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Prevenção e solidariedade para
vencer o câncer de mama!
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Uma vida pela Prefeitura e a cidade!

Um grupo de 93 servidores participou no dia 26 de agosto, no
Centro de Formação do Educador
(CEFE), de mais uma cerimônia em
homenagem aos aposentados.
São pessoas que, ao longo da carreira, nas diversas secretarias em
que passaram, deram sua preciosa
contribuição para o desenvolviForam muitas coisas que me
marcaram, porque eu passei uma
vida na Prefeitura. Mas o que levo
é a satisfação de trabalhar no Almoxarifado, porque eu entrei ali e
nunca mais sai, eu encontrei meu lugar. Só tenho
a agradecer a Deus, porque eu pude sair bem,
com a cabeça erguida e bem com todo mundo.
João Lino Fernandes | Administração
Eu sempre gostei de esportes, e
eu pude trabalhar nesta secretaria. E fui um dos primeiros funcionários, quando comecei, ela
ainda era chamada de Casa dos
Jovens. E gostava tanto que não queria sair de
lá. Se eu fosse um pouco mais novo, não teria me
aposentado agora. A Prefeitura foi meu primeiro
e último emprego. Foi aqui que criei tudo, meu
casamento, minha casa meus ﬁlhos.
José Nilceu dos Santos | Esportes
Esses 20 anos foram muitos bons,
e várias coisas me marcaram. A
nossa equipe tinha harmonia e
era empenhada em dar o máximo, foi muito bom.
Maria de Fátima Monteiro Oliveira | Saúde

mento da cidade. Esta foi a 67
ª Solenidade de Aposentadoria
realizada pela Prefeitura.
Os aposentados receberam um
diploma e, como lembrança, um
relógio. Em seguida, eles participaram de um café, que se tornou
em emocionante momento de
reencontros para todos.
Cada fase teve algo marcante.
Durante todo esse tempo tive
aprendizado. Mas é lógico que o
que mais marcou foi essa fase ﬁnal, que ﬁquei na Saúde. Foi uma
honra trabalhar para a população, para melhorar a
qualidade de vida, foi a melhor coisa que poderia
ter acontecido! A relação com outros servidores
sempre foi a melhor possível, em todos os setores
por onde eu passei, sem nenhuma exceção.
Benedito Sérgio Teixeira | Saúde
Nesse tempo que passei na Prefeitura correu tudo bem e só levo
coisas positivas. Eu sempre tive
uma relação boa com os amigos
do trabalho. Não tenho nada do
que reclamar.
Ivanil dos Santos | Administração
Nesses quase 40 anos de Prefeitura, eu não tenho nada do que
reclamar, porque nunca tive nenhum tipo de problema. Pra mim
foi muito bom mesmo!
Norberto de Oliveira Silva | SSM

APOSENTADOS | 26 DE AGOSTO
Adauto Fraga, Aires Cunha Leite, Airto de Freitas, Alcides da Costa
Silva, Alice Sumie Kondo de Oliveira Lopes, Amélia Oikawa, Ana
Rita de Arantes G. Carvalho, Angélica da Silva Moreira, Antonio
Carlos de Carvalho, Angélica da Silva Moreira, Antonio Carlos
de Carvalho, Antonio Franklin de Carvalho, Aurea de Jesus Rosa
Lourenço, Benedito Aparecido da Silva, Benedito Sérgio Teixeira, Célia Regina N. Siqueira dos Santos, Clarice Kazue Konishi,
Dario Ferreira Filho, Davi Fernandes dos Santos, Enoel Rodrigues
dos Santos, Ernestina Machado de Araújo, Everaldino Oliveira do
Nascimento, Helena Aparecida Sabione Vantine, Helena de Fátima Aquino de Souza, Hídeo Numagire, Hilda Maria de Vilhena,
Ivanil dos Santos, Izabel Edicléia dos Santos, Jair Bernardino Pires, Jandira Raimunda das Graças P. Faria, João Lino Fernandes,
Joaquim Moreira da Silva, Job Roberval Rezende Sampaio, José
Aleixo Alves, José Alves Alexandrino, José Nilceu dos Santos,
José Ribeiro de Carvalho José Sávio de Oliveira, Lair Batista Ribeiro, Leda Maria Lima Villaça, Lívia Rogéria dos Santos P. Esteves,
Lúcia Helena de Fátima dos Santos, Luiz Gonzaga Espíndola, Luiz
Nunes da Rosa, Lygia Martins da Silva Matteucci, Maria Aparecida Fernandes, Maria Aparecida Rodrigues, Maria Clara Pereira,
Maria Cristina Leite Nogueira, Maria de Fátima Monteiro Oliveira,
Maria de Fátima Prince Dias Anbinder, Maria de Fátima Rodrigues
Lima, Maria Francisca de Jesus, Maria Inês César Soares, Maria
Sebastiana Faria, Maria Vitória da Silva Azevedo Lapinha, Mario
Faria Siqueira, Marlene da Silva Dumas, Marlene Teruel Carmona, Marta Maria Corrêa da Silva, Nelson Rosa da Silva, Nilcéia
Francisco Santiago, Niuza de Sene Maciel, Norberto Oliveira da
Silva, Osvaldo Borges, Osvaldo Moisés da Silva, Oswaldo Luis dos
Santos, Otacílio Rodrigues de Souza, Paula Sampaio de Oliveira,
Paulo Eduardo Guimarães Gaia, Paulo Sérgio Alciprete, Paulo Teles da Silva, Pedro Elisário Siano, Reinaldo Sávio Carvalho, Roberto Alves Mantoani, Rodolfo César, Rosângela Fatima Fernandes, Roseli da Silva Moreira dos Santos, Sonia Yumiko Okamoto
Toyama, Silvia Rogéria P. de Moraes Nogueira, Sueli Leopoldina
Braga, Sueli Piedade Freire, Tarjiro Nakamura, Telma Aparecida
de Siqueira Costa, Terezinha de Lourdes Castro, Valdir João de Almeida, Vanessa Saraiva Silveira Delgado, Vera Lúcia do Prado Natalino, Vicente de Paulo Morais e Vicente Lúcio Barreto da Silva.

Envie sua sugestão
Informativo mensal para os servidores
da Prefeitura de São José dos Campos
Assessor de Planejamento de Comunicação: Odersides Almeida | Diretora de Imprensa: Deborah Costa | Editor: Antonio Bibiano dos Santos | Textos: Antonio
Bibiano dos Santos, Eliana Mendonça, Janaína Coelho, Nei José Sant’Anna, Virgínia Santos | Produtor gráﬁco: Carlos Eduardo Torres | Fotos: Antonio Basilio,
Claudio Capuccho, Roberto Faria | Estagiários: Grabrielle Prado, Karla Duque Silva Teixeira, Kaori Iwamoto, Mariane Ribeiro, Rafael Vampre, Vitor de Almeida

Mexa-se!

Participe com sugestões para
o Nosso Jornal: atividades
em sua área, seção Depois do
Trabalho e outras dicas interessantes. Ligue 3947-8072
ou escreva para
nossojornal@sjc.sp.gov.br

Academias ao ar livre
Conﬁra os locais: http://ow.ly/JSPF7 | 3932-8695 | Secretaria de Esportes e Lazer
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Servidores se vestem de rosa em prol da conscientização
Este mês de outubro tem sido
muito importante para a saúde
da mulher. É quando se reforça
em todo o Mundo, por meio
da campanha Outubro Rosa,
a necessidade do combate ao
câncer de mama, que, somente
no Brasil, é a segunda causa de
morte entre mulheres.

ILUMINAÇÃO
O Paço Municipal foi um dos prédios
públicos da cidade que recebeu
iluminação rosa.

Felizmente, eu superei o câncer. Os cuidados devem ser
permanentes fazendo exames regularmente. O Outubro Rosa
serve para as pessoas se lembrarem de cuidar com seriedade
da saúde. A campanha nos motiva a incentivar amigos e parentes a
fazerem o mesmo, inclusive os homens.
Dorothy Estevão dos Santos | Informática

Engajados nessa luta, servidores de diversas Secretarias Municipais, Fundações e Urbam,
adotaram a cor rosa, símbolo
da campanha, como uma atitude de alerta e solidariedade.

Eu acho muito importante a campanha do Outubro Rosa na hora
de alertar as mulheres para o risco do câncer de mama e também
para convencê-las a realizarem os exames.
Sandra Helena Pinto Ferreira | Administração
Foi muito bacana participar da campanha aqui no Paço. Muito útil
para lembrar as mulheres da importância da prevenção do câncer
de mama e ainda mostrar os riscos que a doença traz para as
mulheres.
Liliane Stanger | Informática

Por sua vez, a Secretaria de
Saúde intensiﬁcou nas unidades básicas os encaminhamentos de exames de mama,
visando o diagnóstico precoce
da doença, que oferece muito
mais chances de cura.

A ação é importante para que possamos conscientizar as mulheres
que precisam se prevenir contra o câncer de mama.
Fernando de Paula | Obras

Agentes de Controle de Endemias | Saúde

DIA “D”
As servidoras do Paço
ainda puderam contar com
uma palestra realizada
pela equipe da Medicina
do Trabalho, no dia 23. A
ação foi batizada de Dia D
de Combate ao Câncer de
Mama.

Secretaria da Habitação

A campanha é muito necessária, porque por mais que as pessoas
já saibam da importância do exame da mama, isso precisa ser
enfatizado. O alerta da campanha ajuda as pessoas a lembrarem
da importância de cuidar da saúde.
Aparecida A. Veríssimo Santos | Administração
A conscientização e a prevenção são passos importantes para
a mulher que se ama. Fica a dica: a automassagem nas mamas,
pelo menos uma vez no mês e a mamografia anual são atitudes
fundamentais.
Márcia Machado | Educadora Física
Participamos vindo trabalhar de roupa rosa porque nossa
secretaria é praticamente de mulheres e queríamos alertar sobre
a necessidade do exame preventivo da doença.
Claudia Aparecida Costa | Habitação

Secretaria da Fazenda

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

Saiba mais, ligue 3909-2621.
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Parabéns servidor!

Esse mês de outubro está sendo movimentado para muitos servidores. Uma
programação especial foi organizada pela
Secretaria de Administração para celebrar
o Dia do Servidor, comemorado dia 28.
Porém, desde o início do mês, muitas atividades esportivas, recreativas e culturais
têm ocorrido, mudando a rotina no Paço e
nas demais secretarias externas.

Mercado municipais. Também ocorreram com diversas atividades esportivas ao lonvisitas à Estação de Resíduos, da Urbam, go do mês, como natação, vôlei, damas,
e ao Horto Municipal. Cada passeio teve caminhada e corrida, entre outras.
cerca de 500 inscritos.
A organização do Mês do Servidor ﬁcou
“Para quem não gosta de futebol, foi um a cargo da Divisão de Treinamento/Quapasseio bem interessante. Deu para apro- lidade de Vida e do setor de Comunicação
veitar e entender mais sobre esse univer- Interna, da Secretaria de Administração e,
so”, disse Cláudia dos Santos Alves Car- ainda, por meio de parcerias com a Secrevalho, da Administração, que participou taria de Esportes, Assem e Cressem.
Por meio de inscrições na Intranet, foram da visita ao Museu do Futebol.
sorteados servidores que participaram
de passeios a São Paulo para conhecer Outro destaque foi a realização da primei- Conﬁra a programação restante
o Museu do Futebol, e ainda o Teatro e o ra Pré-Olimpíada Servidor em Movimento, www.sjc.sp.gov.br/servidor

DIA DA SECRETÁRIA

A secretária Delma Izídio,
do Gabinete

No dia 30 de setembro, foi comemorado
o Dia da Secretária. Na Prefeitura, são
cerca de 100 servidoras que exercem esta
função, que é de fundamental importância
para o expediente nos diversos setores.

(Transportes), Sueli Benício (Transportes),
Marina Rodrigues (Habitação), Valquíria
Almeida Souza (Planejamento), e Zélia
Aparecida Avellar Ozório (Educação), entre outras.

Atualmente, entre as mais antigas estão,
por exemplo: Maria Benir Dias Strutz Nascimento (Administração), Delma Aparecida Magalhães Izidio (Gabinete), Valéria
Lebre Mascaro (Saúde), Sandra Minari
(Obras), Silvana da Silva (Fazenda), Andreia Sibelino (Esportes), Magna Maria
Moreira de Oliveira (Saúde), Maria Regina
Cordeiro Borges (SSM), Meire Ana Martins (IPSEM), Fátima Teresinha dos Santos
Rocha (Informática), Neide Marchesine

Delma Izídio conta que a rotina é corrida
e que, “Ser secretária’ é fazer de tudo um
pouco. Mas acho que, quando a gente faz
o que gosta, até essa correria é boa. ”Em
comemoração à data, a Prefeitura promoveu um dia de saúde e beleza exclusivo
para as secretárias, no Centro de Convivência. “Foi um belo presente e um momento de relaxamento e descontração”,
disse Beatriz Isadora Esteves de Souza,
secretária da E. M. Flávio Berling.

SAIBA ANTES!

RECEBA EM PRIMEIRA MÃO INFORMAÇÕES ÚTEIS DA PREFEITURA EM SEU E-MAIL.
BASTA ENVIAR E-MAIL SOLICITANDO PARA: IMPRENSAHOJE@SJC.SP.GOV.BR
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f Professores de educação física
que atuam no programa Atleta Cidadão

Escola de talentos
O programa
Atleta Cidadão,
mantido pela
Secretaria de
Esportes e
Lazer, forma
crianças
moldando os jovens em atletas e
formando cidadãos. Até hoje, mais
de 10 mil crianças e adolescentes já
passaram por ele e tiveram suas vidas
modiﬁcadas.
Hoje o programa conta com o total
de 130 servidores que dedicam seu
trabalho pensando no futuro atleta
joseense.
Até maio deste ano, passaram mais de
1060 atletas, além das modalidades
tradicionais como futebol, basquete
e vôlei, houve um grande aumento na
procura das lutas judô, taekwondo,
karatê e boxe.

“Sou parte do programa e gosto muito
de trabalhar aqui. Me sinto responsável pela formação dos esportivas,
do cidadão e do carácter deles. É
importante investir na categoria de
base, eles são o futuro do esporte”,
disse Gustavo Padula, coordenador
pedagógico do programa. Luiz Francisco Pereira, mais conhecido como
Chicão, coordena as equipes de base
do rugby e aﬁrmou que “O programa é
muito importante para relevar talentos
e como proﬁssional de educação física
essa é nossa missão.
Os jovens que participam do Atleta
Cidadão passam a ser uma referência aos outros jovens e eu me sinto
responsável por isso”
Para ingressar no programa, os
interessados passam por processos
seletivos no início de cada ano.

Urbam faz 42 anos
e homenageia funcionários
A Urbam realizou dia 6, uma homenagem
aos funcionários com 25, 30, 35 e 40 anos
de trabalho dedicados à empresa. O evento faz parte da comemoração de aniversário da Urbam, que completa 42 anos nesse
mês.
A homenagem foi para 27 funcionários
veteranos e integra o programa “Gente da
Nossa História”, que tem como objetivo

preservar e valorizar a empresa, reconhecendo as pessoas que marcaram essa
trajetória e que dedicaram parte de suas
vidas à rotina diária de construir, organizar
e transformar a cidade. Fundada em 10 de
outubro de 1973, a Urbam tem como proposta gerenciar e executar uma variada
gama de serviços de infraestrutura essenciais para a comunidade joseense, como
infraestrutura viária e ediﬁcações.

Gatilho salarial | IPC acumulado

fESPAÇO 4 PATAS
O parque canino de São José já tem
nome: “Espaço 4 Patas”. A sugestão foi
a vencedora entre cinco opções enviadas
por moradores e colocadas em votação no
site da Prefeitura. Quase mil pessoas deram seu voto no concurso cultural. O parque canino já está funcionando em uma
área de 3.500 metros quadrados dentro
do Parque da Cidade. Os equipamentos
de treinamento e diversão foram confeccionados pelos funcionários da Secretaria
de Serviços Municipais (SSM).
fBOLSA FAMÍLIA
MAIS 3.260 FAMÍLIAS
SÃO BENEFICIADAS
Mais 3.260 famílias foram inseridas neste
mês de outubro no programa Bolsa Família em São José dos Campos. Nos últimos
dois meses, foram 5.624 famílias do município, em situação de extrema pobreza,
incluídas no programa. Destas 3.260 novas famílias, 1.821 são consideradas de
extrema pobreza, pois vivem com renda
per capta inferior a R$ 77. O ingresso de
novas famílias no programa é resultado
das ações feitas pela Prefeitura, como o
trabalho de atualização e da descentralização do Cadastro Único (CadÚnico).
fRUAS DO POUSADA
DO VALE COMEÇAM
A SER ASFALTADAS
Os trabalhos para a pavimentação das
primeiras quatro vias do Pousada do Vale,
zona leste de São José dos Campos, já
foram iniciados. Os serviços estão começando pelas ruas Camomila, Bálsamo,
Algodoeiro e Arruda, onde já foram concluídas as obras de drenagem, de guias
e de sarjeta. Também foram implantadas
calçadas nessas vias.
fPROLONGAMENTO
DO CORREDOR VIA OESTE
Quem passa pela região do Jardim das Indústrias em direção ao bairro do Limoeiro,
na zona oeste de São José dos Campos,
contará com mais uma alternativa de
tráfego na região. A Prefeitura iniciou as
obras para o prolongamento da Via Oeste. A construção de uma nova pista vai
desafogar o tráfego de veículos que hoje
ocorre dentro do bairro, além de agilizar
o tempo de deslocamento de estudantes
para a faculdade. Em breve os motoristas
vão ganhar mais dois quilômetros de via
até a Rua Corifeu de Azevedo Marques,
próximo ao bairro Limoeiro.

IPC | SETEMBRO

0,66%

2,76%
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Enfermeira lança livro de ajuda aos pais
“Como criar ﬁlhos sem medos: um guia para
mães, pais, cuidadores e proﬁssionais de vacinação” é o livro lançado em 26 de setembro pela
enfermeira Maria Cristina Martins Alvarenga, coordenadora do programa de imunização da Secretaria de
Saúde. Segundo ela, a obra nasceu da sua experiência
de anos coordenando o programa de vacinação da cidade. A ideia é ajudar pais que têm diﬁculdade em fazer
com que os ﬁlhos não ﬁquem com medo das vacinas.

“Já tenho mais de 25 anos
de experiência na área de
imunização e, no decorrer de todos
esses anos, juntei muito material de
publicações cientíﬁcas. Optei por juntar
essas informações num livro para
ajudar pais, mães e proﬁssionais
de saúde no processo de
vacinação.”
Anuncie também pela Intranet:
www.sjc.sp.gov.br/intranet

Como anunciar
www.sjc.sp.gov.br/servidor
3947-8067 | 3947-8077
nossojornal@sjc.sp.gov.br

• IMÓVEIS.VENDA
Apto, Cond. Parque Nelson D’Ávila, 2 dormitórios, sala em porcelanato, 2 banheiros, cozinha
62,10 m² de área útil e garagem. Venda ou troca
por casa/Apto. Hélio, 99738-1887/ 3922-8335.
Apto, Jd. Satélite, Edifício Bilbao, 2 suítes,
armários planejados, garagem coberta, sacada,
54m².R$90 mil. Fernando, 98142-9133.
Apto, (vende ou aluga), Jd. America. Jô, johyceba@gmail.com ou tratar com Cida, 99722-9688.
Casa, em Caraguá, 3 quartos (1 suíte), sala, cozinha, área de serviço, garagem coberta, churrasqueira, próxima ao Shopping, documentada. Aceita
Financiamento. Ilson, 99794-3907/98132-6280.
Casa, Jardim América, 3 dormitórios (1 suíte),
garagem 3 carros, cozinha planejada. R$300 mil
(Aceita troca). Isabel, 98834-2445.
Fazenda, Bom Retiro, ccasa e área de 4.730m².
Av. Londrina. Venda ou troca. Rafael, 3912-2811.
Flat, em Caraguá (Praia Martin de Sá), amplo,
churrasqueira, piscina, garagem. Vania, 981684722/ 3021-7810.
Terreno, Jardim São José, meio lote, Av. João
Gomes da Silva, lote 4. R$70 mil. Cacilda, 98705-5894.
Terreno, Jardim Souto, rua Avião Muniz, com
calçada, escritura e impostos em dia, 10m² por
35m². R$200 mil. Aurélio, 98158-4015/ 3941-8695.
• IMÓVEIS ALUGUEL
Apto, novo, 2 dormitórios, sacada com churrasqueira e garagem. R$800. Paulo, 98806-3805.
Apto, novo, próximo à Cressem, 2 dormitórios,
boxes no banheiro, cozinha (c/ armário) e no quarto. R$1.200 (condomínio incluso). Job, 99704-7292.
Apto, Residencial Intervale, 3 dormitórios (1

Quem pode anunciar
• Servidor da Prefeitura
• Funcionário da Fundação Cultural,
Fundhas e Urbam • Estagiário
• Bolsista • Aposentado

Muita atenção!
• Imóvel só de loteamento legalizado
• Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos anunciantes

suíte), sala, cozinha (c/ armário), copa, área de
serviço, salão de festas e lazer. Lana, 91786-4570.
Casa, em Ubatuba, 3 dormitórios (1 suíte),
acomoda 18 pessoas, garagem 3 carros, com
freezer, churrasqueira e ventiladores em todos
os cômodos. Para ﬁns de semana e feriados. Vera,
98706-3678/ 99765-5883/ 3902-4016.
Casa, em Caraguá, p/ temporada, 2 quartos,
sala e cozinha, gar. p/3 carros, acomodação 10
pessoas, Claudete, 3966-2871/98811-3676.
• VEÍCULOS
Celta, 2009, 1.0, ﬂex, prata, 4 portas, 35 mil Km.
R$16.500 mil. Claudete, 3916-3348.
Pálio, 98, 1.6, vermelho, 2 portas, dir.
hidr.,alarme e vidros elétricos. Bom Estado. R$ 8
mil. Evilazio, 98124-2816.
Tempra, 1996, 8 válvulas, completo. R$ 4.800.
Valdeir, 99819-5939.
Ka, EL, 2004, prata, revisado, completo. Abaixo
da tabela. Mary, 98132-1350.
Fox, 2010,vermelho, completo, 52 mil Km. R$22
mil. Ana, 3908-6052/ 99718-0044.
Fox, 2011, vermelho, Trend / Flex, completo
(sem ar condicionado). Preço de tabela. Djalmira,
98872-9192.
Gol, 2001, prata, 4 portas. R$ 9.500. Leide,
98169-3194.
Gol, G4, 1.0, prata, ﬂex, 2 portas, dir. hidr., vidro
elétrico e alarme. 83mil Km. Mário, 99716-5533.
• SAÚDE
Yoga, para você que busca força e ﬂexibilidade com equilíbrio. Profª Patrícia Amora, mestre em
Hatha Yoga. 98117-1627.

• SERVIÇOS
Aulas de matemática para estudantes do
6º ao 9º ano do ensino fundamental. Francini,
99122-5844.
Arte ﬁnal, sites, logomarcas, convites, cartões
de visita, folders, jornais, revistas, cartazes, livros,
etc. Carlos, 99236-0949.
Aceita encomenda da patos, ovos caipiras e
galinhas caipiras. Valéria, 99640-9580.
Aula particular, de matemática, matéria de
ensino Médio e Fundamental, aulas após as 19h.
Paulo, professorpaulosergio@gmail.com
Churrasqueiro, bom preço e ótimo serviço.
Mário, 98110-6758/ 3911-3357.
DJ Jair, casamentos, aniversários, balada Kids
e Teens. Jair, 3931-8157/ 99600-0066.
Fotograﬁa, de aniversário, batizado, ensaios e
eventos em geral. Aceita cartão de crédito. Demitrius, 98136-1290.
Foto, produtos personalizados, capa de celular, toalhas,kit presente,camisas,chinelo,etc.
Maurício, 98224-8668.
Gráﬁca digital e arte ﬁnal, preços promocionais. Bruno, 3305-0388/ 98219-8293/ 99608-1901.
“Marido de aluguel”, disponível para serviços
caseiros. Paulo, 98883-3080/ 98292-3015
Salgados, para festas, bolos de pote, doces
e salgadinhos diversos. Rodrigo/Débora, 988025368.
Herbalife, produtos de toda a linha. Gabriel,
98121-6259.
• DIVERSOS
2 pneus, 215 x 60, R16 (Turanza). Preço a combinar. Gildo, 99719-8075/ 3966-2431.

Quando
anunciar

23 a 27
de
bro
vem
no

Bagageiro, para carros, em bom estado. Rodolfo, 98245-5036.
Bebê conforto, Burigotto Touring, com base,
cor chumbo. R$250. Joyce, 3901-2222.
Conjunto de sofá, azul, 2 e 3 lugares, bom
estado. R$ 300. Marlene, 99619-8205/ 3966-2817.
Máquina fotográﬁca, Fulaica, de ﬁlme. Preço a
combinar. Gildo, 99719-8075/ 3966-2431.
Mini moto, Infantil, 50 Cilindradas, Gasolina.
R$100. Valdeir, 99819- 5939.
Mountain bike, com marcha, de alumínio e
masculina. R$200. Valdeir, 99819-5939.
Ventilador de teto, latina Lumem, cinza, de
controle remoto, excelente estado. R$220. Fernando, 98142-9133.
• ANIMAIS
Filhotes de Labrador, (Macho e Fêmea), vermifugados 55 dias. R$250. Simone/João, 997454797/ 99788-2797.

Não ﬁque sem o
seu exemplar do

O informativo é distribuído em
todas as unidades da Prefeitura.
Se não estiver chegando em sua
área, ligue para
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