o processo licitatório para a 
contratação da empresa que 
assumirá o Pronto Socorro a 
partir de agosto.

como exames, procedimentos 
e medicamentos.

Com a aproximação do pra-
zo de vencimento do contrato 

entre as partes, em abril, o mu-
nicípio realizou um processo 
licitatório para a contratação 
da organização social que 

assumiria o comando do Pron-
to Socorro a partir do mês 
seguinte. Para a surpresa da 
população, além da ABBC não 

Foto: Arquivo Atos

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Silveiras tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 09/07/2018 das 17h45 às 22h49. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Areias tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 09/07/2018 das 17h45 às 22h10. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado
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Festival Estação Blues Rock chega à terceira 
edição com sábado de muita música em Guará
Seis bandas se apresentam gratuitamente na Praça da Estação no dia 14, em comemoração ao “Dia do Rock”

O empresário Beto Branco, criador do Festival Estação Blues e Rock, que prepara mais uma edição com série de shows em Guará; organização de evento destaca horários diferentes para edição de 2018

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A voz do rock de Guara-
tinguetá vai se impor mais 
uma vez. Pelo terceiro ano 
consecutivo, em alusão ao Dia 
do Rock, comemorado em 13 
de julho, a cidade será palco 
do Festival Estação Blues e 
Rock. O evento que foi tira-
do do papel há três anos e 
era um sonho antigo de seu 
idealizador, Carlos Roberto 
de Oliveira, popularmente 
conhecido como Beto Branco, 
se transformou em algo espe-
rado pelo público de dentro e 

fora da cidade. Neste ano, o 
festival será realizado no dia 
14, sábado, com expectativa 
para a presença de até duas 
mil pessoas.

Crescente a cada ano, o 
evento atrai um público va-
riado, com entrada franca e 
mais de seis horas de duração.

O festival tem como palco 
um dos pontos turísticos de 
Guaratinguetá, a praça Con-
dessa de Frontin, a Praça da 
Estação. É em frente a antiga 
Estação Ferroviária que as 
bandas se alternam e se apre-
sentam de forma gratuita, sem 
custo para quem assiste, nem 
para quem organiza o evento. 

O Estação Blues e Rock é um 
evento colaborativo desde o 
seu início. Sem recursos para 
contratar as bandas, o jeito 
é contar com a boa intenção 
dos músicos. “Tem banda que 
me procura dizendo que quer 
tocar no festival, mas quando 
eu falo que não estamos pa-
gando cachê, eles (integrantes 
da banda) respondem ‘nós 
estamos querendo ir aí tocar 
de graça, porque o seu festival 
está sendo falado em São José 
e em São Paulo. Arruma uma 
vaga que nós vamos tocar 
aí’. Isso mostra os músicos 
entendem o intuito do evento”, 
destacou Beto Branco.

Com o crescimento do even-
to, bandas de fora da região 
demonstraram interesse 
em participar da agenda de 
shows. Um exemplo disso é a 
Arcpélago, que vem do Rio de 
Janeiro para abrir o festival.

A paulistana Crom vai tocar 
o melhor do metal. A The 
Old Machine Band será a 
responsável por representar 
Guaratinguetá no festival. O 
blues está garantido com a 
banda Jhonny West, de São 
José dos Campos. Revivendo 
Woodstock, marco na história 
da música mundial no fim 
dos anos 60, Paulo Mayer 
and Thunderheads farão um 

tributo ao antigo festival. A 
Tropa de Shock, com nove 
CD’s lançados, fecha o evento 
desse ano.

Nesse ano o evento começa 
e termina um pouco mais 
cedo. O início está previsto 
para às 15h e o término para 
às 22h. “O pessoal que espera 
escurecer, como sempre, para 
vir ao festival, vai perder três 
bandas. Porque se chegarem 
aqui às 18h30, 19h, a terceira 
banda já vai estar saindo do 
palco”, salientou Beto Bran-
co, já que para esse ano foi 
pedido que a organização 
respeitasse o limite de 22h 
para os shows.

Solidariedade – O evento 
é totalmente gratuito, mas a 
organização pede para quem 
for assistir aos shows levar 
um quilo de alimento não 
perecível, que serão doados 
para instituições de assis-
tência social para idosos de 
Guaratinguetá.

Apesar de ser organizado de 
forma independente, o evento 
conta com apoio da Secretaria 
de Cultura de Guaratinguetá, 
assim como aconteceu nos 
dois anos anteriores. A praça 
Condessa de Frontin fica no 
centro da cidade e é popular-
mente conhecida como Praça 
da Estação.

Foto: Leandro Oliveira Foto: Reprodução

Pinda anuncia obra de reurbanização da 
Praça da Bíblia com aval de comerciantes
Melhoria tem orçamento de quase R$ 300 mil; medida busca impulsionar comércio na região

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Para fortalecer o comércio 
e atrair um maior fluxo de 
turistas à Praça da Bíblia, em 
Pindamonhangaba, a Pre-
feitura elaborou um projeto 
de reurbanização da área 
de alimentação do local. Os 
detalhes da reforma, que con-
tará com um investimento de 
quase R$ 300 mil, foram apre-
sentados na última semana 
aos comerciantes da região.

Comandada pela secretária 
de Planejamento e Infraestru-
tura, Marcela Prado, a reunião 
de apresentação do projeto 
contou com a presença de 

diversos comerciantes que 
atuam na Praça da Bíblia, 
principalmente no ramo ali-
mentício. 

Além da implantação de 
bancos e postes de ilumina-
ção, as obras de melhorias 
na praça, localizada no Santa 
Luzia, consistirão na troca de 
pisos e criação de um boule-
vard (espaço largo que conta 
com paisagismo). Também 
está prevista a construção de 
uma área onde serão instala-
dos sanitários para eventos. 
“O projeto é bem abrangente 
e consistente para atender as 
necessidades dos comercian-
tes. A partir dessa reurbani-
zação, haverá a valorização 

Reunião na Prefeitura que debateu projeto para reurbanização de praça no Centro de Pindamonhangaba

Fotos: Divulgação

do comércio naquele local. Os 
trabalhadores poderão exer-
cer suas atividades com mais 
segurança, em um ambiente 
harmonioso e atrativo, bene-
ficiando também os clientes”, 
explicou Prado.

Após os proprietários dos 
estabelecimentos comerciais 
aprovarem o projeto, no úl-
timo dia 20, o Executivo en-
viará até o fim desta semana 
a documentação à Casa Civil, 
e posteriormente organizará 
um processo licitatório para 
a contratação da empresa 
que será responsável pela 
reforma. 

Durante a realização da 
obra, os proprietários de food-
trucks receberão autorização 
para estacionarem em outros 
pontos da praça. 

A melhoria, que tem um 
prazo conclusão para até o 
início do ano que vem, será 
viabilizada através de uma 
emenda parlamentar de R$ 
150 mil, e uma contrapartida 
municipal de R$ 133 mil.
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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 
Tw is te r  250  ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Twis-
ter 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 – branco 
– R$ 5 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Uno Mil le 
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, 
abaixo da  tabela, R$ 

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 marca 
Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Br i nquedos , 
tudo para sua fes-
ta. Cama elástica, 
piscina de bolinha, 
tobogã, quadra de  
sabão, pipoca, algo-
dão doce, churros. 
Telefone: 98123-
3499
Bebiano bilhar, lo-
cação, reforma e 
venda de mesas de 
bilhar e pebolim. Te-
lefone: 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? Te-
mos 1.500,00 apro-
vado para você! Li-
gue 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, usa-
do. 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 Vista. Telefone: 
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
Vendo  t í t u l o  da 
Hípica. Valor R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com por-
ta. Telefone? 3132-
3528 após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309

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


