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O SONHO DA CASA PRÓPRIA...  As famílias de Cachoeira Paulista e de Canas estão cada vez mais 
próximas de realizarem o sonho da casa própria. Na última segunda-feira, as prefeituras das duas cidades fizeram 
a entrega de moradias nos conjuntos habitacionais São Judas Tadeu e no bairro São José. Pág. 3

Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Cultura de Pinda agita eventos na Páscoa

Juliana Aguilera
Pindamonhangaba

A programação cultural 
de Pindamonhangaba para 
o feriado de Páscoa está 
recheada de atrações para 
todos os gostos. De sexta-fei-
ra a domingo o morador de 
Pinda pode conferir eventos 
gratuitos como o Festival 
Manga Rosa e o retiro Yoga: 
de Corpo, Mente e Alma. Já o 

tradicional passeio de trem 
na EFCJ (Estrada de Ferro 
Campos do Jordão) funciona 
com decoração pascal em 
dois fins de semana conse-
cutivos.

O Festival Manga Rosa reú-
ne músicos, ativismo cultural, 
desenhistas e aula de zumba. 
O evento acontece no sábado, 
31 de março, a partir das 9h, 
no CEU das Artes. As atrações 
musicais de hip hop e rap 

ficam por conta do DJ Rboy, 
Vulgo Fio e Guerrilha Verbal. 
O ativista cultural Bob Nasci-
mento, idealizador de eventos 
como “Sarau Zumbi” e “Sexta 
Preta” é outra presença con-
firmada.

O festival conta com o de-
senhista Glauber Peres, autor 
da história “O Espírito do 
Pantanal”, que recentemente 
entrou para o coletivo Docu-
mento Marginal. O ritmo de 

zumba estará presente nas 
aulas da professora Rayane, 
que ministra aulas de zumba 
e diversos ritmos.

Relaxamento – Para de-
sacelerar, há a opção do 
retiro Yoga: de Corpo, Mente 
e Alma, da Fazenda Nova 
Gokula. 

Além de práticas de yoga, 
meditação com mantras, ca-
minhadas ecológicas e ciclo 
de palestras sobre filosofia da 
yoga, o local também dispõe 
de restaurante vegetariano, 
tudo no meio de uma área 
ambiental preservada, com 
grande biodiversidade.

Já o tradicional passeio 
de trem da EFCJ (Estrada de 
Ferro Campos do Jordão) 
oferece decoração pascal nas 
estações de embarque e nos 
trens. A passagem de ida e 
volta sai no valor de R$ 12, 
com partida na rua Martin 
Cabral, nº 87, no Centro, às 
10h e 14h. 

O passeio atravessa a 
planície rural de Pindamo-
nhangaba até a estação do 
Piracuama, no pé da Serra 
da Mantiqueira. O trajeto 
dura em torno de duas horas. 
Crianças de até cinco anos, no 
colo, não pagam.

Shows de rap, yoga e passeio de trem são algumas das atrações oferecidas

Guará fecha mês da 
mulher com debate 
sobre avanços e 
dificuldades
Roda de conversa Café e Prosa 
coloca em pauta desafios e 
conquistas da luta pela igualdade

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A secretaria de Cultura 
de Guaratinguetá fechou 
o mês da mulher com a 
roda de conversa “Café e 
Prosa: a Mulher do Século 
XXI”, no Museu Conse-
lheiro Rodrigues Alves. O 
evento, do último dia 22, 
foi mediado pela jornalista 
Neusa Cipolli, e abordou os 
desafios e conquistas da 
mulher, experiências de 
participantes e troca de 
conhecimentos.

Ao abrir a roda de con-
versa, a secretária da Cultu-
ra Aline Damásio explicou 
a proposta do encontro. “A 
ideia dessa conversa é que 
a gente possa contar um 
pouco da nossa trajetória 
para que as pessoas que 
estão em outro momento, 
em outra profissão, enten-
dam um pouquinho sobre 
o que é o nosso dia a dia 
no século 21, que demanda 
tanto da mulher”, afirmou.

Estava presente também 
a diretora do Museu Frei 
Galvão, Tereza Maia, que 
contou suas experiências 
enquanto estudante no 
colégio São Joaquim, em 
Lorena. “Não podia mis-
turar mulher com homem 
naquela época”, lembrou, 
assim como a secretária 
da Educação, Elizabete 
Sampaio, que contou que 
na época em que estudava 
no Colégio do Carmo, em 
Guaratinguetá, na década 
de 1960, não era permitida 
a entrada de homens e as 
vestimentas deviam cobrir 
o corpo todo.

A educadora Lessandra 
Carvalho, que também mi-
nistrou uma oficina sobre 

Adélia Prado (premiada es-
critora e poetisa brasileira), 
na última terça-feira, contou 
sobre suas dificuldades atu-
ais. “Na questão da liberdade 
acho que nós ganhamos. 
Mas uma palavra que ficou 
martelando muito na minha 
cabeça foi a carga que nós 
carregamos hoje em dia 
por ser mulher. Depois de 
adulta, mãe e profissional, 
eu comecei a sentir a difi-
culdade que é administrar 
o papel de mulher no século 
21”, relatou.

Outro testemunho no 
evento foi da subsecretá-
ria da Justiça e Cidadania, 
Dra. Soraya Regina Fernan-
des. Ela enfatizou a baixa 
presença de mulheres em 
escritórios de advocacia e 
na política. “O Tribunal Elei-
toral, na última eleição de 
2017, fez um levantamento 
que mostrou que apenas 
13% foram eleitas prefeitas 
e 14% vereadoras”. 

Outros assuntos como 
libertação sexual na dé-
cada de 1960, questão da 
mulher indígena, o machis-
mo no meio educacional, 
divergências de gerações 
e preconceito no âmbito 
profissional também foram 
discutidos. O assassinato da 
vereadora Marielle, do Rio 
de Janeiro, há duas semanas, 
foi lembrado. 

A secretária Elizabete re-
forçou as barreiras ainda 
existentes. “O machismo 
ainda predomina. A voz 
feminina se levanta e sente 
as dores porque ela é uma 
mulher, porque ela é negra, 
porque ela tem uma opção 
sexual diferente, porque ela 
vem de uma favela. Se fosse 
um homem, não teria sido 
executada”, afirmou.

Foto: Jessica Dias
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PREFEITURA DE LORENA
TERMO ADITIVO Nº 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2017 CONTRATO Nº 02/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADA: RT ENERGIA E 
SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ: 11.091.314/0001-63. OBJETO: Cláusula Primeira – Com 
respaldo no art.65,I, “b”, da Lei 8.666/93, ficam acrescidos 24,97% (vinte e quatro vírgula 
noventa e sete por cento), equivalente a R$38.579,31 (trinta e oito mil quinhentos e 
setenta e nove reais e trinta e um centavos), ao valor anual do contrato, destinados a 
suplementação de meta, conforme planilhas, projetos e cronograma físico-financeiro 
constantes no Processo nº 930/2018. Cláusula Segunda – A cláusula 5.1 do contrato nº 
02/18 passa a vigorar com a seguinte redação: “5.1- O valor global para a execução do 
objeto deste contrato é de R$ 193.029,31 (cento e noventa e três mil e vinte e nove reais 
e trinta e um centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original. 
DATA DA ASSINATURA: 29/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 1667/2018 GPRO:128/18.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: A aquisição de livro de 
ponto dos professores da rede municipal de ensino, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação. CONTRATADA: BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA- EPP. CNPJ: 09.135.487/0001-94. VENCEDORA DO ITEM: 1. 
VALOR TOTAL: R$ 3.095,00 (três mil e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 29/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC: 1677/2018 GPRO:138/18.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: A aquisição de 01 (um) par de 
tabelas de basquete oficial de madeira laminado naval com aro e redes, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer. CONTRATADA: 
ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP. CNPJ: 
10.852.944/0001-40. VENCEDORA DO ITEM: 1. VALOR TOTAL: R$ 1.049,00 (um mil e 
quarenta e nove reais) VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. DATA DA 
ASSINATURA: 29/03/2018.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2018 – PROCESSO Nº. 34/2018.

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do certame em epígrafe, 
considerando que no Pregão Presencial nº04/2018, Processo nº 34/2018 foi dada deserta 
a sessão pública, no Processo de Licitação, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para o fornecimento parcelado de emulsão asfáltica por 12 meses.. Os 
autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3041, das 09h às 18h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/2018 – PROCESSO Nº. 25/2018.

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO do certame em epígrafe, com 
base no art. 49 da Lei Federal 8.666/93, no Processo de Licitação que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana 
de resíduos sólidos, consistindo em coleta e transporte de resíduos sólidos doméstico e 
comercial, locação, manutenção e higienização de contêineres de PEAD, varrição manual 
de vias e logradouros, limpeza de feiras livres, capinação manual e mecânica de vias e 
logradouros, roçada mecânica e coleta seletiva. Os autos do processo permanecem à 
disposição para vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala 
de Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3041, das 09h às 18h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 – PROC. 96/2018.

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no fornecimento de kits reagentes e manutenção do equipamento de 
bioquímica BT 3000 plus, conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: LABINBRAZ COMERCIAL 
LTDA, CNPJ:73.008.682/0001-52, vencedora do item 1, no valor total de: R$ 230.040,00 
(duzentos e trinta mil e quarenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e com 
fundamento no Art. 24, a DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo n° 1677/2018
138/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso II da lei supra, para contratação da empresa
ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, CNPJ 
10.852.944/0001-40, cujo objeto consiste na aquisição de 01 (UM) par de tabelas de 
basquete oficial de madeira laminado naval com aro e redes, para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Esportes, Juventudes e Lazer.

PREFEITURA DE LORENA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/18 PROC. Nº 154/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em serviços de locação de banheiros químicos, assim como transporte, 
instalação, retirada, sucção e correta destinação dos dejetos em ETE, necessários para 
a realização dos eventos, a realizar-se às 09h30min do dia 18 de Abril 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
AVISO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/18 – PROCESSO 155/2018.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Concorrência 
Pública, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para execução de serviços públicos de limpeza urbana de resíduos sólidos, consistindo 
em coleta e transporte de resíduos sólidos doméstico e comercial; locação, manutenção 
e higienização de containers de PEAD; varrição manual de vias e logradouros; limpeza de 
feiras livres; capinação manual e mecânica de vias e logradouros; roçada mecânica e coleta 
seletiva, a realizar-se às 09h30min do dia 02 de maio de 2018, no Prédio da Prefeitura
Municipal 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, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Bastidores da Política
Armando barraca na…

…sombra alheia De repente, o pro-
jeto da Univesp – universidade a distân-
cia – do ainda vice-governador Márcio 
França, passou como ‘sonho simultâ-
neo’ de todos políticos da região. Esta 
semana a cena se repetiu na inauguração 
do Polo em Aparecida, com a declara-
ção do presidente da Câmara Marcelo 
Marcondes: “este projeto que hoje vira 
realidade, é um sonho meu e do prefeito 
Ernaldo desde criancinhas…”.

Salvando a lavoura
Ainda sobre a inauguração do polo 

da Univesp em Aparecida, se não fosse 
a presença do presidente da instituição 
Ricardo Bocalon para representar o 
idealizador Márcio França, era possível 
que a paternidade do projeto escapasse 
para mãos alheias. Disseram que não 
faltou na solenidade presenças ‘opor-
tunas’ para sair na foto, inclusive a do 
deputado Chico Sardelli, do PV.

Baixa representatividade
A semana foi marcada por entregas 

de conjuntos habitacionais do CDHU 
no eixo Canas-Cachoeira Paulista. En-
quanto o prefeito Lucemir do Amaral 
contou com as participações do presi-
dente da Companhia Nédio Rosselli, 
autoridades locais e regionais e do 
prefeito da vizinha cidade de Silveiras, 
Guilherme Carvalho, o prefeito de 
Cachoeira Edson Mota, amargou baixa 
frequência em seu palanque. Disseram 
que nenhuma autoridade relevante 
ousou atravessar a divisa de município 
para prestigiar a entrega de somente 1/3 
das casas do bairro São José. Das 150 
unidades que se arrasta em construção 
desde 2003, apenas 60 ficaram prontas. 
Assim mesmo…

Conexão Litoral - Vale
Entre novos e conhecidos nomes 

que desfilarão na passarela eleitoral 
desta temporada, Michelli Veneziani 
(primeira-dama de São Sebastião) de-
verá subir a Serra em busca dos votos 
nas cidades do Vale, principalmente 
de quem busca mudanças no cenário 
da Assembleia Legislativa e Câmara 
Federal. Sempre atuando junto ao seu 
pai, o ex-prefeito de Caraguá, Antonio 
Carlos, Michelli tem discurso convin-
cente e projeto político definido. Com 
várias parcerias nas cidades do Litoral 
Norte, a pré-candidata pode ser a futura 
voz feminina no Estado.

Reajuste
 O prefeito de Lorena Fábio Marcon-

des aprovou mais um reajuste salarial 
esta semana. Após conceder aumento de 
4% aos servidores, a Câmara aprovou 
o projeto que eleva os vencimentos 
dos conselheiros tutelares da cidade, 
em atenção à reivindicação do setor. 
Com estes acertos da remuneração do 
funcionalismo público local, Lorena 

passou ser referência para negociações 
nos municípios da região e ponto de 
apoio para sindicatos como o de Guará, 
protestar contra os 2% oferecidos pelo 
prefeito Marcus Soliva. Perguntem ao 
Eduardo Ayres‼!

E por falar em Guará…
…o prefeito Marcus Soliva e o ve-

reador João Pita estiveram no bairro da 
Rocinha esta semana anunciando mais 
de 75 braços de iluminação pública no 
local, através do 'Programa Mais Luz' 
idealizado pela administração pública. 
Eles foram recebidos por moradores e 
líderes e participaram com toda equipe 
de governo do prefeito de uma progra-
mação especial de Páscoa na escola 
Antonio da Cruz Payão, do bairro.

Plano ‘milhas’
Corre na boca pequena de Lorena, 

que das frequentes idas e vindas do 
vereador Careca da Locadora à Brasília, 
supostamente atrás de verbas federais, 
nenhuma até o momento passou do pa-
tamar de ofícios de intenção. Por outro 
lado, parece que seu plano de milhas, 
oriundas das passagens aéreas que o 
município pagou até o momento, já da-
ria o suficiente para dar duas voltas ao 
mundo. Perguntem no Tribunal de Con-
tas que está pesquisando os valores…

CPI na Câmara
O tom dos debates na Câmara de 

Lorena voltou esquentar esta semana, 
com a proposta do vereador Elcio 
Vieira Jr de abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Investigação. Em meio 
aos ‘adjetivos’ e ataques proferidos pelo 
parlamentar durante a sessão, a proposta 
é investigar aquilo que ele chamou de-
saparecimento de farta documentação 
dos anais da Casa de Lei, no período 
de 2013 a 2016. Pelo que se ouviu nos 
corredores, Vieira atribuiu o ‘sumiço’ 
do acervo de documentos ao ex-verea-
dor Carlos Coelho, até porque ele foi o 
‘esculachado’ da noite…
Reação no mercado

Em resposta à denúncia levantada 
na sessão de Câmara de Lorena desta 
segunda-feira, os bem informados da 
política local entenderam que se tratava 
dos documentos referentes ao histórico 
do Legislativo no período que Vieira 
Junior presidiu ‘Casa de Leis’ (2009 a 
2012). Disseram que a documentação 
que ele deu falta é exatamente a que 
preservou processos e mais processos 
licitatórios, que somados a outros proce-
dimentos, serviu de base também a uma 
investigação presidida pelo ex-vereador 
Carlos Coelho, que relatou ‘mandos e 
desmandos’ de sua época ao Ministério 
Público, onde seguramente está tudo 
bem guardado. 

Vontade política
Num conjunto de ações e procedi-

mentos que beneficia a população de 

Pinda, o prefeito Isael Domingues avan-
çou com a abertura de regularização dos 
imóveis construídos na ilegalidade. A 
ação prevê a uniformidade e legaliza-
ção das construções em pelo menos 21 
áreas do município e a custo zero, com 
exceção da taxa de licença. O fato reper-
cutiu positivamente nas mais diferentes 
esferas sociais da cidade, e o único 
ponto crítico para oposição é a lista dos 
beneficiados, com CEP’s pertencentes a 
políticos bem sucedidos que gravitam 
entre a Câmara e Prefeitura. Perguntem 
aquele latifundiário com mandato‼!

Jogo da oposição
Corre na boca pequena de Pinda 

que a ameaça do vereador Rafael Goffi 
em enviar o relatório da CEI do IPTU 
Complementar ao Ministério Público, 
caso seja arquivada, tem a finalidade 
de fazer o ‘prefeito sangrar’ no mer-
cado político. Mesmo sendo relator da 
Comissão, muitos acreditam na consci-
ência do parlamentar, que a atitude da 
administração em cobrar o tributo foi 
correta, para não incorrer na evasão de 
receita. Perguntem ao Felipe Cesar‼!

Não convidem para…
…a mesma picanha os vereadores 

de Lorena Fabio Longuinho e Fabio Ma-
tos, principalmente se o churrasqueiro 
for o Maurinho Fradique e a festa for 
em comemoração ao desempenho do 
Fadenp‼!

Política conjugada
Parece que a parceria Executivo e 

Legislativo de Potim está garantida 
para grandes projetos. A prova disso 
foi a presença do presidente da Câmara, 
Rivelino, com a prefeita Erica Soler no 
Palácio do Governo, na última semana, 
buscando verba para investimento na 
saúde.

Vencendo a maré
Já tem apostas favoráveis a prefeita 

Erica Soler para uma eventual reeleição 
em Potim. Segundo a boca pequena, 
mesmo com perigo iminente do ‘fogo 
amigo’ na administração, ela acumula 
crédito junto aos eleitores para mais 
quatro anos.

Banana para a oposição
Os moradores de Pinda que acompa-

nharam as recentes críticas dos opostos 
ao governo de Isael Domingues já 'bo-
taram o pé no freio'. A última peripécia 
da “Turma do Joga Contra” foi atribuir 
ao prefeito a culpa pela confirmação da 
morte de um macaco por febre amarela. 
Só que para desespero da oposição, as 
críticas ficaram no “vácuo” em meio a 
duas outras noticias relevantes. Além do 
Caged apontar Pinda como a cidade que 
mais gerou empregos em fevereiro no 
Vale, o Executivo anunciou que regu-
larizará  todos os imóveis clandestinos 
do município.
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Prefeituras de Cachoeira Paulista 
e Canas entregam casas populares
Quase duzentas unidades do CDHU são repassadas a famílias dos dois municípios

Da Redação
Região 

As famílias de Cachoeira 
Paulista e de Canas estão 
cada vez mais próximas 
de realizarem o sonho da 
casa própria. Na última se-
gunda-feira, as prefeituras 
das duas cidades fizeram 
a entrega de moradias nos 
conjuntos habitacionais 
São Judas Tadeu e no bair-
ro São José. 

Em Canas, o evento con-
tou com a presença do 
presidente da CDHU (Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) Né-
dio Rosselli, do prefeito de 
Canas Lucemir do Amaral 
(PSDB) e vereadores.

Foram entregues 48 resi-
dências no empreendimen-

to, localizado no bairro San-
ta Terezinha, que conta com 
uma estrutura com quadra 
poliesportiva, área de lazer, 
ruas pavimentadas, acessi-
bilidade e iluminação.

No evento, Rosselli anun-
ciou a construção de mais 
cinquenta casas populares 
em Canas. Segundo a Pre-
feitura, o convênio será 
assinado em abril.

Retomada – A Prefeitu-
ra de Cachoeira Paulista 
entregou na última segun-
da-feira sessenta casas 
populares no conjunto 
habitacional no bairro São 
José. As 150 unidades esta-
vam paradas desde 2012. 
De acordo com o prefeito 
da cidade, Edson Mota (PR), 
a expectativa é de entre-
gar até o final do segundo 
semestre as noventa casas 
que faltam. “Estamos en-
tregando a primeira etapa 
das 150 que estavam para-
lisadas. Até o final do ano 
terminaremos as noventa 
unidades que ainda faltam, 
para depois conseguir fazer 
outra etapa que o CDHU 
já colocou a disposição de 
Cachoeira Paulista”, expli-
cou Mota.

Foto: Jessica Dias

Paralisadas desde 2012, unidades do conjunto habitacional São José foram retomadas na última segunda-feira em Cachoeira Paulista 

Região registra aumento de 240% na geração de empregos
Pinda lidera contratações no segundo mês do ano, 
seguida de Guará; Lorena encabeça ranking bimestral

Lucas Barbosa
Regional

Um levantamento divul-
gado na última semana pelo 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) 
revelou que o Vale do Paraíba 
registrou um saldo positivo de 
262 vagas de emprego, em fe-
vereiro. Liderando a geração 
de empregos na região, Pin-
damonhangaba contabilizou 
um saldo favorável de 383 

postos de trabalho. 
Revelados no último dia 

23, os dados do Ministério 
do Trabalho apontaram que 
a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba teve no se-
gundo mês do ano um saldo 
favorável de 240% superior 
ao do mesmo período do ano 
passado, quando o índice foi 
de 77 vagas. 

Com 1.110 admissões e 727 
demissões, Pinda conseguiu 
a liderança do “ranking do 

emprego” na região, graças 
aos setores de Indústria de 
Transformação e de Serviços. 
Enquanto o primeiro obteve 
o saldo positivo de 308, o 
segundo foi de 154 postos 
de trabalho.

As estatísticas revelaram 
ainda que no primeiro bi-
mestre de 2018, o saldo da 
geração de empregos no 
município foi de 642. 

Na vice-liderança, aparece 
Guaratinguetá com 898 con-
trações e 664 desligamentos, 
resultando num saldo favorá-
vel de 234 postos de trabalho. 
As áreas de serviços (185) e 
administração pública (146) 
alavancaram a geração de 
empregos da cidade, que na 
soma dos dois primeiros me-
ses do ano registrou um saldo 
positivo de 131. Em janeiro, 
o município havia obtido um 
saldo negativo de -103.

Já Lorena, que em fevereiro 
obteve um saldo favorável 
de 219 oportunidades de 
trabalho, lidera a geração de 
empregos do primeiro bimes-
tre do ano na sub-região 3 do 
Vale do Paraíba, que conta 
com outras oito cidades, com 
232 postos de trabalho. 

Além de explicar que os 
setores de serviços e de indús-
tria de transformação foram 
responsáveis por alavanca-
rem a geração de empregos 
no município, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Gustavo Rodrigues, reve-
lou que a expectativa é que o 
saldo continue crescendo ao 
longo do ano. “Este resultado 
se deve a fatores, como a 
nossa política de incentivos 
e de prospecção. Graças ao 
trabalho sério, Lorena é vis-
ta pelas empresas como um 
local seguro e estruturado 
para se instalarem”, destacou 
Rodrigues. “Acredito que até 
o início do segundo semestre 
teremos a confirmação da 
chegada de outros dois em-
preendimentos que gerarão 
um número considerável de 
contratações”. 

Região – Outros municípios 
da região que registram um 
saldo positivo na geração de 
empregos em fevereiro fo-
ram Aparecida (15), Cruzeiro 
(76), Cachoeira Paulista (75), 
Cunha (19) e Potim (52). 

Enquanto Piquete registrou 
um índice desfavorável de -3 
postos de trabalho, as cidades 
de Silveiras, Canas, São José 
do Barreiro e Roseira não 
foram incluídas no levanta-
mento do Caged.

Trabalhadores da construção civil; setor ajuda a alavancar índice de contratação na região em fevereiro

Foto: Arquivo Atos
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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 


