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Recuperação do turismo regional
em meio à crise é foco de debates de
prefeitos no Invest Guaratinguetá
Futura gestora do Aeroporto Edu Chaves também é destaque, evento reuniu autoridades, agências e lideranças
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A alavanca do turismo regional passa pela retomada
das romarias a Aparecida e
do início das operações do
Aeroporto Edu Chaves, em Guaratinguetá. Esses foram alguns
dos destaques abordados no
Invest Guará 2021, evento que
abordou os planos para o setor,
na última quinta-feira (11).
Com números expressivos
antes da pandemia, a região do
Vale da Fé dava indícios de se
tornar autossustentável para
o desenvolvimento do setor na
região, mas a pandemia freou
uma crescente consecutiva.
No Invest Guará deste ano,
as autoridades discutiram e
apresentaram propostas para
recuperar a área turística a
partir de 2022.
Os prefeitos de Guarátinguetá, Marcus Soliva (PSC); Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira
‘Piriquito’ (Podemos); Cachoeira Paulista, Antônio Mineiro
(MDB); Silveiras, Guilherme
Carvalho (PSDB) e São José
do Barreiro, Alexandre Braga
(PSDB) apresentaram pontos a
serem discutidos para unificar
as propostas para fomentação
do turismo regional. O evento
ainda teve a presença do presidente da Voa SP, empresa que
arrematou o Aeroporto Edu
Chaves, Marcel Gomes.
Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Gestão de
Convênios, Rodrigo Muassab,

as etapas de elaboração das
ações práticas no aeroporto
começam já em 2022. “O
cronograma de ações e investimentos serão feitos. Nós precisamos construir um terminal
de passageiros para dar início
a operação”.
O presidente da VOA SP
citou que o aeroporto tem boa
estrutura para receber voos
comerciais, mas precisa de um
terminal de passageiros com
estrutura boa para receber as
companhias aéreas e a demanda de viagens. Os investimentos
começam no ano que vem, de
acordo com as autoridades.
O foco inicial são as viagens
com destino aos santuários de
Aparecida, Frei Galvão, Canção
Nova em Cachoeira Paulista e
Renovação Carismática Católica
em Canas, que compõem o Circuito da Fé. Oficialmente, não há
nada confirmando a instalação
de uma companhia aérea com
operações no município, mas
extraoficialmente, membros
do Executivo informaram que
a Azul tem interesse em operar
na região.
Representantes do Desenvolve São Paulo, através do
superintendente Mauro Miranda, Investe São Paulo com
os representantes Rafael Rubim e Eduardo Madeira, e do
Sebrae com Ariane Canelas
também estivaram presentes.
O Sebrae pode auxiliar micros
e pequenos empreendedores
interessados em expandir ou
iniciar as atividades do turístico local.

Com um contrário isolado,
exoneração de comissionados
passa pela Câmara de Lorena
Projetos focam o desenvolvimento de
produtos que beneficiem a sociedade
Rafaela Lourenço
Lorena

A Câmara de Lorena aprovou
o projeto de resolução da mesa
administrativa que deve exonerar 12 assessores parlamentares na próxima terça-feira (16).
A medida discutida em plenário
atende apontamentos do Tribunal de Contas pelo excesso de
servidores em comissão.
Aprovado por 13 votos
contra um do vereador Elcio
Vieira Junior, o Elcinho (PSB),
o projeto busca equiparar a
quantidade de funcionários
comissionados a de concursados, já que o excesso de cargos
sem concurso está entre as
justificativas de rejeições de
contas de ex-presidentes como
em 2014, 2016, 2017 e 2018.
No comparativo, atualmente
são quarenta trabalhadores
concursados e 57 de confiança.
A ação, que completa outro
projeto de resolução aprovado
em abril exigindo a escolaridade em nível superior para
ser contratado na Câmara,
foi defendida pelo presidente
Fábio Longuinho (PSD), durante a sessão, após Elcinho se
posicionar contrário as exonerações. “Ratifico o parecer que
a promotora (de Justiça) emitiu
neste caso pela manutenção

dos cargos, até porquê já teve
uma grande redução, de 119 lá
atrás em 2010 para 57”, salientou o parlamentar ao defender
seu voto isolado.
Também na tribuna, o presidente refrescou a memória dos
presentes no plenário, de internautas e ouvintes que acompanhavam a sessão, de que no
início desta legislatura, Elcinho
foi o “principal motivador de
um projeto” que permitiria apenas um assessor por vereador,
ou seja, ainda mais demissões.
“O senhor mudou então de
opinião ao longo desses dez
meses de nossa legislatura”
frisou, ao destacar que a atual
gestão acompanha o Tribunal e
que pretende ter as respectivas
contas aprovadas, o oposto de
seus antecessores.
O efeito das demissões será
a partir do próximo dia 16 e,
consequentemente, servidores
serão remanejados para suprir
a demanda de trabalhos.
Atualmente os gastos com
a folha de pagamentos giram
em torno de 64,5%, e com a
redução dos 12 comissionados
será possível uma reforma
administrativa para o próximo
ano, reajustando salários como
de motoristas e auxiliares de
limpeza em até 70%. O concurso ainda é analisado, mas deve
ser aberto entre 2022 e 2023.
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Soliva fala no Invest Guará acompanhado dos prefeitos Guilherme Carvalho, Piriquito, Mineiro e Lê Braga

Pinda
investe em
Ponto Rural
para facilitar
produtores
Bruna Silva
Pindamonhangaba

Buscando expandir a
assistência aos produtores
rurais, Pindamonhangaba
investiu na primeira unidade do Ponto Rural do município, no Ribeirão Grande.
No espaço deve ocorrer
capacitações, além de emissão de guias e abertura de
MEI (Microempreendedor
Individual).
Segundo a gestão, o programa possibilita serviços
para o desenvolvimento do
setor rural e certificação
da propriedade junto ao
Incra (Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária). O local deve
funcionar ainda como um
facilitador em ações ao
produtor rural, como abertura e certificado de MEI,
capacitações em conjunto
com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas),
emissão de guias, cartão
CNPJ e também orientação
sobre os serviços do Banco
do Povo.
O programa deve facilitar
as condições e orientações
de licenciamento e regularização, além de incentivar
as ações dos programas
ambientais do município,
como incentivo ao aumento
da arborização da região e
doação de mudas. A administração vislumbra ainda
fortalecimento do setor
cultural e do ecoturismo
através da ação.
O “Ponto Rural” está localizado à estrada Jesus
Antônio de Miranda, nº
17.000, em Ribeirão Grande, e atenderá todas as
terças-feiras, das 8h às 12h.
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Cruzeiro investe quase R$ 500 mil em
modernização de creche e cozinha piloto
Conclusão de reformas é prevista para o início de 2022; obras atendem Vila Romana e Washington Beleza
Fotos: Reprodução PMC

Lucas Barbosa
Cruzeiro

O prefeito Thales Gabriel (esq.) visita obra de creche na Vila Romana

Com foco na economia, Caraguá
cadastra pescadores artesanais,
maricultores e produtores rurais
Bruna Silva
Caraguatatuba

Em ação que tenta fomentar a economia pesqueira
local, a Prefeitura de Caraguatatuba realiza até o fim
deste mês o cadastramento
de pescadores artesanais,
maricultores e produtores
rurais. O objetivo é atualizar o cadastro e construir
ponte de fortalecimento
econômico através de fornecedores e comerciantes.
De acordo com a secretaria do Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca de Caraguatatiba, a identificação
das pessoas que desempenham essas atividades
é importante para que a
cidade elabore políticas
públicas e defina estratégias para alavancar o setor.
O levantamento de dados é feito por meio de
um questionário que busca identificar todos que
estejam aptos e desejam
fornecer os produtos a res-

taurantes, hotéis e bares,
possibilitando o elo entre
quem produz e quem vende
ou consome os produtos
dentro do município.
A atividade da pasta prevê também o cadastramento dos comerciantes
que desejam receber os
produtos locais, gerando
renda para os envolvidos.
Há ainda a avaliação da
criação de um selo de
produtos e pescados para
fortalecimento do comércio municipal.
Os pecadores e maricultores de Caraguatatuba devem se cadastrar no link https://tinyurl.com/4cve8484
e os produtores no https://
tinyurl.com/t2crw4zx até o
próximo dia 30.
Em caso de dúvidas os
interessados podem ligar
para o telefone (12) 38972530 ou comparecer na secretaria do Meio Ambiente,
Agricultura, que fica à rua
Santos Dumont, nº 502, no
Centro.

Com um investimento de
R$ 467 mil, a Prefeitura de
Cruzeiro iniciou na última
sexta-feira (5) as reformas
da creche do bairro Vila
Romana e da Cozinha Piloto,
onde é preparada a merenda
de mais de dois mil alunos
da rede municipal de ensino. Além de adequações
estruturais, os prédios receberão mais proteção contra
incêndios e melhorias na
acessibilidade a portadores
de necessidades especiais.
Em nota publicada no site
oficial da Prefeitura, na última segunda-feira (8), a atual
gestão municipal, comandada pelo prefeito Thales

Gabriel Fonseca (PSD), anunciou as obras de modernização dos imóveis que abrigam
a creche Padre Hamilton
Guedes Ramos, no Vila Romana, e a Cozinha Piloto Olga de
Almeida Lage, no bairro Vila
Washington Beleza.
Responsável pelo atendimento de cerca de duzentas
crianças de 0 a 3 anos, a
creche Padre Hamilton será
reformada através de um
investimento municipal de
R$ 148 mil. Segundo a secretaria de Obras e Serviços
Públicos, a unidade receberá
novas mobílias, instalação
de sistema de gás encanado, pintura, implantação
de novos equipamentos de
prevenção e combate a incêndios e adequações no piso
que facilitem a acessibilidade

a portadores de necessidades especiais. A expectativa
municipal é que a obra seja
concluída até 14 de janeiro
do ano que vem.
A reforma da Cozinha Piloto, viabilizada através de
um investimento municipal
de R$ 318 mil, consistirá na
modernização do sistema sanitário do prédio, melhorias
nas áreas de recebimento de
alimentos e de preparação
das refeições e a adequação
do layout da padaria e do
estoque de mantimentos.
A previsão do Executivo é
que o serviço seja finalizado
até 5 de fevereiro de 2022.
“As obras estão a todo vapor
e vão trazer mais qualidade
nos atendimentos realizados
por nossa querida creche,
que atende as famílias da

Região Leste da cidade, e
nossa Cozinha Piloto, que
prepara as merendas para
os alunos das escolas da rede
municipal. Nosso trabalho
para garantir melhorias à
nossa população não para”,
destacou o prefeito.
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com piscina, campo
de futebol, pomar,
tanque para peixes,
churrasqueira, fogão
a lenha. Telefone:
(12) 98278-2633

Imóveis à Venda
Roseira: Vendo terreno em Roseira velha, no bairro Nossa
Senhora da Piedade,
7x20. Imperdível! Valor: R$ 70.000,00.
Telefone: (12) 36462288
Guaratinguetá: Vendo apartamento próximo à Aeronáutica,
2 quartos sendo 1
suíte, varanda Gourmet, área de laser.
Valor: R$ 350mil Telefone: 99156-9136
Piquete: Vendo sítio
em Piquete, com 32
alqueires, floresta
nativa, água cristalina, com várias
nascentes (cachoeira dentro). Casa
para residência com
2 quartos. Lago de
1.000m² com sistema de drenagem.
Lago ornamental.
Documentação Ok.
Vasto pomar de frutas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: (12) 99764-7239
Potim: Vendo ampla
chácara, com 3 suítes, sala, cozinha,
banheiro, garagem,
churrasqueira, piscina e lago. Valor: R$
700.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Ubatuba: Ter reno
plano, pronto para
construção junto à
mata Atlântica, em
condomínio. Clube
com quadras de
espor te, salão de
festas, salão de jogos, salão de ginástica ao ar livre, trilha
para caminhada,
riacho e lago. Valor:
230.000,00. Telefone: (12) 98101-9001
Roseira: Vendo casa

no centro. Andar superior com 1 suíte, 2
dormitórios, banheiro, sala de tv, todos
os quartos com ar
condicionado! Térreo, cozinha, sala
de estar, escritório,
banheiro, lavanderia, toda varandada, churrasqueira,
p i s c i n a, g a r a g e m
para 6 carros, e independência para
empregada. Valor:
750.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Pindamonhangaba:
Casa a venda no
Loteamento Resi dencial Carangola!
Imóvel com 244m²
de área construída,
contendo 4 dormitórios (sendo 2 suítes,
sala de estar, sala
de TV, sala íntima,
3 banheiros, escritório, Cozinha, despensa, 2 áreas de
serviço, jardim, quintal, garagem para
6 carros. Valor: R$
400.000,00. Telefone: (12) 98258-1939
Lavrinhas: Vendo lotes à 260km de São
Paulo, à par tir de
1.200m² por apenas
R$100/m². Área de
expansão urbana,
com escritura, documentação em dia.
Telefone: (12) 992324089
Guaratinguetá: Vendo apartamento em
Guaratinguetá, com
2 dormitórios (1 com
armário planejado),
2 banheiros, sala na
medida de 4,5x7,5,
cozinha com armários, área de serviço,
1vg coberta. Valor:
R$ 255.000,00. Telefone: (12) 981482626
Roseira: Vendo linda
chácara em Roseira,

Ubatuba: Linda casa
a venda no bairro
Umuarama. Semi-nova com piscina,
13 0 m ², c ontendo:
sala, copa, cozinha
planejada, 3 quartos (sendo 1 suíte),
1 banheiro social,
lavanderia, área com
churrasqueira. Estacionamento para
3 veículos. Valor R$
700.000,00. Telefone: (11) 94830-7438
Pindamonhangaba:
Im óve l abai xo d o
valor de mercado,
muito bem loc ali zado. Contendo 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
área de ser viço e
garagem. Não aceita
troca. Financiamento
só com a carta de
crédito da Caixa já
aprovada. Valor: R$
195.000,00. Telefone: (12) 99106-6974

Imóveis para alugar
Caraguatatuba: Casas para temporada
e finais de semana,
com ótimos preços
para o pacote de ano
novo. Não fique sem
curtir a praia, ainda
dá tempo, reser ve
já a sua! Valor: R$
2.600,00. Telefone:
(12) 99763-0693
Pindamonhangaba:
Diferencial em belíssima casa! Armários
de madeira. A sala
acomoda 2 ambientes com uma deliciosa lareira, além da
graça de um jardim
de inverno. Localização 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 amplos,
com banheiro e TV,
camas box confortáveis, recepção e
sala de TV. Diárias a
partir de 80,00 individual e 160,00 casal
com direito a café da
manhã! Faça a sua
Potim: Vendo ou tro- reser va! Telefone:
co casa no bairro (12) 3646-2304
cidade nova. Com 1
quarto, sala, cozinha,
banheiro. Aceito car- São Sebastião: Alugo
ro. Aceito proposta. casa em condomínio
Documentado! Valor: fechado na praia do
R$ 150.000,00. Te- Juquei. Condomínio
lefone: (12) 99677- conta com equipe de
9611
segurança, câmeras.
Casa com 2 quartos,
3 banheiros, 2 vagas
Roseira: Vende-se na garagem. Valor:
casa no Centro, com R$ 2.800,00. Telefo2 dormitórios, sala, ne: (12) 99667-0766
cozinha, banheiro e
garagem! Valor: R$
130.000,00. Telefo- Guaratinguetá: Alune: (12) 3646-2288
ga-se Bela Fazenda
Histórica com Casarão do século 19
São Sebastião: Ven- restaurado em estilo
do terreno com área Suíço com aquedude 250m², com água to e roda d'agua gie energia elétrica gante no interior da
instalada da rua, es- construção. 5 amplas
critura definitiva que suítes com ar condipossibilita o finan- cionado e ventilador
ciamento do imóvel de teto, aquecedor,
por instituições fi- grande piscina com
nanceiras. Valor: R$ c ozinha c aipira e
70.000,00. Telefone: anexo com fogão a
(12) 99145-3616
lenha, forno e churrasqueira, 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. Telefone: (12) 99622-3094
Piquete: Somos uma
Fazenda histórica
da época do Café,
à disposição para a
realização de eventos de médio e grande por te, ou seja,
recebemos grupos
apenas acima de 30
pessoas, tanto para
passar o dia quanto
para eventos com
hospedagem! Telefone: (12) 3156-3171
Cunha: A luga - se
c as a em c hác ar a
para temporadas,
próximo à estrada
Cunha-SP. Capacidade para 10 pessoas, em 2 quartos,
2 beliches em casa,
1 quar to com suíte. Piscina, campo,
mesa de ping-pong,
piscina natural no
rio e muita beleza
e ar puro. Valor: R$
5 0 0,0 0. Telefone:
(12) 99613-0145
Guaratinguetá: Alugo
ponto comercial, salão de 80m, 2 banheiros, cozinha de 20m;
área de luz 10m, depósito de 10m. Valor
2.500,00 Telefone:
(12) 98123-8292
Cachoeira Paulista: Pousada Canção
Nova, oferece hospedagem com conforto,
tranquilidade e qualidade. Localização
privilegiada. Telefone: (12) 2102-0704
Pindamonhangaba:
Apartamento de cober tura duplex no
centro. Além da
ótima localização,
conta com vista para
Serra da Mantiqueira. Composto por 4
quartos, com armário
embutido, sendo 3
suítes, 5 banheiros,
cozinha, ampla lavanderia, mezanino,
2 vagas na garagem,
sala para 2 ambientes. Valor: 2.800,00.
Telefone: (12) 988408172
Guaratinguetá: Alugo apartamento no
Beira Rio I, 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro e área de
ser viço. Garagem
para 1 carro. Telefone: 99676-2284
Cunha: Pousada Siriema. Instalações
modernas, possuindo 5 suítes equipadas com TV, frigobar
e wi-fi. Telefone: (12)
997158337
Guaratinguetá: Aluga-se apar tamento no Jardim Rony,
1.200 + Condomínio. Telefone: 997488386
Aparecida: Pousadas
perto do Santuário
Nacional. Ambiente
familiar e tranquilo
para você e sua família descansar. À
20 0m da primeira
capela da Cidade.
Telefone: (12) 997821892
Guaratinguetá: Aluga-se casa, com
um quarto, cozinha,
banheiro, área de
serviço. Próximo ao
centro, supermercado, padaria. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(11) 98321-6852
Cunha: Venha desfrutar de muita paz
e tranquilidade curtindo um friozinho.
Casa simples, tipo
rancho, com fogão
a lenha, lareira, tv,
freezer, quarto para
casal. Telefone: (12)
3111-2304
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(12) 99218-9096

Taubaté: faço frete e Onze Cães. Producarreto para Vale. F: tos de qualidade e
99250-1809
toda atenção que seu
amiguinho merece.
Agende sua hora.
Pinda: presto servi- Telefone: 3153-2159
ço de digitação. F:
99600-3571
Pindamonhangaba:
Eletricista ResidenPinda: presto servi- cial! 50.00 a visita.
ço de eletricista. F: Serviços de instala98887-6818
ção e manutenção
elétrica para combinar no local o valor
Pinda: faço imposto do serviço. Telefone:
de renda. F: 99775- (12) 99126-0393
6073
Pindamonhangaba:
Mesa/bancada para
cozinha ou área
gourmet. Feita sob
encomenda, em marcenaria conceituada. Ótimo material e
acabamento. Resistente. Largura 75cm
comprimento 150cm
altura79cm. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(21) 98377-3095

Guaratinguetá: Atendimento domiciliar
em Psicologia. Residências, clínicas de
recuperação, casas
de repouso, hospitais, escolas e empresas. Avaliações,
laudos, atendimentos, acompanhamentos. Telefone: (12)
99187-4100
Cruzeiro: Assistência
e consultoria em departamento pessoal!
Você que é empresário e está precisando
de orientação para
contratar funcionários e gerenciar toda
parte de rotinas, entre em contato conosco Valores a partir de 49.90. Telefone:
(12) 98299-2723

Ubatuba: Sou representante independente da Omnilife.
Empresa Mexicana,
no Brasil que atua
no ramo de Nutrição
com tecnologia micelização. A absorção
dos nutriente é de
9 9%. A limenta as
células no tempo de
5 a 10 minutos. Valor:
R$ 160,00. Telefone:
(24) 99327-8597
Pindamonhangaba:
Manutenção especializada em gelaGuaratinguetá: Pro- deira e máquina de
jetos de interiores e lavar! Trabalhamos
aprovações em geral. com diversas macas.
Desenvolvimentos Todas as peças utilide estudos, Antepro- zadas são originais!
jetos e projetos com- Telefone: (12) 3105pletos de edificações 6481
para aprovações em
órgãos públicos e
regularizações. Pro- Caraguatatuba: Lojetos elaborados com calização de vazaa intenção de unir mentos, com equipaestética e funcionali- mentos eletrônicos
dade de acordo com d e a l t a p r e c i s ã o,
os requisitos neces- atendimento, 24 hosários para cada am- ras, atendemos todo
biente. Telefone: (12) o litoral norte. Telefo98202-9918
ne: (12) 98145-8783
Ubatuba: Pet Sitter
em domicílio! Cuidadora de animais em
domicílio, se você
vai se ausentar e não
tem onde deixar seu
bichinho, não se preocupe mais. Eu tomo
conta dele com todo
carinho no aconchego do seu lar. Telefone: (12) 99745-8751

Guaratinguetá: Aulas
particulares de informática para concursos públicos e aprendizagem individual
para todas as idades.
Aprenda tudo sobre o
Sistema Operacional
Windows, Pacote MS
Office, LibreOffice,
Segurança do Sistema, Internet e muito
mais! Atendimento a
domicilio. Telefone:
Caraguatatuba: Te- (12) 99187-8420
nho larga experiência
em instalação e manutenção de aqueci- Pindamonhangaba:
mento solar para ba- Conserto de compunho e piscina! Estudo tadores, impressoras
propostas! Telefone: e celulares de todas
(19) 99725-7408
as marcar. Mais inLorena: Banho e tosa formações, faça o
contato! Telefone:

São Sebastião: Vendo lancha proline 19'
Yamaha 60hp, navegando com carreta
coletes e documentada. Pronta para
navegar! Valor: R$
16.000,00. Telefone:
(12) 98143-2394
Diversos
A p a r e c i d a: A u l a s
particulares de Yoga.
Quero disponibilizar
meu ser viç o para
quem tirar interesse.
Morei na Índia e sou
formado em Yoga.
30.00 a hora! Telefone: (12) 99156-9767

Guaratinguetá: Pulseira de couro tranç a d o m ult i m a r c a,
ajustável de penas
da moda moda masculina. Cor: Marrom e
preto. Valor R$ 40,00
Telefone: (12) 996642205

Guaratinguetá: Desentupidora Jr serviços. Desentupidora
de pias, desentupidora de ralos, desentupidora de lavatórios, desentupidora
de vasos sanitários,
desentupidora caixa
de expeção. Valor R$
30,00. Telefone: (12)
98246-8191

Caraguatatuba:
Trabalhamos c om
mudas de grama da
mais alta qualidade
direto do produtor ao
consumidor. Temos
grama Esmeralda,
São Carlos, Batatais
entre outras. Valor:
R$ 4.40. Telefone:
(15) 99779-3974

Pindamonhangaba:
Limpando de tudo!
Trabalho com limpezas de casas,
escritórios e restaurantes. Lavo e passo
roupas. Trabalho de
manhã, tarde e noite.
Feriados e finais de
semana! Faça seu
orçamento. Telefone:
(12) 99113-7008
São Sebastião: Senhora de 55 anos,
busca oportunidade
como cuidadora infantil. Tenho disponibilidade para dormir
e viajar, nível médio e
conhecimento de informática. Valor: R$
2.000,00. Telefone:
(13) 99132-6239
R o s e i r a: Ve n h a m
conhecer nossos
apliques TIC TAC,
apliques loiro e franjas de alta qualidade. Entrega em todo
o Brasil. Valor: R$
80,00 Telefone: (12)
99200-7139
Pindamonhangaba:
Ensino de instrumentos populares, conto
gospel e popular, teoria musical, sem taxa
de matrícula. Horários flexíveis. Valor:
R$ 110,00. Telefone:
99181-5365
A r ap eí: Cur s o de
Capelania! CEVI Curso de Capelania
Evangelica Voluntária Interdenominacional. Levamos
este curso até sua
igreja ou venha fazer
conosco: Telefones:
(11) 98064-2473 ou
(11) 2656-3073
Guaratinguetá: Antares cargas é uma
empresa de entre-

Guaratinguetá: Vendo por ta pano de
prato, porta toalha
de rosto para banheiro ou por ta fralda
de bebe, em um só
artesanato. Feito de
Cd e lacre de latinhas
por apenas R$ 15.00.
Telefone: (12) 31252992

trada para MP4. Sem
caixa. Preço negociável. R$ 40,00. Telefone: (12) 3144-4623
Cachoeira Paulista:
Vendo lindo Sony
Shake, 1.500 wats
de potenciais RMS,
preço de hoje, somente hoje R$
1.300,00. Telefone:
(12) 98200-8144
Guaratinguetá: Vendo título do Itaguara
por R$ 3.000m imperdível. Falar com
Mateus ou Cris. Telefone: 98222-1936
Pindamonhangaba:
Bose Soundlink!
Conexão Bluetooth.
Produtos da Bose
estão no topo em
qualidade de som.
Único dono. Valor:
R$ 980.00 Telefone:
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo balança digital de cozinha, só 35.00! Sua
dieta e suas receitas
na medida certa. Falar com Kelly. TelefoCunha: Doces Or- ne: (61) 98572-9630
gânicos. Fazemos
doces orgânicos de
leite, etc. Todos com Guaratinguetá: Pasa ç ú c a r m a s c av o. so título do Itaguará,
Produtos de excelen- abaixo do valor de
te qualidade! Telefo- mercado por motine: (11) 97106-6499 vo de mudança de
cidade. É possível
parcelar no cartão.
C a r a g u a t a t u b a : Valor: R$ 4.200,00.
Lindíssimo f ilhote Telefone: (12) 99118mac hinh o, c o m 2 0142
meses, de Apitz Alemão. Com pedigree,
vacina impor tada, Lorena: Gota Dagua
vermifugado, ades- Limpeza de Piscinas.
trado no tapetinho Oferecemos o que já
higiênico. Procuran- de melhor em quado um lar. Valor: R$ lidade nos serviços
2.500,00. Telefone: de tratamento e manutenção. Telefone:
(12) 98126-4460
99253-7326
Guaratinguetá: Serralher ia Metalser.
Portões basculantes,
portões deslizantes,
por tões pivotante,
estruturas metálicas,
soldas em geral, manutenções, automatização de portões,
toldos e luminosos.
Telefone: (12) 992274964
Caraguatatuba: Taças de vidro para
casamentos ou eventos. Noivos, padrinhos, convidados.
Para brindes ou lembranças. Valor: R$
25.00. Telefone: (12)
99647-1854

Cachoeira Paulista:
Vendo filhotes de boxer. Filhotes vacinados e vermifugados.
Valor à combinar.
Telefone: (12) 996001043 ou (12) 997687680
Guaratinguetá:
Vendo Piano Fritz
Dobbert. Única
foca. Super conservado, apenas com
uma lasca na frente,
sob a chave. Precisa afinar. Valor: R$
3.000,00. Telefone:
(11) 94160- 2395
Pindamonhangaba:
Balde para guincho! Acessórios p
icamento. Completa
linha de guinchos
e mini gruas. Valor:
R$ 250,00. Telefone:
(47) 98812-1181

Cruzeiro: Arrendamos florestas de
euc alipto no Vale
do Paraíba, a partir de 30 Hectares
para implantação de
apiários/colméias (6
meses de carência:
Telefone: (12) 99640- G u a r a t i n g u e t á e
4179
Região: Procuro um
sócio para vender
frango assado, tenho
Guaratinguetá: Re- máquina de assar. A
vistas em quadr i - pessoa entra com
nhos. Superman - o ponto. Telefone:
Lendas do Homem 98141-5308
de aço - Curt Swan e
outras. Estou fazendo todas por 110,00. Cruzeiro: Vendo ToSomente para cole- rete região Pinda/
cionares. Telefone: Q ueluz. Espec if i (12) (12) 98312-1728 cações 12 a 20cm
diâmetro e 2.40
c ompr imento. Lo Aparecida: Vendo bi- cais de fácil acesso
cicleta aro 24, usada, para retirada. Conem bom estado, com sulte frete! Valor: R$
marcha. Revisão fei- 45.00. Telefone: (12)
ta recentemente R$ 99732-5056
20 0,0 0. Telefone:
(12) 99624-5618
Pindamonhangaba:
L avadora de A lt a
C r u ze i r o: Ve n d e - Stanley SW22, nova
-se Barbie cantora. e c o m N F, ú n i c a
Duas lindas bonecas, dona. Adquirido na
sem qualquer tipo loja Demil de Pindade defeito, rabisco, monhangaba. Valor:
furos. Funcionando R$ 990,00 Telefone:
perfeitamente. Com (12) 98878-1970
todos os itens. En-
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