
W W W . J O R N A L A T O S . N E T

VALE DO PARAÍBA, QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 2017 N.º 2.819R$ 1,50ANO 24

COMEMORANDO SUPERÁVIT  |  A Saeg (Companhia de Serviços de Água, 
Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) apresentou os números do primeiro semestre 
de 2017. Após assumir a autarquia com um déficit de R$ 13 milhões, o diretor 
Miguel Sampaio comemorou o lucro semestral de R$ 2,4 milhões. Pág. 2
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A Companhia de Tecidos de Guaratinguetá, que ganhou projeto de construção de shopping com abertura de 150 vagas diretas na cidade

Aceg projeta 150 vagas com shopping na 
Companhia de Fiação e Tecidos de Guará
Saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre gera expectativa de novo crescimento

Foto: Arquivo Atos

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Depois da notícia que 
atingiu a segunda melhor 
marca de geração de em-
pregos neste ano, segundo 
levantamento divulgado 
pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados), Guaratinguetá 
espera por um aumento 
abertura ainda maior. O 
saldo positivo de 254 vagas 
abertas pode ser reforçado 
com a inauguração de um 
shopping de malhas na 
cidade, com expectativa 
de criação de mais 150 
empregos formais.

O presidente da Aceg (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá), 
Ricardo Teberga, confirmou 
a inauguração do espaço até 
dezembro. Ele acredita que o 
setor de serviços continuará 
puxando a cidade para a 
parte de cima do ranking da 
geração de empregos.

“A gente observa a fábri-
ca de cobertores, que está 
acabando agora um investi-
mento e deve ser inaugurado 
em breve. Ela vai gerar mais 
150 postos de trabalho”, 
contou Teberga.

A previsão da Aceg é que 
o número de registros com 
carteira assinada na cidade 
continue a crescer pelos 
próximos cinco meses. “Essa 
é a nossa perspectiva, de 
melhoria. Se tudo correr bem 
na economia e não aparecer 
nada diferente na política 
que possa mudar o cenário, 
as projeções são de que as 
coisas melhorem”, analisou 
o presidente da Aceg. 

Sobre as vagas no sho-
pping de malhas, o presiden-
te da Associação Comercial 
deu detalhes do projeto da 
Companhia de Fiação e Te-
cidos, que passou por dois 
incêndios, o último em 2011, 
que destruiu as estruturas de 
um dos prédios da empresa. 
“Depois do incêndio, essa 
parte da fábrica vai funcio-
nar como um shopping de 
malhas, com área de alimen-
tação, que será administrada 
pela própria companhia. O 
proprietário pretende abrir 
esse espaço até dezembro”, 
concluiu.

Empregos – No ranking 
regional do emprego, Gua-
ratinguetá só ficou atrás de 
Campos do Jordão, que abriu 
366 vagas nos seis primeiros 
meses do ano.

Prefeito de Guará 
garante que mudança 
do Pronto Socorro 
está “80% aprovada”

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A comitiva encabeçada pelo 
prefeito de Guaratinguetá, 
Marcus Soliva (PSB), para 
discutir a mudança do Pronto 
Socorro Municipal, esteve em 
São Paulo na última quinta-
-feira. A reunião, feita com 
os secretários de Segurança 
Pública, Educação e chefe 
da Casa Civil do Estado, 
praticamente sacramentou 
a autorização pela mudança. 

Soliva confirmou em en-
trevista na última sexta-feira 
que resta apenas a apresenta-
ção de uma planta da escola 
Embaixador Rodrigues Alves, 
que abrigará o Plantão Poli-
cial e o 1° Distrito Policial.

Hoje, o prédio é utilizado 
pela Diretoria Regional de 
Ensino e conta com 16 salas 
grandes. Para a aprovação da 
saída da Diretoria de Ensino 
e mudança das delegacias, 
seria necessário que o prédio 
tivesse ao menos 36 salas, 
com espaços menores.

“No Embaixador são 16, 

no prédio das delegacias na 
Rangel Pestana são 36. Evi-
dente que é possível pegar 
uma das salas de aula do 
Embaixador e fracionar, divi-
dir em até três salas, porque 
são espaços maiores do que 
os das delegacias”, avaliou o 
prefeito.

A planta do prédio do Em-
baixador Rodrigues Alves 
deve ser apresentada no 
início de agosto. Antes, será 
necessário alinhar com o 
delegado seccional de Gua-
ratinguetá, Márcio Marques 
Ramalho, mudanças que 
precisarão ser feitas para 
padronizar a planta do novo 
prédio.

Soliva foi questionado so-
bre o percentual de aprova-
ção da mudança do Pronto 
Socorro para o prédio das 
delegacias. “Acredito que es-
tamos com 80% do caminho 
andado na parte de aceites. O 
aceite final é a apresentação 
das plantas. Vamos provar 
que as mudanças não vão 
fazer as delegacias perderem 
em espaço físico”, concluiu.

Tênis de mesa 
de Lorena 
espera os 
Jogos Abertos

Com a participação de 37 
cidades do Estado, foi encer-
rada na última sexta-feira a 
61° edição dos Jogos Regio-
nais do Interior. O destaque 
da região ficou por conta 
de Lorena, que conquistou 
quatro medalhas de ouro. De 
acordo com o comitê organi-
zador dos Jogos Regionais, 
o evento, disputado entre os 
últimos dias 12 e 21, reuniu 
cerca de dez mil pessoas, en-
tre atletas, dirigentes, árbitros 
e técnicos de 37 cidades do 
Vale do Paraíba, Alto Tietê e 
Grande São Paulo.

Lorena fecha 
acordo com 
CCL por Aberto 
de Tênis

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes, e o presidente 
do CCL (Clube Comercial 
de Lorena), Renato Marton, 
firmaram uma nova parceria 
para a realização do “12º 
Aberto de Tênis”. 
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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 

Escritório Logística: R. Dr. Castro Santos, 83, sala 11, Centro | (12) 3133-3257
                                (Galeria Veras) - CEP: 12.505-010  -  Guaratinguetá

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

Senhores contribuintes abaixo relacionados, que possuem cadastro no município de Lorena na 
atividade de Costureira, solicitamos que procurem o setor de Tributação da Prefeitura para fazerem 
a atualização  e/ou recadastramento, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta data, sob pena de 
suspensão/inativação da sua Inscrição.

ATT. Subsecretaria de Tributação

Saeg fecha primeiro 
semestre com 
superávit de R$ 2,4 
milhões em Guará
Após encontrar déficit de R$ 13 
milhões, nova gestão apresenta 
lucro e projeta maior recuperação

Da Redação 
Guaratinguetá

A Saeg (Companhia de Servi-
ços de Água, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) apresentou 
os números do primeiro se-
mestre de 2017. Após assumir 
a autarquia com um déficit 
de R$ 13 milhões, o diretor 
Miguel Sampaio comemorou 
o lucro semestral de R$ 2,4 
milhões.

Em entrevista para o pro-
grama Atos no Rádio, Sam-
paio comentou a recuperação 
econômica do Saeg. “Estamos 
fechando um lucro de R$ 2,4 
milhões. Pela primeira vez 
depois de dois anos e meio, o 
Saeg volta a fechar com lucro. 
Nós tivemos austeridade ad-
ministrativa muito forte nesse 
primeiro semestre”, explicou.

A companhia, que não fe-
chava em lucro há dois anos 
e meio, tomou medidas para 
quitar as dívidas deixadas 
durante o governo de Francis-
co Carlos (PSDB). O primeiro 
passo foi reduzir o número de 
diretorias de sete para quatro, 
e redução de 30% do salário 
do próprio diretor. 

Em seguida, Sampaio iniciou 
a campanha “Conta em dia 
Saeg”, diminuindo 40% para 
12% a inadimplência dos 
usuários de água na cidade, e 
dando a possibilidade de rene-
gociar débitos. “Isso deu um 
fôlego muito grande para o 
Saeg, além da redução durante 
quatro meses do contrato da 
CAB (empresa responsável 
pelo serviço de tratamento 
de água e esgoto). Pagávamos 
R$ 1,6 milhão e reduzimos 
R$ 250 mil e depois para 
R$610 mil nesse último mês, 
tudo de comum acordo com 
a própria CAB, para fazer os 
investimentos necessários”, 
explicou diretor.

Com uma renegociação de 
contratos com prestadores 
de serviço, a Saeg consegue 
fechar parceria junto à Codesg 
(Companhia de Desenvolvi-
mento de Guaratinguetá) para 
a coleta de lixo, um acordo 
que, segundo nota da Prefei-
tura, gera uma economia de 

aproximadamente R$ 170 
mil em relação ao contrato 
anterior.

“Estamos renegociando todo 
contrato. Só com o contrato de 
leitura, o Saeg pagava por ano 
R$ 2,98 milhões. Hoje, está em 
R$1,8 milhão. Economizamos 
quase R$ 1,5 milhão só em 
uma empresa, imagina nas 
outras”, projetou Sampaio. 
“Por isso que eu digo que o 
Saeg daqui um ou dois anos 
vai voltar a ser aquela empresa 
que era no passado. 

De acordo com o diretor, a 
expectativa é que até 2018 a 
Saeg deve trocar a tubulação 
de toda cidade. “Queremos 
dividir a cidade em pequenos 
setores e controlar a pressão 
de cada um”.

Outra aposta da Saeg para 
gerar impacto nas finanças 
foi a contratação da Fundação 
Getúlio Vargas para realizar a 
auditoria no contrato de Parce-
ria Público-Privada com a CAB. 
“Com relação à renegociação 
dos débitos que o Saeg tinha, 
pagamos por mês R$ 550 mil, 
só de prestação. A folha de pa-
gamento anual da Saeg é R$ 6 
milhões, é o mesmo que vamos 
pagar de débito em atraso no 
ano, nos próximos dois anos”.

Sampaio: gestão combate rombo

Foto: Arquivo Atos

Prefeitura fecha acordo 
com Clube Comercial de 
Lorena por Aberto de Tênis

Da Redação
Lorena

O prefeito de Lorena, Fábio 
Marcondes, e o presidente 
do CCL (Clube Comercial 
de Lorena), Renato Marton, 
firmaram uma nova parceria 
entre o CCL e a Prefeitura 
para a realização do “12º 
Aberto de Tênis”. A compe-
tição terá início em agosto.

A secretária municipal de 
Esporte, Vera Silva, também 
participou da reunião. Com 
o compromisso, baseado na 
lei que dispõe sobre incen-
tivo fiscal para a realização 
de projetos esportivos não 
profissionais na cidade, o 
clube passa a ser a primeira 
entidade atendida por con-
vênio municipal.

Na prática, as empresas 

apresentam um projeto es-
portivo ao conselho do Fa-
denp (Fundo de Apoio ao 
Desporto) para análise e 
possível aprovação da ativi-
dade apresentada. Em caso 
de aprovação, a empresa 
pode receber isenção par-
cial de ISSQN ou IPTU para 
efetivação do projeto.

Após a competição, a par-
ceira deve, obrigatoriamente, 
apresentar uma prestação 
de contas com a aplicação 
financeira da isenção dada 
pela Prefeitura, já que o re-
curso proveniente da isenção 
será apenas utilizado para 
financiamento do projeto.

Qualquer empresa sediada 
em Lorena ou pessoa física 
que mora na cidade pode 
apresentar um projeto para 
avaliação.
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Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de 
Ensino e Educação de Lorena/SP

(SINTAEE – LORENA)

Retificação de Aviso – Eleições Sindicais – Nos termos do 
seu Estatuto Social vigente retifica publicação anterior e 
informa que 25 de agosto de 2017 é a data correta para a 
realização da eleição para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação dos 
Trabalhadores em estabelecimentos de Ensino do Estado 
de São Paulo, efetivos e suplentes deste sindicato, na Rua 
Major Rodrigo Luis, 112, sala 01, Bairro Olaria, Lorena/SP, 
que receberá os votos no horário das 9:00 às 17:00 horas. 
a) Hamilton Rosa Ferreira – Presidente.

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de 
Ensino e Educação de Lorena/SP

(SINTAEE – LORENA)

Edital – Faço saber, em conformidade com o Estatuto Social 
desta entidade, que foi registrada uma única chapa, que 
recebeu a inscrição de numero u, para concorrer à eleição 
que será realizada no dia 25 de agosto de 2017, a qual 
esta assim constituída: Diretoria (efetivos) – Hamilton Rosa 
Ferreira, Roberto Carlos Barbosa Ramos, Elisabeth Hoffman 
Sanches, Daisy Rafaela da Silva e Antonio de Pádua Villela 
Cavalca; Diretoria (Suplentes) – Jose Marcos Miné Vanzela, 
Marly de Nardi Ferrraz Nunes, Marcos Antonio da Silva 
Corrêa, Sônia Maria Ferreira Koehler e Marcilene R. Pereira 
Bueno; Conselho Fiscal (efetivos) – Diego Amaro de Almeida, 
Julio César Moreno e Eloísa Aparecida Ribeiro; Conselho 
Fiscal (Suplentes) – Maria Cristina dos Santos Pinto, Douglas 
Rodrigues da Silva e Edson Benedito de Siqueira; Delegados 
Representantes junto à Federação (efetivos) – Hamilton Rosa 
Ferreira e Diego Amaro de Almeida; Delegados suplentes: 
Roberto Carlos Barbosa Ramos e Julio César Morena. 
Lorena, 01 de agosto de 2017. a) Hamilton Rosa Ferreira 
– Presidente

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de 
Ensino e Educação de Lorena/SP

(SINTAEE – LORENA)

Edital de convocação – Pelo presente edital ficam convocados 
os associados filiados a esta entidade social, quites com 
suas obrigações estatutárias e com as deliberações das 
assembléias gerais, portanto em pleno gozo dos seus direitos 
sociais, para se reunirem em Assembléia Geral, que será 
realizada no dia 31 de agosto de 2017, às quinze horas, 
em primeira convocação com a presença da maioria dos 
associados e, caso na~seja atingido o quorum, em segunda e 
ultima convocação, uma hora depois, com qualquer numero, 
na sede do sindicato, na Rua Major Rodrigo Luiz, nº 112, sala 
01, Bairro do Olaria, Lorena/SP, a fim de discutirem sobre a 
seguinte ordem do dia: eleição por aclamação, proclamação e 
indicação do dia 1º de setembro de 2017 para a realização da 
cerimônia de posse da nova Diretoria da entidade sindical, em 
consonância com o artigo 50 do Estatuto Social. a) Hamilton 
Rosa Ferreira – Presidente.

Com título nos Regionais, 
tênis de mesa de Lorena 
espera os Jogos Abertos
Atletas de Cruzeiro e Guaratinguetá 
também voltaram com medalhas 
de competições em Caraguatatuba

Da Redação
Regional

Com a participação de 37 
cidades do Estado, foi encer-
rada na última sexta-feira a 
61° edição dos Jogos Regio-
nais do Interior. O destaque 
da região ficou por conta 
de Lorena, que conquistou 
quatro medalhas de ouro.

De acordo com o comitê 
organizador dos Jogos Re-
gionais, o evento, disputado 
entre os últimos dias 12 e 
21, reuniu cerca de dez mil 
pessoas, entre atletas, diri-
gentes, árbitros e técnicos 
de 37 cidades do Vale do 
Paraíba, Alto Tietê e Grande 
São Paulo.

A competição contou com 
disputas no atletismo, bad-
minton, basquetebol, biribol, 
bocha, capoeira, ciclismo, da-
mas, futebol, futsal, ginástica 
artística, ginástica rítmica, 
handebol, judô, karatê, ma-
lha, natação, natação, skate 
street, taekwondo, tênis de 
campo, tênis de mesa, vôlei 
de praia, voleibol e xadrez.

Ao contrário das edições 
anteriores, este ano os jogos 
não contaram com quadro 
de medalhas geral e divisões. 
Os primeiros colocados, em 
cada categoria, se classifi-
caram para os Jogos Aber-
tos do Interior, que serão 
disputados e em outubro, 
porém ainda não conta com 
um local definido. 

Os atletas de Lorena con-
quistaram vinte medalhas, 
sendo quatro de ouro, nove 

de prata e sete de bronze. 
Os esportistas que subiram 
no lugar mais alto do pódio 
foram: Paulo Cézar Neto 
(atletismo), Luiz Francisco 
Canettieri (skate), Gabriel 
Vinicius Santos e Allan De-
mike (tênis de mesa-duplas) 
e a equipe de tênis de mesa 
que contou com seis mesa-
tenistas. 

Mesmo Cruzeiro conquis-
tando apenas uma medalha 
de prata na competição, na 
modalidade por equipe de 
ginastica artística femini-
na, o diretor de Esportes, 
Ricardo Teófilo, enalteceu 
o trabalho realizado pela 
delegação, que contou com 
95 atletas. “Tendo em vista 
a meta traçada, o alto grau 
de dificuldade da competição 
e principalmente o fato de 
estarmos voltando a partici-
par dos Jogos, após ficarmos 
de fora em 2016, considero 
satisfatória a participação da 
nossa delegação, mesmo não 
tendo alcançado nenhuma 
vaga para os Jogos Abertos 
do Interior”. 

Guaratinguetá conquistou 
quatro medalhas nas mo-
dalidades ginastica rítmica 
(ouro), futsal masculino 
(prata), capoeira feminino 
(prata) e capoeira masculino 
(bronze). 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba não informou o 
número de medalhas con-
quistadas na competição. 
Já Canas, Aparecida e Potim 
não enviaram atletas aos 
Jogos.
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Eletricista residen-
cial, 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 expressi-
nho mineiro. Tele-
fone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Montador de mó-
veis. Orçamento 
sem compromisso. 
Paulinho no telefo-
ne: 3122-6121 ou 
99715-5971
JP pintor. Massa 
corrida, grafiato, 
verniz, pintura com 
pistola. Telefone: 
99627-5443 ou 
99245-2190
Pedreiro constrói 
sua casa, faz refor-
mas, encanados, 
pintor. Falar com 
Pedro no telefone: 
99606-2419
Contrata-se ven-
dedora na LJ rou-
pa feminina. Envie 
currículo com foto 
no email curricu-
lummm2016@hot-
mail.com
O hospital materni-
dade Frei Galvão 
está contratando 
para Serviços Ge-
rais. Telefone: 3128-
3800
Contrata-se far-
macêutico (a) para 
G u a r a t i n g u e t á . 
Contato novaop-
caod@gmail.com
Montador de mo-
veis em geral. Tra-
tar com Rafael. Te-
lefone: 99130-5888
Frete, mudanças e 
carretos em geral, 
expressinho minei-
ro, em toda região 
e capital. Telefo-
ne: 3125-1136 ou 
99776-6640
Limpa-se terrenos, 
chácara, planta, 
grama e vende 6 
alqueires com casa, 
na estrada Guará  
e Cunha Telefone: 
99612-4314
Pedreiro, obras, 
gesso, pintura, elé-
trica, telhado, hi-
dráulica, serviços 
gerais. Telefone: 
98158-9119  ou 
98835-3779
Garçom e Garçone-
te, frita-se salgado, 
ajudante de cozi-
nha, organizamos 
sua festa. Telefo-
ne: 3013-5768 ou 
99655-8435
Aulas de reforço de 
1 a 4 serie. Falar 
com Silvia. Telefo-
ne: 3133-2141
Manicure e pedicu-
re a domicilio. Tele-
fone: 3125-6543 ou 
99680-0056
Vende-se um res-
taurante em Apare-
cida, não tem luva, 
montado, só entrar 
e trabalhar. Ligar 
apos as 16h no te-
lefone: 99783-1190
Vendo confecção de 
uniformes em Lo-
rena, grande, com 
cartela de clientes.  
Valor 70.000.00. 
Tel: 99767-9261
Vendo  Pada r i a 
do Portal, estudo 
propostas, ent + 
dividas. Telefone: 
99778-3377 ou 
99103-1473
Aluga-se loja na 
galeria Pasin. Falar 
com Priscila. Telefo-
ne: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 
meu visual. Conta-
to, apenas whats: 
99608-9921

Vendo Corsa Clas-
sic, 2006, preto ou 
troco por carro de 
menor valor. Telefo-
ne: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, 
vermelho, 2 por-
tas, ar condiciona-
do, 2006, Valor R$ 
14.500,00. Telefo-
ne: 3126-1576 ou 
99759-4556. Falar 
com Ney
Vendo fusca, ano 
1983. Valor R$ 
4.500,00. Telefone: 
99756-4241
Vendo ou troco gol 
bola, ano 1996, 
1.0 plus. Telefo-
ne: 3125-8765 ou 
99736-9209
Vendo corsa wind, 
1.0, azul, documen-
to ok, duas portas, 
em bom estado, 
ano 1996. Valor R$ 
6.800,00. Telefo-
ne: 2103-0860 ou 
99169-4073
Vendo moto 125 
fan, ano 2008, tudo 
ok, preta. Telefo-
ne: 99776-6844 ou 
98831-9839
Vendo BIZ 125, ano 
2013, partida elétri-
ca, com 14.000km. 
Telefone: 99736-
9209
Vendo Yamaha 
NMAX 160 abs, 
vermelha, 1700km. 
R$ 12.000,00. 2 ca-
pacetes de brinde. 
Falar com Caique 
99786-0322
Ve n d o  S a h a r a 
para trilha, pneus 
biscoito, leilão. R$ 
1.800,00. Telefone: 
3125-8764
Ve n d o  Tr i c i c l o 
VW1600, em bom 
estado, pneu novo, 
documento ok. Fa-
lar com Fábio fone: 
99207-6549 ou 
99719-9161
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
V E N D O  P a r a -
ti CL 1.8 MI ano 
97 -2 pts – pra-
ta. R$ 10.800,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Kadet GLS 
2.0 ano 98 – comple-
to – R$ 11.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  S i e n a 
Fire 1.0 ano 2012 
– R$ 22.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire ano 2008 – 4 
pts. R$ 14.700,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
V E N D O  K o m -
bi  STD ano 97 
– R$ 10.500,00. 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Fiat Pun-
to a1.4 ano 2010. 
R $  2 4 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO Palio Fire 
ano 2008 – 4 pts. 
R $  1 5 . 5 0 0 , 0 0 , 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2012 – 
R $  3 7 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2010 – 
R $  3 4 . 5 0 0 , 0 0 . 
Tr. F: (12) 3643-
4948/99115-2326 

– Pinda
VENDO Honda 
NXR 150  Bros 
ES ano  2011.R$ 
6.900,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Hyndai H1 
Starex Diesel ano 
2003 – prata – R$ 
37.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Jetta Va-
riant 2.5 ano 2008 
– completo – preto 
– automático. R$ 
33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan Joy 1.0 flex – 
prata. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Renault 
Clio 1.0 ano 2004 
– preto – G – R$ 
11.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Classic 1.0  
ano 2011 – preto – 
flex –R$ 18.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fior ino 
Furgão 1.3 fire ano 
2012 –branco. R$ 
23.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno 1.0 
ano 2006 – 2pts – 
flex – branco. R$ 
11.900,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Tucson  
GLS automático 
ano 2010 – preta – 
R$ 33.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Strada 1.3 
fire ano 2011 – bran-
co – R$ 21.000,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
V E N D O  Vo l v o 
XC 60 3.0 Tawd 
ano 2010 – preta 
– automático. R$ 
59.000,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Kombi lo-
tação Flex 1.4 ano 
2009 –branco. R$ 
20.800,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Explorer 
XLT 4x2 ano 97 – 
G – R$ 14.500,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Escort 1.6 
ano 88 – A – doura-
do – R$ 4.300,00. 
Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO CG 150 
Fan ESI ano 2012 
– vermelha – R$ 
5.500,00. Tr. F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Caminhão 
2013 ano 81 – Die-
sel. Tr.F: 98301-
3434 - Pinda
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Space -
cross  ano 2012 
– completa – flex 
– branco – único 
dono. R$ 34.000,00. 
Tr. F: Tr. F: F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  K o m b i 
STD ano 1997. 
R$ 10.500,00. Tr. 
F: F: (12) 3643-
4948/99115-2326 
– Pinda
Negocio de ocasi-
çao - vendo Voya-
ge 2011 - completo 
1.0, cor prata, preço 
de tabela - contato 
3152-3601
Vende-se fox 1.6, 4 
portas, preto, com-
pleto, ano 2011. 
Tratar 99161-6344
Vendo ou troco 
ford f4000 no baú, 
ano 84, 5 marchas, 
conservada. Tele-
fone: 3122-1529 ou 
99785-7747

Aluga-se casas 
com 2 quartos, 
sala, cozinha. Valor 
R$ 700,00. Telefo-
ne: 3126-2791
Alugo casa nova no 
bairro São Dimas, 
com 1 quarto, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$ 
550,00. Tratar no 
te lefone:  3125-
3748
Alugo Chácara com 
piscina, campo fu-
tebol, grama, cozi-
nha completa, Te-
lefone: 3125-3526
Aluga-se casa, 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro, 
edícula, garagem. 
Telefone: 3132-
7105 ou 3132-7106
Aluga-se ó t imo 
ponto comercial na 
rua São Francisco 
em Guaratinguetá. 
Valor 4.000,00. Te-
lefone: 99748-8343
Apartamento em 
Lorena, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banhe i ro ,  á rea 
de serviço, valor 
15.000,00. Telefo-
ne: 99703-3852 ou 
3133-5688
ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos 
- c/agua e luz in-
cluso.Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
ALUGO Casa – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., ga-
ragem p/3carros. 
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa – 
Alto do Tabaú – c/
3dorms.,s/1 suite, 
garagem p/1 carro. 
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO casa – 
Ubatuba/100mt da 
praia Pereque Açu. 
Aceito cartão em 
até 5 vezes. Tr.F: 
3642-7176/99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
centro/Pinda – ideal 
p/idosos, aposen-
tados e solteiros 
– com ou sem mo-
bilía – agua e luz in-
cluso. Tr.F: 99173-
5058/99707-4226 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
(quarto/coz., banh.) 
i n c l u s o  á g u a /
luz. Tr. F: 99211-
3533/98267-5482 
– Pinda
ALUGO Suite – 
Araretama. Tr.F: 
99600-3200 – Pin-
da
ALUGO Apto – ca-
pacidade 5 pes-
soas – Prox. Ao 
Aquar io /Uba tu -
ba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 
– Pinda
ALUGO Kitnet – 
Quadra Coberta – 
ao lado da padaria 
Panedoro. Ter.F: 
3522-4088/98214-
5463 – Pinda
ALUGO Apto  – 
Ubatuba/Praia Te-
nório – Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO Casa – 
Ipê II c/5 cômodos. 
Tr.F: 99252-9259 
– Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/2dor-
ms., s/garagem. 
Tr.F: 98129-6387 
- Pinda
VENDO apto  – 
Cr ispim – Edi f . 
Pedra Bonita. R$ 
115 mil – aceita fi-
nanciamento, Tr.F: 
99181-2249 – Pin-
da
VENDO 2 Terrenos 
– Res. Mantiqueira/

Procuro pessoas 
para formar par-
ceria na revenda 
de meus produtos. 
Lucro certo. Telefo-
ne: 98141-1146 ou 
11-996557-0163
Vende-se casa lo-
térica, blindada e 
licitada, em Apa-
recida. Telefone: 
99712-9695
Precisa-se de ma-
nicure e cabeleirei-
ra com experiência 
para trabalhar no 
centro de Guará 
- Fixo mais porcen-
tagem. Telefone: 
3133-1571
Multifuncional em 
busca de novos 
consu l to res  na 
região. Telefone: 
98271-2203
Preciso de diarista 
acima de 30 anos 
para trabalhar na 
vila Municipal 2, 
com serviços Ge-
rais. Tel: 98187-
1771
Precisa-se de piz-
zaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 960.00 
= Cesta basica R$ 
120.00. Telefone: 
98157-9116
Ofereco para fazer 
faxina ou cuidar 
de idoso final de 
semana. Telefo-
ne: 3122-1090 ou 
99143-0245 Falar 
com Sueli
Precisa-se de far-
macêutica para 
drogaria em Guará. 
Tratar com Mayara 
no telefone: 99609-
7527 ou novaop-
caod@gmail.com
Precisa-se de me-
cânico de automó-
vel, experiência, 
URGENTE! Telefo-
ne: 3122-1972 ou 
99677-5999
Contrata-se cozi-
nheira com experi-
ência e recomenda-
ção para trabalhar 
em Aparecida. Te-
lefone: 3105-7859 
ou 99764-8630
Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-
3245 ou 99198-
2220
Eletricista residen-
cial ,  instalação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço 
de pedreiro, colo-
cação de azulejos, 
reformas em geral. 
Telefone: 98139-
6121
Fretes pequenos, 
pick up corsa, bom 
preços. Telefone: 
99183-6376 ou 
3013-9238
Faço poços semi 
artesiano 3152-
5657 ou 98142-
1035
Elierte carros todos 
os dias inclusive 
domingo e feriado 
a partir de 30,00. 
Telefone: 99235-
7261 ou 3133-3173
Transporte univer-
sitário Guaratingue-
tá x Taubaté. Fa-
lar com Anderson  
98820-6842
Elitr icista insta-
lação e reformas 
elétricas em geral. 
Tratar com José 
3 1 3 3 - 5 1 6 1  o u 
99722-6188
Precisa-se de cui-
dadora para idosa. 
Todos finais de se-
mana e feriados. 
Telefone: 99787-
8482

Pinda – c/250m2 
– R$ 90 mil cada. 
Tr.F: 99163-7101 
– Pinda
VENDO Apto  – 
Ubatuba/Praia Ita-
guá – R$ 150 mil. 
Aceito carro como 
parte de pagamen-
to. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 
– Pinda
VENDO Casa – Ci-
dade Jardim – c/ 4 
dorms., 2 banhs., 
sl de jantar, sl de 
estar,coz.,á/serv.,-
coberta, garagem 
p/2 carros, edícula 
c/ 2 dorms., sl, coz., 
banh., Tr.F: 99626-
3775/98210-9375 
– Pinda
VENDO Chácara 
c/2000m2 – Man-
dú – casa c/ 112 
m2 – c/2dorms., s/1 
ste c/closet, banh.
social, sala,copa, 2 
cozinhas, edic.nos 
fundos, 15mins.do 
centro. Tr.F: (12) 
99677-2713/99769-
6132 – Pinda 
VENDO ou TRO-
CO Casa c/ ter-
reno 5x25 – Vila 
Rica – c/2dorms., 
banh.,copa/coz., 
sala, garagem p/2 
carros. Tr.F: 99186-
6523 – Pinda
VENDO Terreno 
c/250m2 – Arareta-
ma – murado – doc.
ok, boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 
Pinda
VENDO Casa – re-
cém construída – 
terreno c/125m2 
– c/2dorms., s/1 
ste,sl, coz.america-
na, banh, garagem-
p/2carros. Aceita 
financiamento. Tr.F: 
99764-4508/3648-
5348 – Pinda
VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., 

garagem p/2 car-
ros – doc. Ok (a vis-
ta ou financiada). 
Tr. F: (11) 97424-
6954 Leusval – (11) 
99735-7713 Edu-
ardo – (12) 3648-
5831 Francisco 
(12) 99211-4848 
Simone – Pinda
VENDO 2 casas 
– área de 500m2 
– Cruz Pequena 
– casa 1 c/3dor-
ms., sl, coz.,ba-
nh., Casa 2 c/1 
dorm., sl, coz.,ba-
nh. Tr.F: 99799-
5002/99259-4141 
– Pinda
VENDO Terreno – 
Mandu – 1.000m2 
– local alto – pla-
no – frente p/ser-
ra. Tr.F: 99708-
2 4 7 0 / 9 8 1 6 1 -
6070/99220-2262 
– Pinda
VENDO Chácara 
– Mandu – casa 
c/3dorms., s/1 ste, 
sala, coz., área c/
churrasq., fogão 
lenha, piscina, td 
avarandada. Tr.F: 
99625-5302 – Pin-
da
VENDO Sít io  – 
Pinhão do Borba 
– casa c/2dorms., 
sala, coz., 3 ba-
nheiros, horta,  po-
mar formado, chur-
rasq., água demina 
– 2 poços artesia-
nos, campo de fu-
tebol, ribeirão, etc., 
área 12.200m2. 
T r . F :  9 8 1 3 4 -
6101/98197-5270 
– Pinda
V E N D O  Te r r e -
no – Estr. Ribei-
r ã o  G r a n d e  – 
c/1.800m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/500m2 
– escrit.ok, aceito 
carro/camionete/
caminhão como 
parte de pagamen-
to. Tr.F: 99792-
7094 – Pinda
V E N D O  C a s a 
– Maricá – 5 cô-
m o d o s ,  t d  e m 
lage, semi-nova, 
terreno c/escritu-
ra. Tr.F: 99175-
2418/99199-1773 
– Pinda

 
 
 
 
 

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 MUNICIPAL DE LORENA

Ciclopark, retira 
sua bike, conserta 
e entrega. Telefo-
ne: 3122-5524 ou 
99758-1180
Vende-se máquina 
de fazer chinelos 
e personalização. 
Interessados ligar 
99739-0903 ou 
99603-3733
Vendo ponto de 
loja em Aparecida, 
próximo a Igreja 
Velha. Tratar com 
Marisa. Telefone: 
99116-4240 ou 
99628-6297
Vendo casa de ra-
ção com pet shop. 
Rua Marechal De-
odoro, 221 - Centro 
- Guaratinguetá. Te-
lefone: 3132-4672 
ou 98157-0858
Salão Modelo, pro-
moção de mega 
Hair, corte 15,00, 
escova a partir de 
15,00. Telefone: 
3133-3184
Vendo eletrodo-
mésticos e outros 
produtos de casa, 
envio foto pelo 
whats. Telefone: 
98113-5587
Aluga-se mesas, 
cadeiras, toalhas, 
tampões. Telefo-
ne:  3126-3661 ou 
99704-2685
Vendo televisão, 
microondas, gela-
deira, fogão, estan-

tes, bicicleta, cama, 
armário de cozinha. 
Telefone: 3126-4628 
ou 99118-9494
Vendo estofado de 
tecido cinza, 2 e 3 
lugares, assento e 
encosto regulável, 
bom estado, R$ 
800,00. Telefone: 
3125-4217
Celulares, conserto, 
orçamento na hora. 
Telefone: 99777-
5102 ou 3133-2520
Vendo impressora 
epson lx 300, óti-
mo estado ou troco 
por algo do meu 
interesse. Telefo-
ne: 3125-5015 ou 
99755-1297
Vendo uma guitarra 
phoenix. R$ 400,00. 
Telefone: 99755-
1297
Vendo móveis, lou-
ças, máquina bras-
temp 10k, bandeja 
de inox, cristais, 
rack, porcelanas, 
pc, bike. Telefone: 
98183-7757
Vendo maquinário 
completo de pada-
ria. Telefone: 99778-
3377 ou 99103-
1473
Vendo freezer, 1 
tampa, frigodar, ge-
ladeira, microondas, 
máquina de lavar, 
camara fr ia pre 
moldada. Telefone:  
99777-6288


