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Lorena aposta em atrativos para 
aumentar arrecadação de IPTU

Lucas Barbosa
Lorena

Com a expectativa de 
arrecadar cerca de R$ 20 
milhões de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
em 2018, a Prefeitura de 
Lorena revelou na última 
segunda-feira que os Cor-
reios iniciarão a entrega dos 
carnês até o fim do mês. A 
tarifa terá desconto para os 
moradores que a pagarem 
até 15 de março.

Após angariar quase R$ 
13 milhões no ano passa-
do, R$ 4 milhões a menos 
do que o previsto, Lorena 
planeja driblar a inadim-
plência em 2018 através de 
descontos e parcelamentos.

Além de uma redução de 
10% para os proprietários 
de imóveis que quitarem a 
cobrança até o fim da pri-
meira quinzena de março, a 
Prefeitura oferece a opção 

de pagá-la em dez vezes, mas 
sem desconto. “Esperamos 
com estas alternativas mo-
tivar a população a pagar o 
IPTU, reduzindo a dívida ati-
va do Município. Com estes 
incentivos, nossa expectati-
va é arrecadar 20% a mais 
do que o previsto em 2017. 
Esta receita é de suma im-
portância para a cidade ter 
mais recursos para investir 
em áreas essenciais”, expli-
cou o diretor de Tributação, 
Daniel Malerba. 

O diretor apontou ainda as 
formas que os contribuintes 
podem ter acesso ao carnê 
do IPTU. “Os moradores 
que não quiserem esperar 
a entrega pelo Correios, 
que ocorrerá até o fim de 
fevereiro, podem imprimir 
a segunda via do boleto no 
site da Prefeitura. Quem não 
tiver acesso, pode retira-lo 
na Diretoria de Tributação 
com apresentação de docu-
mentos pessoais, escritura 
do imóvel ou um carnê de 
anos anteriores”. 

Novidade – Ao contrário 
do ano passado, as famílias 
de Lorena não precisarão 
mais pagar a taxa de serviço 
dos Bombeiros. A cobrança 
foi considerada ilegal pelo 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) no fim de maio de 
2017.

Vista de área residencial na Vila Nunes; Prefeitura de Lorena começa a entregar carnês do IPTU na próxima semana, com trabalho dos Correios

Prefeitura oferece desconto e parcelamento; carnê deve ser entregue até o fim do mês
Foto: Lucas Barbosa

RODOVIA DO ABANDONO....  Cachoeira Paulista é alvo de mais uma reclamação, dessa vez pela falta 
de cuidados com a estrada da Bocaina, que liga a cidade a Silveiras. Quem passa pela via se depara com o mato 
alto, sinalização dificultada, falta de pavimentação e o excesso de lixo jogado.

Foto: Jéssica Dias
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Silveiras recebe cinco 
novos computadores 
para o Acessa SP

Silveiras adquiriu cinco 
novos computadores com-
pletos através da parceria 
entre o Estado de São Paulo 
e a Prefeitura para o Pro-
grama Acessa São Paulo. Ao 
todo são cinco aparelhos, 
sendo um para uso do mo-
nitor responsável e quatro 
para uso do cidadão.

Em média vinte pessoas 
utilizam as maquinas ao 
dia. Na parte da manhã, a 
procura é entre cinco pes-
soas. Já no período da tar-
de, em média 15 pessoas. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, o Acessa SP tem uma 
média de quatrocentos 
usuários mensalmente. 
O programa oferece aos 
usuários computadores 
com acesso à internet, im-
pressora e programa para 
realização de currículo.

A expectativa da Prefei-
tura para ainda este ano é 
realizar manutenção, pin-
tura e melhorias no local 
que hoje está instalado. O 
Acessa SP funciona à rua 
Juvenal Rodrigues Soares, 
ao lado da Prefeitura, de 
segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h.

Da Redação
Silveiras
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação

Pregão Presencial Nº 06/18 PROC. Nº 79/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço apurado pela menor taxa de comissão, cujo objeto é a 
contratação de serviços especializados de Leiloeiro Oficial, para preparação, organização 
e condução de Leilões Públicos de bens móveis, inservíveis e automóveis recolhidos do 
Município de Lorena, a realizar-se às 09h30min do dia 09 de Março de 2018, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

TERMO ADITIVO Nº 03
Pregão Presencial nº 01/16

Contrato nº 37/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena. CONTRATADA: IMAGEM 
SISTEMAS MÉDICOS LTDA CNPJ: 
59.269.654/0001-68 OBJETO: Cláusula 
Primeira – Fica prorrogado o prazo da 
vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, conforme estabelecido na cláusula 
2.1 do contrato original nº37/2016 e o 
artigo 57,§ 1º, I da Lei 8666/93 a contar a 
partir de 16 de fevereiro de 2018. Cláusula 
Terceira- Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do contrato original. DATA DA 
ASSINATURA: 15/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROC: 575/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena OBJETO: A contratação 
de empresa para o fornecimento de 
lanche e “Coffe Break”, para o Programa 
Time do Emprego, realizado pelo 
Posto de Atendimento ao Trabalhador. 
CONTRATADA: R A OLIVEIRA DE 
SOUZA - ME CNPJ: 21.111.120/0001-36 
VALOR TOTAL: R$ 1.005,75 (um mil e 
cinco reais e setenta e cinco centavos) 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 
sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 
22/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 PROC. Nº 16/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena OBJETO: Registro de preço para 
contratação de serviços de transporte de atletas e comissões técnicas da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer de Lorena CONTRATADA: EMPRESA TRANSPORTE E 
TURISMO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA - EPP CNPJ: 01.294.491/0001-93 
VENCEDORA DO ITEM: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. VALOR TOTAL: R$ 276.432,00 
(duzentos e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 22/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
PARECER JURÍDICO Nº 83/2018

PREGÃO PRESENCIAL n°. 63/2017 – 
Proc. nº. 313/17.

O Município de Lorena/SP torna público 
o Parecer Jurídico nº 83/2017 do Pregão 
Presencial 63/2017, cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos (referente o 
processo da seads n° 1243/2013) para 
atender as demandas da secretaria de 
assistência e desenvolvimento social, 
cujo a empresa C.T. ARAÚJO MOVEIS - 
ME, CNPJ: 13.683.604/0001-21, terá sua 
suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Lorena, pelo prazo 
de 3 (três) meses (com fundamento no 
arts. 77 e 78, |, da lei nº 8.666/93 e art. 
7º da Lei nº 10.520/02), porquanto do não 
cumprimento do contrato n° 117/2017, 
não entregando o produto. A empresa 
após intimação, terá o prazo de recorrer 
de 5 (cinco) dias úteis (art. 109 da Lei 
nº 8.666/93). O Processo encontra-se à 
disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na 
Secretaria Municipal de Administração, 
Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - 
Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
das 09h00min às 17h00min.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A Empresa MÁXIMO SUPERMERCADOS ATACADISTA LTDA, situada à Rua 
Castro Alves,  n°. 205 – Bairro da Cruz – Cidade de Lorena/SP, IE: 420.139.294.113 
e CNPJ: 07.298.275/0002-83, comunica o EXTRAVIO da impressora fiscal marca 
EPSON modelo TM-H6000 FBII cor creme, numero EP05920000000001487

Na Câmara Municipal, são discutidos e votados todos os assuntos 
relacionados à melhoria da sua qualidade de vida. Isso é feito a 
partir do trabalho dos Vereadores, que são:
• elaborar Projetos de Lei propondo soluções para que a cidade 

se desenvolva mais e melhor;
• dar Indicações, sugerindo melhorias aos órgãos públicos;
• e fazer Requerimentos para que sejam tomadas providências 

nas mais diversas áreas ou solicitando esclarecimentos.

ASSISTA ÀS SESSÕES TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-
FEIRAS, ÀS 18H:
na Câmara: Avenida João Pessoa, nº 471, Pedregulho
Telefone: 3123-2400;
pelo Rádio: 610 AM;
na internet: camaraguaratingueta.sp.gov.br
Facebook: www.fb.com/camaraguara

GUARATINGUETÁ
CÂMARA MUNICIPAL da ESTÂNCIA TURÍSTICA de 

Ética e transparência, a serviço do povo.
GUARATINGUETÁ

do povo.
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O QUE É IMPORTANTE
ACONTECE AQUI.

O QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTEO QUE É IMPORTANTE

Sindicato dos Servidores 
Municipais de Guaratinguetá

EDITAL
 Contribuição Sindical exercício 2018

O Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratinguetá, entidade de classe 
de primeiro grau, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob 
o n.º 53.330.551/0001-80 e no Ministério do Trabalho e Emprego sob o n.º 
24440.016849/90-03, com endereço situado na Rua Santa Clara, n.º433, 
Campinho, Guaratinguetá, S.P., C.E.P.12.502-80, nos termos do artigo 605 da 
Consolidação das Leis do Trabalho combinado com o Enunciado n.º 38, aprovado 
na segunda jornada de direito material e processual do trabalho da ANAMATRA e 
artigo 8.º, inciso IV da Constituição Federal, notifica as entidades de administração 
pública municipal, direta e indireta do município de GUARATINGUETA /SP, que 
deverão fazer o recolhimento a título de Contribuição Sindical o correspondente 
a remuneração de um dia de trabalho de todos seus servidores e empregados 
públicos, sindicalizados ou não, no mês de março/2018, independente do regime 
de contratação, e efetuarem o recolhimento para esta entidade sindical até o 
dia 30/04/2018 cujo montante deverá ser recolhido impreterivelmente em conta 
vinculada da Caixa Econômica Federal até dia 30 de abril do ano base de 2018.
O não recolhimento da respectiva contribuição implicará em cobrança administrativa 
ou judicial, acrescida de multa, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios conforme artigo 600 da C.L.T.

Guaratinguetá, 19 de fevereiro de 2018.

Jose Eduardo Ayres de Oliveira
Presidente

EDITAL - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Professores de Guaratinguetá SINPRO – 
GUARA, com base territorial no Município de Guaratinguetá-SP, inscrito 
no CNPJ n°. 06.343.424/0001-35, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA 
PROFISSIONAL, ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS, representados por 
esta entidade sindical, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 10 de março de 2018, em primeira convocação 
às 09:00 horas, e em segunda e última convocação às 09:30 horas, na Rua 
Monsenhor Aníbal de Melo nº 314, Pedregulho, na cidade de Guaratinguetá 
– SP, CEP: 12.511-050, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DOS ASSOCIADOS 
E NÃO ASSOCIADOS, PARA AUTORIZAREM, EXPRESSAMENTE, 
O DESCONTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL, NA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO 
DE UM DIA DE TRABALHO, PARA OS EMPREGADOS QUALQUER QUE 
SEJA A FORMA DA REFERIDA REMUNERAÇÃO. 2) DELIBERAÇÃO 
E APROVAÇÃO DE CONSIDERAM A PRÓPRIA ASSEMBLEIA COMO 
FONTE EXPRESSA E PRÉVIA DE MANISFESTAÇÃO DE VONTADE 
DE TODA A CATEGORIA. Guaratinguetá, 23 de fevereiro de 2018. Prof. 
Reginaldo Costa - Presidente do SINPRO – GUARA.

Guaratinguetá abre inscrição 
para pedido de isenção do IPTU
Morador com baixa renda pode pedir até 100% de isenção do imposto

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá informou que, de 26 
de fevereiro a 14 de março, 
a população pode requerer 
isenção do IPTU 2018. O 
benefício tem o foco em 
aposentados e população de 
baixa renda.

Aposentados e pensionistas 
do INSS podem se inscrever 
para a isenção. É necessá-
rio comprovar que ganhem 
até dois salários mínimos, 
tenham um único imóvel, 
de até 150m² e residam 
nele. Também estão inclusos 
proprietários que recebam 
até dois salários mínimos e 
que moram em imóvel com 
até 70m².

Outro grupo contemplado 
na lei são ex-combatentes da 
Força Expedicionária Brasilei-
ra ou viúvas que não possuam 
nenhum outro imóvel no 
município, mesmo que seja 
alugado. Moradores que ga-
nhem mais que dois salários 
mínimos ou não possuem 
renda, mas tenham um imó-
vel de até 70m² e resida nele, 
o desconto previsto é de 50%.

Para se inscrever, é neces-
sário que o morador apre-
sente na sede documentos 
e a ficha de requerimento 
disponível no site da Prefei-
tura. É necessário levar, além 
do requerimento, cópias do 
RG e CPF, capa do carne de 

IPTU, dados do imóvel, com-
provante de rendimento ou 
benefício INSS, comprovante 
de residência e carne de IPTU 
2017 no nome do requerente.

Caso o imóvel seja herdado, 
é necessário a apresentação 
do formal de partilha ou 
andamento do processo de 
arrolamento/inventário. Caso 
não seja possível trazer o 
formal de partilha, é válido 
uma declaração do advogado 
do espólio, em que deve-se 

constar o número e vara do 
processo de arrolamento. É 
necessário também que o 
requerente seja o único usu-
fruto do imóvel.

Segundo o secretário de 
Justiça e Cidadania, Petrônio 
Leite, anualmente são solici-
tados duas mil a três mil isen-
ções em Guaratinguetá, das 
quais aproximadamente 1,4 
mil a 1,5 mil são deferidos. 
Os demais são negados por 
não irem de acordo com as 

adequações previstas na lei. 
Para quem omitir documen-

tos público ou particular e 
alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante, há 
a pena de reclusão de 1 a 
5 anos e multa, caso o do-
cumento seja público. Se o 
documento for particular, a 
punição é de reclusão de 1 
a 3 meses e multa. A prefei-
tura funciona de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 17h, 
na Chácara Selles.

Rua do bairro Campo do Galvão, em Guaratinguetá; cidade já recebe pedido para isenção do imposto

Foto: Leandro Oliveira

 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o disposto no Artigo 9º, parágrafo 4º da LEI DE RESPOSABILIDADE 
FISCAL, realizará Audiência Pública para Avaliação e Cumprimento das 
Metas Fiscais, referente ao 3º Quadrimestre de 2017 e alteração na LOA – 
Lei Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2018, no seguinte local, 
data e horário: 
 
Local – PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02 
Data – 27 de fevereiro de 2018 
Horário – 10 horas 
 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 
 
Lorena, (SP), 15 de fevereiro de 2018. 
 

FÁBIO MARCONDES 
Prefeito Municipal 
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1759 – Fernando Henrique Monteiro da Silva e Jéssica Priscila da Silva Cunha. 
Ele, nacionalidade brasileira, solteiro, nascido no dia 11 de fevereiro de 1986, 
residente e domiciliado na Rua Benedito Macedo, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de 
Edson Monteiro da Silva e Maria Aparecida dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, 
recepcionista, solteiro, nascida no dia 20 de junho de 1991, residente nesta cidade, 
na Rua Padre Gebardo, 217, casa 07, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Paulo Nunes 
da Cunha e Ana Lucia da Silva Cunha. 

1760 – Pedro Francisco de Barros e Juliana Leopoldo. Ele, nacionalidade brasileira, 
supervisor de segurança, solteiro, nascido no dia 27 de junho de 1975, residente e 
domiciliado na Rua Jorge Salomão Kopaz, 230, Manto Azul, Aparecida/SP, filho de 
Luiza Maria de Barros. Ela, nacionalidade brasileira, psicologa, solteira, nascida no 
dia 19 de agosto de 1985, residente nesta cidade, na Rua Jorge Salomão Kopaz, 230, 
Manto Azul, Aparecida/SP, filha de Jose Braz Leopoldo e Maria Aparecida Leopoldo.

 1761 – Guilherme Uchoas Pereira e Ana Caroline Patrício dos Santos. Ele, 
nacionalidade brasileira, padeiro, solteiro, nascido no dia 02 de dezembro de 1996, 
residente e domiciliado na Rua Joaquim Israel, 160, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filho de 
Luis Antonio Uchoas Pereira e Francisca Lizete da Silva Pereira. Ela, nacionalidade 
brasileira, atendente, solteira, nascida no dia 27 de junho de 2000, residente nesta 
cidade, na Rua Santa Rita, 961, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Jose Maria de Oliveira 
Santos e Ana Maria Patricio. 

1762 – Cid Alves Passini Junior e Maíla Arneiro Samahá de Faria. Ele, 
nacionalidade brasileira, Administrador de empresas, solteira, nascido no dia 19 de 
maio de 1990, residente e domiciliado na Rua Celestino Policarpo de Oliveira, 233, 
Jd. Paraiba, Aparecida/SP, filho de Cid Alves Passini e Marta Stopa Passini. Ela, 
nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida no dia 19 de maio de 1990, residente 
nesta cidade, na Rua Celestino Policarpo de Oliveira, 233, Jd. Paraiba, Aparecida/SP, 
filha de Jefferson Samahá de Faria e Claudineia Luzia Arneiro de Faria. 

1741 – Jose Benedito Elesbão e Andréia Perpetuo Leite. Ele, nacionalidade 
brasileira, pedreiro, divorciado, nascido no dia 30 de janeiro de 1971, residente e 
domiciliado na Av. Itapitanga, 400, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Manoel Jose 
Elesbão e Gilda de Souza Elesbão. Ela, nacionalidade brasileira, camareira, solteira, 
nascida no dia 30 de janeiro de 1972, residente nesta cidade, na Av. Itapitanga, 400, 
Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Esmério Cyrillo Leite e Aidê Batista da Silva Leite. 

1763 – Eweron Henrique Américo e Talita Mariciene dos Santos Vicente. Ele, 
nacionalidade brasileira, militar, solteiro, nascido no dia 22 de julho de 1997, residente 
e domiciliado na Rua Darcilio Ferraz da Silva, 277, Bom Jardim III, Guaratingueta/
SP, filho de Davi Amaerico e Geni Aparecida Florensça Americo. Ela, nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 28 de janeiro de 1993, residente nesta 
cidade, na Av. Itau, 02, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Benedito Augusto Vicente e 
Vera Lucia dos Santos. 

1764 – Tiago Rafael Luz e Paula Helena Azevedo Custodio. Ele, nacionalidade 
brasileira, metalúrgico, divorciado, nascido no dia 07 de junho de 1984, residente e 
domiciliado na Rua Itatiaia, 171, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho Luiz Antonio da Luz e 
Regina Célia Venerando da Luz. Ela, nacionalidade brasileira, balconista, solteira, 
nascida no dia 09 de outubro de 1990, residente nesta cidade, na Rua Itatiaia, 171, 
Itaguaçu, Aparecida, Aparecida/SP, filha de Paulo Sergio Csutodio e Maria Helena 
dos Santos Azevedo 

1765 – Gilberto Antonio Rodrigues e Marcela Aparecida Reis da Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido no dia 19 de fevereiro de 1980, 
residente e domiciliado na Rua Benedito Garcia dos Reis, 572, São Frncisco, Aparecida/
SP, filho de João Rodrigues e Maria Luiza da Conceição Rodrigues. Ela, nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida no dia 24 de outubro de 1988, residente nesta 
cidade, na Rua Benedito Garcia dos Reis, 572. São Francisco, Aparecida/SP, filha de 
Joaquim Ronaldo da Silva e Rita Chagas Reis da Silva.

 1766 – Willian Fialho Moreira e Monique Cristina Martiniano. Ele, nacionalidade 
brasileira, repositor, solteiro, nascido no dia 14 de junho de 1995, residente e domiciliado 
na Rua Filippo, 10, Bloco 16, Apto. 406, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Bendito 
Luis Moreira e Claudineia Fialho. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
no dia 08 de novembro de 1993, residente nesta cidade, na Rua Filippo, 10, Bloco 
16, Apto. 406, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Afonso Martiniano e Marli Cristina 
da Silva Martiniano. 

1767 – Denis Felipe de Barros e Natalia de Paiva Diniza. Ele, nacionalidade 
brasileira, professor, solteiro, nascido no dia 12 de fevereiro de 1990, residente e 
domiciliado na Rua Expedicionário Monego, 113, Sta. Luzia, Aparecida/SP, filho de 
Jose Válber Barros e Ana Maria de Barros. Ela, nacionalidade brasileira, estudante, 
solteira, nascida no dia 13 de maio de 1991, residente nesta cidade, na Rua Itabapoã, 
409, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Osvaldo Barboza Diniz e Leila Aparecida de 
Paiva Diniz. 

1768 – Flavio Fernando Macedo de Souza e Alanderson Francisco de Campos. 
Ele, nacionalidade brasileira, Aux. de produção, solteiro, nascido no dia 30 de janeiro 
de 1987, residente e domiciliado na Rua Itabaiana, 586, fundos, Itaguaçu, Aparecida/
SP, filho de Sandoval de Souza e Cecília de Jesus Macedo. Ele, nacionalidade 
brasileira, Aux. de produção, solteira, nascida no dia 04 de março de 1994, residente 
nesta cidade, na Rua Itabaiana, 596, fundos, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Jose 
Francisco de CAMPOS E Maria de Lourdes Andrade de Campos. 

1769 – Gabriel de Souza Manoel da Rocha e Larissa  Maciel da Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido no dia 03 de agosto de 1996, 
residente e domiciliado na Rua Filippo, 648, Vila Mariana, Aparecida/SP, filho de Mauro 
Adriano da Rocha e Valeria Cristina Manoel. Ela, nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida no dia 30 de junho de 1998, residente nesta cidade, na Rua Filippo, 
648, Vila Mariana, Aparecida/SP, filha de Antonio Marcos da Silva e Shiela Cristina 
Maciel da Silva. 

1770 – Admir dos Santos Roque e Marlene Canedo de Oliveira. Ele, nacionalidade 
brasileira, aposentado, solteiro, nascido no dia 16 de fevereiro de 1947, residente e 
domiciliado na Rua Santa Rita, 90, Apto. 6, Sta. Rita, Aparecida/SP, filho de Geraldo dos 
Santos Roque e Maria Sebastiana da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, aposentada, 
solteira, nascida no dia 25 de novembro de 1951, residente nesta cidade, na Rua 
Santa Rital, 90, Apto. 6, Sta. Rita, Aparecida/SP, filha de Jose Canedo de Oliveira e 
Marcolina Canedo de Oliveira.

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/
SP, FAZ SABER que pretendem casar-se e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil 
Brasileiro: E se alguém souber de algum impedimento 
oponha-o na forma da lei. 

 Editais Proclamas — Aparecida Em más condições, Estrada 
da Bocaina é desafio para 
motoristas em Cachoeira
Reclamações vão de mato alto à falta de pavimentação na via; 
Câmara discute tema mas há requerimentos sobre queixas

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

Cachoeira Paulista é alvo de 
mais uma reclamação, dessa 
vez pela falta de cuidados com 
a estrada da Bocaina, que liga 
a cidade a Silveiras. Quem pas-
sa pela via se depara com o 
mato alto, sinalização dificul-
tada, falta de pavimentação e 
o excesso de lixo jogado.

As reclamações não vêm de 
hoje. O caminhoneiro Zé Car-
los Costa, 60 anos, utiliza a via 
diariamente. Ele contou que 
as falhas na pavimentação e 
a falta de limpeza prejudicam 
não só quem trabalha, mas 
também os moradores. “Tem 
dias que eu faço viagem duas, 
quatro vezes por dia. Levo 
leite pra lá e a carga que 
mais sofre naquela estrada é 
a minha por causa do tanque 
que balança”.

Outro problema é o excesso 
de lixo encontrado na estrada. 
Foi implantado uma lixeira 
às margens da via, mas de 
acordo com o caminhoneiro, 
o caminhão de lixo passa uma 
vez na semana. A reportagem 
esteve na estrada duas vezes 
na última semana. A primeira, 
no início do mês, quando foi 
encontrado grande quanti-
dade de lixo dentro e fora 
da lixeira, como um colchão, 
tijolos quebrados, madeiras, 
sacolas e papéis. Após quatro 
dias a equipe retornou ao lo-
cal e o lixo que estava dentro 
da lixeira havia sido retirado, 
mas o colchão continuou lá.

Costa mora há cinco anos 
na estrada da Bocaina, mas 
utiliza a passagem diariamen-
te há dez. Para ele fica fácil 
elencar outros problemas, 
como o espaço estreito, a falta 
de acostamento, o mato alto, 
que prejudica a visualização 
das placas de sinalização, e 
o grande fluxo de carros e 
caminhões. “Meio da semana 

é caminhão, final de semana 
é carro de passeio. Aquela 
estrada tem mais movimento 
que a estrada de Silveiras. 
Se a Prefeitura fizesse tudo 
bem feitinho e colocasse um 
pedágio lá em baixo, ela tira-
va o triplo do dinheiro que 
gastava. E eu ia pagar com 
gosto, porque agora quebra 
um caminhão, quebra um 
carro, se colocar uma moto e 
andar todo dia lá acaba com 
a moto”.

Uma placa na estrada indica 
uma obra de pavimentação 

asfáltica na gestão do ex-pre-
feito Fabiano Vieira (PTB), 
entregue no dia 20 de maio 
de 2011.

Segundo o vereador Danilo 
Luiz da Silva (PROS) o tema 
já foi debatido na Câmara 
por vários vereadores, mas 
nenhum requerimento foi 
encaminhado ao Executivo. O 
próprio vereador contou que 
utiliza a estrada praticamente 
todo fim de semana. “A gente 
tem pontuado a questão do 
mato, a questão de uma li-
xeira que eles colocaram pra 

recolher o lixo na zona rural 
também, que não está fazendo 
a manutenção de forma perió-
dica. Tem sido objeto de falas 
na sessão, não só eu como 
também outros vereadores”, 
explicou Silva. 

A reportagem do Jornal 
Atos entrou em contato com 
a Prefeitura para ter infor-
mações sobre o trabalho de 
manutenção da Estrada da 
Bocaina e a projeção para 
recuperar a área, mas não 
obteve resposta até o fecha-
mento dessa edição.

Mato alto prejudica identificação de placa na Estrada da Bocaina; motoristas criticam falta de atenção

Foto: Jéssica Dias
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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 


