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Lorena é destaque na geração de empregos
Pelo quarto ano, região registra saldo negativo no Caged; mais de três mil vagas foram fechadas em 2017

Lucas Barbosa
Regional

Dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) divulgados na 
última sexta-feira revelaram 
que o Vale do Paraíba regis-
tou em 2017 um saldo nega-
tivo na geração de empregos 
pelo quarto ano seguido. Na 
contramão da região, Lorena 
foi o destaque positivo do 
“ranking do emprego”.

De acordo com o levan-
tamento do Ministério do 
Trabalho e Emprego, a RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba) obteve 
um saldo negativo de 3.506 
vagas de empregos formais 
fechadas no ano passado. 

Além de apontar que so-
mente 22 dos 46 municípios 
da região tiveram saldos 
positivos, as estatísticas mos-
tram que enquanto o ramo 
da construção civil foi o que 
mais fechou postos de tra-
balho, o comércio foi o que 
mais abriu.

Pindamonhangaba foi a 
quinta cidade que obteve o 
pior saldo na região. No ano 
passado o município teve 
9.419 contratações e 9.758 
desligamentos, resultando 
num saldo negativo de 339. 
O ramo de serviços liderou o 
número de demissões, com 
um saldo de -187.

Um dos moradores de Pin-
da que perdeu o emprego 
em 2017 foi o residente do 
Jardim Mariana, Marcelo 
Augusto Rodrigues, 42 anos. 
Após ingressar na empresa 

em 2010, o metalúrgico 
atuou em diversas funções 
como motorista de empilha-
deira, operador de máquina 
e assistente administrativo. 
Porém, o trabalhador foi 
comunicado em 31 de agosto 
que seria demitido. Desde 
então, Rodrigues vem con-
vivendo com dificuldades 
financeiras e buscando uma 
recolocação no mercado de 
trabalho. “Estou procurando 
de todas as formas um novo 
emprego, até em áreas que 
não são a minha. Devido 
à preocupação, não ando 
dormindo direito porque 
moro de aluguel e tenho mais 
quatro pessoas para ajudar 
a sustentar. Tenho irmão, 
amigos e sobrinhos que tam-
bém estão desempregados”, 
desabafou o metalúrgico que 
acredita que a Prefeitura 
deveria realizar parcerias 
para a instalação de novas 
empresas no município.

Além de Pindamonhan-
gaba, também obtiveram 
saldo negativo as cidade 
de: Aparecida (-195), Arapeí 
(-4), Bananal (-113), Canas 
(-32), Cruzeiro (-284), Gua-
ratinguetá (-12), Lavrinhas 
(-38), Taubaté (-455), Jacareí 
(-677), São José dos Campos 
(- 1.895) e Piquete (-35).

Em contrapartida, regis-
tram saldos favoráveis na 
geração de empregos Ca-
choeira Paulista (171) e 
Caçapava (42).

Contramão – Com um 
saldo positivo de 182, Lo-
rena liderou o número de 
contratações na região em 

2017. O município registrou 
5.172 admissões e 4.990 de-
missões. A área da indústria 
de transformação foi a que 
mais se destacou, com um 
saldo de 183 vagas.

Para o secretário de Ad-
ministração, Desenvolvi-
mento Econômico e Turís-
tico, Gustavo Rodrigues, o 
resultado positivo é fruto 
das mudanças implantadas 
pela atual gestão municipal, 
comandada desde 2013 pelo 
prefeito, Fábio Marcondes 
(PSDB). “Mesmo no cená-
rio de crise econômica da 
época, conseguimos atrair 
novas empresas. Através de 
incentivos como a doação de 
áreas, tivemos a instalação 
de empresas de plástico, tec-
nologia e outros segmentos. 
Acreditamos que já que parte 
destes empreendimentos 
começaram a operar no ano 
passado, estas contratações 
contribuíram para que conse-
guíssemos obter este resulta-
do tão expressivo no Caged”.

Mesmo sem revelar os 
números, Rodrigues revelou 
ainda que a cidade pode es-
tar perto de registrar mais 
admissões em 2018. “Temos 
dois projetos em processo de 
prospecção. Um deles, que 
se trata de uma indústria, 
já está quase 99% certo e a 
expectativa é que seja anun-
ciado ainda neste primeiro 
semestre. O outro, referente 
a uma multinacional, está em 
processo de negociação há 
cerca de três anos e devere-
mos ter uma resposta após o 
Carnaval”.

Foto: Arquivo Atos

Indústria quem impulsionou Lorena, uma das cidades com destaque na geração de empregos em 2017

E O SAMBA?  A montagem 
das arquibancadas para 
o  Carnava l  na aven ida 
Presidente Getúlio Vargas, 
em Guaratinguetá, não foi 
concluída  dentro  do  prazo  
pré-estabelecido, de acordo 
com a Prefeitura. O secretário 
de Turismo, Felício Murade, 
havia garantido que a estrutura 
do  principal local da festa 
estaria montada até esta 
terça-feira. Mas o trabalho não 
foi finalizado pela empresa 
Bauhaus até o fechamento 
desta edição.                             .Pág. 3

Foto: Leandro Oliveira

Pinda sorteia 
licença para 
ambulantes 
no Carnaval

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou o sorteio 
para definir os vendedores que 
terão licença para trabalhar no 
Carnaval. Ao todo 94 ambu-
lantes participarão de todos 
os dias de atrações.

Pág. 2A avenida Getúlio Vargas, que recebe infraestrutura para o Carnaval de Guaratinguetá; cidade enfrenta polêmicas após terceirização
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 7919/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena | OBJETO: A contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de treinamento de servidores, para viabilizar 
a aplicação da Avaliação de Desempenho. |  CONTRATADA: FREIRE & CAMARGO 
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME  |  CNPJ: 19.289.391/0001-34  |  
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)  |  VIGÊNCIA: 3 (três) meses a partir de sua 
assinatura.  |  DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2017 PROC. Nº 516/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena  |  OBJETO: Aquisição de equipamentos de 
Painel de Senha Eletrônica para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico para 
melhor atender os munícipes e empresários que utilizam o Posto de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT).  |  CONTRATADA: JULIO CÉSAR PINTO CORDEIRO -ME  |  CNPJ: 20.965.430/0001-55  
|  VENCEDORA DO ITEM: 1.  |  VALOR TOTAL: R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinqüenta 
reais)  |  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  |  DATA DA ASSINATURA: 06/02/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2017 PROC. Nº 521/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena  |  OBJETO: Registro de preço para aquisição 
de Equipamentos de Proteção Individual  |  (EPI) para os funcionários da Secretaria de Serviços 
Municipais.  |  CONTRATADA: CÂNDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA- EPP  | CNPJ: 
17.209.732/0001-99  |  VENCEDORA DOS ITENS: 1,2,3,4,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,57
,58,61,62,65,66,69,70,75,76,80,81,88,89,90,91,92,105,106,112,113,114,115,116,117,118,119
.  |  VALOR TOTAL: R$ 60.494,34 (sessenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta 
e quatro centavos)  |  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  |  DATA DA ASSINATURA: 06/02/2018

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2017 PROC. Nº 522/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena  |  OBJETO: Registro de preço para contratação 
de empresa especializada em manutenção de ruas com bloquetes e paralelepípedos em 
diversas vias de municipalidade, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra,
conforme Projeto e Planilha Orçamentária.  |  CONTRATADA: LUQUIP TERRAPLANAGEM 
LTDA - EPP  |  CNPJ: 32.327.348/0001-84  |  VENCEDORA DO ITEM: 1  |   VALOR TOTAL: 
R$ 1.940,850.95 (um milhão novecentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta reais e noventa 
e cinco centavos)  |  VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.  |  DATA DA ASSINATURA: 06/02/2018

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Correção: Concorrência Pública Nº 01/18 – PROC. Nº 44/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Correção do item 4 do Edital, o qual será considerado 
o seguinte texto: “4.1. Os interessados poderão facultativamente vistoriar o local até o dia anterior
à data prevista para a abertura da licitação no preâmbulo deste Edital, durante todo o período 
destinado à publicidade do certame, através do agendamento de visita, na Secretaria de Serviços 
Municipais, pelo telefone (12) 3153-1656 ou pelo e-mail servicosmunicipais@lorena.sp.gov.br, 
de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da Prefeitura, comprovada por Atestado de 
Vistoria emitida pela Secretaria de Serviços Municipais, conforme prevista no subitem
13.1. “e” do edital e Anexo do Edital” Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 
09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Bastidores da Política
Perseguição e pressão

A suplente Rosa Amélia estreou na 
tribuna da Câmara de Guará na última 
quinta-feira, denunciando suposta práti-
ca de perseguição e pressão aos funcio-
nários municipais sobreviventes de go-
vernos anteriores. Rosa, que juntamente 
com Cleber Campos, Lima da Farmácia 
e Gilberto Rosa cumprem as vezes de um 
dos titulares das cadeiras do PMDB no 
Legislativo, prometem engrossar ainda 
mais o discurso contra a administração 
Marcus Soliva. Perguntem ao ainda 
tucano Marco Evangelista!!!

De malas prontas
Se depender do engenheiro João 

Bosco Romeiro, o cenário eleitoral de 
Lorena para 2020 estará menos conges-
tionado em se tratando de candidaturas 
a prefeito. Segundo os mais próximos, 
ele está propenso a aceitar convite para 
mudar definitivamente de cidade. Há 
quem aposte num regresso próximo às 
eleições de 2020...

Divisão de eleitores
Corre na boca pequena que na pró-

xima eleição municipal de Lorena, a 
família Longuinho deverá se multiplicar 
em candidaturas. A pergunta que não 
quer calar: com qual dos candidatos o 
Dr Paulo vai sair na foto?

‘Rei posto...’
A julgar pela movimentação dos ve-

readores, efetivos e até comissionados 
da Câmara de Lorena nestes primeiros 
dias do ano, os irmãos Silvas não terão 
vida fácil até 31 de dezembro. Comen-
ta-se que a moçada está jogando ‘cara 
ou coroa’ entre as duas presidências - a 
que termina em dezembro e a que inicia 
em janeiro - para ver a quem se reporta 
diante de uma atribuição ou ordem... 
Perguntem ao Elcinho Vieira!!!

Cuspindo marimbondos
A notícia da provável candidatura 

a deputado estadual do presidente da 
Câmara de Guará, Marcelo Coutinho - 
o Celão, que até a última segunda-feira 
era vista como ‘balão de ensaio’, andou 
mexendo com ‘os nervos’ de um outro 
candidato que transita pelos pavimentos 
do Palácio de Vidro da Chácara Sellis. 
Segundo a turma do café da Kero Mais: 
“para quem imaginava surfar sozinho no 
eleitorado da municipalidade e agora, na 
reta final das definições, aparece alguém 
dividir a ‘mesma onda’, é pra ficar... 
Pior, é ver escapar pelos ‘vãos dos de-
dos’ vários apoiadores da Casa de Leis...

A voz da mesa
Quem acompanhou a sessão de Câ-

mara de Pinda nesta segunda-feira, que 

chegou a rolar literalmente uma pizza 
oferecida pela plateia assistente, e ouviu 
o discurso crítico com tom de ameaça 
do presidente Magrão, antecedendo a 
aprovação unânime dos requerimentos 
apresentados até então pelos vereadores, 
teve a impressão que alguma rebelião em 
massa está por vir. Ou seja, se o próprio 
presidente da Casa está ‘rasgando o ver-
bo’, imaginem o discurso da oposição se 
pegar ‘pilha’?!?!?

Não convidem para...
...a mesma picanha o presidente da 

Câmara de Pinda, Carlos de Moura, o 
Magrão, e o secretário de Serviços Pú-
blicos, Josué Bondioli principalmente 
se assunto for resposta ou atenção aos 
requerimentos dos vereadores!!!

Trabalho conjugado
A semana começou em alta para o 

prefeito Marcus Soliva, com a inclu-
são da Santa Casa de Guará no Plano 
Nacional de Expansão da Radioterapia. 
Trata-se de recursos na ordem de R$8,3 
milhões para aquisição de um acelerador 
linear utilizado para tratamento de pa-
cientes com câncer da cidade e de toda 
a região do Vale Histórico, onde muitos 
até então têm se deslocado até Guarulhos 
para este tipo de atendimento. Soliva 
destacou o empenho do deputado Padre 
Afonso, juntamente com outros políticos 
na conquista deste benefício.

Edital de Praça 
O prefeito Marcus Soliva aproveitou 

os ‘bons ventos’ desta segunda-feira, 
com o anúncio de Guará no Plano Nacio-
nal de Expansão da Radioterapia, para 
informar geral, em especial a especula-
ção política - da qual tem sido vítima de 
ataques nos últimos meses - que abriu 
o edital para terceirização do Pronto 
Socorro, visando um número maior 
de contratações para melhor atender a 
população.

Agitando ‘as massas’
A presença constante nas sessções 

de Câmara de Pinda do Norbertinho, 
que atuou como secretário de governo 
do ex-prefeito Vito Ardito, deu margem 
à imaginação de muitos que vem can-
didatura pela frente. Segundo a boca 
pequena, além de preparar a plataforma 
para Ardito numa provável disputa a 
deputado (estadual ou federal), Nor-
bertinho com toda habilidade que lhe 
é peculiar, trabalha discretamente seu 
próprio nome para 2020.

Pingos nos ‘is’
O fechamento do Abrigo Emergen-

cial de Pinda foi assunto na sessão de 
Câmara desta segunda-feira. Atendendo 

convocação do vereador Roderley Miot-
to, a diretora de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda, compareceu na Casa de 
Leis para prestar esclarecimentos. De 
acordo com Miranda, o pensamento do 
prefeito Isael Domingues é a implanta-
ção de um albergue definitivo ao invés 
do emergencial. Para a especulação 
política, o problema é que a assessoria 
da Prefeitura não fez um trabalho de 
concientização para fechamento do 
emergencial, que cuidava paliativamente 
dos moradores de rua, nem divulgou o 
projeto mais abrangente de Isael, em re-
colher definitivamente quem necessita.

O que muitos querem saber
Quando os vereadores de Pinda vão 

tratar do aumento de cadeiras no Legis-
lativo? Ou vão se acovardar diante da 
‘meia duzia’ de críticos que se auto-ape-
lidam de ‘opinião pública’??? 

E por falar em aumento...
...de cadeiras Com a oportunidade 

dos suplentes do PMDB assumirem as 
vagas dos vereadores titulares, neste iní-
cio de temporada de sessões na Câmara 
de Guará, ressurge o debate sobre a am-
pliação de vagas no Legislativo. Entre 
aqueles que ‘bateram na trave’ e não 
entraram por ser apenas onze cadeiras, 
o consenso é que se amplie, no mínimo, 
para dezessete. Comentaram se já esti-
vesse valendo para eleição passada, Dr. 
Weneck, Vantuir Farias, Orville Teixei-
ra, Cleber Campos, Lima da Farmácia e 
entre outros o Ferri da Rocinha estariam 
com mandato garantido. Ah! Mesmo 
sofrendo represálias internas na Casa 
de Leis, o vereador João Pita trabalha 
para 19 vagas na próxima legislatura...

Regime de urgência
O ano legislativo começou bem para 

o Executivo na Câmara de Lorena. Na 
sessão desta segunda-feira, os vereado-
res aprovaram por unanimidade o pro-
jeto do prefeito em regime de urgência, 
que busca enquadrar a cidade no MIT 
- Município de Interesse Turístico. Outro 
projeto que recebeu votos unânimes foi 
o que cria 5 vagas para saúde - três en-
fermeiras para ESF - duas para médicos 
auditores.

Mensagem cifrada
Aquele parlamentar com prazo de va-

lidade decretado, que no inconformismo 
de perder o segredo do cofre da casa que 
recebe duodécimo está tentando articular 
uma guerra fria contra quem vai coman-
dar o segundo tempo. Esquecendo o 
tamanho do ‘rabo familiar’, das amantes 
e etc... vazou por detrás da porta que ele 
contratou um terrorista fake news para 
zoar o plantão...

Pinda sorteia licença 
para ambulantes no 
Carnaval 2018
Prefeitura recebe 385 inscrições com 
94 selecionados; taxa para atuação 
no evento varia de R$ 90 e R$ 270

Jéssica Dias
Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou o sorteio 
para definir os vendedores 
que terão licença para tra-
balhar no Carnaval Solidário. 
Ao todo 94 ambulantes par-
ticiparão de todos os dias de 
atrações.

Os interessados se ins-
creveram no chamamento 
público, disponível no site da 
Prefeitura. No sorteio foram 
definidos 14 vendedores 
ambulantes para o festival 
de marchinhas, 24 para o 
Pré-Carnaval, vinte na Mati-
noite (evento que começa a 
tarde e termina a noite) e 36 
no Parque da Cidade.

As inscrições chegaram a 
117 pessoas para o Festival 
de Marchinhas, 27 vendedo-
res para o pré-Carnaval, 113 

inscritos para o Carnaval 
no Parque da Cidade e 128 
pessoas para a Matinoite, 
na Praça do Quartel se ins-
creveram.

Os ambulantes inscritos 
ficaram divididos entre bar-
racas, carrinhos de pipoca, 
food trucks e trailers.

O vendedor ambulante que 
vai trabalhar nas festividades 
deve pagar uma taxa única 
no valor da UFMP (Unidade 
Fiscal do Município de Pin-
damonhangaba), que no mo-
mento equivale a R$ 90,18.

Os carrinhos de pipoca 
devem pagar a um UFMP. 
As barracas a dois UFMP’s 
(R$ 180,36) e os food tru-
cks e trailers três UFMP’s 
(R$270,54).

Outras informações sobre 
o Carnaval de Pinda, no site 
da Prefeitura, pindamonhan-
gaba.sp.gov.br.
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Altos preços causam revolta em 
ambulantes no Carnaval de Guará
Locação, custo de bebidas e imposição de compra na empresa administradora do 
evento deixaram vendedores irritados; valores para áreas de atuação têm mudanças

A avenida Getúlio Vargas, que recebe infraestrutura para o Carnaval de Guaratinguetá; cidade enfrenta polêmicas após terceirização

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os valores para a compra 
e revenda de bebidas além 
do espaço para uso de ambu-
lantes gerou discussões entre 
comerciantes e a empresa 
contratada após licitação do 
Carnaval de Guaratinguetá. Os 
preços cobrados chegaram a 
ser reajustados, mas a cidade 
ainda não conseguiu tranqui-
lidade para a festa de Momo. 

Os vendedores terão que 
comprar junto à empresa 
Bauhaus, vencedora da lici-
tação para gerir a festa, cada 
lata de cerveja e refrigerante 
por R$ 4 para revender na 
avenida do desfile por R$ 5, o 
que geraria um lucro baixo. Já 
a água será comprada por R$3 
para ser revendida por R$ 4.

As novas normas definem 
ainda que eles têm que com-
prar, de forma obrigatória, 
refrigerantes, água e cerveja 
da própria empresa, sem a 
opção de adquirir os itens 
em outros lugares com pre-
ços mais acessíveis. Outra 
reclamação contundente é 
com relação ao preço que os 
ambulantes terão que pagar 
à empresa para trabalharem 
no Carnaval. No primeiro 
momento, o valor de locação 
dos espaços variava entre 
R$ 1 mil e R$ 1,3 mil. Mas 
na quinta-feira, a Prefeitura 
anunciou mudanças na tabela 
para atuação no evento.

Para a área interna, o am-
bulante que trabalhará com 
carrinho de alimentação deve 
pagar R$ 600. O carrinho de 
drinks ficou em R$ 800, en-
quanto trailer de alimentação 
será de R$ 1,3 mil e barraca 
de alimentação R$ 2 mil. 

Na área externa, os valores 
definidos foram: carrinho de 
alimentação R$ 500, carrinho 
de drinks R$ 700 e trailer de 
alimentação R$ 1 mil.

Atrito – Na última terça-fei-
ra, ao apresentar a proposta, 
a empresa recebeu resposta 
negativa dos comerciantes. “O 
preço não condiz com o Car-
naval de Guaratinguetá. Nós, 
ambulantes, não aceitamos 
esse preço e não temos con-
dições de pagar esse preço”, 
contou o vendedor de pipoca 
Rafael Julien, que, de acordo 
com a determinação, terá que 

pagar R$ 1,3 mil para traba-
lhar. “O valor da minha pipoca 
é R$ 4, como vou pagar isso 
pelo espaço?”, indagou o am-
bulante, que teria que vender 
325 saquinhos de pipoca so-
mente para bancar o espaço.

Outros ambulantes de Gua-
ratinguetá também protesta-
ram contra os preços pedidos 
pela empresa, mas com medo 
de represália, os vendedores 
preferiram não revelar os 
nomes completos. “Não de-
ram oportunidade de a gente 
procurar outro lugar com 
preços baixos. A gente que-

ria que reduzisse o valor das 
bebidas, porque a locação em 
si, a empresa disse que ia tirar 
o valor do ponto para quem 
quisesse trabalhar para eles. 
Mas eles disseram que não 
vão baixar o preço”, contou 
Maria, vendedora de bebidas 
há oito anos na cidade.

Outro ambulante que tra-
balha com bebidas lembrou 
que o valor de custo está 
mais alto do que o preço de 
venda do ano passado. “Está 
bem puxado. O preço é o 
mesmo que a gente venderia 
na avenida. Se for esse valor, 

não consigo participar. O povo 
de Guará vai perder com isso, 
pois é muito caro. A água vai 
custar R$ 4”, criticou Carlos, 
comerciante há dez anos.

Com discurso semelhante, 
Gustavo, outro ambulante que 
espera conseguir trabalhar 
na avenida, acredita que os 
preços altos vão afastar a 
população mais humilde da 
avenida Presidente Vargas. “A 
água esse ano é R$ 4, no ano 
passado a gente vendia por 
R$ 2. Uma mulher na reunião 
falou que tem três filhos, se 
cada um quiser tomar uma 

garrafa de água, como ela vai 
pagar? O povo vai no máximo 
com R$ 30 para curtir a festa. 
Estão excluindo o pessoal de 
poder aquisitivo menor”.

Prefeitura – O secretário 
de Turismo de Guaratinguetá, 
Felício Murade, disse que os 
valores e a negociação com 
os ambulantes competem 
exclusivamente à empresa 
vencedora da licitação. Ele 
confirmou que foi recomenda-
do que fosse dada preferência 
para os vendedores da cida-
de, e que os preços fossem 
populares.

Questionado se, no edital 
de licitação, foram determi-
nados valores para venda de 
bebidas, alimentos e locação 
de espaços, Murade respon-
deu que a recomendação foi, 
pós-licitação, para a empresa 
fizesse preços de acordo com 
a capacidade de compra de 
mercado. “Seguir é critério 
da empresa”, concluiu.

A empresa Bauhaus foi 
procurada para responder 
sobre os preços citados pelos 
ambulantes. O contato do 
responsável pela negociação 
direta com os vendedores foi 
passado via telefone. Toninho, 
único nome repassado como 
encarregado pelo serviço, 
confirmou que os preços de 
locação poderão sofrer alte-
rações, mas ele descartou que 
os valores das bebidas sejam 
reduzidos.

Quando foi questionado 
sobre a possível troca dos 
ambulantes de Guaratingue-
tá por vendedores de outra 
cidade, a ligação caiu. Em 
novas tentativas de contato, 
a reportagem não foi mais 
atendida.

Os interessados em traba-
lhar como ambulantes du-
rante os dias de festa devem 
entrar em contato por telefo-
ne e realizar o cadastro. Para 
se cadastrar, é fundamental 
enviar fotos do carrinho de 
bebidas ou comidas, compro-
vante de endereço em Gua-
ratinguetá e estar de acordo 
com as normas da Vigilância 
Sanitária. Os telefones são 
(11) 94749682, falar com 
Toninho, (11) 993827699 ou 
(11) 72602949.

Projeto voluntário enfrenta drogas e álcool em Cruzeiro
Cidade se une para diminuir os impactos dos problemas 
sociais com ações práticas e estudos sobre o tema

Participantes do projeto Coalizão, que busca apoio para afastar o risco das drogas nas ruas de Cruzeiro

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Lançado na última sema-
na em Cruzeiro, o Projeto 
Coalizão quer unir a cidade 
em busca do enfrentamento 
do uso abusivo de álcool e 
drogas no município. Para 
isso conta com um grupo 
de pessoas, formado pela 
sociedade civil, empresas, 
comércios e poder público; 
a Associação Pró Coalizões 
Comunitárias Antidrogas 
do Brasil, que tem métodos 
e princípios de resultados 
comprovados em diversas 
partes do mundo.

A coordenadora do pro-
jeto em Cruzeiro, Carina 
Franqueira, lembrou que a 
cidade sofre como qualquer 
outra no País, com o aumen-
to de usuários de drogas, 
principalmente entre jovens 
e adolescentes. O ‘Coalizão’ 
chegou à cidade depois que a 
coordenadora foi convidada 
pelo prefeito Thales Gabriel 
Fonseca (PR) para fazer 

parte da equipe de Saúde na 
cidade. “Eu participei de uma 
conferência no ano passado 
e conheci o projeto. Como eu 
já tinha conversado com o 
prefeito, comecei a analisar 
alguns programas para im-
plantar na cidade”, contou a 
coordenadora.  

De acordo com Carina, o 
projeto não tem fins lucra-
tivos, sequer recebe verbas, 
realidade que deve mudar, já 
que a partir de 2018 o Estado 
selecionou municípios (entre 
eles Cruzeiro) para oferecer 
parcerias e disponibilizar 
meios para que o projeto 
possa ser implantado. “Não 
existe ajuda financeira, mas 
sim para arrumar uma sede 
e também material informáti-
co para realização de eventos 
de prevenção”.

Atualmente o projeto conta 
com um grupo formado por 
comerciantes, empresários, a 
Polícia e membros da Igreja, 
que desde o ano passado tem 
se encontrado para definir as 
ações de trabalho.

Uma das pessoas que in-
gressaram no grupo é Erick 
Santos, diretor do Instituto 
Palpare, uma ONG (Organiza-
ção Não Governamental) que 
tem desempenhado um papel 
importante junto ao Municí-
pio. Ele disse que a iniciativa 
tem grandes possibilidades 
para ser bem-sucedida. “Acre-
dito que pode e vai dar certo 
se todos derem a mão para 
essa causa. A droga, seja ela 
lícita ou ilícita, precisa ser 
prevenida em casa, na escola, 
nas ruas e só vamos alcançar 
esses espaços com todos se 
abrindo para isso”.

Ele acredita que a ideia de 
prevenção é mais eficiente 
para enfrentar os proble-
mas que surgem com o uso 
indiscriminado de drogas 
e álcool. “Prevenir é muito 
mais eficaz e produtivo do 
que recuperar. Ao longo dos 
anos, olhamos somente os 
resultados e então montamos 
ações para intervir, a Coa-
lizão tem os métodos para 
antecipar esse caos”. 

Carina Franqueira explicou 
que inicialmente o grupo 
irá pesquisar a realidade de 
Cruzeiro para, em seguida, 
aplicar ações práticas de 
conscientização. Para ela, 
como cada cidade tem sua 
particularidade, é necessário 
um levantamento prévio dos 
dados sobre o tema. “Um le-
vantamento de todos os pro-

blemas e impactos sofridos 
com as drogas. Só podemos 
fazer alguma ação quando 
entendermos o problema no 
município”. 

A pesquisa será feita ini-
cialmente com dados obtidos 
com a Polícia Militar, Santa 
Casa, comércio, escolas e 
população em geral.

A ideia, segundo Carina, 

é que os jovens conheçam 
possibilidades de lazer sem 
que haja a necessidade do 
abuso dessas substâncias. 
“Ninguém quer que o jovem 
não seja jovem. Não vamos 
dizer que ele tem que ser 
careta, mas sim que ele tem 
que tomar cuidado com os 
abusos e os problemas que 
as drogas trazem”.

Foto: Divulgação
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 

– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t ião  3132-
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande, 200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 
4 quartos, 3 banhei-
ros, 2 salas,  gara-
gem para 5 carros. 
Ótima localização. 
Telefone:  99726-
6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 
–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda

VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase f inal. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – Pinda
VENDO 2  casas 
– área de 500m2 
–  Cruz  Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 
99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  

15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 ano 97 – 2pts – 
prata – básica – R$ 
10.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Special  
1.0 ano 2002 – 2pts 
– vermelho – bási-
co – R$ 8.700,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Siena 1.0 
16 v ano 2002 – pra-
ta – R$ 12.500,00. 
Tr.  F: (12) 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
Vendo Gol, ano 1998, 
4 portas, cor preto, 
motor 1.6, 8 valvulas, 
com rodas liga leve 
por R$ 10.300,00. Te-
lefone: 99762-6252
HB20 confort, 1.0, 
flex 15, branco, en-
trada + parcela R$ 
559,00. Telefone: 
3133-9201
Fusion Ti tan ium, 
teto + awd 15, prata. 
3133-9201
VENDO Airtrek 2.0 
ano 2005 – comple-
ta – R$ 23 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Gol 1.0 ano 
2004 – 2 pts – prata. 
R$ 14 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Furgão Peu-
geot  Partener ano 
2011. R$ 20 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic LS 
1.0 ano 2011 – preta. 
R$ 20 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Peugeot 307 
Hatch Feline ano 
2010  R$ 35 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Siena 1.0 
fire ano 2012 – preto 
R$ 24 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda
Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 

própria. Telefone: 
98181-6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para traba-
lhar sábado e do-
mingo em pizzaria. 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Telefone: 
98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com
Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, 
no telefone: 99734-
7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone:  99177-
0950
Eletricista residen-
c ia l ,  30 anos de 
experiência, insta-
lação completa e 
reparos em geral. 
Falar com Jairo. Te-
lefone: 3122-3448 ou 
98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de mó-
ve is .  Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa cor-
rida, grafiato, verniz, 
pintura com pistola. 

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-

ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-

no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem.  Tra tar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala,  co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 


