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Lançada a primeira edição do
jornal “A Voz de Cachoeira”
A cidade está em festa com o lançamento de seu periódico
O primeiro veículo de comunicação editado e impresso em Cachoeira da Serra abre nova fase
na vida de todo o cidadão. A população esperou com ansiedade a
chegada das vans e bicicletas que
distribuiriam em pontos comerciais e órgãos públicos a primeira
edição de A Voz de Cachoeira.
Desde 2010, quando as rádios
começaram a convocar os interessados a participar de uma agência
comunitária de notícias de Cachoeira, eram contados os dias para
o lançamento do tão esperado
periódico local. Foi Maurício Scarone, porém, o primeiro a ter em
mãos a edição “número um” de A
Voz de Cachoeira. Responsável
pela operação de impressão e ti-

ragem do jornal, Maurício afirmou,
visivelmente emocionado, que o
orgulho de fazer parte da história
de sua cidade se compara a um
título do querido Cachoeirense
Futebol Clube. “Foi como marcar
um gol contra o Serrense” – brincou Scarone. Mesmo antes de
chegar a todas as regiões do município, locutores nas rádios liam
para a população as manchetes
do dia e ouviam dos espectadores
as opiniões sobre as notícias. Em
toda roda de conversa ouvia-se
falar do jornal feito por e para Cachoeira da Serra. Shows e outras
atrações artísticas de toda região
marcaram o dia. Conselho editorial já revela “sonho” em lançar
Sociedade 2
portal Web.

Grupo Sinos

Criada a primeira
Delegacia da Mulher
Cidade passa a contar com mecanismos para redução e combate
à violência contra a mulher. Delegada e equipe prometem forte
atuação e já preparam plano de articulação com entidades de
defesa da mulher de todo o estado. Espera-se que a iniciativa
reduza todo tipo de violência em Cachoeira da Serra. Sociedade 2
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Criminalidade preocupa e prejudica trabalho dos profissionais
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O Acesso não é impossível
Barbosa ainda acredita na
classificação do Lobo Guará
às finais da segunda divisão.
Duelo contra o rival Aliança

pode definir o destino do
clube na competição. Confira
a tabela do Campeonato.
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Sociedade

Lançada a primeira edição do jornal “A Voz de Cachoeira”
A cidade está em festa com o lançamento de seu periódico
Com muita festa e muita expectativa foi
lançada A Voz de Cachoeira, o primeiro
jornal com notícias de Cachoeira da Serra
e região. Durante todo o dia a direção do
jornal se reuniu com a população em três
diferentes pontos da cidade, com apresentações artísticas e distribuição de exemplares especiais, contando a história de
Cachoeira.
Trata-se do primeiro jornal totalmente dedicado ao município, com destaque para
a participação popular em seu conselho
editorial, trazendo inovação e imparcialidade para as notícias do dia a dia do
cidadão cachoeirense. Graças ao apoio
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL
Cachoeira da Serra), a distribuição deste
periódico será gratuita, com tiragem suficiente para que este fundamental veículo
de comunicação chegue a grande parte

dos lares de nossa cidade.
Além das festas organizadas no bairro Paraíso e na Vila Santo Antônio, um grande
palco foi montado em frente à prefeitura,
na Praça XV de Novembro, com atrações musicais de toda região. O prefeito
e representantes da oposição estiveram
presentes e realizaram pronunciamentos
onde ressaltaram a importância de A Voz
de Cachoeira. Manuel Crispim, do Partido
da Oposição, lembrou dos longos anos
de espera da população por um canal de
denúncia dos casos de corrupção que
assolam o município, e da necessidade
de transparência na gestão pública de
Cachoeira. Crispim reiterou o poder das
reivindicações do cidadão na melhoria da
qualidade de vida de todos.
“Não devemos nos esquecer de que tudo
o que alcançamos nestes últimos anos

Criada a Delegacia da Mulher
Com a presença de centenas de
munícipes, foi criada, na última
semana, a Primeira Delegacia da
Mulher, que terá como objetivo fiscalizar, monitorar e assegurar os
direitos da mulher cachoeirense.
Essa reivindicação fez parte da
campanha eleitoral e atende centenas de adolescentes e mulheres
vítimas de violência doméstica no
município. A Delegada da Mulher,
Roseli Miguel, ressaltou a necessidade de articular parcerias com
entidades de proteção a mulher de
todo o Estado, estendendo a Cachoeira da Serra ações de divulgação dos direitos da mulher.

“Em uma semana de trabalho,
conseguimos ter uma boa noção
do que nos espera. A situação da
mulher em Cachoeira preocupa,
e não vamos medir esforços em
apurar todas as denúncias que nos
são encaminhadas. As beneficiárias diretas desse serviço serão as
mulheres, mas o enfrentamento à
violência contra a mulher repercute
positivamente sobre toda a sociedade” – afirmou Roseli.
A delegacia está localizada na Rua
Primavera, 77. Seu horário de atendimento é das 8 às 18 horas, de
segunda a sexta-feira.

A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – funciona 24 horas por dia, de
segunda a domingo, inclusive feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é de
âmbito nacional. É uma iniciativa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Governo Federal.

foi devido aos protestos e manifestações
populares, pois estávamos cansados do
descaso desta gestão, e das gestões passadas”, discursou Crispim.
Diante de algumas vaias, o prefeito atribui
o lançamento do periódico ao apoio da
prefeitura, responsável pela doação de
alguns equipamentos para a redação de
A Voz de Cachoeira. O conselho editorial
agradeceu aos representantes dos poderes executivo e legislativo, mas conferiu
aos comerciantes da cidade os créditos
pela realização, nas palavras do conselho, “de um sonho que parecia distante”.
O termo “sonho” esteve presente também
na divulgação de um ambicioso projeto: o
futuro Portal Cachoeirense, um diário eletrônico para a cidade, ainda sem previsão
de lançamento.

Conselho Tutelar promove eleição
para novos conselheiros
Estão abertas as inscrições para a eleição de
cinco novos conselheiros
e seus respectivos suplentes para o Conselho
Tutelar da Criança e do
Menor do município, promovido pela Secretaria
Municipal do Bem-Estar

Social. Poderá se inscrever qualquer cidadão
maior de 18 anos com
Ensino Médio completo.
Os conselheiros serão
eleitos para o Triênio
2011-2013. Mais informações na prefeitura pelo
telefone: (16) 453-9755.

Creches se preparam para
mais uma festa junina
As creches dos distritos
de Ilha das Flores e Pedra Azul estão em plena
atividade conjunta para
promover a já famosa
Festa Junina de Cachoeira da Serra durante o
próximo mês de junho.

Doações de prendas e
quitutes para a quermesse já podem ser feitas
nos postos de coleta.
Para os interessados,
basta contactar a creche
mais próxima. Toda ajuda
será muito bem-vinda!

Culto ecumênico marca a
passagem do Dia do Trabalho

Víctor Santa María

Um culto ecumênico que
contou com as principais
lideranças religiosas do
município foi realizado
na Praça da Liberdade no último 1o de maio
para abençoar todos os
trabalhadores de nosso
município pela passagem de mais um Dia do

Trabalho. Centenas de
pessoas prestigiaram
o ato, que demonstrou
mais uma vez a tradição
de tolerância e fé de nosso município. Cada líder
espiritual proferiu palavras de saudação e uma
bênção segundo o seu
respectivo culto.
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Centro de Atenção às Vítimas
de Violência e Catástrofes
Naturais é inaugurado
Foi somente após Cachoeira da Serra ter sofrido
durante décadas com
enchentes e desmoronamentos – que causaram
centenas de vítimas a
nosso município, trazendo dor e tristeza aos familiares – que a Secretaria
do Bem-Estar Social, em
conjunto com a Secretaria da Saúde, anunciou
a criação de um Centro
Social de Atenção a Ví-
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UTILIDADE PÚBLICA

timas de Violência e Catástrofes Naturais. Esse
centro terá como objetivo
assistir essas famílias na
reconstrução de suas vidas em caso de catástrofes naturais, com o apoio
de profissionais especialistas na área. O Centro
está localizado na Avenida Brasil, 73. Seu horário
de atendimento é das 8
às 20 horas, de segunda
a sexta-feira.

CURSOS PROMOVIDOS PELO SESC/SENAC: estão abertas até
o dia 31 de maio as inscrições para os cursos técnicos de informática
básica e técnico de webdesign para jovens entre 15 e 18 anos que tenham completado o Ensino Fundamental. Estes cursos são subsidiados
pela Secretaria do Bem Estar Social e têm como objetivo a inclusão de
nossos adolescentes no mercado de trabalho de informática. Maiores
informações pelo telefone: (16) 453-5274.
ALCÓOLATRAS ANÔNIMOS: visite-nos, consulte-nos. Telefone:
(16) 452-9876. Você conseguirá!
AL-ANANON: um ambiente de companheirismo e troca de experiências para aqueles que querem ajudar e serem ajudados a se libertar
do vício. Sigilo Total. Telefone: (16) 452-4863.

Esportes

“O Acesso não é impossível”

I Volta Ciclística
Infantil será realizada
no próximo domingo

Técnico do Cachoeirense confia na vitória no
confronto de quinta-feira

A Liga Amadora de Ciclismo de Cachoeira
da Serra e o Departamento Municipal
de Esportes, sob o aval da Associação
Paulista de Ciclismo, organizam no
próximo domingo, na praça XV de
novembro, a I Volta Ciclística Infantil.
A partir das 14:30 serão entregues as
identificações e às 16 horas começará a
Volta. São 5 as categorias e os percursos:

cdaltorricon.com

Mesmo com as baixas de Tony Pedra
Azul, lesionado, e Mathías, com terceiro
cartão amarelo, o técnico Pedro Barbosa
acredita na vitória do Cachoeirense sobre
Aliança, na quinta-feira, em Joanópolis. O
craque nascido em Cachoeira feriu o pé
em um acidente doméstico. Atendido pela
equipe da UBS Pedra Azul, Tony precisou
levar sete pontos no pé esquerdo e deve
desfalcar a equipe por uma semana. O
Aliança deve apresentar sua formação

completa, já que o goleiro Nei foi liberado
pelo departamento médico. Brigando
para fugir do rebaixamento, o time de
Joanópolis vai para o tudo ou nada contra
o Lobo Guará. Apenas a vitória interessa
às duas equipes, que ainda dependem de
derrotas de adversários diretos para fugir
do rebaixamento (no caso do Aliança) ou
atingir o grupo de acesso (no caso do
Cachoeirense).

TABELA DO CAMPEONATO
Grupo 04
Col

Equipe

TP

J

AJ

V

E

D

GP

1

GC

SG

VP

DP

CA

CV

TF

Jaquari

31

14

0

10

1

3

26

9

17

0

0

37

1

235

2o

Cachoeirense

30

14

0

9

3

2

39

14

25

0

0

32

0

236

3

o

Fernão Dias

26

14

0

8

2

4

21

14

7

0

0

42

7

251

4

o

EC Tupi

25

14

0

7

4

3

30

17

13

0

0

49

3

251

5

o

Serrense

16

14

0

5

1

8

16

31

-15

0

0

47

4

252

6

o

União

o

11

14

0

4

2

8

16

27

-11

0

0

46

4

263

7o

Aliança

9

14

0

2

3

9

20

37

-17

0

0

47

8

239

8

Bola Branca

8

14

0

2

2

10

13

32

-19

0

0

48

9

219

o

Legenda

SG- Saldo de Gol

D- Derrotas

AJ- A Jogar

V- Vitórias

TP- Total Pontos

CV- C. Vermelho

VP- Vitória Penalti

GP- Gols Pró

GC- Gols Contra

E- Empates

J- Jogadas

TF- Total Faltas

DP - Derrota Penalti

CA- C.Amarelo

3 anos

50 metros de percurso

4 anos

100 metros de percurso

5 anos

200 metros de percurso

6 e 7 anos

Uma volta em torno da praça

8 a 11 anos

Duas voltas em torno da praça

12 a 13 anos

Três voltas em torno da praça

14 e 15 anos

Quatro voltas em torno da praça

Todos os participantes ganharão
medalhas e camisetas do evento. Os
primeiros colocados de cada percurso
ganharão troféus das mãos de Pedro
Soares, campeão da Volta Ciclística da
Mantiqueira. Brincadeiras e barraquinhas
de comida e artesanato estarão a
disposição de todos os presentes.
Durante as provas se contará com o apoio
da Policia Militar e não será possível
transitar com automóveis na região.
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Campeonato de vôlei para adolescentes
As escolas municipais de Cachoeira da
Serra participaram, no último final de
semana, de mais um Campeonato de
Vôlei para Adolescentes entre 13 e 17
anos, promovido pela Secretaria de Esportes do município. Cerca de 230 jovens
participaram do torneio, que teve como

campeãs a equipe da Escola Municipal
Paulo Freire para a categoria de 13 a
15 anos e a equipe da Escola Municipal
Jorge Amado, do distrito Ilha das Flores,
na categoria entre 15 e 17 anos. A todos
os jovens participantes desta edição, os
nossos efusivos cumprimentos!

Xornalcerto

Saúde

V Conferência de Saúde é marcada por protestos
Em ritmo de Conferência Municipal de Saúde

Infrogmation

Campanha de Vacinação em
Residenciais de Idosos
Durante a última Campanha de
Vacinação contra a gripe, as
equipes de enfermagem das
Unidades de Saúde da Família
Vila Santo Antônio e Pedra
Azul visitaram os residenciais
de idosos “Vivência Alegre” e
“Santa Terezinha”, situados
respectivamente em cada um

dos distritos, para vacinar os
moradores idosos. Como sempre,
de forma muito competente
e simpática, os enfermeiros
abrilhantaram a campanha e
se declararam felizes em poder
propiciar aos idosos de nosso
município mais uma ação de
prevenção.

Mudanças na Saúde
A Secretaria de Saúde anuncia a
criação de equipe permanente de
apoio à rede de saúde mental e
assistência social do município.
A equipe conta com profissionais
da Coordenação de Atenção

Básica, da rede CAPS e da
Santa Casa. O avanço do crack
e dos afastamentos em nossas
empresas por doenças psíquicas
cresce e preocupa o poder
público.

Cachoeira FM 107,7
A rádio que toca notícias, para
os melhores ouvintes

Durante a abertura da V
Conferência Municipal
de Saúde de Cachoeira
da Serra, que se realizou na última semana,
o município assistiu a
uma série de protestos
de cidadãos reivindicando melhoria no sistema
de saúde local. Cerca
de 40 manifestantes
representando os trabalhadores de saúde do
SUS protestaram contra
as condições de trabalho
na Unidade de Saúde da
Família de Pedra Azul,
onde, recentemente,
funcionários se viram
no meio de um tiroteio
entre facções do tráfico
de drogas. Manifesta-

ções populares também
reivindicaram melhorias
nas condições de assistência em Ilha das Flores e Vila Santo Antônio.
Além disso, um panfleto
foi distribuído na entrada
do Ginásio de Esportes
municipal, onde se realizou a abertura dos trabalhos da Conferência,
reivindicando a ampliação da equipe de Saúde
da Família na Vila Santo
Antônio.
As manifestações foram pacíficas, mas demonstraram o descontentamento de setores
importantes da saúde
municipal com o Sistema
de Atenção.

Aulas de Pilates
Para comemorar o mês
das mães, a Secretaria de
Saúde e a Secretaria de
Esportes vão promover,
em caráter experimental,
aulas gratuitas de pilates
para adultos. As aulas
serão ministradas voluntariamente pelos fisioterapeutas e professores de
educação física das equi-

pes do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (NASF)
de nosso município. Pilates
é uma técnica de ginástica
para melhorar a postura e
fortalecer os músculos.
As aulas serão oferecidas
em todos os domingos de
maio, das 10 às 11 horas,
na Praça da Liberdade.
Inscrições no local.
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Carta de Cachoeira reafirma compromisso da atual gestão
com a saúde
Liberada para a imprensa logo após a sua aprovação pela plenária final da Conferência Municipal de Saúde, a Carta de Cachoeira 2011, como ficou conhecida a declaração aprovada, reafirma o desejo da população e dos gestores locais em melhorar o
sistema de saúde local.
Entre as inúmeras propostas aprovadas pela plenária, destacamos:
Reforma da lógica de gestão em saúde da cidade

Profissionalização dos gerentes dos equipamentos de saúde

Troca do gerente de Pedra Azul

Plano de carreira para os profissionais de saúde

Incentivo por perfomance, em especial os relacionados à melhora dos indicadores de saúde

Adicional de 25% para diminuição da mortalidade
infantil e portadores de tuberculose e Hansen
aderentes e novos diagnósticos

Criação de nova equipe ESF na UBS Vila Santo
Antônio, além de cinco equipes de PACS nas UBS
Paraíso e Vila Industrial
Estudo para o prontuário eletrônico e melhoria do
modelo de referência e contrarreferência e sistema de informação conjunto entre UAI, PS Municipal, Santa Casa, Centro de Especialidade e UBS
Investimento de ampliação para o Centro de Especialidades Odontológicas, além de ambulatório de
especialidades médicas, com pagamento de gratificação por assiduidade aos profissionais estatutários, com isonomia salarial ao pago pela ESF

Municipalização da Santa Casa
•
E mais:
• Criação de leitos psiquiátricos;
• Criação de CAPS álcool e droga e de CAPS
infantil;

•

Contratação de duas equipes de NASF
(com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico homeopata e
educador físico);
Parceria com terceiro setor para implementação de política intersetorial, envolvendo
Secretaria de Saúde, de Educação e Assistência Social.

Ao final da Conferência, os representantes dos usuários do SUS, que pelo regimento representaram 50% do total de votantes,
disseram sair com um “otimismo cauteloso”, já que são inúmeras as melhorias que ainda faltam para o SUS cachoeirense. Além
disso, 2012 é ano de eleições municipais, o que pode complicar o processo.
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Cultura

CINEMA

Cine Clube Sétima Arte

POESIA
TABACARIA

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Filme do mês: Casablanca
Em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto cidades
são invadidas pelos alemães, duas pessoas conseguem
viver um romance intenso e inesquecível em Paris. O
que torna a história mais interessante é exatamente a
impossibilidade desse amor continuar. O roteiro e os diálogos do filme dirigido por Michael Curtiz, em 1942, são
perfeitos nesse sentido. llsa, interpretada pela bela atriz
sueca lngrid Bergman, apaixona-se por Rick, o charmoso galã Humphrey Bogart, mas, em vez de fugir com ele
de Paris, manda-lhe um bilhete de despedida na estação
de trem. Ele parte sem entender o que havia acontecido. Tudo isso é contado em flashback. Anos depois
já em Casablanca, na Marrocos francesa, ela aparece
com seu marido, o herói Victor Laszlo, interpretado pelo
ator Paul Henreid, justamente no Rick’s Bar, do qual o
personagem de Bogart é dono. Eles estão à procura de
um meio de fugir para a América. O sofrimento de Rick
ao vê-la é inevitável e ela fica novamente dividida entre
seus dois amores. O final é realmente surpreendente.
Mas o sucesso do filme, que até hoje continua ganhando
muitos fãs de todas gerações, explica-se pela fórmula
bem-dosada de romance, humor, intriga e suspense.
De terça à domingo, em sessão única, às 20 horas. O Cine
Clube Sétima Arte está localizado na Travessa Felicidade, 45.

Janelas do meu quarto,
Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é
(E se soubessem quem é, o que saberiam?),
Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente,
Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,
Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa,
Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres,
Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens,
Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.
Álvaro de Campos: “Tabacaria” (excerto)

Música
Um bom show de Noel
Todas às quintas-feiras,
no Bar Armazém
(Rua Denise, 500)
O grupo de samba Estação relembra os
grandes sucessos de Noel Rosa. O grupo, formado no último ano por músicos
de Cachoeira da Serra, está em fase de
arranjos para um disco com composições
próprias, além das gravações do CD “E
Um bom disco de Noel”, com lançamento
previsto para o próximo mês. Imperdível!
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HUMOR

DIVIRTA-SE
SuDoku

Liga pontos

Para jogar: Preencha com números de
1 a 9 os quadrados pequenos, as linhas
verticais e horizontais. Não repita.
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15
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9
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6

31
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6

9
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2
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Vamos terminar o desenho?
Ligue os pontos seguindo a numeração!

43

44

18

17
11

6

10
9

45

5

46
47

4

7

48

3
2
52

8
1

Durante o período de 06 a 10 de maio,
realizamos uma enquete com os participantes
do I Curso de Especialização em Saúde da
Família – UnA-SUS/UNIFESP, para escolha do
nome do periódico da cidade de Cachoeira da
Serra. A Voz de Cachoeira foi o nome escolhido
com 190 votos, num total de 700 votos.
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A Voz de Cachoeira

maio de 2011

História

De Vila da Cachoeira a Cachoeira da Serra
Vila da Cachoeira, fundada em meados de 1850, era um
povoado com pouco mais de 2 mil habitantes, ao pé da
Serra da Mantiqueira, quando, devido a um decreto federal
de 1895, foi anexada ao município de Ouro Velho. Foi a
primeira vez que o vilarejo entrou no mapa, sob o nome
de Distrito de Cachoeira da Serra.
Porém, a história política de Cachoeira da Serra, município
que conhecemos hoje, inicia-se apenas em 3 de setembro
de 1955, data de sua emancipação política. Sendo um
longínquo distrito de Ouro Velho, Cachoeira enxergou em
sua emancipação a oportunidade de crescer e melhorar as
condições de vida de seus moradores – abandonados pela
Vila da Cachoeira, 1862
gestão pública da atual cidade vizinha. Foi às margens do
Sapucaia que os cachoeirenses, menos de 15 mil na época, comemoram com um misto de esperança e incerteza o novo futuro
que lhes era reservado. Exatos 30 dias mais tarde, o Brasil elegeria Juscelino
Kubitchek como novo Presidente da República, tendo João Goulart como vice.
O governo de Juscelino foi responsável pela construção da rodovia Fernão
Dias, que passa às margens de nosso município e é importante via para o
escoamento da produção industrial de
Cachoeira da Serra.
Ainda em 1955, a
gestão municipal já
enfrentava problemas. Com falta de
verbas públicas e
sem corpo de bombeiros ou órgão de defesa civil, a cidade sofreu com as enchentes que
assolaram a região. Situação semelhante a que passamos nos dias de
hoje.
Na próxima edição: A formação do complexo industrial e o surgimento
de novos bairros.
Synval Stocchero

Classificados
VEÍCULOS
CITROEN XSARA 98/99
GLX, 1.8, 16v, 4 portas,
vermelho, completo. R$
14.900,00. Troco e financio.
R$ 8.500,00. (16) 492-5524.
Tratar com Júlio.
FUSCA 1.300 L 78 Branco,
2p, 2 sist. Alarme, ve, te,
VV, ril, som cd, fr. Disco, p.
Michellin novos, carburador,
banco Procar, único dono,
n.f., manual, raridade, p/
colecionador. Troco/financio.
(16) 411-6589.
SERRA VEÍCULOS
Pago à vista Palio ou Uno do
ano 99 até 2008, mesmo c/
documentação atrasada. (16)
456-9874. Tratar com Miro.
GOLF GL 1.8 95 importado
roxo. Bancos de couro,
rebaixado, alarme, trio
elétrico, direção. Único dono.
Preço a combinar. (16) 4236197 com Pedrão.

outras, pintura acadêmica,
novas tendências, texturas
diferenciadas, técnica
profissional de ampliação
direto na tela. Mensalmente
aulas
especiais
de
artesanato fino c/ apostilas.
Aulas semanais. Professora
Paula. T.: (16) 400-6548.
DETETIVE
Profissional Águia Dourada.
Sigilo total 24 hs investigador
Particular qualificado no
trabalho c/ segurança. (16)
445-9898.
DISK FRETE
Trabalho com Fiorino Furgão,
atendo Cachoeira da Serra
e Ouro Velho. Interessados
falar com Maria José. (16)
478-6363.

DIVERSOS

VIVIANE ANIMAÇÕES
Locação – cama elástica,
balão, pula-pula, piscina
de bolinhas infláveis,
tobogan, videokê, algodão
doce, palhaço. Preços
promocionais. (16) 995-6128.

AULAS DE PINTURA
Para iniciantes e experientes.
Óleo sobre tela, tinta
acrílica, técnica mista e

VOCÊ PRECISA DE
AJUDA?
Eu posso te ajudar!
Aconselhamento Espiritual e

Consulta de Tarô – Promoção
R$ 15 reais a consulta de
Tarô. Ligue e agende um
horário: (16) 499-6969.

IMÓVEIS
CHÁCARA SOL DA SERRA
Com amplo jardim para
eventos e festas de
confraternização. Local
com piscina, churrasqueira,
banheiro e ducha. Campo de
futebol. (16) 927-0150.
CENTRO
Casa c/ 02 dorm,
sl de estar, jantar
e TV, copa/coz,
lavand. Gar, AT
360m², AC 260m².
(16) 471-5847.
PEDRA AZUL
Aluguel
de
quartos. Banheiro
compartilhado,
camas de solteiro
e TV. Acesso fácil
pontos de ônibus.
Rua tranquila,
casa de família.
(16) 432-5555 com
Neide.

CHÁCARAS EM VILA STO
ANTÔNIO
Colinas da Vila com 20.000m²
sem infraestrutura. Próximo
ao posto de saúde, com
acesso asfaltado, 3.000m²
com casa de 03 dormitórios
(1 suite) com armários
embutidos, churrasqueira e
dois aptos. (fundos). Aprox.
330m² de construção.
AGRÍCOLA
SANTO
ANTÔNIO
Área com 21.000m²
com 4.080m² de estufas

polyhouse, escritório
com captação de água e
reservatório de 10.000m³.
Aquecedor a gás. (16) 4598781.
Terreno no Condomínio
Duas Maria com 5.000m²
(H-25) Sinal +60 parcelas.
Parque residencial Paraíso
com 02 dormitórios, sala,
copa, cozinha, lavanderia,
garagem, fundos com 01
dormitório e banheiro, terreno
de 250m². Corretora Araújo
(16) 440-3011.

A

Creci: 7.713
Inscr. Municipal: 6699

imobiliária

raújo
Seu imóvel está aqui!

LOCAÇÃO – VENDAS – AVALIAÇÃO DE MERCADO –
FINANCIAMENTO HABITACIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Avenida Souza Caldas, 45 – Centro
(16) 453-1224 / (16) 452-1567
www.imobiliariasouzacaldas.com.br

SE VOCÊ PRETENDE VENDER, ALUGAR
OU COMPRAR, PROCURE-NOS

CAMPANHA NACIONAL DO DESARMAMENTO 2011

