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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

Pindamonhangaba planeja anunciar 
nova gestora do Pronto Socorro até maio
Prefeitura realiza primeira fase de projeto licitatório; organizações sociais entram com recurso

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com a participação de 
cinco organizações sociais 
de saúde, foi realizada na 
manhã da última terça-feira 
a primeira fase do processo 
licitatório para a contratação 
da entidade que a partir de 
maio será responsável pela 
gestão do Pronto Socorro de 
Pindamonhangaba. Mesmo 
após parte das concorrentes 
anunciar que entrará com 
recurso, o que poderá atrasar 
o processo, a Prefeitura tem 
a expectativa de anunciar 
a vencedora até a primeira 
quinzena de maio.

Desde que assumiu o co-
mando de Pinda, em 2017, 
o prefeito Isael Domingues 
(PR) tem como principal de-
safio superar as dificuldades 
do setor da saúde do municí-
pio. Até o início do ano pas-
sado, as principais críticas da 
população se concentravam 
no trabalho da Santa Casa 
de Misericórdia na gestão do 
Pronto Socorro.

A situação ficou insusten-
tável após a repercussão 
nacional da acusação de 
negligência no atendimento 
médico da pequena Natacha 
de Souza, de quatro anos, que 
morreu de pneumonia.

Após anunciar a retirada 
da Santa Casa na gestão 
da unidade, em 10 de abril 
do ano passado, o chefe do 
Executivo informou no início 

do mês seguinte que a ABBC 
(Associação Brasileira de 
Beneficência Comunitária) foi 
a vencedora do chamamento 
público para assumir o servi-
ço, por seis meses.

Após o fim deste período, 
o contrato foi prorrogado, 
com vencimento no próximo 
dia 5.

Na última terça-feira, cinco 
organizações sociais partici-

param da cerimônia de aber-
tura dos envelopes, iniciada 
por volta das 10h. Durante 
o evento, concorrentes afir-
maram que entrarão com 
recursos, já que não concor-
daram com alguns itens e 
procedimentos do trâmite. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, que se negou a revelar 
quais foram as contestações, 
as participantes tem até a 
próxima semana para entra-
rem com os recursos. 

O Executivo informou que 
investirá mensalmente R$ 
1,750 milhão na contratação 
da nova organização social, 
R$ 231 mil a mais do que o 
valor que era pago à ABBC, 
que não participou do pro-
cesso licitatório da última 
semana.

A secretária de Saúde e As-
sistência Social, Valéria dos 
Santos, revelou que acredita 
que o novo contrato resultará 
numa ampliação do número 
de atendimentos, passando 
em média de 14,5 mil para 
17 mil mensais. 

A chefe da pasta espera que 
o anúncio da vencedora do 
processo licitatório, que terá 
um contrato de seis meses, 
deve ser divulgado até 15 
de maio.

Foto: Arquivo Atos

O Pronto Socorro de Pindamonhangaba que terá nova gestão até o próximo mês; processo de licitação deve enfrentar recursos judiciais

Criminoso é flagrado traficando 
cocaína perto de escola em Pinda

A Polícia Militar prendeu 
na tarde da última quinta-
-feira um homem de 25 anos, 
acusado de traficar drogas 
próximo a uma escola muni-
cipal de Pindamonhangaba.

Segundo a PM, uma equi-
pe patrulhava o Araretama, 

quando flagrou um indivíduo 
mexendo embaixo de um 
trailer, estacionado próximo 
à escola municipal Elias Bar-
gis Mathias.

Ao perceber a aproximação 
da viatura, o suspeito tentou 
dispensar um pino de cocaí-

na, mas acabou não tendo su-
cesso. Durante a abordagem, 
os PM's localizaram mais 14 
porções do entorpecente.

O criminoso foi encami-
nhado ao Distrito Policial, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018 PROC. Nº 133/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.  OBJETO: Fornecimento de serviços 
especializados em infraestrutura para construção de campo Futebol Society do projeto 
100% esporte para todos no loteamento Jardim Novo Horizonte, com fornecimento 
de material, equipamentos e mão de obra.  CONTRATADA: R NHONCANSE JUNIOR 
EIRELI - EPP.  CNPJ: 14.527.146/0001-02.  VENCEDORA DOS ITENS: 1.  VALOR TOTAL: 
R$ 29.187,96 (vinte e nove mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 18/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 34/18 PROC. Nº 231/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de inseticidas e 
larvicida para controle de Culex SP., Aedes SP., e outros tendo em vista, as necessidades 
da vigilância epidemiológica, a realizar-se às 09h30min do dia 21 de Maio de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala 
de Licitações, situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Reabertura e Rerratificação: Tomada de Preços Nº 01/18 PROC. Nº 77/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a reabertura e a rerratificação de edital da licitação 
na modalidade tomada de preços para a contratação de empresa especializada em 
construção civil para a reforma dos sanitários, construção de Guarita, área de convivência, 
galpão para a seleção de material reciclável e fechamento com alambrado, no Aterro de 
Resíduos Sólidos da Construção Civil e Materiais Inertes, localizado no Bairro Jardim Novo 
Horizonte, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às
09h30min do dia 22 de Maio de 2018, no prédio da prefeitura municipal de Lorena na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000 ramal 3041, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Piquete reajusta 
em 5% salário 
dos servidores
Aumento gera na cidade impacto 
orçamentário mensal de cerca de 
R$ 40 mil; quase quatrocentos 
trabalhadores são beneficiados

Lucas Barbosa 
Piquete

A Câmara de Piquete apro-
vou por unanimidade, na úl-
tima segunda-feira, o projeto 
do Executivo que garante um 
reajuste salarial de 5% para 
os servidores municipais. Na 
sessão anterior, o Legislativo 
havia aprovado o aumento de 
2,96% para os funcionários 
da Casa.

De acordo com a prefeita, 
Teca Gouvêa (PSB), o Municí-
pio gasta mensalmente cerca 
de R$ 800 mil para manter 
seus quase quatrocentos ser-
vidores. Com a aprovação do 
reajuste, haverá um impacto 
orçamentário de cerca de 
R$40 mil mensais na folha 
de pagamento. “Na contra-
mão da maioria das cidades 
brasileiras, Piquete conseguiu 
mais um ano dar um reajuste 
para seus colaboradores. 
Gostaríamos de conceder 
um índice ainda maior, mas 
temos que respeitar nosso 

limite com a folha salarial”, 
explicou Teca. 

A chefe do Executivo des-
tacou ainda a mudança ad-
ministrativa que promoveu 
ao longo dos últimos seis 
anos à frente do Município. 
“Ao contrário das antigas 
gestões municipais, os sa-
lários dos servidores nunca 
atrasaram durante meu man-
dato. Apesar das dificuldades 
econômicas do País, Piquete 
conseguiu ter um equilibro 
em suas contas nos últimos 
anos, contribuindo para que 
promovêssemos diversos re-
ajustes aos servidores”. 

Legislativo – A reportagem 
do Jornal Atos tentou entrar 
em contato com o presidente 
da Câmara, Mario Celso de 
Santana, o Santana (PSD), 
para obter mais detalhes so-
bre o reajuste concedido no 
último dia 9 aos funcionários 
do Legislativo, mas ele não foi 
localizado para comentar o 
tema até o fechamento desta 
edição.

A prefeita de Piquete, Teca Gouvêa, que concedeu reajuste de 5% 
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RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO
- 26 /201/201 /2018 - Superintendência
Regional de Trânsito do Vale Paraíba

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, e este pelo Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 e alterações, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de 
novembro de 1994 e Portaria DETRAN nº 1.215 de 24 de 
junho de 2014, torna público que será realizado o leilão de 
veículos apreendidos por infração de trânsito no Município 
de Lorena,  sendo o evento regido pela Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN nº 
938 de 24 de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará 
no dia 03 de maio de 2018, às 09:30min. Cópias deste Edital 
poderão ser acessadas e copiadas pelos interessados por 
meio do Portal eletrônico do DETRAN.

Eduardo Chaves da Silva Gomes
Presidente da Comissão de Leilão

Superintendência Regional de Trânsito da R.M. do 
Vale do Paraíba - SP

Bate-boca marca 
votação de emendas 
do PL do transporte 
coletivo em Guará
Garantia para cobradores tem aprovação 
unânime; Câmara adia outras dez revisões

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Guaratin-
guetá votaram as emendas 
apresentadas ao projeto de lei 
enviado pelo Executivo sobre o 
transporte coletivo. Discussão 
e votação eram aguardadas há 
tempos. Durante a votação, 
na última quinta-feira, houve 
bate-boca e muita pressão 
popular no plenário.

O clima quente também era 
esperado, já que na última 
terça-feira,17, a votação das 
emendas foi interrompida 
após o vereador João Pita 
(PSB) sentir uma indisposição. 
Nesse dia, 15 das 34 emendas 
foram votadas. As outras fica-
ram para a última quinta-feira. 

O projeto tramita pela Câ-
mara desde dezembro e coloca 
em discussão regras para a 
licitação do transporte coleti-
vo, alvo de críticas na própria 
Casa e nas redes sociais ao 
longo dos anos. 

Logo na abertura da sessão, 
o presidente Marcelo Couti-
nho, Celão (PSD), fez a leitura 
do artigo 288 do regimento 
interno, que permite a presen-
ça de moradores, mas proíbe 
manifestações durante os tra-
balhos. De nada adiantou. No 
próprio discurso de Celão, e 
durante a fala de Pita, houve 
vaia, protestos e bate-boca.

Votação – Entre as emendas, 
a que mais gerou expectativa 
foi a que assegura a obriga-
toriedade de cobradores nos 
ônibus. Os vereadores entra-
ram em acordo e o placar foi 
unânime a favor. 

Foi aprovada ainda a emen-
da que determina que a em-
presa vencedora do certame 
licitatório mantenha o trans-
porte especial de passageiros 
com deficiência, com ao menos 
duas vans. Outra aprovação 

foi pelo mapa das linhas mu-
nicipais nos pontos de ônibus.

A gratuidade para passa-
geiros com idade cima dos 
60 anos, com obesidade e 
para policiais foi rejeitada, 
assim como as emendas para 
propagandas nos ônibus e pre-
ços diferentes das passagens 
para linhas urbana e rural do 
município. “O bilhete terá o 
mesmo custo para moradores 
de diferentes áreas”, salientou 
Celão.

Insatisfação – Durante a 
sessão, um número grande 
de pessoas esteve no plenário, 
entre eles, membros do Sindi-
cato dos Condutores do Vale 
do Paraíba, com a bandeira 
da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores). Eles temiam 
rejeição da emenda sobre 
obrigatoriedade de cobrado-
res, usuários do transporte 
coletivo e integrantes do mo-
vimento Revelia.

O movimento participou de 
todas as audiências públicas 
sobre o transporte coletivo e, 
há mais de cinco anos, coloca 
em pauta as melhorias do ser-
viço. “Não levaram em conta 
as emendas apresentadas nas 
audiências públicas”, cobrou 
Mirian de Paula Santos, uma 
das líderes do movimento, des-
tacando situações como falta 
de acessibilidade, necessidade 
de cobertura nos pontos de 
ônibus, aumento dos horários 
e itinerários e a importância 
de manutenção nos veículos.

A votação da última quinta-
-feira colocou ponto final na 
segunda parte das emendas. 
Das 35 indicadas no docu-
mento, 25 foram votadas e as 
outras 10 entram em votação 
na próxima terça-feira. As 
emendas aprovadas serão 
incluídas no texto final do 
projeto, para realização da 
segunda discussão e votação.
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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 locali-

zação, . 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 
tenório. 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 – Jar-
dim Mariana – pla-
no, murado, doc.ok. 
Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase f inal. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 

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-

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-

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 

Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
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 Apar ta-
mento Guará - na 
C h a c a r a  S e l l e s , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 


