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Orgulhoso, o guarda Eduardo Francisco, 39
anos, levou a esposa e quatro dos cinco ﬁlhos
para a formatura do curso Guarda Cidadã
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Nosso Jornal

Curso
de Excel
A intranet é muito
interativa, tá bem
melhor que antes,
as informações sobre a
Prefeitura e sobre minha
vida funcional estão
todas integradas

Roseane Cury
Defesa do Cidadão

Intranet

integra servidores
e facilita rotinas

Assim que a nova versão do site da
Prefeitura entrou no ar, também começou o funcionamento da intranet,
uma área da internet exclusiva dos
servidores com muitos serviços e
utilidades.
Para que isso fosse possível, equipes das secretarias de Administração e Governo trabalharam por vários
meses para desenvolver essa ferramenta de informática.
Por meio da intranet, é possível ter

acesso a tudo que estava no site da
Prefeitura e é de interesse somente
do servidor, como formulários diversos, informações e serviços da área
de recursos humanos.
Na barra superior da intranet, o usuário tem acesso a notícias locais e
nacionais, galeria de fotos, vídeos,
cursos abertos, classiﬁcados (exclusivos da página interna), jornais
internos e programação para o ﬁm
de semana.

Parabéns, por mais
este avanço e
integração para com
todos os servidores, são
novos tempos, onde a
velocidade de idéias e
ações se concretizam

Um grupo de 54 servidores participou por duas semanas nesse
mês, de cursos de informática
oferecidos pela Prefeitura.
A capacitação foi para todos os
níveis, desde os ensinamentos
básicos até os avançados sobre
Excel, e aconteceu no estacionamento do Paço Municipal.

Evaristo Luiz
Educação

COMO ACESSAR
•Entre no site da Prefeitura
(www.sjc.sp.gov.br)
•Clique no botão SERVIDOR
•Faça o cadastro para acessar a intranet e pronto!
Conﬁra mais fotos na intranet

SERVIDOR, PARTICIPE!
No topo do Everest

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 31 DE AGOSTO

Cerca de 90 servidores participaram em
5 de julho da palestra do empresário e
alpinista Carlos Canellas, o primeiro joseense a chegar ao Everest, com 8.850
metros de altitude. O encontro ocorreu
no Paço como parte do ciclo de palestras Trajetórias de Sucesso, organizado
pela Secretaria de Administração.
Canellas atingiu o pico, no Nepal, em 7
de maio, quatro anos depois de ter quebrado o braço direito num acidente de
trabalho. Assim que se recuperou, ele
estabeleceu como meta a escalada da
montanha mais alta do planeta.
Você pode ir mais longe do que imagina e deve sempre tentar, mesmo que
seja para errar e começar novamente
Carlos Canellas
Empresário e alpinista

FOTOGRAFIA
2º Concurso
Fotográﬁco
para servidores
municipais

MÚSICA
1º Festival de
Música dos
Servidores

TEMA:
“A São José dos Campos
que eu ajudo a construir”

REDAÇÃO
1º Concurso de
Redação
para ﬁlhos de
servidores

PÚBLICO ALVO:
Servidores dos seguintes
órgãos municipais:
PMSJC; URBAM;
FUNDHAS e FCCR

CATEGORIAS:
Composições inéditas
e interpretação
PÚBLICO ALVO:
Servidores dos seguintes órgãos
municipais: PMSJC; URBAM;
FUNDHAS e FCCR.

TEMA:
“A São José dos Campos que
minha família ajuda a construir”
PÚBLICO ALVO:
Filhos de servidores dos seguintes órgãos municipais: PMSJC;
URBAM; FUNDHAS e FCCR

Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Jornalista responsável: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Adston dos Reis Ribeiro (estagiário), Ana Amélia Andrade, Antonio Bibiano dos Santos,
Danilo Sardinha (estagiário), Juliana Oliveira (estagiária) | Produção gráﬁca: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Adenir Britto, Bruno Fraiha, Ronny Santos
E-mail: nossojornal@sjc.sp.gov.br Telefone: 3947-8072

Conﬁra os regulamentos:
www.sjc.sp.gov.br/secretarias/
administracao.aspx

VIDA SIM,
DROGAS NÃO!
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Quando criança Marta Gonçalves Lemes, 39 anos, observava seu pai de farda e sonhava em algum dia vestir
uma. Hoje ela fala com orgulho da realização do seu sonho, já que há 11 anos Marta faz parte da Guarda Civil
Municipal de São José dos Campos.

Treinados
para servir
melhor

Marta participou do treinamento “Guarda Cidadã”, promovido nesse mês pela Prefeitura. Ela fez parte da 4ª
turma de formandos. “Infelizmente meus pais não estão
mais vivos, mas me sinto muito realizada, feliz e principalmente valorizada”.
A solenidade de formatura da turma de Marta teve a presença de várias autoridades civis e
militares e ocorreu no dia 7 de julho, na Secretaria Especial de Defesa do Cidadão.
A capacitação abordou temas como segurança pública, ordem pública, técnicas de abordagem, direitos humanos, segurança urbana comunitária, conselhos comunitários de segurança e defesa pessoal. Desde 2009, o curso já formou 173 guardas. Na cerimônia também
foram entregues 20 novos carros para a frota da Guarda, que estão sendo utilizados nas
rondas em todas as regiões da cidade. A Guarda Civil Municipal tem mais de 300 integrantes e mais 30 estão sendo integrados.

• CARREIRA
O guarda civil municipal Jayme de Sousa Serrador, 48 anos, acumula 11 anos de carreira.
Assim como Marta, ele foi um dos formandos
da 4ª turma. Serrador disse que o curso foi
muito instrutivo para que os guardas redobrem a atenção durante a rotina de trabalho.
“O melhor em trabalhar como guarda é ter o
reconhecimento da população e ser valorizado como servidor”.
Para o guarda civil municipal Edvaldo Gomes
da Silva, 56 anos, 25 deles como servidor público, os investimentos que têm sido feitos
na Guarda são muito importantes. “Quando
entrei na corporação não tinha nada disso.
Espero me aposentar e continuar vendo todos se dedicando ao máximo”.
O guarda Eduardo Francisco, 39 anos, levou
a esposa e quatro dos cinco ﬁlhos para a formatura. “Sinto que com o curso meu esposo
está mais preparado para atender a população”, relatou Neuza Lemes Faustino dos Santos Francisco, 43 anos, mulher de Francisco.

QUER RECEBER EM CASA AS NOTÍCIAS DA PREFEITURA E A PROGRAMAÇÃO DA AGENDA CULTURAL DA CIDADE?
É só se cadastrar no site www.sjc.sp.gov.br ou pelo email saojosehoje@sjc.sp.gov.br
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Vice-campeão
Fundhas/Sede

3º lugar
Professores Educação Física/Educação

2
Após cinco meses
de disputa entre
28 equipes, o
time da Secretaria de Esportes sagrou-se bicampeão
do 2º Campeonato InterSecretarias
de Futebol Society. A equipe já
tinha faturado a primeira edição da
competição, no ano passado.
O vice-campeonato ﬁcou com a

Fundhas/Sede, que, em abril, foi
também vencedora da 1ª Olimpiada
do Servidor em Movimento. Na
terceira colocação, ﬁcou a equipe
Professores Educação Física/Educação. A Câmara Municipal ﬁcou como
a quarta colocação.

de amigos e familiares que muito
prestigiaram a competição.
O 2º Campeonato InterSecretarias
de Futebol Society, organizado pela
Secretaria de Administração, com
apoio da Secretaria de Esportes,
Assem, Cressem e ADC Urbam.

Mais uma vez a vitória maior foi
a da integração entre os cerca de
500 jogadores participantes, além

*Conﬁra mais fotos do 2º Campeonato InterSecretarias na intranet
(www.sjc.sp.gov.br/servidor.aspx)

Servidores participam
do Baile da Cidade
Foi uma grande festa, um verdadeiro
glamour, pra quem nunca foi em um
evento tão importante assim! Minha
mulher adorou
José Rubens Cardoso de Morais
Agente administrativo

Um grupo de oito servidores e seus convidados participou na noite do último
dia 23, do Baile de Aniversário da Cidade, com o cantor Lulu Santos, no Luso
Brasileiro. Eles foram contemplados por um sorteio de convites gratuitos.
O evento reuniu mais de 1.200 pessoas. A realização foi do Fundo Social
de Solidariedade. Além do show do cantor, outro momento importante do
evento foi a entrega dos cheques simbólicos, para as seis entidades sociais
da cidade que foram sorteadas e contempladas com R$ 30 mil cada uma,
proveniente da renda da venda dos convites do baile.

Solte sua voz!

Participe do Coral do Paço

4º lugar
Câmara Municipal

Casa
própria para
servidores

A Prefeitura ﬁrmou convênio
com o Banco do Brasil para ﬁnanciamento da casa própria
para o servidor municipal. Com
o convênio, o Banco do Brasil
garante ofertar aos interesHá muito tempo não ia num baile tão
bem feito! O que mais me impressionou sados acesso a uma linha de
crédito com juros diferenciados
como as pessoas estavam chiques,
muito elegantes, bem vestidas. A decora- para compra de imóveis resição e o jantar também foram maravilhosos denciais novos ou usados. De
acordo com o convênio, a taxa
Cláudia das Graças de Moura
de juros será a menor praticada
aposentada
para o produto BB Crédito Imobiliário Pessoa Física. A análise
O baile teve uma organização impecável de crédito será feita pela renda
com muita qualidade e bom gosto. Linda
familiar.
decoração, o jantar delicioso, ótimo show.
Tudo estava perfeito!
MAIS INFORMAÇÕES
•Agências do Banco do Brasil
Maria Lúcia da Silva
•www.bb.com.br
Monitora

Os ensaios ocorrerão às segundas, terças e sextas-feiras
Inscrições até 15 de agosto pelo telefone 3947-8097
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“Hoje em dia meus ﬁlhos já não participam mais ativamente do grupo, mas
minha família toda continua no mesmo
pensamento: uma vez escoteiro, sempre escoteiro”, aﬁrmou a Chefe Lúcia,
como é conhecida entre os lobinhos.
“Na sala da minha casa, tenho
quadros, tapetes e vários objetos
com a ﬂor-de-lis, símbolo do escotismo. Meus ﬁlhos adoram
me presentear com coisas
que lembrem essa paixão”,
comentou Lúcia que é casada
e tem cinco ﬁlhos, já adultos.

b
ora usa a we

Profess

cação

a edu
em favor d

A professora Ivelise Dias
Caldieri, criadora do blog

A construção de um blog – página na web atualizada com assuntos de
interesse dos usuários – foi a ferramenta escolhida pela professora Ivelise Dias Caldieri, da Escola Municipal Maria Nazareth Veronese, para
registrar o trabalho em sala de aula. Além disso, os pais têm a oportunidade de acompanhar de casa os projetos realizados pelos ﬁlhos.
Ivelise conta que inicialmente teve receio em utilizar essa tecnologia,
mas com o passar do tempo resolveu se aventurar nesse mundo. E foi
dessa forma que hoje consegue agregar mais valor às aulas.
O trabalho com blogs começou em 2010, e devido ao sucesso (a conquista de 11 mães seguidoras) resolveu continuar a iniciativa. “É uma
forma de também valorizar os trabalhos feitos pelos alunos.”
Suellen Blanche de Almeida, mãe de Gabrielle Vitória Almeida da Silva,
de 6 anos, é seguidora do Pescando Estrelinhas. “Trabalho fora e o blog
é uma forma de acompanhar minha ﬁlha na escola mais de perto.”
CONHEÇA O BLOG: www.pescandoestrelinhas.blogspot.com

MAIS UMA

Como
anunciar

OPÇ

IE PELA IN
ÃO, ANUNC

•Preferencialmente
pela internet

www.sjc.sp.gov.br/servidor

SIGA AS INSTRUÇÕES:

Ou por telefone
3947-8298|3947-8077|
3947-8235|3947-8072|
• IMÓVEIS . VENDA
Apto, Jacareí, 2 dorm,
Cond. Flores do Rio, R$100
mil, Mônica, 9718-8595.
Apto, Jd. Colinas, 233m²,
entrega junho 2012, sinal R$
298.100,00 + saldo. Faria 8181-6555.
Apto, Jd. Motorama, 2
dorm, aceita-se ﬁnanciamento, R$ 119 mil, Cristina, 39478145.
Apto, Residencial Brasil
(Alto da Ponte), 2 dorm, área
lazer, segurança 24hrs, salão,
Francisco, 8809-2379/91056372.

Quem
pode
anunciar

• Servidor da Prefeitura
• Funcionário da Urbam,
Fundação Cultural ou
Fundhas • Estagiário •
Bolsista • Aposentado

Apto, Sta Inês III, 2 dorm,
R$ 115 mil, Silvio, 3902-2256.
Apto, 2 dorm, cozinha planejada, pia e balcão de mármore, Cleideane ou Rafael,
9735-6610/ 9783-2206.
Apto, no Floradas de São
José, 107m², 4 dorm, 1 suíte,
c/ armários, sala em L, coz.
planej., 2 vagas garagem,
Mábile 9179-9968.
Apto, Jd. Aquarius, 3 dorms. (1suite), cozinha planejada nova, lazer completo, R$
230 mil vendo ou troco, Ana
Amélia, tel. 7814-4913.
Apto, Sport Center, Jd. Sa-

www.sjc.sp.gov.br

“Minha vida tem o movimento
escoteiro em tudo. Hoje em dia
meus ﬁlhos já não participam mais
ativamente do grupo, mas minha
família toda continua no mesmo
pensamento: uma vez escoteiro,
sempre escoteiro.”

Ela se encantou pelo escotismo em
1990 quando participou de um almoço de
confraternização. Lúcia, juntamente com
marido e os ﬁlhos, foi convidada para se
tornar voluntária nessa ideia e, desde então, dedica várias horas por semana para
o desenvolvimento dos 120 jovens que,
atualmente, integram o Grupo Escoteiro
Amizade (66SP).

O ESCOTISMO é uma prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, em
que os jovens aprendem mais sobre seu
crescimento e como tornar-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo,
responsabilidade, respeito e disciplina.

TRANET!

Necessário informar
a matrícula funcional

1
Acesse:

A professora de educação física Lúcia
Varejão “respira” o movimento escoteiro.
Servidora da Prefeitura há 21 anos, atualmente coordena o Centro Esportivo de
Eugênio de Mello e concilia o trabalho com
essa outra grande paixão: o escotismo.

2
Vá na opção “SERVIDOR”
(na parte superior) e abra
o acesso à INTRANET

Muita
atenção!

• Só será publicado
anúncio de imóvel legalizado pela Prefeitura
• Os produtos ou serviços publicados são de responsabilidade
dos anunciantes
Será publicado somente
um anúncio por edição

télite, 2 quartos, sala, coz, banheiro, lazer completo, condomínio baixo, Rita, 8129-1019.
Área, em São Francisco
Xavier, alqueire de terra, com
riacho, pronto para construção
e plantação, José, 9615-4494.
Casa, Chácaras Reunidas,
com mais 2 duas edículas,
José, 9754-5866
Casa, Residencial Cambuí,
sobrado, 3q, suíte, sala com dois
ambientes, garagem 3 carros, cozinha americana,churrasqueira,
R$ 260 mil, Luciara, tel. 81488815.
Casa, Campos São José, 3
3
Faça seu cadastro
na INTRANET

Quando
anunciar
Para fazer seu
anúncio, observe
as datas para
envio do anúncio.

dorm, suíte, banheiro, hidro,
sala e cozinha, churrasqueira,
piscina, Rita, 8867-0622.
Casa, Jd das Indústrias, 3
dorm, suíte, terreno 151m²,
área construída 94m². R$
220.mil., Márcio, 3206-7006.
Casa, Jd. Morumbi, 2
dorm, suíte, garagem p/ 2
carros, portão automático, R$
200 mil, Aline, 9751-7728 /
3937-7834.
Casa, térrea 3 dorm. sala,
cozinha, edícula compl.piso
, garagem 3 vagas, portão
automático, Adriana, 39478343.

4
Faça seu login na INTRANET
(inserindo nome e senha
cadastrados por vc)

15 , 16
e 17
de AGOSTO

Galpão, 64 m² + escritório
25m², terreno 300 m²- Palmeiras São José, Clemente,
9731-0836.
Sobrado, Altos Santana, 3
dorm (suíte), 2 cozinhas, garagem coberta, valor R$150 mil,
Sebastião, 3925-6628.
Sobrado, Cruzeiro do Sul,
ponto comercial em baixo, R$
260 mil, Aldenize, 8822-3936
/ 8847-5609.
Terreno, Res. Sta. Júlia,
7x20, Angélica, 9126-1637.
Terreno, Rua Mario Sampaio Martins ,Centro, 360
mts, R$ 300 mil, Rosana,

5
Na sua INTRANET, acesse
o botão JORNAIS (na parte
superior)

6
Em seguida acesse:
- NOSSO JORNAL
- FAZER ANÚNCIO
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3903-2848 / 9736-3582.
Terreno, Villa Branca (Jacareí), plano, R$ 80 mil, Joselma/Fundhas, 3934.1850/
9144-9109.
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Casa, Caraguá, centro,
p/ temporada e ﬁm sem., 3
quartos gar. 3 carros e churrasq, Gisele Maria, 91370640/3941-2145 (n).
Apto, Jd. América, Res.
Dunas, dois dormit, WC, lazer
completo, R$ 650 + condomínio, R$ 175, Vera Lucia Fernandes, 3019-6927.
Apto, Ubatuba, praia Maranduba, temporada e ﬁm de semana, 3921-9197/ 9702-7529.
Casa, Centro Caraguá,
temporada e ﬁm de semama, 3 dorm, gar. 3 carros e
churrasqueira, Gisele, 91370640/3941-2145.
Flat Caraguá, Martin de Sá,
para 6 pessoas, piscina e churrasqueira, R$ 80 a diária, Vânia, 8168-4722 / 3021-7810.
• VEÍCULOS
Atos Prime 2000, 1,8, câmbio automát, trava, R$ 8 mil
+ saldo devedor, Benê, 33028805/8835-5723.
BMW, 1994 cinza, completo, R$ 21.000. Souza, 78162699/3302-8298.
Celta, prata 2003, entrada
R$ 10 mil + mensalidades de
R$ 274, Vera, 3019-6927.
Corsa, Sedan 2002, álcool, branco, Márcia, 91580140/8862-4447.
Corsa, Sedan Classic 2005,
prata, pneus novos, abaixo da
tabela, R$18 mil, Christina,
3902-7866 / 9757-7262.
Corsa, Wind Millennium
2002, 4 portas, prata, valor
abaixo tabela. Cristiane,
3029-1837/8133-5917.
Corsa, Milenium, 2001,
prata, 4 portas, ótimo estado,
R$15.800, analiso proposta,
Lucas, 9103-1149.
Corsa, sedan classic,
2005/05, prata, doc. Ok,
pneus novos, lindão, valor
da tabela, R$18.800. Estou
pedindo R$ 18 mil, Christina,
3902-7866 / 9757-7262.
Fiat, 147 preparado, moto
CG Titan 98, R$ 2 mil, Leila,
3018-7955.
Fiat, Idea, 2007. preto,
único dono, R$ 28 mil, Nadir,
3916-3433.
Fiat, Punto ELX 2010, R$ 35
mil, Luiz Guilherme, 3925-2052.
Fusca, 85, azul, motor 1600,
álcool, Luciano, 9703-2520.

Gol, 1000 93, documento
ok, Fernando, 3431-8090.
Honda, Fit, 2005, cor preta,
câmbio automático 58 km rodado. R$ 28 mil, Vilma, 39012132,/ 9768-2017.
Kadett, 93 gas. .doc. OK,
R$ 6.600, Rita de Cássia,
8803-3424 ou 3912-5683
Kombi, furgão 87, branca, R$ 6. mil, Celina, 81315627/3209-7209.
Logus, 95 CLi 1.6, gasolina,
desemb.tras, roda de liga, R$
7.000, Marcos, 9758-8020.
Mercedes, Classe A190
2001/2002, automático, cor
preta, gasolina, R$ 19.500,
troca por veiculo de menor
valor, Rosana, 9794-2950.
Moto Honda, Fan 2006
preta, doc. ok. R$2.900, Leda,
9129-5572/8821-6387.
Moto Titan, ES 2009 Flex,
revisada Honda, alarme presença Positron, R$5.500, Leandro, 9791-5608.
Moto Biz, 2006, KS Vermelha, 2ª dona, R$3.700, bom
estado, Luiza, 8816-9670.
Moto, Suzuki, Intruder 125
azul 2009, zerada único dono, c/
manual, Júlio Cesar, 8823-9981.
Palio, 97, EDX, azul, doc. 800,
R$ 5.200, Michelle, 8127-4128.
Palio, Weekend, 98 R$
12.500, Thiago, 8185-6431.
Parati, 98/99, 1.0, 16 v, 4
portas, cinza, gasolina, Maia,
9178-6093.
Peugeot, Sensation 2008,1.
4 ﬂex, alarme, trava e som.Preço de tabela, Thais, 3901-2008.
Saveiro, 2007 1.6 ﬂex preta,
16 mil km rodados, José Pachieli, 3903-2512/8821-1582.
Stilo, preto, 2005/06, 8v,
ﬂex, bancos de couro. Weslley, 3931-2528 /91661419.
Siena, 1.0; Flex; 2007, Valdereza, 8161-0947/3943-2278.
Uno, CS 89, 1.3, cinza, Silmara, 3431-3953.
Uno, Mille Smart 00/01, cinza, valor abaixo da tabela, Clarice, 3902-6021 / 9753-3579.
Voyage, GL 1.8, Azul, Angélica, 9788-9046.
• MÓVEIS & ELETRO
Berço. em mogno, R$ 200,
Eliane, 8809-4566.
Camas, (3) de solteiro em
cerejeira maciça, 3 lustres
cristais pendentes Franklin,
3941-4063/8137-2637.
Câmera, digital Mirage
Jazz 14 MP, cartão memória
2 GB, não precisa de pilha
R$ 150, Emerson, 92040584/3206-0876.

Forno, Fischer, 44 litros,
com timer e dourador, Adriana, 9716-3020.
Geladeira, Cônsul 340 litros,
branca, R$ 300 + frete, Ivone,
3931-2757 / 9768-0421.
Ipod, Classic 30GB, original, na caixa com capa de
silicone: R$ 400, Maria Clara,
3921-7206.
Mesa, redonda, cerejeira, 4
cadeiras em bom estado de conservação, Janice, 9712-8049.
Mixer, Mondial Versatile p/
shakes, molhos, R$ 50, Kátia,
8830-2316 ou 3923-9131.
Móveis, de escritório: mesa
em L de 1,20 x 1,50, R$245, cadeira executiva com rodinhas
R$150, Elaine, 8132-9480.
Teclado, e mouse sem ﬁo
2,4 GHz, padrão americano.
R$70, Átila, 9123-3805.
Umidiﬁcador, e Ionizador
Humid-Air Plus, 3 litros, azul,
bivolt, R$ 200, Adilson, 97619591/3952-9591.
TV, 32 polegadas, tela plana,
Philips, R$ 500 em 3X, Edna,
9718-5151 ou 3924-7337.
Videogame, Playstation II,
destravado, vários jogos, 2
controles mais pistola, R$ 250.
Marco Aurélio, 3942-2485.
Videogame, PSB, destravado mod. 2001 slim c/ cartão
de memória de 4 Gb, pouquíssimo uso, na caixa c/ manuais, fone de ouvidos e carregador + película protetora do
visor + case p/ transporte, R$
390, Flávio, 8125-4701.
Videogame, Xbox 360 Elite (preto) - 120 gb de HD - 1
controle - 23 jogos em bom
estado, R$ 800, Bibiano,
9713-3590
• DIVERSOS
Bicicleta, Caloi Aluminium 21v, R$350, Ferdinando, 8132-8500.
Bonecas de pano, buquês
de Santo Antonio, cortinas
– confecção, Maria Inês,
8800-1643.
Bota, p/ motoqueiro, cano
longo, em couro, c/ reﬂetivo,
semi nova, R$ 130, Júlio César, 8823-9981.
Brechó, compra e venda
roupas seminovas, Gilda,
3913-2176/8837-8571.
Brechó, moda feminina,
no Jd. Morumbi, Maria Inês,
8854-5026.
Buquês, de Santo Antonio,
bonecas de pano, Inês, 88001643.
Cadeirinha, de bebê para
automóvel, capacidade até
18 kg, preta, R$ 50, Michelle,
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8831-1499.
Casaco, Alpinestar, couro
novo p/ motociclista, proteção
p/ quedas, Edson, 8169-0303.
Estufa, Odontobras proﬁssional para esterilização,
Luis, 3307-0149.
Espaço, para eventos, faça
sua festa conosco ou alugamos o local, Valdir, 30193598/ 9174-9642.
Espaço, para festas, piscina, churrasqueira, fogão/
forno a lenha, R$200/12hs,
150 pessoas, Luciano, 88048546/9120-3738.
Jogo, de rodas aro 14, com
parafusos cromados, Antonia,
8856-5374.
Jogo, de rodas esportivas
com pneus (4 furos), R$ 1000,
Mariângela, 3912-4930 /
8131-1960.
Kit, festa, 500 salgados, 1
bolo decorado (70 pedaços),
250 doces, R$230, aceita encomenda avulsa, Vanderleia,
3942-5832/8863-0143.
Kit, vidro elétrico, Palio/Strada Fire, 2 portas, R$ 350, Fernando, 8142-9133 - ramal 8429.
Perfumes, Fator 5, R$ 54,
Inês, 3947-8115/9167-8451.
Pen drive, original. Kingston, Dane-elect, TDK e BMW,
Almir, 9725-3512.
Portão de garagem, modelo ano Redondo, 2,90 x 2,40,
R$ 350, Rodrigo, 8174-4902.
Portas de ferro, (2) p/ ponto comercial, em bom estado,
R$ 100, Teresa de Fátima,
3911-5259.
Pranchas, de surf novas
7.7; 6.4, barato, João Marcos,
3923-2032.
Roteador, TP-Link 54
MBPS, R$ 35, Vanessa, 39478166 / 8125-3082.

Eletricista,
residencial/
predial - atendimento 24h,
Márcio, 8834-1656.
Espaço, América Eventos,
Valdir,
3019-3598/88114092/9174-9642.
Lembrancinhas, e bijuterias para venda ou consignação, Adriana, 8825-3516 /
3905-2021.
Mecânica, de autos, injeção
eletrônica, motor, cambio e
suspensão, Souza, 3302-8298.
Médica, ginecologia e
obstetrícia, gestação de alto
risco, acupuntura, Dra. Rosana Saleri, da UBS do Bosque,
tel. 3931-8375, 3939-3536,
3939-3272.
Mestre de Obras, pedreiro,
construção civil e reformas
em geral, João Batista, 3926
1431 ou 9710 5929.
Passadeira, lavadeira, também cuido de crianças, a partir das 18 h:, Adriana Marta,
8834-2078.
Patina, restauração de
móveis, pintura country. Orçamentos e encomendas, Isley,
8132-6966.
Personal, trainer, Ginástica
laboral nas empresas, Profº
Marcelo Luiz, 9155-9003.
Presentes, personalizados
com fotos. Caixas MDF, lembrancinhas (www.soartes.
com.br), Sonia, 8117-3851.
Roupas, consertos e reformas em geral, Maria Inês,
8854-5026.
Som, e Sonorização, DJ
Minari (www.djminari.com.br),
Sandra, 8804.6711.
Telemensagem, Toque de
Emoção, pra todas as ocasiões, Suellen, 3907-4101/
3021-7187.

• SERVIÇOS

Cadela Boxer, branca c/ manchas marrons, 7 meses, R$ 500,
Marilu, 9706-5290 / 9144-4781.
Doa-se, Rottweiler, castrado, saudável, 2 anos e meio,
somente p/ sítios e chácaras,
André, 9111-8433.
Cães, adestramento, passeio e hospedagem em caso
de viagem. Tânia, 88129961/34318907.
Doação, de animais, domingos das 10 às 18h, no
Vale Sul, em frente ao Tenda.
Telma, 8804-2321.
Doação, cães e gatos, sábados das 10 às 18 hs, na Telhanorte, Waldinéia, 3929-1627.
Filhote, de Yorkshire macho com 30 dias, vacinado e
vermifugado - R$ 800, Gláucia, 8142-2757.

Arte ﬁnal, sites, criação, diagramação, cartões de visita,
folders, embalagens, jornais,
revistas, cartazes, livros, desenvolvimento de logomarcas, etc.
Carlos, 9236-0949
Aulas, de bateria, estúdio
com 2 baterias DW, primeira
aula cortesia, Binho Pinto,
3341-8142.
Aulas, particulares, alfabetização, 1° ao 5° ano, manhã,
noite e ﬁm de semana, Isabel,
9725-1353 / 9751-7728.
Aulas, particulares de Inglês, Erasmo, 8855-2655.
Bolo, de aniversário, Roselha, 3902-4778.
Buffet e decoração, temos
locais para festas na região
leste, Cirene, 8804-8546.

• ANIMAIS
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