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DOAÇÕES DA IMBEL...  Após firmar uma parceria com a Prefeitura de Piquete, o Conselho de Administração 
da Imbel (Indústria de Material Bélico do Brasil) anunciou na última terça-feira a doação de seis imóveis para 
o município. Com a transferência das propriedades, a prefeita Ana Maria Gouvêa, a Teca (PSB), revelou que 
buscará apoio governamental para a realização de obras de melhorias nos locais. Pág. 3

A entrada principal do Pronto Socorro de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba 
prorroga contrato 
com a ABBC por 
gestão do PS
Acordo emergencial ampliado por 
mais sessenta dias; empresa mantém 
processo judicial contra Prefeitura

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Faltando apenas um dia 
para seu vencimento, o 
contrato de gestão do 
Pronto Socorro de Pin-
damonhangaba, entre a 
Prefeitura e a ABBC Saúde 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária) 
foi prorrogado na última 
quinta-feira por mais ses-
senta dias. A medida foi 
tomada para evitar que a 
unidade ficasse “à deriva”, 
já que o processo licitató-
rio para a contratação da 
nova administradora ainda 
não foi concluído.

Em nota oficial, a ABBC 
informou que a prorro-
gação só foi concretizada 
para que não houvesse 
desassistência do serviço 
público de saúde, já que 
a entidade havia ante-
riormente comunicado à 
população que não tinha 
interesse em manter o 
contrato com o município.

O novo acordo, que terá 
um custo mensal de R$ 
1,75 milhão, é R$ 231 
mil mais alto do que o 
anterior, celebrado entre 
as partes em maio do ano 
passado.

A nota revelou também 
que a partir da próxima 
semana serão realizadas 
reuniões com os funcio-
nários do Pronto Socorro 
para que sejam negociados 
os pagamentos dos valores 
pendentes.

A ampliação do convênio 
foi vista como um alívio 
pela população, já que a 

licitação para a contratação 
da nova gestora do Pronto 
Socorro deve ter um desfe-
cho somente até o fim deste 
mês.

Realizada no último dia 
17, a primeira fase do pro-
cesso licitatório contou 
com a participação de cinco 
organizações sociais de 
saúde. Na ocasião, parte 
das concorrentes entrou 
com recurso, ao discordar 
de alguns itens e procedi-
mentos do trâmite. Estes 
empecilhos, que não foram 
revelados, frustraram a 
expectativa da Prefeitura 
que era de anunciar a nova 
administradora da unidade 
antes do término do contra-
to com a ABBC.

Cobrança – Além da pror-
rogação do contrato, a ABBC 
revelou que manterá a ação 
judicial contra a Prefeitura, 
que cobra o pagamento de 
quase R$ 7 milhões. A em-
presa afirmou que o valor 
é referente ao aumento 
das demandas e serviços 
que não estavam inclusos 
no contrato como exames, 
procedimentos e medica-
mentos. A nota frisa ainda 
que a “ABBC esperava o 
recebimento do montante 
para efetuar o pagamento 
de indenização de todos os 
funcionários”.

Em nota oficial, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
confirmou a extensão do 
contrato com a ABBC, mas 
negou-se a comentar sobre a 
ação de cobrança, já que até 
o momento, a secretaria de 
Assuntos Jurídicos não foi 
notificada sobre o processo.
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Vídeo registra veículo da Saúde 
de Roseira buscando presidiário
Policial teria gravado imagens que viralizaram nas redes sociais; 
Prefeitura alega que seguiu determinação judicial ao buscar interno

Imagem capturada por PM, em vídeo que viralizou nas redes sociais

Rafael Rodrigues
Roseira

Um vídeo que circulou pelas 
redes sociais essa semana 
repercutiu negativamente 
para Prefeitura de Roseira. 
As imagens, feitas por um po-
licial, na cidade de Mongaguá, 
no Litoral Sul de São Paulo, 
teriam flagrado um carro da 
secretaria de Saúde da cida-
de valeparaibana buscando 
um preso que cumpre pena 
no município litorâneo e que 
teria conseguido o benefício 
do indulto do Dia das Mães.

O vídeo mostra o veículo de 
Roseira ao lado de uma viatura 
da Polícia Militar, enquanto o 
motorista é questionado pelo 
policial. “Então o cara mata, 
rouba, está preso aqui em 
Mongaguá e você, servidor pú-
blico, recebe ordem como nós, 
tem que vir buscar ele aqui? E 
a gente, que paga imposto, tem 
que pagar?”, perguntou. “Sim”, 
respondeu o motorista.

O autor do vídeo cita diver-
sas vezes o nome do prefeito 
Jonas Polydoro (PSD) para 
protestar contra a medida da 
Prefeitura de buscar um de-
tento para levar até a família. 
“Em vez de estar atendendo o 
cidadão, está em Mongaguá 
para buscar preso. Isso é brin-
cadeira de mal gosto”, comen-
tou. “Parabéns Jonas, prefeito. 

Olha, já vi coisa imoral, mas 
nunca como essa”.

O flagrante ocorreu na ave-
nida dos Mariscos, no bairro 
Balneário Arara Vermelha, 
onde fica o CPP (Centro de 
Progressão Penitenciária) 
Doutor Rubens Aleixo Sendin. 

Uma equipe da Força Tática, 
que realizava ronda na re-
gião, abordou o motorista do 
veículo, porque a placa oficial 
instalada no carro chamou a 
atenção dos policiais, já que o 
equipamento somente poderia 
ser utilizado dentro do respec-

tivo município.
Os policiais militares se 

surpreenderam quando o 
condutor afirmou que foi 
orientado na Prefeitura de 
Roseira a buscar o preso, que 
seria liberado no CPP.

Prefeitura – Em entrevista a 
uma emissora de rádio da re-
gião, o prefeito lamentou que 
o vídeo tivesse sido divulgado 
da maneira que foi. “Eu con-
fesso que fiquei muito triste, 
porque lamentavelmente um 
policial em pleno exercício 
de suas funções publicou um 
vídeo denegrindo a imagem 
do município e do prefeito de 
Roseira, sem sequer conferir a 
real situação”.

Polydoro disse ainda que a 
Prefeitura buscou o detento 
para cumprir o pedido do 
Ministério Público. “O municí-
pio de Roseira recebeu ofício 
do da Justiça solicitando que 
se fizesse o transporte desse 
indivíduo que é interditado ju-
dicialmente e cumpre medida 
de segurança em um hospital 
psiquiátrico”, explicou.

O veículo foi apreendido por 
utilização ilegal do emplaca-
mento, e recolhido ao pátio de 
Mongaguá, até que a situação 
fosse regularizada. O condutor 
foi autuado por infração de 
trânsito e liberado em segui-
da, após ser apresentado na 
delegacia da cidade.

Foto: Reprodução
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018 PROC. Nº 150/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. OBJETO: Registro de preços para 
Fornecimento de areia média, rachão e pedra brita nº. 01, 02 e 03, para atender as 
necessidades da Secretaria de Serviços Municipais, que integrou o edital do PP 20/2018 
em todos os seus termos e condições, quando deles a Secretaria requisitante tiver 
a necessidade. CONTRATADA: SANTA CORNÉLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MINERAIS LTDA. CNPJ: 96.428.784/0001-22. VENCEDORA DOS ITENS: 3. VALOR 
TOTAL: R$ 8.967,00 (oito mil novecentos e sessenta e sete rais). VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório
Pregão Presencial nº. 19/2018 – Processo nº. 148/2018

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 08, 57, 58, 59, 60, 61 e 62, tendo em vista que registrados em atas juntadas aos 
autos a Sessão Pública resultado onde os itens foram fracassados, que tem por objeto a 
aquisição de cápsulas e embalagens a serem utilizadas na farmácia de manipulação para 
a produção de medicamentos. 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

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 – PROC. 188/2018

O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados para o
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição de cápsulas e
embalagens a serem utilizadas na farmácia de manipulação para a produção de 
medicamentos definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto as empresas: EMPRESA: UNIÃO 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME. CNPJ: 05.971.396/0001-38
Itens: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Valor total de: R$ 83.354,75 (oitenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e 
setenta e cinco centavos)

PREFEITURA DE LORENA
RESCISÃO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 CONTRATO Nº 40/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. O Município de Lorena/SP torna pública 
a RESCISÃO do Contrato nº. 40/2017, adjudicado à empresa MARXCON AMBIENTAL 
LTDA EPP, com fundamento no art. 78, I e II, da Lei Federal nº. 8.666/93, na cláusula 11.1 
do respectivo contrato e parecer jurídico nº. 289/18 emitido no Processo Administrativo nº 
1197/2018. CONTRATADA: MARXCON AMBENTAL LTDA EPP. CNPJ: 64.896.418/0001-
01. DATA DA ASSINATURA: 15/05/2018.

Trabalho de ajustes de sinalização de trânsito na entrada de Potim; Prefeitura aguarda arrecadação para manter cronograma em 2018

Potim começa a entrega do IPTU neste mês
Vencimento previsto para 11 de junho e desconto de 10% na cota única; Guará define estrutura para isenção

Jéssica Dias
Potim

A Prefeitura de Potim co-
meça a entrega dos carnês 
de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) no próxi-
mo dia 20. O vencimento está 
previsto para 11 de junho, 
com desconto de 10% para 
pagamento em cota única.

Os 5,7 mil carnês, que 
serão entregues casa a casa, 
tiveram reajuste de 2,51% 
com base na Ufesp (Unidade 
Fiscal do Estado de São Pau-
lo). Os contribuintes que não 
moram na cidade receberão 
o documento via correio.

A Prefeitura destacou que 
não haverá isenção de juros 
e multas para contribuintes 
com parcelas em atrasos. O 
abatimento de 10% é somen-
te para pagamento em cota 
única. O contribuindo tem 
a opção de parcelar em até 
seis vezes.

Pessoas idosas, deficientes 
ou portadoras de câncer tam-
bém não serão beneficiadas 
com a isenção. Segundo a 
Prefeitura, a obrigatoriedade 
não consta na lei municipal. 

A dívida ativa de Potim está 
em mais de R$ 8 milhões.  De 
acordo com a Prefeitura, nos 
últimos quatro anos há pra-

ticamente R$ 2 milhões de 
recursos não recebidos em 
impostos no geral. A expecta-
tiva é que o município receba 

o total de R$ 1.666.482,58.
Guaratinguetá - A Pre-

feitura finalizou o trabalho 
de pedidos de isenção de 

tributos municipais. Foi 
montada uma estrutura 
em prédio anexo à sede 
do Executivo para atender 

cerca de duas mil pessoas 
que solicitaram o benefício 
em Guaratinguetá.

Tinham direito ao beneficio 
aposentados e pensionistas 
do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) que ganhem 
até dois salários mínimos e 
tenham um único imóvel com 
até 150 m² de construção e 
nele residam; proprietários 
que recebam até dois salá-
rios mínimos, possuam um 
único imóvel com até 70m² 
de construção; ex-combaten-
tes da Força Expedicionária 
Brasileira ou viúva que não 
possuam nenhum outro imó-
vel no município, podendo 
ser imóvel alugado.

Para quem ganha acima 
de dois salários mínimos 
ou não possua renda, tenha 
um imóvel com até 70m² de 
construção em que more, o 
desconto será de 50%.

Os pedidos foram con-
cedidos especialmente em 
relação ao IPTU. Ao todo, 
foram 1,3 mil solicitações 
atendidas para o exercício de 
2018, sendo 1.231 isenções 
de 100%, 65 de 50% e outras 
quatro de ex-combatentes.

Foto: Divulgação

Pindamonhangaba intensifica 
recuperação de estradas rurais
Bairros recebem melhorias na pavimentação e escoamento de água

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

No trabalho para facilitar 
o cotidiano das famílias e 
produtores da zona rural de 
Pindamonhangaba, a Prefei-
tura realiza desde o fim de 
abril as obras de melhorias 
nas estradas e tubulações 
de água de três bairros. 
Utilizando mão de obra e 
equipamentos próprios, o 
Executivo deve recuperar 
cerca de seiscentos quilôme-
tros de vias vicinais.

Desde o mês passado, o in-
tenso trabalho de tratores e 
caminhões chama a atenção 
dos motoristas que trafegam 

pelas estradas dos bairros 
do Monjolinho, Shangrilá e 
Ribeirão Grande.

Além de melhorias na 
pavimentação, que consis-
tiram principalmente no 
nivelamento do solo, as vias 
tiveram seus sistemas de 
tubulações de água amplia-
dos. Com a ação, parte das 
estreadas conta com saídas 
de água a cada vinte metros, 
distância considerada ideal 
para evitar alagamentos e 
dano no solo.

Para o coordenador da 
Regional Leste e Rural, Fer-
nando Barbosa, as obras são 
essenciais para garantir um 
tráfego mais ágil e seguro 

Foto: Divulgação

Obras na estrada vicinal de Monjolinho em Pindamonhangaba; planejamento de ações da Prefeitura deve atender estradas da zona rural

na zona rural. “Com essas 
melhorias, mesmo nos dias 
de chuva as estradas estarão 
em  boas condições para que 
os moradores consigam se 
deslocar ente os bairros. 
Outra vantagem, é que os 
produtores rurais terão mais 
tranquilidade e rapidez para 
transportarem seus produ-
tos até a área urbana”. 

Além de comentar que não 
foram necessários grandes 
investimentos nas adequa-
ções, Barbosa revelou, que 
em breve, outros pontos do 
município receberão ser-
viços semelhantes. “Temos 
servidores muito eficien-
tes e que através do uso 

de maquinário municipal 
conseguiram realizar um 
ótimo trabalho, não sendo 
necessária a contratação de 
uma terceirizada. Nas próxi-
mas semanas, nossa equipe 
estará no Pinhão do Una e 
Pinhão do Borba”.

Canal – Segundo a secre-
taria de Serviços Públicos, 
as melhorias seguem um 
cronograma estabelecido no 
início do ano. Porém, caso os 
moradores da zona rural ob-
servem que um determinado 
ponto de uma estrada esteja 
necessitando urgentemente 
de reparos, eles podem so-
licitar o serviço através do 
contato: (12) 3644-5206.

Hospede usa quarto 
para guardar cocaína 
em Pindamonhangaba

Durante patrulhamento 
de rotina na última quarta-
-feira, em Pindamonhanga-
ba, a Polícia Militar flagrou 
um homem de 24 anos com 
cocaína no Campo Alegre. 
Outras porções da droga 
foram encontradas em uma 
pousada onde o criminoso 
era hóspede.

De acordo com a PM, uma 
equipe realizava uma ronda 
pela rua Celeste, quando de-
cidiu abordar um jovem que 
estava em atitude suspeita. 
Com ele, foram encontradas 

dez cápsulas de cocaína, 
uma quantia de quase R$ 
90 e uma chave. Ao ser 
questionado, o criminoso 
confessou que a chave era 
do quarto da pousada em 
que estava hospedado há 
cerca de um mês. Na visto-
ria do imóvel, foram apre-
endidas mais 42 cápsulas 
de cocaína.

O jovem foi encaminhado 
ao Distrito Policial, aguar-
dando transferência para 
alguma cadeia pública da 
região.
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Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Os vereadores de Cruzeiro 
criaram, por unanimidade, na 
sessão da última segunda-feira, 
uma comissão para acom-
panhar o fim da intervenção 
municipal na Santa Casa da 
cidade. De acordo com o proje-
to, o grupo realizará tomada de 
conta especial com fins especí-
ficos de fiscalização das contas 
da entidade nos últimos cinco 
anos. A Prefeitura já iniciou o 
processo de “desintervenção” 
do hospital.

O grupo será formado por 
dois vereadores, dois servido-
res da Câmara, que tenham 
formação acadêmica, e duas 
pessoas da sociedade civil, 
indicadas pelos parlamentares. 
O relatório elaborado pela 
comissão será apresentado no 
prazo de 45 dias, prorrogável 
por mais 45 e votado pela 
Casa. Se o parecer for favorá-
vel por parte dos vereadores, 
o relatório será enviado ao 
prefeito Thales Gabriel (SD) e 
também ao Tribunal de Contas 
do Estado.

Autor do projeto, o vereador 
Paulo Vieira (PR), justificou 
a matéria alegando a neces-
sidade de acompanhar o fim 
da intervenção municipal do 
hospital da cidade. “A interven-
ção do município vai terminar 
e essa comissão é para fazer 
um relatório geral, ver as ob-
servações, as condições que 
serão devolvidos os bens para 
entidade e avaliar o futuro da 
Santa Casa”, explicou.

Vieira disse ainda que não se 
trata somente de uma questão 
fiscalizadora, mas principal-
mente de gerência. “É basi-
camente uma comissão de 
pesquisa, não é uma equipe de 
fiscalização propriamente dita. 
O objetivo é analisar as contas, 
mas de certa forma propor os 
próximos passos da relação 
com o município”.

Durante a sessão, a vereado-
ra Maria Divina (PV) propôs 
emenda ao projeto, pedindo 
que a comissão legislativa 
foque os trabalhos nos últimos 
dois anos. De acordo com a jus-
tificativa da vereadora, a busca 
por informações ao longo dos 
últimos cinco anos, como cons-
ta no texto original, englobaria 
o período que a entidade tinha 
administração própria.

A emenda foi rejeitada, com 
alegação da necessidade de se 
avaliar as contas da Santa Casa 
antes e durante o período de 

intervenção.
Para o autor da proposta, 

não haverá dificuldade em se 
conseguir dados que antecede-
ram à intervenção, por conta 
do bom relacionamento entre 
o Legislativo e a atual admi-
nistração da entidade. “Olha, 
eu não conheço o modelo de 
gestão, mas a relação de hoje 
é muito boa, e não enfrentare-
mos nenhum problema maior”, 
destacou Vieira. 

A opinião foi compartilhada 
pelo presidente da Casa, o ve-
reador Charles Fernandes. “Eu 
vejo que é necessária a criação 
dessa comissão, porque esse é 
o papel do vereador. Acredito 
que com quem está à frente 
não será difícil”, analisou.

Controvérsia – Tanto o texto 
original, de Paulo Vieira, como 
a emenda de Maria Divina, 
focaram junho como data para 
o fim da intervenção municipal 
na Santa Casa. Mas, de acordo 
com a Prefeitura, o processo 
para que a administração 
devolva a responsabilidade 
sobre o hospital para a Diocese 
de Lorena (gestora original da 
Santa Casa) já foi iniciado e 
tem uma expectativa de fina-
lização somente em dezembro.

Em 2017, logo ao assumir 
em janeiro, o prefeito já ha-
via indicado o planejamento 
para o fim da intervenção, 
que passou por três prazos. 
O primeiro, de seis meses, 
prorrogado para o fim do ano 
passado, seguido de uma nova 
prorrogação, com o cronogra-
ma atual. 

Socorro – A intervenção 
na Santa Casa de Cruzeiro 
foi implantada em agosto de 
2014, durante a administração 
do então prefeito Rafic Zake 
Simão (MDB), que estava à 
frente do cargo após o afasta-
mento da prefeita Ana Karin 
(PRB). A medida atendeu às 
dificuldades da então direção 
do hospital, que acumulava 
dívidas que superaram a casa 
dos R$ 20 milhões, na época. 
Desde então, a Prefeitura tem 
buscado alternativa para ga-
rantir aportes financeiros para 
o atendimento, que chegou a 
ser paralisado por diversas 
vezes devido a greves de fun-
cionários e médicos.

Enquete - A reportagem do 
Jornal Atos foi às ruas de Cru-
zeiro para saber da população 
qual a opinião sobre o futuro 
do hospital. Os moradores 
temem que o atendimento 
seja prejudicado com o fim da 
intervenção.

Câmara cria comissão 
para acompanhar 
desintervenção na 
Santa Casa de Cruzeiro
Vereadores querem aproximação sobre dados 
de administração do hospital; processo tem 
expectativa de finalização para dezembro

Você concorda com o fim da intervenção da Prefeitura na Santa Casa?

ENQUETE:

“Todo trabalho em con-
junto é bem-vindo. A Santa 
Casa é melhor com a Prefei-
tura do que sozinha. Quan-
do vou lá para o meu filho 
ser atendido pelo pediatra, 
sempre funciona. Moro há 
um ano e meio no bairro 
Pontilhão e quando tenho 
que ir no hospital sou muito 
bem atendida, mas sempre 
tem reclamações e boatos”.

Amanda de Oliveira,
27 anos, dona de casa,
Vila Pontilhão

“Está na hora da Prefei-
tura parar de intervir na 
Santa Casa, porque muitos 
moradores de Cruzeiro vão 
consultar fora da cidade. 
Eu mesmo passei por isso, 
fui consultar em Cachoeira 
Paulista porque não gostei 
do atendimento em Cruzeiro. 
Muita gente vai pra Taubaté 
também. Eu não confio mui-
to na Santa Casa daqui”.

“É melhor focar no hospi-
tal. Pessoas de outras cida-
des vem pra cá e não tem 
medicamento para todos. 
Se a Prefeitura tirar a inter-
venção vai piorar tudo. Mas 
sempre tem reclamação, 
as coisas não mudam. Tem 
dias que sou bem atendida, 
mas a maioria dos dias é 
uma correria e ninguém é 
atendido direito”.

Jorge Lima Motta,
53 anos, lavrador e feirante, 
Batedor

Bianca Gabriela,
23 anos, ajudante de cozinheira,
Vila Comerciários

“Se tirar ou não o serviço 
tem que melhorar. Está uma 
pouca vergonha essa Santa 
Casa, porque é muita gente 
para atender e o atendimen-
to é demorado. Nós(mora-
dores) pagamos impostos 
em dia e queremos uma 
melhoria no atendimento. 
Já esperei mais de trinta 
minutos para meu filho ser 
atendido pelo pediatra”.

Jonathan Olimpo Rabelo,
23 anos, pintor,
Vila Paulista

“Com o novo prefeito 
tem melhorado bastante, 
mas não sei se todo mundo 
concorda. É difícil dizer se 
com a saída da Prefeitura 
da Santa Casa vai continuar 
com a boa prestação de 
serviço ou não. A gente não 
sabe como vai ficar. Se com 
ele já está ruim, se mudar 
vai ficar pior, antes do novo 
prefeito já estava pior”.

“A Santa Casa não sobrevi-
ve sozinha. Sem a interven-
ção da Prefeitura, ela pode 
fechar as portas. Já precisei 
dos serviços deles algumas 
vezes e lá falta educação dos 
funcionários, dos médicos, a 
demora do atendimento. A 
última vez que usei a Santa 
Casa tinha falta de equipa-
mentos, mas não sei se com 
o atual prefeito isso mudou."

Maria Aparecida Cipriano,
54 anos, faxineira,
Batedor

André Felipe,
32 anos, professor,
Centro

“Não acho que a Prefeitu-
ra deveria tirar a interven-
ção. A maior dificuldades 
deles é atender a demanda 
de pessoas porque muitos 
vão lá procurar por ajuda. 
Já precisei ir lá há um tem-
pinho, o atendimento e o 
serviço foram razoáveis. A 
maior problema da saúde 
daqui de Cruzeiro é a falta 
de verba para essa parte”.

Talissa Cássia,
19 anos, estudante,
Vila Regina Célia

“Na minha opinião a Pre-
feitura deveria manter a 
intervenção na Santa Casa 
porquê de uns anos atrás 
para cá melhorou uns 80%. 
Estou satisfeito com o tra-
balho deles aí. Não acredito 
que a Santa Casa vá se man-
ter se Prefeitura tirar a inter-
venção, não teria a mínima 
chance porque a situação 
antes estava péssima”.

Waldir de Oliveira,
59 anos, mecânico,
Itagaçaba

Fotos: Jéssica Dias e Miguel de Sá

A Santa Casa de Cruzeiro, que passa por processo de desintervenção; enquete mostra receio de pacientes

Foto: Arquivo Atos

Lucas Barbosa
Piquete

Após firmar uma parceria 
com a Prefeitura de Pique-
te, o Conselho de Adminis-
tração da Imbel (Indústria 
de Material Bélico do Bra-
sil) anunciou na última 
terça-feira a doação de seis 
imóveis para o município. 
Com a transferência das 

propriedades, a prefeita 
Ana Maria Gouvêa, a Teca 
(PSB), revelou que buscará 
apoio governamental para 
a realização de obras de 
melhorias nos locais.

Além do campo de futebol 
do Esporte Clube Estrela e 
do Grêmio General Carnei-
ro, outros imóveis doados 
já abrigaram o Hospital 
Municipal, Zoológico de Pi-

quete, Clube Elefante Bran-
co e o cinema de Piquete. 

Em contrapartida ao rece-
bimento das propriedades, 
a Prefeitura disponibilizará 
uma assistência técnica 
para que a Imbel regula-
rize a situação de diversos 
imóveis no Vila Estrela, que 
futuramente serão vendi-
dos. “Esta troca foi muito 
benéfica para ambos os 

Parceria com a Imbel garante 
doação de seis imóveis para Piquete
Fábrica recebe apoio técnico da Prefeitura como contrapartida; Teca busca recursos para melhorias

lados, principalmente para 
o de Piquete, que poderá 
usufruir destes prédios 
para o desenvolvimento de 
ações que beneficiem a po-
pulação. Ainda estamos de-
finindo no que utilizaremos 
estes locais. Por enquanto 
está definido que no antigo 
cinema funcionará um cen-
tro cultural”, explicou Teca.

Além de explicar que 

durante seu mandato fo-
ram realizadas adequa-
ções em algumas destas 
construções, cedidas tem-
porariamente ao municí-
pio, a chefe do Executivo 
demonstrou otimismo na 
busca de investimentos 
para a realização de obras 
de melhorias nos prédios. 
“Havíamos realizado re-
paros na estrutura do Ele-

fante Branco e no cinema, 
principalmente em seus 
telhados. Já que estes imó-
veis serão de Piquete, bus-
caremos angariar recursos 
estaduais e federais para 
recuperá-los totalmente. É 
importante enaltecer esta 
grande atitude da Imbel, 
que doou estes locais que 
fazem parte da história de 
Piquete”. 
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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 /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, 
pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352

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
Vendo ou troco por 
moto, um fusca 74, 
super conservado. 
Valor R$ 6.000,00. 
Telefone:  99779-
7939 Falar com Israel
Vendo Palio, 1998, 
completo, prata, 4 
portas, ar condicio-
nado, vidro elétrico, 

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. 
Telefone:  99627-
5443 ou 99245-2190
Pedreiro constrói sua 
casa, faz reformas, 
encanados, pintor. 
Falar  com Pedro 
no telefone: 99606-
2419
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-

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-

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
Vendo casa na Vila 
Bela, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro + 
2 cômodos quintal. 
R$ 150.000,00. Te-
lefone: 2103-2599 
- Guará


