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Déficit de 30% na segurança pública segue 
prejudicando trabalho da polícia na região
Carência com efetivo e estrutura atinge municípios como Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Canas

Da Redação
Região

Após deixar o cargo de 
governador do Estado de São 
Paulo, na última sexta-feira, 
Geraldo Alckmin (PSDB) 
deixou um déficit de 30% na 
Segurança Pública da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba). São 19 
municípios que sofrem com 
essa carência, com destaque 
para Cruzeiro e Pindamo-
nhangaba, com 16 cargos 
em defasagem cada.

Hoje, a Polícia Civil tem 
um déficit de 12.274 cargos. 
Existem 41.912, mas apenas 
29.638 estão preenchidos. 
De acordo com o Defasôme-
tro do Sindpesp (Sindicato 
dos Delegados de Polícia do 
Estado de SP), atualizado no 
dia 31 de março, a polícia 
conta com uma carência de 
615 delegados.

Outros cargos da Polícia 
Civil com déficit são de in-
vestigador, escrivão, agente, 
papiloscopista e carcereiro. 
Entre as 19 cidades da região 
com déficit estão Cruzeiro 
e Pindamonhangaba, com 
16 policiais a menos que o 
necessário (cada), Cachoeira 
Paulista e Lorena (oito cada), 
Caçapava com sete, Guaratin-
guetá quatro, Piquete três, 
Areias, Canas e Silveiras um 
cada.

Em dezembro, o Jornal 
Atos mostrou que uma ação 

reuniu delegados da região 
para o protesto contra a 
defasagem. A presidente 
do Sindpesp, Dra. Raquel 
Gallinati, criticou o Estado 
e ressaltou ainda a insatis-
fação da categoria diante 
do fato de que os seis mil 

aprovados em um concurso 
público de 2013 ainda não 
foram contratados.

Ela destacou na época que 
o quadro de funcionários da 
Polícia Civil de São Paulo foi 
idealizado há mais de duas 
décadas, não havendo um 

acompanhamento do cres-
cimento populacional. Além 
de sobrecarregar os policiais, 
o déficit acaba dificultando 
o combate à criminalidade.

Desde o começo da gestão 
de Alckmin, em 2011, o Vale 
do Paraíba recebeu 5,8% 

da frota de novas viaturas 
das polícias Civil e Militar. 
Durante seu mandato, foram 
13.996 viaturas policiais 
para as cidades paulistas, 
sendo 10.355 viaturas para 
a Polícia Militar e 3.641 
carros para a Polícia Civil. 

Já o Vale do Paraíba foi 
atendido com 818 viaturas, 
595 da Polícia Militar e 223 
da Polícia Civil.

De acordo com a secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado, a distribuição de 
viaturas é feita a partir de 
critérios técnicos, frota e o 
efetivo existentes na região.

Crimes – Falhas no atendi-
mento de reforço ao policia-
mento ampliam as condições 
para o cenário regional, 
líder há anos no ranking 
da criminalidade. Segundo 
levantamento da secretaria 
de Segurança Pública do Es-
tado, assim como em 2017, 
o Vale do Paraíba teve trinta 
moradores assassinados em 
fevereiro deste ano. Com 
quatro homicídios dolosos 
(quando existe a intenção 
de matar), Guaratinguetá 
foi o destaque negativo da 
sub-região 3, que conta com 
nove municípios.

Segundo o levantamento, 
enquanto 27 pessoas foram 
vítimas de homicídios, ou-
tras três foram mortas em 
latrocínios (roubo seguido 
de morte). O Vale do Para-
íba possui a maior taxa de 
vítimas de homicídios a cada 
cem mil habitantes, tendo 
mais do que o dobro do ín-
dice registrado na Capital. 
No Vale, a taxa atualmente é 
de 13,28 vítimas a cada cem 
mil habitantes, enquanto na 
Capital o índice é de 6,53.

Policiais militares de Pinda durante entrega de material para combate ao crime; Estado volta ao foco das críticas após demora no reforço 
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LOBÃO EM GUARÁ...  O cantor Lobão volta à região neste sábado, com show no espaço de eventos 
da Sabap (Sociedade Amigos do Bairro Pedregulho). Ele apresenta um repertório diferenciado, com o projeto 
“Antologia Politicamente Incorreta dos Anos 80 Pelo Rock”, um complemento do livro “Guia Politicamente 
Incorreto dos Anos 80 Pelo Rock”, em que Lobão reavaliou o cenário da década de ouro do rock nacional. 
Entre as canções, sucessos históricos como “Geração Coca-Cola”, da Legião Urbana, “Vítima do Amor”, da 
Blitz, “Planeta Água”, de Guilherme Arantes e “Pânico em SP”, dos Inocentes. Pág. 3
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Cruzeiro cedia Congresso 
Regional de Turismo

Da Redação
Cruzeiro

A cidade de Cruzeiro sedia-
rá o Congresso Regional de 
Turismo no próximo dia 19. 
O evento debate e promove 
as ações do turismo dos mu-
nicípios da região.

O evento conta com a par-
ticipação do presidente do 
Comtur (Conselho Municipal 
de Turismo), Tébio Neves; 
do prefeito de Cruzeiro, Tha-
les Gabriel Fonseca (SD); do 
secretário de Turismo do 
Estado de São Paulo, Fabrício 
Cobra; o gestor de Turismo e 
Hospitalidade Senac (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 

Comercial) de São Paulo, Jorge 
Duarte; presidente nacional 
da Vert Hotéis e ex-secretária 
de Turismo de Minas Gerais, 
Erica Drumond; ex-secretária 
de Turismo de Campos do Jor-
dão; ex-presidente do Codivap 
Turismo, Glória Álvarez Bravin 
e o ex-gerente da Aprecesp (As-
sociação das Prefeituras das 
Cidades Estância do Estado de 
São Paulo), Fernando Zuppo.

A programação está dis-
ponível nas redes sociais da 
Prefeitura de Cruzeiro. No con-
gresso terão palestras, oficinas, 
treinamentos e AMPM.

As inscrições já estão abertas 
no e-mail cidadedecruzeiro@
gmail.com.
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Igreja de Guará faz  denúncia 
contra falsos arrecadadores

A Paróquia Nossa Senhora 
da Glória, de Guaratinguetá, 
denunciou um grupo de jovens 
que está pedindo dinheiro em 
nome da entidade para ações 

sociais. O pároco José Ferreira 
da Silva negou ligação ao gru-
po, que atua na região central 
da cidade.
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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

Grupo usa nome de igreja para 
arrecadar dinheiro em Guará
Denúncias apresentadas por igreja destacam ação de dependentes químicos

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Paróquia Nossa Senhora 
da Glória, de Guaratinguetá, 
denunciou um grupo de 
jovens que estão pedindo 
dinheiro em nome da enti-
dade para ações sociais. O 
pároco José Ferreira da Silva 
negou ligação ao grupo, que 
atua na região central da 
cidade, com destaque para 
três avenidas.

O problema estaria se 
repetindo há meses, mas a 
entidade tem dificuldade 
em identificar os pedintes e 
denunciá-los para a polícia.

A paróquia tomou conhe-
cimento do que acontecia 
quando começou a receber 
ligações de fiéis à respeito 
do caso. “Começaram a ligar 
aqui perguntando sobre essa 
campanha, mas nós não 
temos nenhuma campanha. 
São pessoas de má fé que 
ficam usando da igreja para 
tirar proveito próprio”, afir-
mou Silva.

O grupo de pessoas que 
estaria pedindo em nome da 
igreja atua nos semáforos 
das avenidas Joaquim Maia, 
José Bonifácio e Juscelino 
Kubitschek.

Eles abordam os moto-
ristas pedindo doação para 
comprar alimento para mo-

radores de rua que são 
atendidos pela obra social 
da paróquia. “O pessoal 

não sabe o que acontece e 
acaba dando dinheiro, mas 
é tudo trapaça desse povo. 

A igreja só pede doação por 
meio de um ofício, assinado 
pelo padre e carimbado 

A Paróquia Nossa Senhora da Glória, que fez denúncias contra esquema inventado para pedir dinheiro no Centro de Guaratinguetá
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pela paróquia. A gente não 
pede nada de mão vazia”, 
ressaltou.

Os jovens também ficam 
em outros locais da cidade, 
quando desconfiam de al-
guma coisa, para não serem 
pegos. Segundo Silva, não é 
a primeira vez que a Paró-
quia passa por esta situação. 
“Quando as pessoas vêm 
doar cesta básica, elas tra-
zem aqui ou elas ligam pra 
gente ir buscar, não ficam 
entregando para qualquer 
um”, reforçou.

Ações – A Paróquia Nossa 
Senhora da Glória trabalha 
com atendimento de cons-
cientização e entregando 
cestas básicas para famílias 
carentes, além de outro 
grupo que serve sopa, mar-
mita e doa cobertores para 
moradores de rua. Todo o 
trabalho é oficializado, com 
atuação de coordenadores.

Centro – A cabeleireira 
Renata Lopes vai ao Centro, 
durante os sábados, e diz já 
ter se deparado com pesso-
as distribuindo panfletos e 
pedindo dinheiro em nome 
da igreja. “Eles pedem uma 
contribuição para fazer o 
sopão. Pedem para ajudar 
com uma moeda e se você 
diz não, eles não insistem. 
Já abordam faz um tempo”, 
contou.

Outra moradora de Gua-
ratinguetá, que preferiu 
não se identificar por medo 
de violência, disse que um 
morador de rua, usuário 
de drogas, pede em nome 
da paróquia. “Esse rapaz se 
chama Fábio e distribui pan-
fletos de clínicas dentárias, 
lojas, no semáforo. Ele pediu 
para o meu marido e eu es-
tava junto, mas já conhecia 
sua fama e sabia que era 
mentira”. Desde a denúncia 
feita em redes sociais, Fábio 
sumiu da região.

Após entrega do “Bem Viver”, 
Prefeitura de Pinda busca 
reforçar saúde no Araretama
Região recebe cerca de seis mil novos moradores; 
UBS deve ser entregue até o fim do primeiro semestre

Ônibus utilizado no atendimento da rede de saúde de Pindamonhangaba, no residencial Bem Viver

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a chegada de 1.536 
famílias de Pindamonhangaba 
ao recém-inaugurado residen-
cial Bem Viver, no Araretama, 
a Prefeitura revelou na última 
semana as ações que promo-
verá ao longo do ano para for-
talecer a estrutura médica na 
região. Além da inauguração 
de uma UBS (Unidade Básica 
de Saúde), o plano de medidas 
prevê a realização de melho-
rias nas ESF’s (Estratégia de 
Saúde da Família) do bairro.

Entregue em 22 de feve-
reiro, pelo então governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), o 
Bem Viver, que contou com 
um investimento de R$ 138 
milhões, diminuiu em cerca 
de 25% o déficit habitacional 

do município.
Devido à instalação de mais 

cerca de seis mil pessoas no 
Araretama, o local passou a 
ser considerado pelo poder 
público como ponto essen-
cial para o recebimento de 
investimentos na área da 
saúde, visando oferecer uma 
infraestrutura adequada para 
suprir o aumento da demanda 
de atendimentos.

No último dia 20, a secre-
tária de Saúde e Assistência 
Social, Valéria dos Santos, 
participou de uma audiência 
pública na Câmara, onde 
enfatizou que o atendimento 
médico e social aos morado-
res Bem Viver é “prioridade 
máxima do Executivo”.

Além de revelar o prazo 
em que deve ser inaugurada 
a UBS do residencial, erguida 

através de recursos estaduais, 
a chefe da pasta explicou 
quais outras ações serão reali-
zadas no local. “A expectativa 
é que a inauguração ocorra 
até o fim do primeiro semes-
tre. Além de consultas perió-
dicas com    cardiologistas, os 
pacientes terão atendimentos 
nas áreas de ginecologia, pe-
diatria e odontologia. Além 
disso, uma das três unidades 
de ESF do Araretama receberá 
uma novo prédio neste ano”.

Enquanto as obras da UBS 
não são concluídas, os mora-
dores do Bem Viver podem se 
consultar nos ESF’s da região, 
e também em um ônibus, 
denominado “No Caminho da 
Saúde”, que é um consultório 
básico e odontológico itine-
rante, que está estacionado 
no Residencial.

Foto: Divulgação
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Lobão revisita o 
rock dos anos 80 
em Guaratinguetá
Cantor e escritor, ele não poupa críticas às 
barreiras do cenário musical brasileiro e conta 
como fez as pazes com seus contemporâneos

Da Redação
Guaratinguetá

O cantor Lobão volta à re-
gião neste sábado, com show 
no espaço de eventos da Sabap 
(Sociedade Amigos do Bairro 
Pedregulho). Ele apresenta um 
repertório diferenciado, com 
o projeto “Antologia Politica-
mente Incorreta dos Anos 80 
Pelo Rock”, um complemento 
do livro “Guia Politicamente 
Incorreto dos Anos 80 Pelo 
Rock”, em que Lobão reavaliou 
o cenário da década de ouro do 
rock nacional.

Entre as canções, sucessos 
históricos como “Geração 
Coca-Cola”, da Legião Urbana, 
“Vítima do Amor”, da Blitz, 
“Planeta Água”, de Guilherme 
Arantes e “Pânico em SP”, dos 
Inocentes.

O show “Antologia Politi-
camente Incorreta dos Anos 
80 Pelo Rock” dá sequência 
à “visita” que Lobão fez aos 
anos 1980, no livro que re-
cebeu o mesmo nome, que 
se tornou sucesso de vendas. 
“Guia Politicamente Incorreto 
dos Anos 80 Pelo Rock” foi o 
quarto livro do cantor, após os 
best-sellers “50 Anos a   Mil”, 
“Manifesto do Nada na Terra 
do Nunca” e “Em Busca do 
Rigor e da Misericórdia”.

Na turnê, Lobão deu início a 
um trabalho que oferece uma 
oportunidade para bandas 
de rock autoral do cenário 
nacional. Em parceria com o 
aplicativo Sound Club (aplica-
tivo que reúne informações de 
shows ao vivo e DJs), o músico 
está selecionando as bandas 
de abertura dos shows da 
sua nova turnê, dando assim 
espaço para novas bandas 
mostrarem seus trabalhos em 
diferentes regiões do Brasil.

Para a abertura do primeiro 
show, dia 14 em Guaratingue-
tá, a banda selecionada foi a 

carioca Drenna. Antes do show 
deste sábado, a partir das 
22h, Lobão conversou com o 
Jornal Atos, quando fez uma 
avaliação do último trabalho 
e do cenário do rock nacional.

Jornal Atos – Como foi tra-
balhar esse novo projeto com 
essa visita aos anos 80?

Lobão – Para mim foi muito 
importante porque eu tive que 
refazer uma série de opiniões 
formadas, um preconceito. A 
partir do oitavo capítulo, tive 
que reescrever e comecei tudo 
de novo. Comecei ter um afe-
to, um carinho muito grande 
com coisas que eu sempre 
desprezei. Fazendo a resenha 
dos discos, observando as 
canções, coisa que eu nunca 
tinha ouvido, eu comecei ficar 
bem emocionado, não só com 
as músicas dos meus amigos 
próximos como Júlio, Evandro, 
Cazuza, como também de ban-
das que eu já falei mal como 
os Engenheiros do Havaí e os 
Paralamas. Realmente fiquei 
muito emocionado. Por esse 
trabalho vir com uma carga 
emocional tão grande, achei 
que a continuação lógica 
dele deveria ser um disco. Eu 
coloquei muito claro no livro 
que uma das razões pra gente 
não ter conseguido se assentar 
mais na música popular bra-
sileira foi a péssima produção 
da época. Aí eu pensei: se eu 
pudesse fazer agora um disco 
com uma qualidade excep-
cional, com o máximo que eu 
pudesse dar, uma produção 
inspirada, gravação, som, tudo, 
eu poderia me fazer entender 
melhor e fazer uma espécie de 
declaração de amor.

Atos – O que te chamou 
atenção nessas bandas que te 
surpreenderam?

Lobão – As canções são 
muito boas. Às vezes você 
tem uma execução não muito 

boa, musical, gravação. Todos 
os nossos discos eram muito 
mal programados, é horrível 
ouvir pela péssima qualidade 
de gravação, mas em contra-
partida, esses trinta anos que 
nos separam dos anos 80, eles 
decantaram muito a qualidade 
das músicas e foram se so-
bressaindo. A gente percebe 
clássicos da música popular 
brasileira feitos daquele pe-
ríodo curto da MPB, em que 
mais se produziu músicas 
excelentes, canções muito 
bem feitas em toda a história, 
e feitas por uma rapaziada que 
não era exatamente aprovada 
por esse status quo do que se 
considera a cultura brasileira. 
E tudo isso, depois desses trin-
ta anos, agigantou a qualidade 
desse repertório.

Atos – Esse período foi como 
uma “contra cultura à cultura” 
da época?

Lobão – É, uma coisa que 
todo mundo falava, que o rock 
nunca vai ser um “mainstre-
am”, o rock não pode, eram 
contra uma guitarra elétrica, 
foram sempre muito contra 
o rock. Então foi muito sur-
preendente, porque a Jovem 
Guarda ficou num setor sub-
-cultural, e o rock, as músicas 
dessa época são espetaculares. 
Temos uma série de músicas 
de grandes qualidades, e eu na 
medida do possível consegui 
juntar, fazer 25 músicas, um 
disco duplo, mas com certeza 
tem muito mais músicas desse 
gabarito que foram gravadas 
nesse projeto.

Atos – O que mudou nas 
letras, nas composições de lá 
pra cá?

Lobão – O Brasil vive um 
presente contínuo. Como disse 
no livro, nós temos um totali-
tarismo cultural que abomina 
a estética do que é e o que 
não é brasileiro. Justamente 
a sigla MPB é a cereja do bolo 

cultural, e quem domina isso 
são alguns “coronéis” como 
Gil, Chico, Roberto Carlos, que 
estão aí há 50, 60 anos e que 
ditam quem vai entrar e quem 
não vai, ditam quem é a bola 
da vez e quem não é, porque 
foram pessoas que “falharam” 
com muita gente nesta época. 
Que nesse sentido não ficaram 
dentro desse pacote, né? E 
você vê que é o único período 
desde que eles começaram 
que meio que tiveram uma 
participação meio que coad-
juvante. Eles ficaram mais 
para trás, e logo em seguida se 
armaram pra voltar com toda 
força nos anos 90, com Tropi-
cália 2, e depois veio a Marisa 
Monte pra subscrever toda a 
MPB, inclusive puxando uns 
artistas do rock para a MPB. 
Então isso tudo é relatado e 
mostra o trabalho, o curto pe-
ríodo preponderante da MPB 
que foi o rock nos anos 80 e 
mostrando que a gente está 
neste presente contínuo. Mes-
mo nos anos 90 tivemos coisas 
muito boas, mas já rendidos a 
esse coronelato, como o Chico 
Science, Raimundos, Planet 
Hemp, Cassia Eller, que é uma 
das maiores cantoras e pô, 
morreu todo mundo né? Mas 
teve coisa boa acontecendo 
nos anos 90. Nos anos 2000 
tivemos uma safra excepcional 
de bandas, de 2003 a 2008, 

tipo o Cascadura, o BNegão 
& Seletores de Frequência, 
Cachorro Grande, Canastra, 
um monte desses grandes 
artistas que vieram aí. Mas aí 
começou essa politização na 
parte da música, aquela coisa 
da Lei Rouanet, aquele Fora 
do Eixo (rede de coletivos cul-
turais) que acabou minando 
toda a música independente e 
ideologizando o segmento, que 
meio que evaporou e acabou 
indo mais para o tecno brega 
do Pará, o rap e o funk, né? 
Então ficou o rock, meio foi 
passado a cara dura mesmo, 
por ser uma coisa ideológica 
a ser batido.

Atos – Em meio a tudo isso, 
você acredita que o rock na-
cional vai um dia voltar a ter 
esse papel de contestação? 
Tem alguém que faz isso hoje?

Lobão – Tem muita gente fa-
zendo coisa boa. Eu mesmo es-
tou na minha melhor fase. No 
ano passado, fiz meu melhor 
disco, o Em  Busca  do  Rigor  e   
da  Misericórdia, assim como o 
Sepultura acabou de fazer seu 
melhor disco, como apontou a 
crítica internacional. O proble-
ma é que não temos espaço, 
porque os anticorpos já foram 
produzidos para manter esse 
grupo hoje aí. Agora, talvez 
com esse desgaste político 
que a esquerda tem sofrido, 
possamos ter mais coragem 

na produção e divulgação, 
porque se não tiver coragem, 
você não faz rock e desafia 
o status quo que mantém 
Anitta, Pablo Vittar e coisas 
assim. O livro vendeu muito 
bem, o disco está sendo bem 
procurado. Agora com esse 
projeto, estamos fazendo um 
link com bandas independen-
tes, com esse aplicativo para 
dar chances as bandas e dar 
um sacode no cenário. (...)

Atos – No show você faz re-
leituras de canções que marca-
ram como Geração Coca-Cola, 
da Legião Urbana, e Vítima 
de Amor, da Blitz. Como você 
tem feito essa visita a essas 
canções?

Lobão – Só consigo tocar 
essas músicas se elas se tor-
narem minhas, se eu estiver 
cantando como se eu tivesse 
composto elas. Por isso essas 
canções foram escolhidas. É 
um show autoral, com arran-
jos, produção, todas moder-
nas, com rock contemporâneo 
aproximando essas músicas 
ao meu trabalho, respeitando 
a estrutura dessas músicas 
que poderiam ter sido fei-
tas hoje, pois são bem mais 
modernas e atuais do que a 
produção dos últimos dez ou 
vinte anos. Não é um ato de 
nostalgia, pois são canções 
totalmente modernas e atuais, 
com uma nova roupagem.

Apresentação do cantor Lobão, que apresenta show em homenagem às bandas dos anos 80 em Guará

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 i ão  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 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 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 /p rocesso  de 
usocapião fase final. 
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 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  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, 

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-

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

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-

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 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará


