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Soliva espera investimento de R$ 3 milhões 
na recuperação de ruas do Jardim do Vale
Foco de turistas, região do Santuário de Frei Galvão deve ganhar asfalto com verba de recuperação

Rua do Jardim do Vale enfrenta problemas com pavimentação falha; asfaltamento é foco de trabalho de R$ 3 milhões de recuperação de vias

UNIDOS PELO TURISMO  |  Os prefeitos de Guaratinguetá, Marcus Soliva (PSB) e de Aparecida, Ernaldo 
Cesar Marcondes (PMDB) se encontraram mais uma vez para discutir projetos conjuntos voltados para o Turismo. 
Entre os assuntos abordados, a integração do turismo, projetos de infraestrutura, educação, preservação dos 
pontos turísticos e ações integradas para o desenvolvimento da nossa micro região. De acordo com Marcondes 
no encontro foram discutidas ações integradas para fomentar o turismo na região. Pág. 3
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A região do Jardim do Vale 
recebe aproximadamente 
600 mil turistas por ano. Os 
visitantes chegam ao bairro 
para visitar o Santuário de 
Frei Galvão. Mesmo com o 
grande fluxo de turistas, ruas 
e uma avenida do bairro ainda 
não têm pavimentação. A Pre-
feitura de Guaratinguetá quer 
resolver o problema ainda 
neste ano e prometeu investir 
R$ 3 milhões no asfaltamento.

Paralelo à melhoria no 
bairro, as obras dentro do 
Santuário devem ter início já 
no próximo mês. Dentro do 
templo religioso a responsa-
bilidade pelos serviços é da 
Arquidiocese de Aparecida. 
Do lado de fora, é a Prefeitura 
que deve elaborar projetos e 
captar recursos. 

Os R$ 3 milhões que po-
derão ser destinados à pavi-
mentação de parte do Jardim 
do Vale fazem parte de uma 
“sobra” do valor direcionado 
para obras em outro bairro 
da cidade. “Estamos termi-
nando a obra do Santa Luzia. 
Nós estamos projetando uma 
sobra de caixa no valor de R$ 
3 milhões. Eu já discuti com 
a secretaria de planejamento 

para fazer o projeto de pavi-
mentação”, explicou o prefeito 
Marcus Soliva (PSB).

O recurso já está liberado, 
só que era destinado para 
obras no bairro Santa Luzia. 

De acordo com o prefeito, 
por conta disso, não é neces-
sário buscar verba através 

de emenda parlamentar ou 
apresentar um novo projeto 
para o Governo. O Executivo 

vai apresentar à Caixa Eco-
nômica Federal o projeto 
referente ao Jardim do Vale 
para tentar transferir o valor 
de um bairro para o outro.

No projeto do Jardim do 
Vale estão a pavimentação e 
melhorias das vias no entorno 
do Santuário de Frei Galvão. 
Na Avenida José Pereira da 
Cruz, que dá acesso ao tem-
plo, deverá ser feita a duplica-
ção, implantação de canteiro 
central, ciclovia e reforço 
na iluminação. “Hoje, quem 
chega ali tem uma impressão 
ruim, porque é mal sinalizado. 
Não sabe onde termina a rua 
e começa a calçada”, detalhou 
Soliva.

Ao ser questionado se o 
valor citado seria suficiente 
para pavimentar as vias, o 
prefeito garantiu que sim. 
Mas para ter o aval do ban-
co sobre o direcionamento 
dos recursos para o Jardim 
do Vale ainda vai levar um 
tempo. É necessário terminar 
os serviços no Santa Luzia, 
reunir o recurso não utilizado, 
apresentar o projeto para a 
Caixa e fazer o processo de 
licitação.

Mesmo com o caminho 
longo, Soliva acredita que é 
possível iniciar a pavimenta-
ção ainda neste ano.

Rafael Rodrigues
Aparecida

Traficante em fuga atropela 
motociclista em Cruzeiro

Menor é apreendido com 
quase quatrocentas pedras 
de crack em Cachoeira

Um traficante de drogas foi 
preso após uma perseguição 
policial na manhã da última 
terça-feira no Vila Batista em 
Cruzeiro. Durante a fuga, o 
criminoso chegou a atropelar 
um motociclista.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares de-
ram ordem de parada para o 
veículo na avenida Reinaldo 
Elisei, no Vila Doutor João 
Batista, mas o motorista atirou 
o carro contra a guarnição. Na 
fuga, o criminoso ainda atingiu 
um motociclista, que sofreu 
uma queda leve, e outro veí-
culo. Na sequência, o infrator 

Um jovem de 17 anos foi 
apreendido com quase qua-
trocentas pedras de crack na 
noite da última segunda-feira 
no Santa Terezinha, em Cacho-
eira Paulista.  

De acordo com a Polícia 
Militar, o adolescente foi 
abordado, por volta das 21h, 
em um local conhecido como 

engatou marcha ré, atingindo 
o muro de uma padaria. Após 
a batida, o criminoso tentou 
fugir, mas acabou sendo pego 
próximo a sua casa.

No veículo, usado pelo cri-
minoso, foram encontrados 
sete pinos de cocaína e duas 
porções de maconha.

O homem foi preso e res-
ponderá criminalmente por 
tráfico de drogas, resistência 
à prisão e falta de carteira 
de habilitação. Ele foi enca-
minhado à cadeia pública de 
Cruzeiro e aguarda transfe-
rência para algum presídio 
da região.

ponto de tráfico de drogas. 
Durante a revista pessoal, 
foram localizadas 35 pedras 
de crack. Na sequência, apon-
tou uma casa onde estavam 
escondidas 360 pedras de 
crack.

O menor infrator foi apre-
endido e será encaminhado 
à Fundação Casa.
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Lucas Barbosa
Lorena

Buscando ajudar idosos 
carentes de Lorena, es-
tudantes da USP (Univer-
sidade de São Paulo) de-
senvolveram a campanha 
solidária, “Lacre Amigo”. 
A iniciativa, que na última 
semana ganhou a parceria 
da Prefeitura, consiste em 
arrecadar lacres de latas 
de alumínio, que poste-
riormente são trocados por 
cadeiras de rodas.

De acordo com a estudan-
te de engenharia ambiental, 
Carolina Alves, 23 anos, 
a ideia em criar o projeto 
surgiu após assistir uma 
reportagem na televisão. 
Com a ajuda da amiga Ful-

via Longo, 22 anos, no início 
de 2016 a voluntária passou 
a colocar recipientes de 
coleta, feitos de garrafas de 
plástico, ao lado de lixeiras 
na faculdade e em locais 
onde eram realizadas festas. 
Através da arrecadação dos 
lacres de alumínio, a campa-
nha solidária conseguiu an-
gariar recursos, que foram 
utilizados para a compra 
de duas cadeiras de rodas, 
doadas para assistidos do 
Abrigo de Idosos Maria de 
Nazareth, no São Roque, 
Vila Vicentina da Sagrada 
Família, no Bairro da Cruz.. 
Além disso, os voluntários 
receberam doações que 
possibilitaram a compra 
de outras três cadeiras de 
rodas. 

Além de revelar que é 
necessário vender cerca 
de 120 quilos de lacres 
para obter dinheiro para 
a compra de uma cadeira, 
Carolina explicou como 
funcionará a parceira com 
a Prefeitura. “Recolhere-
mos lacres nas próximas 
festas da cidade, como a da 
Padroeira. Em agosto, tam-
bém contaremos com um 
ponto de coleta na Casa da 
Cultura. Além destes locais 
públicos,     também temos 
um espaço de arrecadação 
na casa de shows Cenário”. 

A voluntária destacou ain-
da que o “Lacre Amigo” está 
vinculado a      organização 
“Idoso Amigo”, criada por 
estudantes da USP- Lorena 
e que  possui a missão de 

promover a aproximação 
entre jovens e a “turma da 
melhor idade”. Semanalmen-
te, os idosos realizam visitas 
ao Abrigo de Idosos Maria 
de Nazareth, onde realizam 
uma série de atividades 
para entreter os assistidos. 
Carolina revelou ainda seu 
sentimento de satisfação 
em participar das visitas. “É 
um sentimento único, hoje 
ir ao asilo já se tornou algo 
natural, estar na presença 
de pessoas incríveis que 
só querem atenção é algo 
indescritível. É possível per-
ceber que os idosos agem 
de    maneira diferente com 
a nossa presença lá, ficam 
mais alegres e falantes”. 

O estudante de engenha-
ria de materiais, Guilherme 
Wojslaw, 23 anos, explicou 
que a primeira ação da par-
ceria entre o “Lacre Amigo” 
e o Executivo, foi a coloca-
ção de recipientes de arre-
cadação no Centro, durante  

Estudantes da USP- Lorena 
desenvolvem projeto que doa 
cadeiras de rodas para idosos
“Lacre Amigo” firma parceria com a Prefeitura; iniciativa
capta recursos através de coleta de lacres de latas de alumínio

Universitário brinca com idosos em projeto de parceria com Prefeitura
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Diretório Municipal de Guaratinguetá, CNPJ 03.958.616/0001-68, Estado de São 
Paulo, por seu Presidente, Sr. Argus Ranieri, em cumprimento a Legislação do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo 

CONVOCA, 
por este edital e circular, a todos os filiados quites com suas obrigações eleitorais, 
para a Convenção Municipal, a realizar-se no dia 05 de Agosto de 2017, sábado a 
partir das 9:00 horas com término às 12:00 horas. A Convenção, será realizada na 
Câmara Municipal de Guaratinguetá, à Avenida João Pessoa, 471 – Pedregulho – 
Guaratinguetá/SP – CEP 12.511-290. 
ORDEM DO DIA: 

a) Eleição, por voto direto e secreto, dos Membros do Diretório Municipal e 
respectivos suplentes. 

b) Eleição, por voto direto e secreto, de 06 delegados e 06 delegados 
suplentes à Convenção Estadual  

c) Eleição, por voto direto e secreto, do Conselho de Ética e Disciplina 
Municipal, constituída de 05 (cinco) Membros Titulares e 05 (cinco) 
Suplentes 

d) Outros assuntos de interesse partidário eleitoral. 
 
Guaratinguetá, SP, 20 de Julho de 2017 

 
Argus Ranieri 

Presidente 
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Guaratinguetá, SP, 20 de Julho de 2017 

 
Argus Ranieri 

Presidente 

 
 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA  
DE GUARATINGUETÁ 

Rua Coronel Pires Barbosa, 190 – Centro - Guaratinguetá – SP 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
convoca todos os integrantes da categoria econômica por ela representada, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de Julho de 2017, às 10 horas, em sua 
sede social, nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos 
comerciários em toda base representada por este sindicato na respectiva data-base; 
2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das categorias profissionais 
diferenciadas nas respectivas datas-bases; 
3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria profissional dos empregados 
em entidades sindicais do comércio; 
4) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar com as categorias profissionais 
acima elencadas; 
5) Discussão e aprovação de contribuição destinada ao custeio das negociações coletivas de 
trabalho. 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação dos 
trabalhos em primeira convocação, a Assembléia Geral será realizada 30 minutos após, em 
segunda convocação, com o quorum legal.  
 

Guaratinguetá, 21 de Julho de 2017 
Elcio Ferreira Damico 

Presidente Sincomércio Guaratinguetá. 
 

 
BASF Sociedade de Previdência 

Complementar
CNPJ 56.995.624/0001-40

Edital de Convocação
A BASF Sociedade de Previdência Complementar com sede na Avenida 
Ângelo Demarchi, 123, São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob 
nº 56.995.624/0001-40, através do presente Edital solicita aos participantes 
do Plano de Aposentadoria BASF relacionados abaixo a entrar em contato 
com a Entidade pelos telefones 11 2349-1032/11 2349-1119 ou pelo e-mail 
previdencia.complementar@basf.com para tratar de assuntos do seu 
interesse. Nomes: João Luiz Vezzaro, Jorge Miguel da Silva, Luis Eduardo 
Rodrigues Alves Valle, Paulo Cesar da Silva, Rui Vicentini Silveira.  
São Bernardo do Campo, 20/07/2017.

o Festival de Food Truck, 
realizado no último final 
de semana. “A princípio o 
nosso alvo era o Abrigo Ma-
ria de Nazareth, mas já que 
ele está  com uma estrutura 
boa, fazemos sondagens 
para ver qual outro asilo 
está necessitando das cadei-
ras de rodas. Concretizar a 
parceria com a Prefeitura 

foi fácil, pois o secretário 
de Cultura, Roberto Bastos, 
se mostrou muito disposto 
em nos apoiar e levar esta 
iniciativa para a frente”.    

Apoio – Os interessados 
em conhecer ou ajudar as 
ações de caridade dos estu-
dantes da USP, podem aces-
sar a página “Idoso Amigo” 
na rede social Facebook.

Foto: Reprodução
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Prefeitos se encontram para discutirem projetos e ações conjuntas para melhorar o setor

Ação oferece investimento e cursos de capacitação; projeto terá três anos de duração

Aparecida e Guaratinguetá buscam na 
união o fomento do turismo religioso

Novelis firma parceria para ajudar gestão 
de cooperativa de reciclagem em Pinda

Casal de 
Cachoeira 
é preso por 
estelionato

Estátua de Frei Galvão, transferida da entrada da cidade para o Santuário, no Parque do Sol; Guará projeta aumento no turismo religioso

Foto: Arquivo Atos

Os prefeitos de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva (PSB) 
e de Aparecida, Ernaldo 
Cesar Marcondes (PMDB) 
se encontraram mais uma 
vez para discutir projetos 
conjuntos voltados para o 
Turismo. Entre os assuntos 
abordados, a integração do 
turismo, projetos de infra-
estrutura, educação, preser-
vação dos pontos turísticos 
e ações integradas para o 
desenvolvimento da nossa 
micro região.

De acordo com Marcon-
des no encontro foram dis-
cutidas ações integradas 
para fomentar o turismo na 
região. “O objetivo é que a 
nossa micro região pense os 
projetos em conjunto para o 
desenvolvimento integrado. 
Entre os projetos discutidos 
estão o Arco da Fé, Rota 
dos Pescadores, Transporte 
Ferroviário, Educação para 
o Turismo e transportes 
integrando as duas cidades”. 

Para o aparecidense, os 
projetos poderão sair do 
papel se houver parceria e 
união entre as cidades, o que 
segundo ele, já vem aconte-
cendo desde janeiro. “Como 
são projetos grandiosos com 
uma visão desenvolvimentis-
ta, necessitamos do aporte 
de recursos dos governos 
Federal e Estadual para a 
realização. O que cabe aos 
municípios, já estamos exe-
cutando”. 

O projeto “Arco da Fé”, 
que foi anunciado pelos 
dois prefeitos no início do 

ano, é considerado o ‘carro 
chefe’ das ações conjuntas 
entre os municípios. O pro-
jeto fará a interligação de 
quatro cidades (Aparecida, 
Guaratinguetá, Potim e Ro-
seira), como via alternativa 
a rodovia Presidente Dutra, 
está orçado em pouco mais 

de R$200 milhões. 
As verbas, segundo as ad-

ministrações, estão sendo 
pleiteadas junto aos Go-
vernos Estadual e Federal. 
“Recentemente estive em 
Brasília, apresentando o 
projeto, que foi bem recebido 
pelo governo. Cerca de 100 

milhões já estão encaminha-
dos e cada município terá a 
sua contrapartida para os 
trechos referentes as dimen-
sões de cada cidade”. 

Outra obra em Aparecida, 
que pretende auxiliar os tu-
ristas é a nova passarela que 
ligará o Santuário à cidade 

do Romeiro no bairro Jardim 
Paraíba. Como a estrutura 
não tem participação da 
Prefeitura, Ernaldo apenas 
informou que ‘a passarela, 
que foi pleiteada pelo San-
tuário Nacional, está sendo 
realizada com recursos do 
Governo, deve ser retomada 

em breve”. 
Além do Arco da Fé, a ‘Rota 

dos Pescadores’, no Rio Pa-
raíba do Sul, será mais um 
projeto voltado para a inter-
ligação entre as duas cidades, 
tanto do ponto de vista do 
turismo, quando para os pró-
prios munícipes. “Na reunião 
foram estudados os pontos 
de embarque e desembar-
que. Como houve interesse 
também da Prefeitura de 
Potim no projeto, a Rota dos 
Pescadores interligará as três 
cidades, com a possibilidade 
de integrar também outros 
municípios interessados. Os 
trabalhos de retirada da ma-
crófitas (vegetação aquática) 
já foi iniciado”.

Em Guaratinguetá existe 
alguns projetos que também 
pretendem dar mais ênfase 
ao turismo religioso e cultu-
ral. Na Terra de Frei Galvão, a 
intenção é montar dentro da 
cidade um trajeto que deverá 
se tornar o circuito turístico 
religioso oficial do município, 
que vai da Estação, passa 
pelo mercado municipal, 
museu Rodrigues Alves, pela 
catedral, até o museu Frei 
Galvão. 

Para o prefeito de Apa-
recida, o desenvolvimento 
das cidades aponta para de 
um planejamento maior em 
conjunto. “Temos que pensar 
a nossa micro região como 
uma única cidade. É comum 
as pessoas morarem em um 
município e estudar em ou-
tro. O mesmo acontece com 
a questão do emprego e do 
comércio. O Desenvolvimen-
to de uma cidade, estimula, 
consequentemente, o cres-
cimento da outra”.

Rafael Rodrigues
Aparecida

Buscando contribuir para a 
melhora da gestão da princi-
pal cooperativa de reciclagem 
do distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba, a 
fábrica Novelis firmou, na 
última semana, uma parceria 
com os catadores. É a primeira 
veze que a ação, que terá três 
anos de duração, será desen-
volvida no interior do estado.

Líder mundial em reci-
clagem de alumínio e na 
fabricação de laminados, a 
Novelis desde 2013 desenvol-
ve o projeto Gestão Solidária 
e Crescimento Consciente. 

Através de uma parceria com 
a ONG (Organização Não Go-
vernamental) Reciclázaro, o 
programa é desenvolvido em 
15 cooperativas de reciclagem 
da capital paulista. 

Após tratativas no fim do 
primeiro semestre, a coope-
rativa Moreira César Recicla 
foi comtemplada com confir-
mação da parceria na última 
semana.

A diretora de Comunicação 
e Relações Governamentais 
da Novelis na América do Sul, 
Eunice Lima, explicou que a 
iniciativa tem o objetivo de 
qualificar a gestão das coo-
perativas, proporcionando o 
aumento da produtividade e 

melhoria da qualidade e con-
dições de trabalho no local. “O 
projeto já impactou positiva-
mente diversas cooperativas 
em São Paulo e fortalecerá 
a operação da cooperativa 
Moreira César Recicla, es-
timulando os catadores a 
identificarem oportunidades 
de crescimento profissional 
dentro do negócio da reci-
clagem”. 

Desde o início do “Gestão 
Solidária e Crescimento Cons-
ciente”, a Novelis já inves-
tiu cerca de R$ 600 mil em  
cursos de qualificação para 
os gerentes  e catadores das 
cooperativas. Com o firma-
mento da parceria, a expec-

tativa é que os membros da 
cooperativa de Moreira César 
contem com os treinamentos 
nos próximos meses.  

Fundada há pouco mais 
de sete anos, a cooperativa 
“Moreira César Recicla” conta 
com trinta cooperados e uma 
média de trinta toneladas de 
reciclagem por mês. A presi-
dente da associação, Maria 
Ângela Gonzaga, revelou que 
a parceria com a Novelis será 
fundamental para elevar a  
qualidade da gestão do local. 
“Já estamos há algum tempo 
sem uma  formação. Tendo 
em vista que a cooperativa 
tem  uma grande rotativida-
de, pessoas que participaram 

da primeira capacitação não 
estão mais aqui”. 

A coordenadora de Projetos 
Socioambientais da Recicláza-
ro, Camille Carletti, revelou 
como funcionará a primeira 
fase da parceria. “Estamos 
aplicando um diagnóstico 
para entender as potencia-
lidades e as dificuldades da 
cooperativa e, a partir dos 
resultados, definiremos as 
ações que desenvolveremos 
para atuar na melhoria do 
trabalho”.

Um casal de estelionatários 
foi preso na tarde do último 
sábado em Cachoeira Paulista. 
Eles são acusados de utiliza-
rem documentos falsos para 
conseguirem empréstimos 
bancários.

De acordo com a Polícia 
Civil, a dupla falsificava car-
teiras de identidade, com-
provantes de endereço e 
da Previdência Social para 
conseguirem abrir   contas 
no Banco do Brasil. Após o 
processo, eles solicitavam 
diversos empréstimos.

O homem e a mulher, que 
não tiveram suas idades re-
veladas. Identificados através 
de informações passadas pelo 
banco sobre a movimentação 
das contas que abertas, eles 
foram presos após serem 
flagrados dentro da agência, 
realizando uma transação 
irregular.

O casal foi indiciado por 
estelionato, falsificação de 
documento público, falsidade 
ideológica e uso de documen-
to falso.

Maria Fernanda Rezende
Cruzeiro
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Eletricista residen-
cial,  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 expressi-
nho mineiro. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Montador de mó-
veis.  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 refor-
mas, encanados, 
pintor. Falar com 
Pedro no telefone: 
99606-2419
Contrata-se ven-
dedora na LJ rou-
pa feminina. Envie 
currículo com foto 
no email curricu-
lummm2016@hot-
mail.com
O hospital materni-
dade Frei Galvão 
está contratando 
para Serviços Ge-
rais. Telefone: 3128-
3800
Contra ta-se far -
macêutico (a) para 
Guaratinguetá. Con-
tato novaopcaod@
gmail.com
Montador de moveis 
em geral. Tratar com 
Rafael. Telefone: 
99130-5888
Frete, mudanças e 
carretos em geral, 
expressinho mineiro, 
em toda região e ca-
pital. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Limpa-se terrenos, 
chácara,  p lanta, 
grama e vende 6 
alqueires com casa, 
na estrada Guará  
e Cunha Telefone: 
99612-4314
Pedreiro, obras, ges-
so, pintura, elétrica, 
telhado, hidráulica, 
serviços gerais. Te-
lefone: 98158-9119 
ou 98835-3779
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-
nha, organizamos 
sua festa. Telefo-
ne: 3013-5768 ou 
99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefone: 
3133-2141
Manicure e pedicure 
a domicilio. Telefo-
ne: 3125-6543 ou 
99680-0056
Vende-se um res-
taurante em Apare-
cida, não tem luva, 
montado, só entrar e 
trabalhar. Ligar apos 
as 16h no telefone: 
99783-1190
Vendo confecção de 
uniformes em Lo-
rena, grande, com 
cartela de clientes.  
Valor 70.000.00. Tel: 
99767-9261
Vendo Padaria do 
Portal, estudo pro-
postas, ent + dividas. 
Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473

Vendo Corsa Clas-
sic, 2006, preto ou 
troco por carro de 
menor valor. Telefo-
ne: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, ver-
melho, 2 portas, ar 
condicionado, 2006, 
Valor R$ 14.500,00. 
Telefone: 3126-1576 
ou 99759-4556. Fa-
lar com Ney
Vendo fusca, ano 
1983 .  Va lo r  R$ 
4.500,00. Telefone: 
99756-4241
Vendo ou troco gol 
bola, ano 1996, 1.0 
plus. Telefone: 3125-
8765 ou 99736-9209
Vendo corsa wind, 
1.0, azul, documen-
to ok, duas portas, 
em bom estado, 
ano 1996. Valor R$ 
6.800,00. Telefo-
ne: 2103-0860 ou 
99169-4073
Vendo moto 125 
fan, ano 2008, tudo 
ok, preta. Telefo-
ne: 99776-6844 ou 
98831-9839
Vendo BIZ 125, ano 
2013, partida elétri-
ca, com 14.000km. 
Telefone: 99736-
9209
Ve n d o  Ya m a h a 
NMAX 160 abs, 
vermelha, 1700km. 
R$ 12.000,00. 2 ca-
pacetes de brinde. 
Falar com Caique 
99786-0322
Ve n d o  S a h a r a 
para trilha, pneus 
biscoito, leilão. R$ 
1.800,00. Telefone: 
3125-8764
Ve n d o  T r i c i c l o 
VW1600, em bom 
estado, pneu novo, 
documento ok. Fa-
lar com Fábio fone: 
9 9 2 0 7 - 6 5 4 9  o u 
99719-9161
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 MI ano 97 -2 
p ts  –  prata .  R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Kadet GLS 
2.0 ano 98 – comple-
to – R$ 11.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Siena Fire 
1.0 ano 2012 – R$ 
22.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire ano 2008 – 4 
pts. R$ 14.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m b i 
STD ano 97 – R$ 
10.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Fiat Punto 
a1.4 ano 2010. R$ 
24.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Palio Fire 
ano 2008 – 4 pts. R$ 
15.500,00, Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2012 – R$ 
37.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2010 – R$ 
34.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda NXR 

150 Bros ES ano  
2011.R$ 6.900,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Hyndai H1 
Starex Diesel ano 
2003 – prata – R$ 
37.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Jetta Va-
riant 2.5 ano 2008 
– completo – preto 
– automático. R$ 
33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan Joy 1.0 flex – 
prata. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Renaul t 
Clio 1.0 ano 2004 
– preto – G – R$ 
11.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic 1.0  
ano 2011 – preto – 
flex –R$ 18.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO F io r i no 
Furgão 1.3 fire ano 
2012 –branco. R$ 
23.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno 1.0 
ano 2006 – 2pts – 
flex – branco. R$ 
11.900,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Tucson  
GLS automát ico 
ano 2010 – preta – 
R$ 33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Strada 1.3 
fire ano 2011 – bran-
co – R$ 21.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Volvo XC 60 
3.0 Tawd ano 2010 – 
preta – automático. 
R$ 59.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Kombi lo-
tação Flex 1.4 ano 
2009 –branco. R$ 
20.800,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer 
XLT 4x2 ano 97 – 
G – R$ 14.500,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.6 
ano 88 – A – dou-
rado – R$ 4.300,00. 
Tr. F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO CG 150 
Fan ESI ano 2012 
– vermelha – R$ 
5.500,00.  Tr.  F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Caminhão 
2013 ano 81 – Die-
sel. Tr.F: 98301-
3434 - Pinda

VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Spacecross  
ano 2012 – com-
pleta – flex – bran-
co – único dono. 
R$ 34.000,00. Tr. F: 
Tr. F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m -
bi STD ano 1997. 
R$ 10.500,00. Tr. 
F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
Negocio de ocasi-
çao - vendo Voya-
ge 2011 - completo 
1.0, cor prata, preço 
de tabela - contato 

Aluga-se casas com 
2 quartos,  sala, 
cozinha. Valor R$ 
700,00. Telefone: 
3126-2791
Alugo casa nova no 
bairro São Dimas, 
com 1 quarto, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$ 
550,00. Tratar no 
telefone: 3125-3748
Alugo Chácara com 
piscina, campo fute-
bol, grama, cozinha 
completa, Telefone: 
3125-3526
Aluga-se casa, 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro, 
edícula, garagem. 
Telefone: 3132-7105 
ou 3132-7106
Aluga-se ótimo pon-
to comercial na rua 
São Francisco em 
Guaratinguetá. Valor 
4.000,00. Telefone: 
99748-8343
Apartamento em Lo-
rena, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, va-
lor 15.000,00. Tele-
fone: 99703-3852 ou 
3133-5688
ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  c a s a  – 
Ubatuba/100mt da 
praia Pereque Açu. 
Aceito cartão em 
até 5 vezes. Tr.F: 
3642-7176/99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
centro/Pinda – ideal 
p/idosos, aposen-
tados e solteiros – 
com ou sem mo-
bilía – agua e luz 
incluso. Tr.F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
(quarto/coz., banh.) 
i n c l u s o  á g u a /
luz. Tr. F: 99211-
3533/98267-5482 
– Pinda
ALUGO Suite – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Apto – ca-
pacidade 5 pessoas 
– Prox. Ao Aqua-
rio/Ubatuba. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
ALUGO Kitnet – 
Quadra Coberta – 
ao lado da padaria 
Panedoro. Ter.F: 
3522-4088/98214-
5463 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
Ubatuba/Praia Te-
nório – Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO Casa – Ipê 
II c/5 cômodos. Tr.F: 
99252-9259 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/2dor-
ms.,  s /garagem. 
Tr.F: 98129-6387 
- Pinda
VENDO apto – Cris-
pim – Edif. Pedra 
Bonita. R$ 115 mil 
– aceita financia-
mento, Tr.F: 99181-
2249 – Pinda
VENDO 2 Terrenos 
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 – 
R$ 90 mil cada. Tr.F: 

Aluga-se loja na ga-
leria Pasin. Falar 
com Priscila. Telefo-
ne: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 
meu visual. Conta-
to, apenas whats: 
99608-9921
Procuro pessoas 
para formar parce-
ria na revenda de 
meus produtos. Lu-
cro certo. Telefone: 
98141-1146 ou 11-
996557-0163
Vende-se casa lo-
térica, blindada e 
licitada, em Apareci-
da. Telefone: 99712-
9695
Precisa-se de ma-
nicure e cabeleirei-
ra com experiência 
para trabalhar no 
centro de Guará - 
Fixo mais porcen-
tagem. Telefone: 
3133-1571
Multifuncional em 
busca de novos 
c o n s u l t o r e s  n a 
região. Telefone: 
98271-2203
Preciso de diarista 
acima de 30 anos 
para trabalhar na 
vila Municipal 2, com 
serviços Gerais. Tel: 
98187-1771
Precisa-se de piz-
zaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 960.00 
= Cesta basica R$ 
120.00. Telefone: 
98157-9116
Ofereco para fazer 
faxina ou cuidar 
de idoso final de 
semana. Telefo-
ne: 3122-1090 ou 
99143-0245 Falar 
com Sueli
Precisa-se de far-
macêu t i ca  pa ra 
drogaria em Guará. 
Tratar com Mayara 
no telefone: 99609-
7527 ou novaop-
caod@gmail.com
Precisa-se de me-
cânico de automó-
vel, experiência, 
URGENTE! Telefo-
ne: 3122-1972 ou 
99677-5999
Contrata-se cozi-
nheira com experi-
ência e recomenda-
ção para trabalhar 
em Aparecida. Tele-
fone: 3105-7859 ou 
99764-8630
Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-3245 
ou 99198-2220
Eletricista residen-
c ia l ,  i ns ta lação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço de 
pedreiro, colocação 
de azulejos, refor-
mas em geral. Te-
lefone: 98139-6121
Fretes pequenos, 
pick up corsa, bom 
preços. Telefone: 
9 9 1 8 3 - 6 3 7 6  o u 
3013-9238
Faço poços semi ar-
tesiano 3152-5657 
ou 98142-1035
Elierte carros todos 
os dias inclusive do-
mingo e feriado a 
partir de 30,00. Te-
lefone: 99235-7261 
ou 3133-3173
Transporte univer-
sitário Guaratingue-
tá x Taubaté. Fa-
lar com Anderson  
98820-6842

Ciclopark,  ret i ra 
sua bike, conserta 
e entrega. Telefo-
ne: 3122-5524 ou 
99758-1180
Vende-se máquina 
de fazer chinelos 
e personalização. 
Interessados ligar 
9 9 7 3 9 - 0 9 0 3  o u 
99603-3733
Vendo ponto de loja 
em Aparecida, pró-
ximo a Igreja Velha. 
Tratar com Marisa. 
Telefone: 99116-
4240 ou 99628-6297
Vendo casa de ra-
ção com pet shop. 
Rua Marechal De-
odoro, 221 - Cen-
tro - Guaratinguetá. 
Telefone: 3132-4672 
ou 98157-0858
Salão Modelo, pro-
moção de mega 
Hair, corte 15,00, 
escova a partir de 
15,00.  Telefone: 
3133-3184
Vendo eletrodomés-
ticos e outros produ-
tos de casa, envio 
foto pelo whats. Te-
lefone: 98113-5587
Aluga-se mesas, 
cadeiras, toalhas, 
tampões. Telefo-
ne:  3126-3661 ou 
99704-2685
Vendo televisão, 
microondas, gela-
deira, fogão, estan-
tes, bicicleta, cama, 
armário de cozinha. 
Telefone: 3126-4628 
ou 99118-9494
Vendo estofado de 
tecido cinza, 2 e 3 
lugares, assento e 
encosto regulável, 
bom estado,  R$ 
800,00. Telefone: 
3125-4217
Celulares, conserto, 
orçamento na hora. 
Telefone: 99777-
5102 ou 3133-2520
Vendo impressora 
epson lx 300, ótimo 
estado ou troco por 
algo do meu interes-
se. Telefone: 3125-
5015 ou 99755-1297
Vendo uma guitarra 
phoenix. R$ 400,00. 
Telefone: 99755-
1297
Vendo móveis, lou-
ças, máquina bras-
temp 10k, bandeja 
de inox, cristais, 
rack, porcelanas, 
pc, bike. Telefone: 
98183-7757

Vendo maquinário 
completo de pada-
ria. Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473
Vendo freezer, 1 
tampa, frigodar, ge-
ladeira, microondas, 
máquina de lavar, 
camara  f r ia  p re 
moldada. Telefone:  
99777-6288
Alugo cama elástica 
e piscina de boli-
nhas, os melhores 
pacotes para festas. 
Telefone: 98163-
8421
Compro sucata do 
seu quintal. Telefo-
ne: 3125-2979
Vendo carrinho de 
churrasquinho, R$ 
450,00. Telefone:  
98100-0053
VENDO Fi lhotes 
Poodle Toy. Tr.F: 
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas 
para lage de forro 
tam. 3 x 0,50cm. Tr. 
F: 3645-2553 – Pin-
da
VENDO Porta de 
a l u m í n i o  n o v a 
80x210 – lado es-
querdo. Tr.F: 99156-
5929/99252-5612 
– Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango. Tr.F: 
99602-5190/ 99237-
9790 – Pinda
VENDO Pedra de 
Rio. Tr.F: 99103-
5458 – Pinda
VENDO Portão de 
madeira 2,18 x 2,60 
– bom estado – Tr.F: 
99100-2468 - Pinda
VENDO Porta de 
ferro – 2,00 x 2,10 – 
perfeito estado – c/
vidro. Tr.F: 99100-
2468 – Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
bordar – bom estado 
. Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO moto elétri-
ca infantil – homem 
aranha – semi-nova. 
Tr. F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Aparelho  
Smartphone Sam-
sung Galaxy Win 2 
Duos SM-G360B. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda

99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa – Ci-
dade Jardim – c/ 4 
dorms., 2 banhs., 
sl de jantar, sl de 
estar,coz.,á/serv.,-
coberta, garagem 
p/2 carros, edícula 
c/ 2 dorms., sl, coz., 
banh., Tr.F: 99626-
3775/98210-9375 
– Pinda
VENDO Chácara 
c/2000m2 – Man-
dú – casa c/ 112 
m2 – c/2dorms., s/1 
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2 
cozinhas, edic.nos 
fundos, 15mins.do 
centro. Tr.F: (12) 
99677-2713/99769-
6132 – Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa c/ terreno 5x25 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., banh.,copa/
coz., sala, garagem 
p/2 carros. Tr.F: 
99186-6523 – Pinda
VENDO Ter reno 
c/250m2 – Arareta-
ma – murado – doc.
ok, boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 
Pinda
VENDO Casa  – 
recém construída 
– terreno c/125m2 
– c/2dorms., s/1 
ste,sl, coz.america-
na, banh, garagem-
p/2carros. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99764-4508/3648-
5348 – Pinda
VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., ga-
ragem p/2 carros 
– doc. Ok (a vis-
ta ou financiada). 
Tr. F: (11) 97424-
6954 Leusval – (11) 
99735-7713 Edu-
ardo – (12) 3648-
5831 Francisco (12) 
99211-4848 Simone 
– 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 Terreno – 

Mandu – 1.000m2 
– local alto – plano – 
frente p/serra. Tr.F: 
99708-2470/98161-
6070/99220-2262 
– Pinda
VENDO Chácara 
– Mandu – casa 
c/3dorms., s/1 ste, 
sala, coz., área c/
churrasq.,  fogão 
lenha, piscina, td 
avarandada. Tr.F: 
99625-5302 – Pinda
VENDO Sítio – Pi-
nhão do Borba – 
casa c /2dorms. , 
sala, coz., 3 banhei-
ros, horta,  pomar 
formado, churrasq., 
água demina – 2 
poços artesianos, 
campo de futebol, 
ribeirão, etc., área 
12.200m2.  Tr.F : 
98134-6101/98197-
5270 – Pinda
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.800m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/500m2 
– escrit.ok, aceito 
carro/camionete/ca-
minhão como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99792-7094 – Pinda
VENDO Casa – Ma-
ricá – 5 cômodos, td 
em lage, semi-no-
va, terreno c/escri-
tura. Tr.F: 99175-
2418/99199-1773 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
VENDO Terreno 
quitado – c/250m2 
– Portal dos Euca-
liptos. Tr.F: 99168-
9546 – Pinda
VENDO terreno – 
Cesar Park. Tr.F: 
99168-9546 – Pinda
Casa no São Dimas, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, quintal. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99139-5704
Vendo apartamen-
to no Vilage, novo, 
2 quartos, sala 2 
ambientes, cozinha, 
banheiro, varanda 
com churrasqueira. 
R$ 200.00,00. Te-
lefone: 2103-2599 
ou 99201-2826 ou 
99614-2077
Vendo casa no Jar-
dim Esperança, com 
3 dormitórios suí-
te, sala, cozinha, 2 
banheiros, quintal, 
ducha, churrasquei-
ra, R$ 180.000,00. 
Telefone: 2103-2599
Vendo ou  t roco 
chácara na Colônia, 

com casa boa, asfal-
to.Telefone: 99103-
0850.
VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., ga-
ragem p/2 carros – 
doc. Ok (a vista ou fi-
nanciada). Tr. F: (11) 
97424-6954 Leusval 
– (11) 99735-7713 
Eduardo  –  (12 ) 
3648-5831 Francis-
co (12) 99211-4848 
Simone – Pinda
VENDO casa – prox. 
Vale das Acácias 
– Moreira César –c/
2dorms.,lage e piso. 
Tr.F: 99108-3727 
– Pinda
V E N D O  A p t o  – 
CDHU c/escritura 
- Azeredo – 1º andar 
– c/2dorms.. Tr.F: 
99108-3727 – Pinda
VENDO casa – Bela 
Vista – de R$ 220 
mil por R$ 170 mil 
a vista – 72m2 de 
construção. Tr.F: 
99745-2956/3527-
3857 – Pinda
VENDO Celta ano 
2007/2008 Life 1.0 
– prata – GNV Flex – 
básico – 2 pts. Abai-
xo tabela. Falicito 
pagamento cartão. 
Tr.F: 99720-4895 – 
Pinda
VENDO Apto Uba-
tuba/Praia Itaguá 
- R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr. F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO ou TRO-
CO casa c/3dorms., 
s/1 ste com sacada 
,banh.social, lavan-
deria e escritório, 
(na parte de cima), 
por apartamento de 
menor valor. O valor 
da casa é 250 mil. 
Tr. direto c/proprie-
tário F: 99205-7171 
whatz - Pinda 
ALUGO Apto –  Uba-
tuba/Itagua  - c/2 
dorms., sala, coz., 
banh. á/serv. Tr.F:  
99731-8448 – Pin-
da ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
U b a t u b a / Te n ó -
r io – 200mts da 
praia. Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO KITNET – 
centro/Pinda – p/


