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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

Prefeitura sorteia apartamentos do 
Flamboyant 2 e 3 em Guaratinguetá
Moradias serão entregues em junho deste ano após cinco anos de espera

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O processo para entrega 
do residencial Flamboyant, 
de Guaratinguetá, entrou na 
reta final. Nesta semana a 
Prefeitura realizou o sorteio 
final de apartamentos para 
528 famílias, entre quinta 
e sexta-feira. O sorteio das 
chaves marca os últimos 
passos antes da entrega das 
moradias e da mudança dos 
novos moradores.

A parceria entre o Governo 
Federal, a Caixa Econômica 
Federal e o município, se 
deu por meio do programa 
“Minha Casa, Minha Vida”. 
Durante essa semana os mo-
radores do Flamboyant 2 e 
3 foram conhecidos. Outras 
160 famílias haviam sido 
contempladas há duas se-
manas, para o bloco 2 do re-
sidencial. Já os proprietários 
das moradias do Flamboyant 
1 foram sorteados em agosto 
de 2017.

“Essa sem dúvida é um 
grande marco para Guara-
tinguetá, com a realização do 
sonho dessas famílias em ter 
a moradia própria”, respon-
deu o prefeito Marcus Soliva 

(PSB) por meio de nota enca-
minhada pelo departamento 
de comunicação, durante a 
cerimônia.

Antes das entregas das 
chaves, outros processos pre-
cisaram ser concluídos. Para 
que as moradias fossem sor-
teadas foi necessário atingir 
um percentual quase total de 
conclusão das obras. Reparos 
fundamentais foram feitos 
antes dos sorteios, seguindo 
determinações do edital. 

A Cetesb (Companhia Am-
biental do Estado de São 
Paulo) ainda dará o aval, 
referente a estação de esgo-
to, que precisa ser entregue 
de maneira obrigatória pela 
empreiteira. Após o sinal 
positivo da Companhia, a 
Caixa Econômica Federal fará 
uma vistoria final e emitirá 
o ‘habite-se’, espécie de selo 
que autoriza a entrega das 
chaves e mudança dos novos 
moradores.

Avanço – A conclusão das 
obras avançou de forma lenta 
desde 2013, primeiro ano 
dos trabalhos. Nesse interva-
lo houve um longo período de 
tempo em que a construção 
permaneceu parada. A ace-
leração das obras teve início 
entre 2015 e 2016, porém, só 
no ano passado os trabalhos 
entraram na reta final.

Após quatro prazos prome-
tidos pela atual gestão, que 
teve dois secretários à frente 
da Assistência Social nos 
últimos dois anos, Alexandre 
Dias e, agora, Arilson Santos, 
ficou determinado que as 
moradias serão entregues 
em junho deste ano.

Foto: Divulgação

O prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva, e o vice Regis Yasumura falam às famílias contempladas com unidades do Residencial Flamboyant

A Casa da Cultura de Lorena, que deve passar por reforma estrutural

Projeto de restauração do Casa 
da Cultura avança em Lorena 

Lucas Barbosa
Lorena 

Construído em 1831, o So-
lar Conde de Moreira Lima, 
que abriga atualmente a 
Casa da Cultura de Lorena, 
pode estar próximo de rece-
ber obras de recuperação. 
Desde o fim de março, uma 
empresa contratada pela 
Santa Casa de Misericórdia, 
proprietária do imóvel, rea-
liza um estudo arquitetônico 
para que seja elaborado um 
projeto de restauração.

Antiga moradia do ilustre 
Joaquim José Moreira Lima, 
o Conde de Moreira Lima 
(1842-1926), o prédio, que 
chegou a hospedar o Impe-
rador Dom Pedro II, nas dé-
cadas seguintes foi utilizado 
como orfanato feminino, 
ginásio estadual Arnolfo 
de Azevedo e o colégio SESI 
(Serviço Social da Indústria).

Na sequência, o imóvel, 
doado à Santa Casa após o 
falecimento do Conde, foi 
cedido em 2000 para a Pre-
feitura de Lorena, que o des-
tinou para o funcionamento 
da secretaria de Cultura e 
Turismo. A pasta desenvolve 
diversos projetos artísticos, 
educacionais e culturais no 
local.

Desde 2009, o Executivo 
busca avançar na elaboração 
de um projeto de restau-
ração, que necessitará de 
aprovação do CONDEPHAAT 
(Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico 
do Estado de São Paulo). 

No inicio de 2018, a Santa 
Casa contratou a empresa 
Arquitetura Plena, sediada 
em Taubaté, para desenvol-
ver um estudo arquitetônico 
visando a elaboração de um 
projeto de restauração da 

Casa de Cultura.
O começo da primeira fase 

do trabalho, iniciada em 
março, foi acompanhado de 
perto pelo ex-secretário de 
Cultura e Turismo, Roberto 
Bastos, o Totô (PROS), que 
deixou o cargo no último dia 
6 para concorrer a deputa-
do estadual nas próximas 
eleições.  

Encarregado de dar conti-
nuidade na supervisão dos 
trabalhos, o novo chefe da 
pasta, Jorge Gomes, expli-
cou que ainda é impossível 
prever qual será o inves-
timento que a Santa Casa 
desembolsará para realizar 
a restauração do prédio, já 
que é necessária a conclusão 
da primeira fase de estudos. 
O secretário apresentou as 
credenciais da responsável 
pela Arquitetura Plena.  “Á 
frente deste levantamento 
temos a doutora em Arquite-
tura pela USP  (Universidade 
de São Paulo), Livia Vierno, 
que tem uma vasta experi-
ência, como o restauro da 
Igreja Matriz de São Luiz 
do Paraitinga, destruída por 

uma enchente em 2010. Não 
será um processo rápido, já 
que após esta primeira fase, 
que definirá o orçamento, 
teremos até dois anos para  
tentar angariar recursos 
governamentais, princi-
palmente através da Lei 
Rouanet, para viabilizar a 
restauração”.

Gomes apontou ainda as 
principais necessidades de 
melhorias no imóvel. “Temos 
problemas desde goteiras 
até descolamento de pisos. 
Devido a estas e outras 
condições estruturais, evi-
tamos até realizar eventos 
de grande porte no prédio. 
Faremos o possível para 
contribuir neste processo 
de valorização deste grande 
patrimônio histórico de Lo-
rena, atendendo uma antiga 
reivindicação da população”. 

A reportagem do Jornal 
Atos solicitou um posicio-
namento da Santa Casa de 
Lorena sobre a possível res-
tauração da Casa de Cultura, 
mas nenhuma resposta foi 
encaminhada até o fecha-
mento desta edição.

Foto: Lucas Barbosa
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A Nextel Telecomunicações Ltda., operadora 
de Serviço Móvel Especializado, em atenção 
ao disposto no Regulamento do Serviço 
Móvel Especializado (SME), aprovado pela 
Resolução nº 404, de 5 de maio de 2005,
e também de acordo com os comunicados 
enviados anteriormente, informa a seus 
clientes e ao público em geral que cessará
a prestação do serviço de rádio (tecnologia 
iDEN) nos municípios de Aparecida, Cachoeira 
Paulista, Lorena e Queluz em 31/5/2018.
Os usuários da tecnologia receberão 
benefícios especiais para migrar suas 
linhas do Serviço Móvel Especializado
(iDEN) para o Serviço Móvel Pessoal (3G). 
Para mais informações, acesse nextel.com.br. 

COMUNICADO AO PÚBLICO

ITALO BAROUCH TOTTII, produtor rural, com sede na cidade de Campanha - 
MG, na Fazenda Catiguá, convoca o Sr. José Donizetti da Cruz CTPS 47279, 
série 466-sp, a comparecer em sua sede no prazo máximo de 24 (vinte e quatro 
horas) sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades 
previstas no art. 482 da CLT

ABANDONO DE EMPREGO

Câmara encerra 
votação de emendas 
da concessão do 
transporte de Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Os vereadores de Gua-
ratinguetá encerraram as 
votações das emendas do 
Projeto de Lei que regula-
menta a concessão do trans-
porte coletivo municipal. As 
discussões e votação tiveram 
início na última semana, dia 
17. Ao todo, 35 emendas 
foram analisadas e votadas. 

Na última terça-feira, 10 
propostas entraram em vo-
tação, sendo que todas elas 
são emendas aditivas, que 
acrescentam novos determi-
nações no projeto encami-
nhado pelo Executivo. Desse 
total, sete tiveram aprova-
ção da maioria da Casa e 
três foram negados. Das 35 
emendas, 18 foram aditi-
vas, 12 substitutivas, três 
supressivas e uma emenda 
modificativa. Quinze foram 
aprovadas e 19 rejeitadas.

Os parlamentares deci-
diram que fica proibida a 
concessão de espaço público 
para a implantação de ga-
ragens e oficinas à empresa 
vencedora do certame licita-
tório. “Tem que existir, uma 
independência por parte das 
concessionárias e não ceder 
um espaço para que elas 

instalem suas garagens. As 
empresas devem buscar seus 
espaços, alugar ou adquirir 
o imóvel, e não o município 
conceder as mesmas”, argu-
mentou Nei Carteiro (MDB).

Além disso, será de respon-
sabilidade da Prefeitura de 
Guaratinguetá regulamen-
tar a quantidade de ônibus 
disponíveis para reserva 
técnica. Ou seja, para per-
manecerem na garagem em 
caso de falhas técnicas em 
algum dos ônibus que fazem 
as linhas municipais.

Outra emenda votada foi 
a que determina que os ve-
ículos em operação devem 
ter tecnologia que permita a 
lacração das roletas. Através 
disso será possível garantir 
maior autenticidade dos 
dados para fiscalização e 
controle da demanda de pas-
sageiros de cada linha muni-
cipal, bem como o controle 
financeiro de cada veículo.

Após a aprovação do texto 
final, feito em segunda vota-
ção na última quinta-feira, 
o projeto de lei segue para 
sanção do prefeito Marcus 
Soliva (PSB). Através dessa 
sanção, a abertura de lici-
tação para escolha da nova 
concessionária do transporte 
público fica mais próxima.

Trinta e cinco emendas foram votadas; 
após aprovação do texto final, projeto 
de lei segue para sanção do prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

AVISO DE LICITAÇÃO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/18 – PROC. Nº 232/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de infraestrutura para revitalização para 
pavimentação asfáltica de ruas do Bairro Cabelinha em especifico as Ruas 
Hepacaré, Luiz Salomão e Coronel Bráulio Moreira Lima, com fornecimento de 
material, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 23 de 
Maio de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal 
de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

 
 
 
 
 

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 
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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 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 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-

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-
nas de lavar, gela-
deiras, freezer, visi-
ta grátis, aceitamos 
cartões. Telefone: 
99720-8989 oi 3108-
2606

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
Vendo área 300m², 
b a i r r o  j a r a r a c a . 
Tratar com Luciano 

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE LOCAÇÃO – Contrato nº 47/2018 Processo nº 2988/2018.

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Lorena. LOCADOR: RODRIGO CALDERARO 
PEREIRA.  CPF: 019.105.098-92 e RG: 44.948.036-7. O primeiro aqui nomeado 
LOCADOR é proprietário do imóvel situado na Estrada Santa Terezinha, nº. 815, 
Vila Hepacaré, Lorena/SP, onde será instalado o Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS. O prazo deste contrato é de 12 (doze) meses, tendo seu início na data da sua 
assinatura. Ao término da vigência do contrato, a Locatária obriga-se a restituir o imóvel 
desocupado, independente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial. A 
locatária deverá entregar o imóvel quitado, limpo, respondendo pelos danos e prejuízos 
causados ao mesmo, pagando os aluguéis até o término dos serviços necessários para 
colocação do imóvel em ordem.  VALOR: R$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos 
reais), sendo este valor pago em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas no valor 
de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). DATA DA ASSINATURA: 25/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 30/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. LOCADOR: JOÃO VICENTE 
JANUZZELLI RODRIGUES.  CPF: 062.459.128-06.  OBJETO: Cláusula Primeira 
– Fica prorrogado o contrato de locação do imóvel situado a Avenida Haddad, nº 
764 – Santo Antonio – Lorena – SP, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 
29/04/2018. Cláusula Segunda – O valor global do presente Termo Aditivo é de R$ 
14.325,48 (Catorze mil trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02
Pregão Presencial nº 04/2017 Contrato nº 100/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: CLÍNICA 
RADIOLÓGICA LORENA S/C LTDA.  CNPJ: 50.446533/0001-70.  OBJETO: 
Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por mais 
12 (doze) meses, conforme estabelecido na cláusula 2.3 do contrato original nº 
100/2016 e no artigo 57 da Lei 8666/93, a contara partir de 13/04/2018. Cláusula 
Segunda – O valor global do presente Termo Aditivo é de R$ 111.405,13 (cento e 
onze mil quatrocentos e cinco reais e treze centavos). DATA DA ASSINATURA: 
12/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02
Pregão Presencial nº 09/2016 Contrato nº 107/2016.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: TOTALCAD 
LTDA. CNPJ: 20.276.355/0001-15.  OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado 
o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, conforme estabelecido 
na cláusula 2.3 do contrato original nº 107/2016 e no artigo 57 da Lei 8666/93, 
a contara partir de 33/05/2018 Cláusula Segunda – O valor global do presente 
Termo Aditivo é de R$ 114.930,48 (cento e catorze mil novecentos e trinta reais 
e quarenta e oito centavos). DATA DA ASSINATURA: 25/04/2018.


