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Polícia não descarta ação do “tribunal 
do crime” em cemitério clandestino
Estado avançado de decomposição e falta de documentos prejudica identificação

A Policia Militar encontrou, 
na tarde da última segun-
da-feira (19), um cemitério 
clandestino na zona rural de 
Pindamonhangaba. A suspeita 
é que o espaço esteja ligado ao 
“tribunal do crime”. Os corpos 
ainda não foram identificados.

De acordo com as primeiras 
informações veiculadas, os três 
corpos foram encontrados no 
espaço, numa estrada muni-
cipal na região do Taipas. Os 
policiais chegaram ao local 
após a denúncia de um mora-
dor que sentiu forte odor e a 
terra revirada.

O caso segue em investiga-
ção da Polícia Civil, e os agentes 
não descartaram a possibilida-
de que os homens tenham sido 
vítimas do “tribunal do crime” e 
assassinados mediante coman-
do de uma facção criminosa.

O trecho da estrada munici-
pal João Marcondes dos Santos 
segue isolado para o andamen-
to das investigações. A Polícia 
Militar contou com o apoio do 
Corpo de Bombeiros para a 
retirada dos corpos das covas. 
Até o momento, ninguém foi 
preso.

De acordo com a responsável 
pela PM em Pindamonhan-
gaba, Lucimeire Jeronymo, 
os corpos não puderam ser 
identificados devido ao estado 
avançado de decomposição e 
falta de documentos pessoais, 
informações que ainda serão 
levantadas pela perícia da 
Polícia Civil no inquérito.

Bruna Silva
Pindamonhangaba

Covas clandestinas descobertas na zona rural de Pinda; investigações não descartam tribunal do crime 
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Após relatório, Cachoeira 
rescinde contrato de
R$ 2 milhões com a IBC 
para kits, obras e merenda 

A Prefeitura de Cachoeira 
Paulista anunciou, na última 
semana, a rescisão do contra-
to com o IBC (Instituto Brasi-
leiro de Cidadania) de Soroca-
ba, após a gestão identificar 
preços dos kits de merenda 
acima da média de mercado. 
A empresa terceirizada havia 
sido contratada para realizar 
a manutenção das escolas e 
creches da rede municipal e 
para a distribuição dos kits 
alimentícios.

O contrato foi assinado 
no dia 23 de abril e o prazo 
para a empresa dar início às 
atividades era após o paga-
mento da primeira parcela. 
A contratação foi realizada 
de acordo com o aviso de 
dispensa de chamamento 
público, conforme prevê o 
inciso 6 do artigo 30 da Lei 
Federal 13.019/2014.

No final de maio, a Câmara 
aprovou a criação de uma CEI 
(Comissão Especial de Inqué-
rito) para apurar possíveis 
irregularidades na contra-
tação do IBC. O documento, 
focado no contrato de R$ 2,1 
milhões por meio de dispensa 
de licitação, foi assinado pelos 
vereadores Léo Fênix (PSB), 
Nenê do São João (PSB), Feli-
pe Piscina (DEM), Max Barros 
(DEM), Agenor do Todico 
(PL), Carlinhos da Saúde (PL), 
Rodolpho Veterinário (Rede) 
e Luiz Brejão (PSC).

Segundo o secretário de 
Educação, Francis Augusto 
Guimarães, o contrato foi can-
celado porque logo na primei-
ra prestação de contas foram 
apontadas divergências de 
valores e falta de eficiência 
do serviço. “Foi cancelado 
porque não atingiu a eficiên-
cia que nós precisávamos, e 
como nós queremos tudo cer-
to, logo na primeira parcela já 

Da Redação 
Guaratinguetá

foi cancelado e a empresa não 
tem mais jurisdição na nossa 
cidade”, frisou Guimarães.

Segundo o secretário de Edu-
cação, a duração do contato 
seria de seis meses e atenderia 
18 escolas. A empresa já havia 
começado o seu trabalho e dis-
tribuiu 2.744 kits para todos 
os alunos da rede municipal. 
Dentro da prestação de contas 
foi identificado um valor fora 
da média dos kits.

Uma consulta na bolsa do 
governo estadual, para uma 
comparação de preços, apon-
tou exemplos como o quilo 
do fubá, que na nota apresen-
tada pelo IBC é de R$ 7,25, 
enquanto no painel de preços 
do Ministério da Economia é 
de R$ 2,48. A mesma diferença 
de valores ocorre com outros 
produtos, como por exemplo 
o achocolatado de 400g a 
R$ 3,32, contra R$ 7,60. A 
primeira parcela no valor de 
R$ 350 mil já foi paga, e se a 
empresa optar por não devol-
ver o valor contrastante, o caso 
será resolvido com uma ação 
judicial com pena de bloqueio 
judicial nas cidades onde o IBC 
presta serviços.

O prefeito Antônio Carlos 
Mineiro (MDB) revelou que 
nada foi investido nas escolas 
nos últimos dois anos, e que o 
contrato foi assinado para que 
“a coisa andasse mais rápido” 
para a futura volta dos alunos 
às salas de aula. Os locais de 
estudo se encontram sem 
nenhum tipo de manutenção, 
com problemas nos banheiros, 
pisos, na fiação elétrica, telha-
dos, pinturas, mofos, entre 
outros problemas pertinen-
tes. No período que ficaram 
fechadas devido à pandemia 
da Covid-19, não foram feitos  
reparos e manutenções.

Licitações de kits de me-
renda e projetos de frente de 
trabalho para manutenção 
dos espaços escolares já estão 
sendo discutidos.

Beneficiários devem buscar atendimento na Sads; 
Executivo deve estudar nova ampliação de edição 
do aporte financeiro para carentes de Lorena

Apesar de concluir o paga-
mento das três parcelas do Au-
xílio Emergencial Temporário, 
Lorena segue com cartões à es-
pera da retirada pelos benefici-
ários. Mais de seis mil famílias 
foram contempladas na versão 
2021 do programa, pioneiro 
na região. Os investimentos “ig-
norados” podem retornar aos 
cofres públicos até o próximo 
mês. A Prefeitura depositou a 
terceira parcela de R$ 100 na 

Famílias não retiram Auxílio 
Emergencial e R$ 150 mil 
devem retornar à Prefeitura

última quarta-feira (14) para 
cerca de 6,1 mil famílias em 
situação de vulnerabilidade. 
Apesar da crescente demanda 
impactada pela crise financeira 
e social da pandemia, quinhen-
tos contemplados não foram 
retirar os cartões com o saldo. 
De acordo com o secretário de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Cláudio Freitas, todas as 
famílias que tiveram o cadastro 
único atualizado até o dia 31 

de março e se enquadravam 
na situação de renda per capta 
inferior a meio salário mínimo 
foram contempladas. 

Na crise, ambulante trabalha no Centro; Lorena estuda nova parcela

Depois de sete 
meses, obra no 
Santa Mônica 
é retomada

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Guaratin-
guetá) retomou nesta semana 
a obra de pavimentação da 
rotatória que dá acesso ao 
residencial Santa Mônica. Os 
serviços estavam parados há 
pelo menos sete meses, quan-
do a Companhia informou que 
concluiria os trabalhos após o 
período chuvoso do verão. O 
reparo vinha sendo adiado, até 
ser retomado nesta terça-feira 
(20). O cronograma de obras 
tem como objetivo, neste 
primeiro momento, fazer a 
remoção do asfalto velho da 
alça da rotatória.
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Orientações seguem para beneficiários buscarem atendimento 
na Sads; Executivo estuda ampliação com parcelas para carentes

Apesar de concluir o pagamento 
das três parcelas do Auxílio Emer-
gencial Temporário, Lorena segue 
com cartões à espera da retirada 
pelos beneficiários. Mais de seis 
mil famílias foram contempladas 
na versão 2021 do programa, pio-
neiro na região. Os investimentos 
“ignorados” podem retornar aos 
cofres públicos até o próximo mês.

A Prefeitura depositou a tercei-
ra parcela de R$ 100 na última 
quarta-feira (14) para cerca de 6,1 
mil famílias em situação de vulne-
rabilidade. Apesar da crescente 
demanda impactada pela crise 
financeira e social da pandemia, 
aproximadamente quinhentos 
contemplados não foram retirar 
os cartões com o saldo.

De acordo com o secretário de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Cláudio Freitas, todas as 

Com o intuito de prevenir doenças 
crônicas em idosos e atender outros 
públicos para observar riscos silencio-
sos que podem levar ao infarto, o pro-
jeto Prevenir Atuante passa por uma 
reforma no sistema de agendamento e 
atendimento em São José do Barreiro. 

Rafaela Lourenço
Lorena

Da Redação 
São José do Barreiro

famílias que tiveram o cadastro 
único atualizado até o dia 31 de 
março e se enquadravam na situ-
ação de renda per capta inferior 
a meio salário mínimo foram 
contempladas. “Quem já tinha o 
cartão que recebeu o ano passado, 
a gente apenas fez o crédito, já 
para as novas famílias, emitimos 
um cartão. Ainda temos alguns 
pra entregar, e a gente pede para 
que entrem em contato conosco”, 
salientou.

Apesar dos dois dias de entrega 
das unidades Alelo no Mercado 
Municipal e os contatos realizados 
via telefone, cerca de quinhentas 
pessoas não usufruíram o serviço. 
Com esta ausência, as orientações 
seguem para a busca do cartão na 
Sads. “Algumas famílias infeliz-
mente não têm telefone. Muitos 
foram trocados também, então a 
gente não conseguiu contatos com 
todas as famílias com esse contato 
telefônico”, completou Freitas.

O secretário frisou que a pasta 

A Prefeitura abriu o agendamento em 
outros pontos para ampliar o público 
assistido.

O trabalho, iniciado em 2021, é 
organizado pelo professor Vagner Fer-
reira, que realizava visita domiciliar 
às pessoas que estavam inscritas no 
Programa Melhor Idade, desenvolvido 
pelo Governo Federal e destinado a 
pessoas da terceira idade através de 
atividades com foco em lazer e espor-

Quinhentas famílias de 
Lorena não retiram Auxílio 
Emergencial e R$ 150 mil 
devem retornar à Prefeitura

está traçando uma nova estra-
tégia para atingir o máximo de 
famílias. Após os últimos tra-
balhos, os respectivos cartões 
desertos serão cancelados e cerca 
de R$150 mil retornarão aos co-
fres públicos, possivelmente no 
próximo mês.

Atualmente, o prefeito Sylvio 
Ballerini (PSDB) não tem a pers-
pectiva de prorrogar o auxílio mu-
nicipal, mas deve analisar junto 
aos seu secretariado os critérios 
e condições orçamentárias para 
uma nova edição.

Os interessados devem entrar 
em contato com a secretaria o 
quanto antes para conferirem se 
foram contemplados. A Sads dis-
ponibilizou um telefone específico 
para o auxílio, (12) 3153-2400 e o 
WhatsApp geral (12) 3153-2078, 
além do atendimento presencial, 
de segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h. A secretaria de 
Assistência Social fica à avenida 
Godoy Neto, nº 480, no Olaria.

te. Com o avançar das ações, hoje o 
serviço pode ser solicitado por meio 
do agendamento nas UBS (Unidade 
Básica de Saúde)  da cidade.

Os interessados, que moram em 
bairros afastados como Formoso, 
podem fazer o agendamento ou verifi-
car nas unidades as datas agendadas 
para o atendimento dos profissionais 
em cada região, ou ainda contatar 
pelo telefone 3117-1288.

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista 
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP 
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PREGÃO (PRESENCIAL) n° 025/2021 - Edital nº 026/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 133/2021  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE E.S.F E 
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA PAULISTA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cachoeira 

Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, CEP 

12.630-000. EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 

Municipal de Cachoeira Paulista– SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira 

Paulista/SP, CEP 12.630-000. 

 
 
 

Em meio à crise, ambulante trabalha no Centro de Lorena; número de informais cresce e famílias ignoram auxílio municipal

Focado em idosos, ação em São José do Barreiro 
promove a prevenção de doenças crônicas

Rafic Zake

Isael Domingues

Política a conta-gotas...

Sylvio Ballerini

Edson Nota

Corra que a polícia...
...vem aí!!! Quem apostou na 

impunidade para deitar e rolar com 
a grana da Educação de Cachoeira 
Paulista, no período do ex-prefeito 
João Luiz, tomou o primeiro susto 
na semana passada. A temida Polí-
cia Federal está com uma lista de 
‘convidados especiais’ para serem 
entrevistados no inquérito que po-
derá render até cadeia para muitos. 
Perguntem ao Batatinha!!!

E por falar em Polícia...
...Federal – que sirva de alerta 

ao ex-prefeito Edson Mota, que 
acumula investigação em Silvei-
ras – pelos seus 20 anos de feudo 
nas finanças pú-
blicas – e agora 
recentemente de 
Cachoeira Pau-
lista. Para quem 
tem dúvidas, as 
mais de 56 pá-
ginas do relató-
rio do Tribunal 
de Contas estão 
disponíveis nas redes sociais da 
cidade. Perguntem ao Antonio Mi-
neiro, atual prefeito da cidade e que, 
‘tem se virado nos trinta’ para apa-
gar o ‘incêndio financeiro’. Por hora 
R$93 milhões de endividamento...

Correndo por fora
Perdeu quem apostou que o ex 

vice-prefeito de Cruzeiro, Rafic 
Simão (MDB), jogaria a toalha 
numa eventual 
corrida eleito-
ral pela próxi-
ma Prefeitura. 
S e g u n d o  o s 
bem informa-
dos, Rafic tem 
organizado um 
grupo de pesso-
as novas e com 
foco num desenvolvimento ainda 
maior da cidade a partir de 2025. 
Quem viver, verá...

Quebrando paradigmas
O vice-prefeito Regis Yasumura, 

embora ligado 100% nos avanços 
de Guaratinguetá sob o comando de 
Marcus Soliva, não descarta a pos-
sibilidade de po-
tencializar ainda 
mais o municí-
pio através da 
Assembleia Le-
gislativa. A meta 
é eleger-se depu-
tado e buscar, de 
forma exclusiva 
nas fontes de re-
cursos do Estado, o melhor para a 
cidade. E ai, quem sabe, em 2024 
conquistar a sucessão de Soliva na 
administração pública.

Concorrência eleitoral
Se Regis Yasumura traçou seu 

plano de ‘voo’ de vice-prefeito à 
deputado e, posteriormente da As-
sembleia legislativa à Prefeitura de 

Guaratinguetá, o 
concorrente local 
Junior Filippo 
planeja ‘cortar 
caminho’. Se-
gundo a patuleia, 
o Coronelzinho 
pretende ir di-
reto ao assunto, 
quer dizer, guar-

dar fôlego e a dedicação exclusiva 
para eleição de 2024, se ninguém 
atrapalhar, é claro. Perguntem ao 
suplente!!!

Bloqueio
Se depender da ‘dupla emedebis-

ta’ e da resistência ‘de mais dois ou 
três’ na Câmara de Guará, o prefeito 
Marcus Soliva encontrará sérias di-
ficuldades em aprovar projetos que 
demandam 8 votos, a exemplo do 
empréstimo do Finisa. Pelo ‘zum-

-zum’ nos bastidores da Casa de 
Leis, enquanto o pessoal do gabinete 
recorre a lideranças externas para in-
fluenciar os votos internos, a trinca 
da oposição, ameaça lavrar ata de 
votação para garantir o bloqueio!!! 

Semana produtiva
O prefeito Sylvio Ballerini cum-

pre agenda, esta semana, recheada 
de assuntos importantes para Lore-
na. Na segunda-feira, acertou com 
a direção do Eco Valle Shopping 
o endereço do Poupatempo que a 

cidade ganhou 
pelos próximos 
5 anos – a boa 
notícia é que 
será sem custo 
pelo espaço. Na 
terça, esteve no 
Palácio do Go-
verno assinando 
convênio para 

receber a construção da Casa da 
Juventude e aproveitou para enca-
minhar novos projetos para estradas 
vicinais – 4 km próximo à Avibras, 
trecho do Porto do Meira e, entre 
outros, recursos de R$ 22 milhões 
para outras estradas municipais. 
Em tempo, consolidou uma emen-
da parlamentar de R$ 700 mil para 
canalização de águas de chuvas e 
resolver os alagamentos do Jardim 
Novo Horizonte.

Reforço de verbas
O presidente da Câmara de Lo-

rena, Fábio Longuinho, cumpriu 
agenda com o deputado Carlos 
Sampaio (PSDB) esta semana, em 
Campinas. O vereador busca junto 
ao parlamentar recursos para cons-
trução de uma praça no Mondesir, 
pavimentação de rua no São Roque 
e a revitalização dos pontos de táxis 
da cidade. E para encurtar o assun-
to, Longuinho já levou a ‘tiracolo’ 
os projetos, bem como os mapas e 
situação topográfica dos locais que 
deverão receber os investimentos. 
Pelos sorrisos nas fotos, a missão 
deu certo!!!

De olho no eleitorado
Em período pré-eleitoral, Pinda-

monhangaba tem sido a rota de mui-
tos candidatos à temporada de caça 
aos votos. Alguns passando pelo ga-
binete do prefeito Isael Domingues, 

a fim de receber 
a bênção para 
campanha, ou-
tros, em carreira 
solo, preferem 
manter distância 
da Prefeitura, já 
que não é ape-
nas o município 
que desenvolve 

o projeto ‘cidade inteligente’, quem 
comanda o pedaço também. Com 
índice de aprovação do governo na 
casa dos 75%, Isael deverá fazer a 
diferença nos resultados das urnas 
de muitos candidatos, a favor ou 
contra...

Herança eleitoral
Entre os deputados que têm 

passado pela região, destaque para 
o estadual Rafa Zimbaldi (PL), 
que percorreu neste início de se-
mana as cidades 
de Cunha, Gua-
ratinguetá, Lo-
rena, Cachoeira 
Paulista, Piquete, 
Roseira e vários 
municípios do 
Vale Histórico. 
Mais que uma vi-
sita, Rafa – filho 
do ex-deputado Salvador Zimbaldi, 
que tem história com todo Vale – 
chega com o atrativo municipalista; 
portanto, muito mais que emendas 
e recursos, o deputado, com base 
territorial em Capinas, pode ser o in-
terlocutor que faltava aos prefeitos.

Regis Yasumura

Junior Filippo
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Depois de sete meses, 
obra no Santa Mônica 
é retomada em Guará
Codesg inicia processo de pavimentação nesta 
semana; prazo para conclusão é de vinte dias

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Bruna Silva
Pindamonhangaba

A Codesg (Companhia de 
Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) retomou nesta 
semana a obra de pavimen-
tação da rotatória que dá 
acesso ao residencial Santa 
Mônica. Os serviços estavam 
parados há pelo menos sete 
meses, quando a Companhia 
informou que concluiria os 
trabalhos após o período 
chuvoso do verão. Desde 
então o reparo vinha sendo 
adiado, até ser retomado 
nesta terça-feira (20).

Segundo a autarquia, o 
cronograma de obras tem 
como objetivo, neste primei-
ro momento, fazer a remoção 
do asfalto velho da alça da 
rotatória. Depois disso, será 

Sem doses suficientes para 
imunizar a população, Pin-
damonhangaba suspendeu, 
na última sexta-feira (16), a 
vacinação contra o vírus da 
gripe H1N1. A cidade aguar-
da envio de novas doses para 

feita a compactação e, por 
fim, o início do asfaltamento. 
A expectativa é de que os 
primeiros passos da obra 
levem dias, até que o acesso 
ao Residencial receba as 
primeiras camadas da nova 
pavimentação.

De acordo com o diretor 
técnico da Codesg, José An-
tônio Rodrigues Alves, os 
trâmites para começar a pavi-
mentação foram concluídos. 
“O asfalto também já temos 
o novo contrato, está tudo 
certo. Terminou a licitação e 
estamos fazendo o contrato 
nesta semana. A cavadora 
também está chegando, a 
gente começa e não para 
mais”, especulou.

Com a retomada dos servi-
ços, a Codesg projeta que o 
trecho da rotatória seja con-
cluído em até duas semanas 

prosseguir com a campanha 
vacinal.

Em nota divulgada nas re-
des sociais, a Prefeitura des-
tacou a falta de doses como 
maior motivo da paralisação 
em toda rede pública de saú-
de. Atualmente, a campanha 
imuniza pessoas de seis me-
ses a 18 anos e aquelas que 
possuem mais de quarenta 

após o início do reparo. Já a 
extensão da via, que interliga 
o residencial à avenida Basf, 
deve durar de três a quatro 
semanas. "Vamos considerar 
15 dias para ela estar pronta. 
Da rotatória até a avenida, 
de 15 a 20 dias", salientou 
o diretor. Ainda segundo a 
companhia, o asfalto chega 
ao município conforme a 
demanda diária da obra. 

Histórico – A rotatória de 
acesso ao residencial Santa 
Mônica foi parcialmente 
pavimentada. Desde o fim 
do ano passado, moradores 
e motoristas reclamam e 
publicam queixas nas redes 
sociais, sobre o trabalho que 
não havia sido concluído pela 
Companhia. Inicialmente a 
Codesg afirmou que, devido 
ao verão e ao período de chu-
vas, seria inviável concluir 

anos. A estratégia foi elabo-
rada para que não houvesse 
encontro com o público que 
está sendo vacinado contra 
a Covid-19.

Ainda sem a data prevista 
para a retomada da vaci-
nação contra a H1N1, a 
secretaria de Saúde afirmou 
que deve prosseguir com o 
processo de aplicação das 

os reparos entre dezembro 
e março.

Após esse período, a de-
manda de massa asfáltica 
foi apontada como proble-

ma para dar continuidade a 
obra. Desde então os serviços 
foram interrompidos e a via 
se tornou problemática para 
quem trafega diariamente 

pela região. Durante o pe-
ríodo de pavimentação será 
feita a operação pare e siga 
com metade da pista liberada 
para circulação de veículos.

Área que recebeu obra para recuperação de asfalto; moradores do Santa Mônica cobraram retomada

Imunização contra H1N1 em Pindamonhnagaba; vacinação é suspensa por falta de doses na cidade

Sem novas doses, Pinda suspende vacinação contra gripe
Cidade paralisa imunização na última sexta-feira; ainda não há prazo para retomada do atendimento sobre H1N1

doses assim que receber 
novos imunizantes da secre-
taria estadual de Saúde. No 
início do mês, o Estado abriu 
a imunização para todos os 
paulistas, além do público-
-alvo aberto em abril deste 
ano. Apesar dos esforços, até 
o dia 5 de julho apenas o gru-
po indígena havia atingido 
100% de cobertura vacinal. 
Os demais grupos como ido-
sos, gestantes e puérperas, 
estavam abaixo do esperado, 

em cerca de 65%. Com a 
prorrogação da campanha, 
a expectativa é de alcançar 
a totalidade.

Coronavírus – A cidade 
também interrompeu, no 
início da última semana, a 
vacinação contra o coronaví-
rus por falta de imunizantes. 
A atividade foi retomada 
após o envio de mais de oito 
mil doses para aplicação 
na população. Nesta sema-
na, o calendário municipal 

imuniza adultos acima de 
31 anos em oito pontos di-
ferentes, como o Shopping 
Pátio Pinda, Ciaf/Saúde da 
Mulher, Cidade Nova, Nova 
Esperança, Parque da Cidade 
e Moreira César.

Segundo o último boletim 
epidemiológico publicado, 
Pindamonhangaba aplicou 
105,3 mil doses, sendo 78,6 
mil da primeira; 22,5 mil da 
segunda e 4,1 mil de dose 
única (Janssen).
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Imóveis à Venda 
Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 
2 quartos sendo 1 
suíte, varanda Gour-
met, área de laser. 
Valor: R$ 350mil Te-
lefone: 99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, f loresta 
nativa, água cr is-
talina, com várias 
nascentes (cacho-
eira dentro). Casa 
para residência com 
2 quartos. Lago de 
1.000m² com siste-
ma de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-

ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras  de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 
no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 

banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
p isc ina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormitó-
rios (sendo 2 suítes, 
sala de estar, sala 
de TV, sala íntima, 
3 banheiros, escri-
tório, Cozinha, des-
pensa, 2 áreas de 
serviço, jardim, quin-
tal, garagem para 
6 carros. Valor: R$ 
400.000,00. Telefo-
ne: (12) 98258-1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 

armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Ubatuba: Linda casa 
a venda no bairro 
Umuarama. Semi-
-nova com piscina, 
130m², contendo: 
sala, copa, cozinha 
planejada, 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 
1 banheiro social, 
lavanderia, área com 
churrasqueira. Es-
tacionamento para 
3 veículos. Valor R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (11) 94830-7438

Pindamonhangaba: 
Imóvel abaixo do 
valor de mercado, 
muito bem locali -
zado. Contendo 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço e 
garagem. Não aceita 
troca. Financiamento 
só com a carta de 
crédito da Caixa já 
aprovada. Valor: R$ 
195.000,00. Telefo-
ne: (12) 99106-6974

Potim: Vendo ou tro-
co casa no bairro 
cidade nova. Com 1 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Aceito car-
ro. Aceito proposta. 
Documentado! Valor: 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa no Centro, com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e 
garagem! Valor: R$ 
130.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

São Sebastião: Ven-
do terreno com área 
de 250m², com água 
e energia elétr ica 
instalada da rua, es-
critura definitiva que 
possibilita o finan-
ciamento do imóvel 
por instituições f i-
nanceiras. Valor: R$ 
70.000,00. Telefone: 
(12) 99145-3616

Cr uze i r o :  Vendo 
casa, excelente lo-
calização. Casa com 

2 andares, 4 quartos, 
3 banheiros, sala de 
estar, sala de jantar, 
cozinha, quintal, área 
de serviço e sacada 
interna. Valor: R$ 
385mil. Telefone: (12) 
98105-4394

Silveiras: Vende-se 
sítio com 30.000m², 
casa com 7 cômo-
dos, e várias plantas 
cultivadas, araucá-
rias, horta de verdura 
e legumes, represa 
de peixes, entre vá-
rias outras árvores 
frutíferas. Terreno 
com nascente de 
água, energia elétri-
ca e documentação 
em dia. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: (12) 99106-
0010

Guaratinguetá: Aten-
ção! Vendo terreno 
pronto para construir, 
melhor local. 250m². 
Documentação Ok! 
Só 125mil Telefone: 
3132-3132

Pindamonhangaba: 
Casa grande e espa-
çosa com 400m² de 
térreo sendo 267m² 
de área construída 
em rua tranquila e 
segura. Casa com 
piso todo frio, ava-
randada de todos 
os lados, com vigi-
lância 24 horas por 
dia. São 3 quartos, 
banheiro, sala, copa, 
cozinha, área de ser-
viço, churrasqueira 
e garagem coberta 
para carros. Edícula 
com 1 quarto, sala, 
cozinha e banheiro e 
todos os ambientes 
espaçosos. Valor: R$ 
360.000,00.  Telefo-
ne: (12) 3527-4671

Roseira: Vendo casa 
de 2 quartos (1 suí-
te), sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem, piscina e 
churrasqueira! Valor: 
R$ 400.000,00 Tele-
fone: (12) 3646-2288

Cruzeiro: Vendo ter-
reno, bairro Itagaça-
ba. Metragem 15x22. 

Contrato de compra 
e venda. Aceito pro-
posta. Aceito carro. 
Valor: R$ 35mil. Te-
lefone: (12) 99677-
9611

Guaratinguetá: Ven-
do ou troco casa no 
Santa Luzia! 3 quar-
tos, 2 banheiros, 1 
sala, 1 cozinha, 2 
vagas para carro. 
Aceito casa na praia! 
Aceito casa de me-
nor preço! Aceito car-
ro! Aceito proposta 
descente! Valor R$ 
295.000,00. Telefo-
ne: (12) 99677-9611

Ubatuba: Vendo ou 
t roco chácara de 
45.000m² na Serra 
da Bocaina Paulista. 
Lugar de rara beleza, 
tranquilidade total. 
A documentação é 
cristalina. Aceito tro-
ca por área praiana, 
nas cidade entre Pa-
raty e Paranagua. 
Aceito carro grande 
de trabalho na tran-
sação. Valor: R$
300.000,00. Telefo-

ne: (21) 97450-0694

São Sebastião: Ven-
do sobrado com 2 
quartos, uma suíte 
grande, ampla sala, 
cozinha e três ba-
nhei ros. Sacada, 
varanda com chur-
rasqueira e área na 
lavanderia. Quintal 
com terreno de 300m 
e um salão comercial 
que funciona uma 
loja de hidraulica que 
pode ser negociada 
também, ou usada 
como garagem para 
seis carros. Valor: R$ 
680.000,00. Telefo-
ne: (12) 98126-4035

Roseira: Lindo So-
b r a d o  n o  b a i r r o 
Nossa Senhora da 
Piedade, com 1 suí-
te, 2 dormitór ios, 
2 banheiros, sala, 
copa, cozinha, lavan-
deria, garagem para 
2 carros. Valor: R$ 
270.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Passo pon-
to comercial (restau-
rante a la carte) em 
bairro de alto fluxo 
de clientes. Possui 
2 boas praças de 
alimentação, 2 cozi-
nhas, 2 estoques, 2 
banheiros, espaço 
para lavagem dos 
utensílios, 2 chur-
rasqueiras sendo 1 
na praça externa e 1 

aos fundos onde se 
encontra o quintal + 
edícula e banheiro. 
Valor: R$ 95.000,00. 
Telefone: (12) 99169-
8739

Pindamonhangaba: 
Excelente imóvel co-
mercial para inves-
timento ou negócio 
própr io, contendo 
piso térreo, sobre 
loja, 2 banheiros, 
escritório, em uma 
área total de 277m² 
construídos. Para 
venda ou locação. 
Aceita permuta como 
parte do valor. Do-
cumentação ok para 
financiamento e/ou 
implementação de 
qualquer ramo de 
negócio.  Valor: R$ 
1.200.000,00. Tele-
fone: (12) 99747-4411

Silveiras: Sítio con-
tendo 7.72 hectares 
ou 3.19 alqueires, 
com maravilhoso rio 
na divisa, corredeiras 
sobre as pedras com 
locais para banho. 
Sede com 4 dormi-
tórios (sendo 2 suíte) 
canadenses, ampla 
sala conjugada com 
a cozinha, banhei-
ro social, varanda, 
despensa, etc.  Área 
de lazer com chur-
rasqueira, fogão a 
lenha, sauna elétrica 
com ducha pressuri-
zada, suíte de hos-
pedes, amplo deck 

com deslumbrante 
vista da propriedade! 
Valor: 350.000,00. 
Telefone: (12) 3153-
3232

Guaratinguetá: Ven-
do terreno no Pingo 
de Ouro, na rua da 
Caixa d'agua. Metra-
gem 5x60. Contrato 
de compra e venda. 
Valor R$ 45.000,00. 
Telefone: (12) 99677-
9611

Roseira: Vende-se 
casa grande com 
4 suítes, cozinha, 
lavabo, sala, salão 
de festas, quar to, 
p isc ina, chur ras -
que i ra ,  ga ragem 
para 4 carros! Valor 
R$ 500.000,00 ou 
6.000,00 para loca-
ção para Buffet ou 
empresas! Telefone: 
(12) 3646-2288

Ilhabela: Vende-se 
casa tipo sobrado, 
m e d i n d o  18 5 m ² , 
contendo 3 quartos 
(sendo um suíte), to-
dos os quartos com 
varanda, 2 banheiros 
sociais, sala grande 
em "L" 2 ambien-
tes, cozinha, área 
de serviço, churras-
queira com forno e 
fogão a lenha, pis-
cina com deck, ga-
ragem para 2 carros 
médios. Armár ios 
embutidos nos quar-

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROC. Nº 175/2021 - PE Nº 08/2021

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão Eletrônico acima referido, registrados em ata juntada 
aos autos, nos termos da Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n° 123/2006 e 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto é a aquisição de veículos 
novos (zero km), em remessa única, para atender as necessidades da APAE e 
Vila Vicentina da Sagrada Família, ambas do município de Lorena, o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e autoriza 
a contratação das empresas vencedoras, com a emissão do contrato e com a 
respectiva Nota de Empenho.
EMPRESA: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇOES EIRELI EPP
CNPJ: 22.645.916/0001-31
VENCEDORA DO ITEM: 01
VALOR: R$ 282.500,00 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)
EMPRESA: PEDRAGON AUTOS LTDA
CNPJ: 03.935.826/0001-30
VENCEDORA DO ITEM: 02
VALOR: R$ 130.480,00 (cento e trinta mil, quatrocentos e oitenta reais)
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação:

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 PROC. Nº 224/2020.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, Contratação de empresa para 
prestação de serviços de engenharia de pavimentação asfáltica em trecho da 
Avenida México, em trecho Rua 26 de Agosto e da Rua Panamá e Pavimentação 
com bloco sextavado em trecho da Rua Alemanha, em trecho da Rua Inglaterra 
e em trecho da Rua Dr. João Pinto Antunes - Lorena/SP, com fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 06 
de agosto de 2021, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Câmara Municipal de Piquete 
Estado de São Paulo 

Rua do Piquete, 140 – Centro – Piquete – SP – CEP – 12.620-000 –Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiquete.sp.gov.br 

 

 

 

Mesa 2021/2022 

José Luiz de Faria Júnior 
(Presidente) 

 
Wesley Douglas Leal 

(Vice-Presidente) 
 

Ederson Marco Gonçalves 
(1º Secretário) 

 
Antônio Vicente Campos 
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Vereadores: 

Cleber Mateus Tomazi 
de Oliveira 

Fernando Cesar de 
Queiroz Motta 

Geraldo Rodrigues 
Ferreira Neto 

José Carlos Gonçalves 
Courbassier 

Marcos Rafael Gonçalves 
Uchôas 

 

REPETIÇÃO DO CONVITE 02/2021 

Câmara Municipal de Piquete/Repetição do Convite/Aviso de Licitação /Licitação na 
Modalidade Carta Convite nº 02/2021. A Câmara Municipal de Piquete, Estado de São 
Paulo, torna público que receberá os envelopes contento documentos e propostas, na 
modalidade Carta Convite do tipo menor preço global, até às 14:30 horas do dia 
29/07/2021 para a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de serviços de 
confecção e montagem de móveis planejados sob medida, com fornecimento de 
materiais e mão de obra especializada, para serem instalados nos ambientes internos da 
Câmara Municipal de Vereadores de Piquete - SP, conforme descrição detalhada em 
conformidade com o Termo de Referência do edital – Anexo I e demais Anexos. A 
abertura dos envelopes será no mesmo dia a partir das 15.00h nas dependências da 
Câmara Municipal. As informações sobre o edital estão à disposição dos interessados 
com a CPL, na Rua do Piquete, nº 140, Centro, CEP: 12.620.000, no horário das 11.30h às 
18:00h, pelo e-mail licitacao@camarapiquete.sp.gov.br ou ainda pelo sítio eletrônico 
www.camarapiquete.sp.gov.br.  A licitação será regida pela Lei Federal nº 8666/93 e 
suas alterações posteriores, Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações; bem como por leis especificas relacionadas 
ao objeto desta licitação e demais condições fixadas neste edital. Piquete, 20 de Julho 
de 2021. José Luiz de Faria Júnior – Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DE LORENA
Nota Julgamento de Habilitação: Tomada de Preço n° 02/2021 - Proc. Nº 201/2021
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da TOMADA
DE PREÇO 02/2021 cujo objeto é a contratação de empresa para reforma de
vestiário no Estádio Municipal Anselmo Celio Rodrigues (Campo do Vera Cruz), na
Av. Salesianos do Brasil - Parque das Rodovias.
A Comissão de Licitação, juntamente com o apoio técnico e após análise dos
documentos apresentados pelos licitantes para o cumprimento aos requisitos de
habilitação do Edital, decide que as empresas LILIAN DE L. PEDREIRA – EPP,
OSAKA CONSTRUTORA EIRELI e GARANT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA foram HABILITADAS e as empresas CONVALE
CONSTRUTORA VALE DO PARAIBA EIRELI, VALENENGENHARIA EIRELI,
MARONGIO E MARONGIO LTDA e CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO
LTDA foram INABILITADAS.
Fica aberta o prazo para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 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, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal RECONHECE E RATIFICA com base no Art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 
223/2021-SUP; 4991/2021-GPRO, com fundamento no art. 24, inciso II, da lei 
supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de material de premiação para 
suprir as necessidades da Secretaria de Esportes e Lazer.
CONTRATADA: RODRIGO TOLOSA RICO EPP
CNPJ: 00.868.882/0001-01
DATA DA ASSINATURA: 16/07/2021

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 02– Contrato de Locação 134/2019 - Processo 5611/2019-GPRO
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
LOCADOR: JOÃO VICENTE JANUZZELLI RODRIGUES
CPF: 062.459.128-06
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência do Contrato n° 134/2019, decorrente do processo 5611/2019-GPRO, 
referente à locação do imóvel situado na rua Antônio Haddad, 764, Santo Antônio, 
Lorena SP, CEP 12608-675, onde encontra-se instalada a Estratégia de Saúde 
da Família – ESF Santo Antônio, firmado em 18/07/2019, nos termos previstos 
em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: O locador renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste 
contratual, previsto no paragrafo primeiro, da clausula terceira do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
15.511,44 (quinze mil, quinhentos e onze reais e quarenta e quatro centavos).
PARÁGRAFO ÚNICO: O valor mencionado no “caput” será pago em 12 (doze) 
parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.292,62 (um mil, duzentos e 
noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) cada uma delas, mantendo-se 
as demais condições de pagamento.
CLAUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 16/07/2021
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Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e re-
gularizações. Proje-
tos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que 
seu amiguinho mere-
ce. Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistên-
c ia e consul tor ia 
em depar tamento 
pessoal! Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contra-
tar funcionários e 
gerenciar toda par-
te de rotinas, entre 
em contato conosco 
Valores a partir de 
49.90. Telefone: (12) 
98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 
atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783
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Cr uze i r o :  Vendo 
moto Twister, cor 
amarela, ano 2007, 
72.580km rodado. 
Telefone: (24) 99236-
6693
Caraguatatuba: Ven-
do Hyunday i30, 2.0, 
cor preta, manual, 
ano 2011/2012. Do-
cumentação ok, 4 
pneus novos goo-
dyear, correia den-
tada trocada com 
80.000Km, k i t de 
a m o r t e c e d o r e s 
dianteiros trocados 
recentemente, in-
clusive na garantia, 
óleo de motor e filtros 
do carro trocados 
conforme manual 
do carro. Valor: R$ 
28.500,00. Telefone: 
(12) 98262-0012

Roseira: Vende-se 
Gol Rallye, 1.6, ano 
2013/2014, cor prata, 
completo, 4 pneus 
novos, único dono. 
Carro muito bem cui-
dado. Vendo abaixo 
da tabela. Telefone: 
(12) 99755-7303

Cruzeiro: Vendo Fo-
cus, cor preto, ano 
2005, 1.6, completo. 
Valor: R$ 16.000.00. 
Telefone: (12) 99108-
4924

Pindamonhangaba: 
Vendo Kombi Food 
Truck, toda adapta-
da, em ótimo estado 
de conservação, me-
cânica tudo ok, com 
motor ap 1.8 Santa-
na, com carpete na 
cabine, vendo com 
um freezer metalfrio 
419 litros e um fri-
gobar eletrolux,tudo 
novinho! Com 4 me-
ses de uso! Valor: R$ 
43.000,00. Telefone: 
(12) 99622-2812

G u a r a t i n g u e t á : 
Vendo Land Rover 
Discorevy II, auto-
mática, 4x4, 7 luga-
res, cor preta, motor 
v8, 5 pneus novos, 
suspensão, motor e 
câmbio ok. Blindada. 
Câmbio automático, 
bancos de couro, 
5 portas, ar condi-
cionado bi-zone, Air 
bag, vidro elétrico, 
direção hidraulica, 
som com disqueteira 
original de fábrica, 
trava multiloc, banco 
elétrico e aquecido, 
computador de bor-
do, comando de som 
no volante, chave 
reserva e manual. 
Valor: R$ 35.000,00. 
Telefone: (12) 99138-
4731

I l h a b e l a :  Ve n d o 
Uno Mille Economy, 
1.0, ano 2011, cor 
vermelho, 2 portas, 
f lex, banco trasei-
ro rebatível, motor 
ok. Valor da tabela 
FIP 15.581.00. Es-
tou depreciando R$ 
2.000,00 devido à 
danos estéticos a 
latar ia. Valor : R$ 
13.500,00. Telefone: 
(12) 99132-4430

Cachoeira Paulista: 
Vendo Corsa, ano 
2008 modelo 2009, 
cor cinza. Volante 
hidraulico, 4 portas, 
vidro manual, f lex. 
Valor: R$ 19mil. Tele-
fone: (12) 98151-1919

C r u z e i r o :  V e n -
d o  Voya g e ,  1. 6 , 
43.000km rodado, 
vidro elétrico, tra-
va, alarme, direção 
hidraulica, farol de 
milha, rodas de liga 
leve, som, ar condi-
cionado, ar quente, 
bem conser vado. 
Carro de garagem. 
Valor: R$ 23.000,00. 
Telefone: (12) 98143-
5314

Cruzeiro: Vendo Ford 
Ecosport Titanium, 
ano 2014/2015, cor 
vermelho, manual, 
quitada! Valor: R$ 
60.000,00. Telefone: 
(12) 99659-2383

Cruzeiro: Vende-se 
Gol plus, ano 2005, 
16v, direção hidrau-
lica, trava, alarme, 
roda de l iga 15", 
dcd retrátil, abaixo 
da tabela. Valor : 
13.500,00. Telefone: 
(12) 988086877

Roseira: Vendo Fiat 
Argo Precision, 1.8 
E.TORQ, cor preta, 
com direção elétrica. 
Tenho urgência na 
venda do veículo. 
Valor: R$ 47.500,00. 
Telefone: (12) 99619-

7311

Ilhabela: Vendo Jeep 

Cherokke Sport, ano 
1998, 4.0L 4x4, ga-
solina/GNV, cambio 
automático, motor 
na garantia, bateria 
nova (na garantia), 
bancos de couro, 
multimidia com tela 
para banco trasei-
ro e câmera de ré, 
faróis auxiliares, pa-

rachoque reforçado, 
guincho 12000lbs 
(5 toneladas), sus-
pensão alta, estribo, 
pneus excelentes, 
documentação em 
ordem. Valor : R$ 
30.000,00. Telefone: 
(11) 99687-0046

Ta u b a t é :  v e n d o 
moto CB 500 ano 
98 – 116.000Km – F: 
99139-8430

Taubaté: vendo moto 
Titan CG KS 150 ano 
07 – doc.ok – azul 
– 113.000 km. F: 
99139-0707

Taubaté: vendo moto 
CG bolinha ano 82 
– doc.ok – amarela – 
não troco. F: 98807-
1977
Taubaté: vendo moto 
Honda CBR 600 ano 
13 – branca – 41.900 
km – não troco. F: 
99670-3038

Taubaté: vendo PCX 
150 ano 20 – doc.ok 
– azul – pneus novos 
– F:99231-4173
Taubaté: vendo Ti-
tan CG 150EX mix/
flex ano 14 – preta 
– chave reserva. F: 
99167-1888

Taubaté: vendo Hon-
da NC 700 X ABS 
ano 14 –vermelha – 
54.000km. F: 97412-
4338

Ta u b a t é :  v e n d o 
Yamaha Fazer 250 
ano 13 – abaixo ta-
bela. F: 99153-6684

Taubaté: vendo moto 
CG 160 Fan – ano 19 
– flex – transfere dí-
vida – F: 99101-7874

Taubaté: vendo PCX 
150 / DLX ano 17 
– prata – doc.ok.F: 
98187-3084

Taubaté: vendo carro 
Honda Fit EX/S 1.5 
flex 16v – cinza. IPVA 
pg. F: 99167-9695

Ta u b a t é :  v e n d o 
Brasília ano 80 1.6 
– branca F: 99147-
3897

Taubaté: vendo Gol 
G5 ano 10 – preto – 
1.6 – flex – abaixo ta-
bela. F: 99176-1356
Taubaté: vendo Ford 
Ka 1.5 16v flex – 5pts. 
branco – IPVA pg. F: 
99610-8026
Taubaté: vendo Gol 
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pezas de casas, es-
critórios e restauran-
tes. Lavo e passo 
roupas. Trabalho de 
manhã, tarde e noite. 
Feriados e finais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-

nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, teo-
ria musical, sem taxa 
de matrícula. Horá-
rios flexíveis. Valor: 
R$ 110,00. Telefone: 
99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa de entre-
gas rápidas em áreas 
restritas a caminhões 
em SP e grande SP. 
Telefone: (11) 95143-
4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na Eu-
ropa a solução para a 
incrível sensação de 
água na boca quan-
do se depara com 
um bom chocolate. 
Receita dos Alpes 
Suíços para o mais 
refinado paladar! O 
chocolate quente é 
cremoso com alto 
teor de cacau e de 
leite que prococa 
a sensação de um 
sabor incrível e úni-
co. Valor: R$ 19.99 
200gr. Telefone: (12) 
98311-3434

Cruzeiro: Assistência 

em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 
(61) 9355-3511

G u a r a t i n g u e t á : 
Serviços elétr icos 
ao menor custo be-
nefício. Solicite um 
orçamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civi l 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-

liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 

Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de interfo-
nes, iluminação. Ins-
talação de chuveiros 
e ventiladores. Ins-
talação de suportes 
e antenas comuns. 
Telefone: (12) 98136-
3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 

50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de estei-
ra ergométrica! So-
mos uma empresa 
compromissada com 
nossos clientes, es-
tamos oferecendo 
serviços de Manu-
tenção em Elíptico, 
Estação de Muscu-
lação, Bike e esteira 
ergomética a mais de 
12 anos no mercado. 
Telefone: (12) 99703-

5309

Guaratinguetá: Vai 
reformar ou cons-
truir? Engenheiro 
Civil registrado no 
CREA-SP e CREA-
-RJ, desenvolve pro-
jetos e acompanha 
execução de obras 
e reformas em geral. 
Valor: R$ 10.000,00. 
Telefone: (21) 98845-
7132

Pindamonhangaba: 
Gesso Por to Se -
guro! Executamos 
serviços de: Forros, 
Sancas, Dr y wal l , 
molduras, gesso 3D, 
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Taubaté: faço frete e 
carreto para Vale. F: 
99250-1809

Pinda: presto servi-
ço de digitação. F: 
99600-3571

Pinda: presto servi-
ço de eletricista. F: 
98887-6818

Pinda: faço imposto 
de renda. F: 99775-
6073

Pindamonhangaba: 
Mesa/bancada para 
c oz inha ou á rea 
gourmet. Feita sob 
encomenda, em mar-
cenaria conceitua-
da. Ótimo material e 
acabamento. Resis-
tente. Largura 75cm 
comprimento 150cm 
altura79cm. Valor: 
R$ 650,00. Telefone: 
(21) 98377-3095

Ubatuba: Sou repre-
sentante indepen-
dente da Omnilife. 
Empresa Mexicana, 
no Brasil que atua 
no ramo de Nutrição 
com tecnologia mice-
lização. A absorção 
dos nutriente é de 
99%. Alimenta as 
células no tempo de 
5 a 10 minutos. Valor: 
R$ 160,00. Telefone: 
(24) 99327-8597

Guaratinguetá: Pro-
jetos de interiores 
e aprovações em 
geral. Desenvolvi-
mentos de estudos, 
Anteprojetos e pro-
jetos completos de 
ed i f i cações para 
aprovações em ór-
gãos públicos e re-
gularizações. Proje-
tos elaborados com 
a intenção de unir 
estética e funcionali-
dade de acordo com 
os requisitos neces-
sários para cada am-
biente. Telefone: (12) 
98202-9918

Ubatuba: Pet Sitter 
em domicílio! Cuida-
dora de animais em 
domicílio, se você 
vai se ausentar e não 
tem onde deixar seu 
bichinho, não se pre-
ocupe mais. Eu tomo 
conta dele com todo 
carinho no aconche-
go do seu lar. Telefo-
ne: (12) 99745-8751

Caraguatatuba: Te-
nho larga experiên-
cia em instalação 
e manutenção de 
aquecimento solar 
para banho e piscina! 
Estudo propostas! 
Telefone: (19) 99725-
7408
Lorena: Banho e tosa 
Onze Cães. Produ-
tos de qualidade e 
toda atenção que 
seu amiguinho mere-
ce. Agende sua hora. 
Telefone: 3153-2159

Pindamonhangaba: 
Eletricista Residen-
cial! 50.00 a visita. 
Serviços de instala-
ção e manutenção 
elétrica para combi-
nar no local o valor 
do serviço. Telefone: 
(12) 99126-0393

Guaratinguetá: Aten-
dimento domiciliar 
em Psicologia. Resi-
dências, clínicas de 
recuperação, casas 
de repouso, hospi-
tais, escolas e em-
presas. Avaliações, 
laudos, atendimen-
tos, acompanhamen-
tos. Telefone: (12) 
99187-4100

Cruzeiro: Assistên-
c ia e consul tor ia 
em depar tamento 
pessoal! Você que 
é empresário e está 
precisando de orien-
tação para contra-
tar funcionários e 
gerenciar toda par-
te de rotinas, entre 
em contato conosco 
Valores a partir de 
49.90. Telefone: (12) 
98299-2723

Pindamonhangaba: 
Manutenção espe-
cializada em gela-
deira e máquina de 
lavar! Trabalhamos 
com diversas macas. 
Todas as peças utili-
zadas são originais! 
Telefone: (12) 3105-
6481

Caraguatatuba: Lo-
calização de vaza-
mentos, com equipa-
mentos eletrônicos 
de al ta prec isão, 

atendimento, 24 ho-
ras, atendemos todo 
o litoral norte. Telefo-
ne: (12) 98145-8783

Guaratinguetá: Au-
las particulares de 
in fo rmát ica para 
concursos públicos 
e aprendizagem in-
dividual para todas 
as idades. Aprenda 
tudo sobre o Sis-
tema Operacional 
Windows, Pacote MS 
Office, LibreOffice, 
Segurança do Siste-
ma, Internet e muito 
mais! Atendimento a 
domicilio. Telefone: 
(12) 99187-8420

Pindamonhangaba: 
Conserto de compu-
tadores, impressoras 
e celulares de todas 
as marcar. Mais in-
formações, faça o 
contato! Telefone: 
(12) 99218-9096

São Sebastião: Ven-
do lancha proline 19' 
Yamaha 60hp, nave-
gando com carreta 
coletes e documen-
tada. Pronta para 
navegar! Valor: R$ 
16.000,00. Telefone: 
(12) 98143-2394

Aparec ida: Aulas 
particulares de Yoga. 
Quero disponibilizar 
meu serviço para 
quem tirar interesse. 
Morei na Índia e sou 
formado em Yoga. 
30.00 a hora! Telefo-
ne: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: De-
sentupidora Jr servi-
ços. Desentupidora 
de pias, desentupi-
dora de ralos, de-
sentupidora de lava-
tórios, desentupidora 
de vasos sanitários, 
desentupidora caixa 
de expeção. Valor 
R$ 30,00. Telefone: 
(12) 98246-8191

Pindamonhangaba: 
Limpando de tudo! 
Trabalho com limpe-
zas de casas, escri-
tórios e restaurantes. 
Lavo e passo roupas. 
Trabalho de manhã, 
tarde e noite. Fe-
riados e f inais de 
semana! Faça seu 
orçamento. Telefone: 
(12) 99113-7008

São Sebastião: Se-
nhora de 55 anos, 
busca oportunidade 
como cuidadora in-
fantil. Tenho disponi-
bilidade para dormir 
e viajar, nível médio e 
conhecimento de in-
formática. Valor: R$ 
2.000,00. Telefone: 
(13) 99132-6239

Roseira: Venham 
conhecer nossos 
apliques TIC TAC, 
apliques loiro e fran-
jas de alta qualida-
de. Entrega em todo 
o Brasil. Valor: R$ 
80,00 Telefone: (12) 
99200-7139

Pindamonhangaba: 
Ensino de instrumen-
tos populares, conto 
gospel e popular, 
teoria musical, sem 
taxa de matrícula. 
Horários f lexíveis. 
Valor: R$ 110,00. Te-
lefone: 99181-5365

Arapeí: Curso de 
Capelania! CEVI - 
Curso de Capelania 
Evangelica Volun-
tária Interdenomi-
nacional. Levamos 
este curso até sua 
igreja ou venha fazer 
conosco: Telefones: 
(11) 98064-2473 ou 
(11) 2656-3073

Guaratinguetá: An-
tares cargas é uma 
empresa  de  en -
tregas rápidas em 
áreas restritas a ca-
minhões em SP e 
grande SP. Telefone: 
(11) 95143-4451

Pindamonhangaba: 
Fomos buscar na 
Europa a solução 
para a incrível sen-
sação de água na 
boca quando se de-
para com um bom 
chocolate. Receita 
dos Alpes Suíços 
para o mais refinado 
paladar! O chocolate 
quente é cremoso 
com alto teor de ca-
cau e de leite que 
prococa a sensação 
de um sabor incrível 
e único. Valor: R$ 
19.99 200gr. Telefo-
ne: (12) 
98311-3434
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Cruzeiro: Assistência 
em notebook, com-
putador. Restaura-
ção de dados. Insta-
lação de impresso-
ras, redes sem fio e 
cabeadas. Telefone: 
(61) 9355-3511

G u a r a t i n g u e t á : 
Serviços elétr icos 
ao menor custo be-
nefício. Solicite um 
orçamento sem com-
promisso. R$ 60,00. 
Telefone: (12) 99722-
6188

Cunha: Serviço de 
investigação Civi l 
para todos os fins. 
Empresarial, fami-
liar, conjugal, entre 
outras. Provas con-
cretas para todos os 
fins. Telefone: (12) 
988086877

Pindamonhangaba: 
Marido de aluguel! 
Executo qualquer 
serviço de elétrica, 
hidráulica, alvenaria, 
pintura, reforma e 
reparos em geral. 
Telefone: (12) 99631-
0780

São Sebastião: Be-
líssimos trabalhos 
de arte em madeira. 
Totalmente artesa-
nal na Belisa Arte. 
Telefone: (12) 98292-
8476

Pindamonhangaba: 
Instalação e manu-
tenção de elétrica! 
Instalação e manu-
tenção residencial. 
Instalação de interfo-
nes, iluminação. Ins-
talação de chuveiros 
e ventiladores. Ins-
talação de suportes 
e antenas comuns. 
Telefone: (12) 98136-
3156

Guaratinguetá: For-
matação de com-
pleta! Sem backup 
40.00. Com backup 
50.00. Incluso todos 
os drives, pacote of-
fice, antivírus, goo-
gle chrome, sistema 
operacional a esco-
lha do cliente. Telefo-
ne: (12) 99162-4870

Cachoeira Paulista: 
Conserto de estei-
ra ergométrica! So-
mos uma empresa 
compromissada com 
nossos clientes, es-
tamos oferecendo 
serviços de Manu-
tenção em Elíptico, 
Estação de Muscu-
lação, Bike e esteira 
ergomética a mais de 
12 anos no mercado. 
Telefone: (12) 99703-
5309

Guaratinguetá: Vai 
reformar ou cons-
truir? Engenheiro 
Civil registrado no 
CREA-SP e CREA-
-RJ, desenvolve pro-
jetos e acompanha 
execução de obras 
e reformas em geral. 
Valor: R$ 10.000,00. 
Telefone: (21) 98845-
7132

Pindamonhangaba: 
Gesso Por to Se -
guro! Executamos 
serviços de: Forros, 
Sancas, Dr y wal l , 
molduras, gesso 3D, 
paredes e divisórias, 
reves t imento  em 
gesso liso, reparos 
em geral, iluminação 
decorativa. Telefone: 
(12) 98208-7161

Cruzeiro: Mão de 
obra para execução, 
construção, refor-
mas e manutenção 
residencial. Realizo 
serviços de pedreiro, 
carpinteiro de telha-
do, forros de pvc e 
madeira, encanador 
de baixa pressão. 
Com 10 anos de ex-
periência e garantia 
de satisfação. Tele-
fone: (12) 996302085

São Sebastião: En-
fermeira padrão, for-
mada desde 2009, 
com experiência em 
Home Care, inter-
nação, assistência 
em geral e supervi-
são de enfermagem. 
Disponibilidade para 
moradia em São Se-
bastião e Região. 
Valor: R$ 3.000,00. 
Telefone: (11) 98689-
2174

Ilhabela: Apostilas 
bolos de sucesso! 
Meu kit de aposti-
las é focado em um 
processo simples de 

aprendizagem, pois 
através de receitas 
completas, com todo 
o passo a passo, di-
cas especiais, mais 
meu suporte indivi-
dual para tirar todas 
as dúvidas. Valor: R$ 
97.10. Telefone: (12) 
99110-4214

Guaratinguetá: Aulas 
de inglês online! Com 
uma abordagem leve 
e por assuntos, bus-
co auxiliar o aluno em 
direção dos seus ob-
jetivos, como inglês 
para negócios, con-
versação, gramática 
e afins. Apresento 
métodos de memo-
rização de frases e 
expressões, assim 
como t rechos de 
músicas. Valor R$: 
50.00. Telefone: (83) 
98123-3330

Ilhabela: Mergulho na 
Ilha de Búzios! São 2 
incríveis mergulhos, 
passeio de barco, 2 
cilindros para dois 
mergulhos com las-
tro. Lanche a bordo 
incluindo, água suco, 
refrigerante, frutas, 
sanduíche natural, 
cachorro quente, tor-
ta salgada, bolo e 
bolachas. Valor por 
pessoa R$ 350,00. 
Telefone: (12) 98830-
7958

Guaratinguetá: Te-
mos o prazer de 
atender você caro 
cliente, com serviços 
de: Cerimonialista, 
Houster/Recepcio-
nista, Segurança, 
sistema de Rádio 
Comunicação, Fil-
magem, Telão, etc. 
Telefone: (12) 99204-
3818 ou (12) 98704-
7118

Caraguatatuba: Ven-
do filhotes de Golden 
Retriver, vermifuga-
dos e com a primei-
ra dose da vacina 
impor tada. Nasci-
dos dia 05/01/2020. 
Valor: R$ 1.800,00. 
Telefone: (12) 97401-
1743

Guaratinguetá: As-
sistência de máquina 
de lavar e geladeira, 
todas as marcas e 
modelos. Telefone: 
(12) 98133-7373 ou 
(12) 3105-1801

Ilhabela: Conserta-
mos fogão industrial. 
Todas as marcas e 
modelos. Realiza-
mos limpeza e hi-
gienização de coifas 
e dutos. Instalação, 
manutenção e re-
paros para gás ca-
nalizados. Atende-
mos restaurantes, 
escolas, hotel, pou-
sada, condomínio, 
residenciais e outros. 
Telefone:
(12) 98191-6786

Vagas de Empregos
Pindamonhangaba: 
Salão de beleza con-
trata cabeleireiras. 
Interessados enviar 
currículo para e-mail: 
rhcontratasalao@
hotmail.com

Roseira: Precisa-se 
de eletricista de ca-
minhão. Escala de 
trabalho de segunda 
a sexta com salário 
de R$ 1.740,00 mais 
comissão de 8% Bru-
to. Benefícios: Vale 
Transporte, Vale Re-
feição, Assistência 
médica e Odontoló-
gica. Vaga registra-
da CLT para início 
imediato. Telefone: 
(11) 93720-1654
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Taubaté: vendo casa 
c/3 dorms., 297m2 – 
Cond. Green Park. F: 
98153-0617

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms., piso frio, 
garagem coberta – 
Jdim Gurilândia. F: 
34111-1000

Taubaté: vendo casa 
c/3 dorms., 4 banhs., 
garagem p/2 carros. 
Cond. Ouro Ville. F: 
99155-6919

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms., 1 ste, 
pisc ina, armár ios 
embutidos. Centro. 
F: 99159-0216

Taubaté: vendo casa 
c/2 dorms. c/ste, coz.
americana. Aceita 
f inanciamento. F: 
98155-1064
Pinda: vendo casa 
c/68m2 AC, 2 dor-
ms.,2 banhs. ga-
ragem p/2 carros, 
portão automático 
– B° Vila Rica. F: 
99235-7231

Pinda: vendo terreno  
10x27 – Goiabal. F: 
99140-6828

Pinda: vendo terreno 
10x50 – Aceito carro 
e moto como parte 
de pagamento. Goia-
bal. F: 98806-3961

Pinda: vendo casa 
c/1 dorm., garagem, 
estrutura para sobra-
do. B° ViLa Rica. F: 
99664-4728

Pinda: Vendo casa 
c/2dorms., 2 banhs., 
garagem p/3 carros. 
F: 99623-7707

Pinda: vendo terreno 
1.000m2. Borba. F: 
3426-1098

Pinda: vendo casa 
c/2dorms., garagem. 
Tr iangulo. F: (11) 
94921-5523

Pinda: vendo cháca-
ra  c/7.000m2. Aceito 
carro, moto camione-
te como parte de pa-
gamento. Lago Azul. 
F: 99623-7707

Pinda: vendo apar-
tamento em Campos 
do Jordão/Vila Matil-
de. F: 9125-5537

Pinda: vendo ou tro-
co casa B° dos An-
dradas, reformada, 
com casa de maior 
valor. F: 99104-4884
 
Pinda: vendo terreno 
273m2 – B° Alto do 
Cardoso. F: 99174-
6850

Pinda: vendo 2 ca-
sas mesmo terreno, 
Moreira César. F: 
99760-8727

Pinda: alugo quarto 
com agua e luz in-
cluso. F: 99653-5473

Pinda: vendo casa B° 
do Bosque. F: 99121-
3712

Pinda: alugo kitnet. 
F: 99138-7192

Pinda: alugo casa. F: 
99204-5626

Pinda: troco casa por 
chácara na roça. F: 
99121-3712

Pinda: vendo ou alu-
go apartamento. F: 
99702-6375

Pinda: alugo ponto 
comercial .F: 98272-
8101

Ubatuba: alugo casa 
Praia Pereque Açu. 
F: 99173-5058

Pinda: vendo chá-
cara , prox. ao B° 
Piracuama com casa 
e edícula. F: 99646-
6374

S.José: vendo casa 
c /3dorms., 1 ste, 
garagem 2 carros, 
ótima localização. 
94m2 AC. F: 99230-
0570

S.José: vendo sobra-
do c/5dorms., área 
gourmet, Res. Flora-
da da Serra. F: 
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S.José: vendo chá-
cara c/2150m2, 2 
dorms., 1 ste, área 
gourmet coberta. F: 
3307-3432

S.José: vendo gal-
pão c/130m2  com 
estrutura e telhado 
novos. Jardim Nova 
Detroit. F: 99611-
3126

S.José: vendo casa 
c/3dorms., 3 banhs., 
Cond. Bosque dos 
Eucaliptos. F: 98148-
1016

S.José: vendo casa 
comercial c/3dorms., 
Jdim São Dimas. F: 
3904-3939

S.José: vendo casa 
c/4dorms., 3 banhs., 
2 vagas garagem. 
Jdim Mariana II. F: 
3929-6050

S.José: vendo casa 
c/2dorms., coz.plane-
jada. F: 98139-1648
S.José: vendo casa 
c/2 dorms., Cond. 
Jdim Colonia l .  F: 
98148-1016

Roseira: Vendo ter-
reno em Roseira ve-
lha, no bairro Nossa 
Senhora da Piedade, 
7x20. Imperdível! Va-
lor: R$ 70.000,00. 
Telefone: (12) 3646-
2288

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento pró-
ximo à Aeronáutica, 2 
quartos sendo 1 suí-
te, varanda Gourmet, 
área de laser. Valor: 
R$ 350mil Telefone: 
99156-9136

Piquete: Vendo sítio 
em Piquete, com 32 
alqueires, floresta na-
tiva, água cristalina, 
com várias nascentes 
(cachoeira dentro). 
Casa para residência 
com 2 quartos. Lago 

de 1.000m² com sis-
tema de drenagem. 
Lago ornamental. 
Documentação Ok. 
Vasto pomar de fru-
tas. Valor: R$
480.000,00 Telefo-
ne: (12) 99764-7239

Potim: Vendo ampla 
chácara, com 3 suí-
tes, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
churrasqueira, pisci-
na e lago. Valor: R$ 
700.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Ubatuba: Terreno 
plano, pronto para 
construção junto à 
mata Atlântica, em 
condomínio. Clube 
c om quadras de 
espor te, salão de 
festas, salão de jo-
gos, salão de ginás-
tica ao ar livre, trilha 
para caminhada, 
riacho e lago. Valor: 
230.000,00. Telefo-
ne: (12) 98101-9001 

Roseira: Vendo casa 

no centro. Andar su-
perior com 1 suíte, 2 
dormitórios, banhei-
ro, sala de tv, todos 
os quartos com ar 
condicionado! Tér-
reo, cozinha, sala 
de estar, escritório, 
banheiro, lavande-
ria, toda varanda-
da, churrasqueira, 
piscina, garagem 
para 6 carros, e in-
dependência para 
empregada. Valor: 
750.000,00. Telefo-
ne: (12) 3646-2288

Pindamonhangaba: 
Casa a venda no 
Loteamento Resi-
dencial Carangola! 
Imóvel com 244m² 
de área construída, 
contendo 4 dormi-
tórios (sendo 2 suí-
tes, sala de estar, 
sala de TV, sala ín-
tima, 3 banheiros, 
escritório, Cozinha, 
despensa, 2 áreas 
de serviço, jardim, 
quintal, garagem 
para 6 carros. Valor: 
R$ 400.000,00. Te-
lefone: (12) 98258-
1939

Lavrinhas: Vendo lo-
tes à 260km de São 
Paulo, à par tir de 
1.200m² por apenas 
R$100/m². Área de 
expansão urbana, 
com escritura, do-
cumentação em dia. 
Telefone: (12) 99232-
4089

Guaratinguetá: Ven-
do apartamento em 
Guaratinguetá, com 
2 dormitórios (1 com 
armário planejado), 
2 banheiros, sala na 
medida de 4,5x7,5, 
cozinha com armá-
rios, área de serviço, 
1vg coberta. Valor: 
R$ 255.000,00. Te-
lefone: (12) 98148-
2626

Roseira: Vendo linda 
chácara em Roseira, 
com piscina, campo 
de futebol, pomar, 
tanque para peixes, 
churrasqueira, fogão 
a lenha. Telefone: 
(12) 98278-2633

Imóveis para alugar 
Caraguatatuba: Ca-
sas para temporada 
e finais de semana, 
com ótimos preços 
para o pacote de ano 
novo. Não fique sem 
curtir a praia, ainda 
dá tempo, reserve 
já a sua! Valor: R$ 
2.600,00. Telefone: 
(12) 99763-0693

Pindamonhangaba: 
Diferencial em belís-
sima casa! Armários 
de madeira. A sala 
acomoda 2 ambien-
tes com uma delicio-
sa lareira, além da 
graça de um jardim 
de inverno. Locali-
zação privilegiada, 
com 3 suítes, quintal 
espaçoso e ainda 4 
vagas cobertas de 
garagem. Valor R$ 
3.000,00. Telefone: 
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo! 
Quar tos  amp los , 
com banheiro e TV, 
camas box confor-
táveis, recepção e 

sala de TV. Diárias a 
partir de 80,00 indi-
vidual e 160,00 casal 
com direito a café da 
manhã! Faça a sua 
reserva! Telefone: 
(12) 3646-2304

São Sebastião: Alugo 
casa em condomínio 
fechado na praia do 
Juquei. Condomínio 
conta com equipe de 
segurança, câmeras. 
Casa com 2 quartos, 
3 banheiros, 2 vagas 
na garagem. Valor: 
R$ 2.800,00. Telefo-
ne: (12) 99667-0766

Guaratinguetá: Alu-
ga-se Bela Fazenda 
Histórica com Ca-
sarão do século 19 
restaurado em estilo 
Suíço com aquedu-
to e roda d'agua gi-
gante no interior da 
construção. 5 amplas 
suítes com ar condi-
cionado e ventilador 
de teto, aquecedor, 
grande piscina com 
cozinha caipira e 
anexo com fogão a 
lenha, forno e chur-

rasqueira, cozinha 
ampla no casarão, 
sala de jantar com 
mesa de 18 lugares 
e 3 amplas sala de 
estar e wi-fi. Valor: 
R$ 3.500,00. Telefo-
ne: (12) 99622-3094

Piquete: Somos uma 
Fazenda histór ica 
da época do Café, 
à disposição para a 
realização de even-
tos de médio e gran-
de por te, ou seja, 
recebemos grupos 
apenas acima de 30 
pessoas, tanto para 
passar o dia quanto 
para eventos com 
hospedagem! Tele-
fone: (12) 3156-3171

Cunha:  A luga -se 
casa em chácara 
para temporadas, 
próximo à estrada 
Cunha-SP. Capaci-
dade para 10 pes-
soas, em 2 quartos, 
2 beliches em casa, 
1 quar to com suí-
te. Piscina, campo, 
mesa de ping-pong, 
piscina natural no 

rio e muita beleza 
e ar puro. Valor: R$ 
500,00. Telefone: 
(12) 99613-0145

Guaratinguetá: Alugo 
ponto comercial, sa-
lão de 80m, 2 banhei-
ros, cozinha de 20m; 
área de luz 10m, de-
pósito de 10m. Valor 
2.500,00 Telefone: 
(12) 98123-8292

Cachoeira Paulis-
ta: Pousada Canção 
Nova, oferece hospe-
dagem com conforto, 
tranquilidade e qua-
lidade. Localização 
privilegiada. Telefo-
ne: (12) 2102-0704

Pindamonhangaba: 
Apartamento de co-
ber tura duplex no 
c en t ro .  A lém da 
ótima localização, 
conta com vista para 
Serra da Mantiquei-
ra. Composto por 4 
quartos, com armário 
embutido, sendo 3 
suítes, 5 banheiros, 
cozinha, ampla la-

vanderia, mezanino, 
2 vagas na garagem, 
sala para 2 ambien-
tes. Valor: 2.800,00. 
Telefone: (12) 98840-
8172

Guaratinguetá: Alu-
go apartamento no 
Beira Rio I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de 
serviço. Garagem 
para 1 carro. Telefo-
ne: 99676-2284

Cunha: Pousada Si-
riema. Instalações 
modernas, possuin-
do 5 suítes equipa-
das com TV, frigobar 
e wi-fi. Telefone: (12) 
997158337

Guaratinguetá: Alu-
ga-se apar tamen-
to no Jardim Rony, 
1.200 + Condomí-
nio. Telefone: 99748-
8386

Aparecida: Pousadas 
perto do Santuário 
Nacional. Ambiente 


