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Ações em Pinda espantam dengue
Cidade obtêm redução em nova Avaliação de Densidade Larvária; 27 pessoas atingidas pela doença

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

Após registrar preocupan-
tes índices de ADL (Avaliação 
de Densidade Larvária) no 
primeiro quadrimestre do 

ano, Pindamonhangaba con-
seguiu no último mês afastar 
o risco de uma epidemia de 
dengue. Divulgado na última 
semana, o levantamento 
revelou uma queda de 88% 
na quantidade de larvas do 

mosquito transmissor da 
doença, o Aedes aegypti, 
encontradas nos imóveis do 
município.

Na primeira ADL do ano, 
realizada em janeiro, Pin-
damonhangaba atingiu a 

alarmante marca de 6.5 
pontos, representando que 
foram encontradas mais de 
seis larvas do mosquito em 
cem moradias vistoriadas. O 
indicador revelou que a cida-
de corria o risco de sofrer um 

surto de dengue durante ano. 
Preocupada, a Prefeitura in-
tensificou as campanhas de 
conscientização e o trabalho 
de fiscalização nos imóveis.

As medidas surtiram efei-
to, já que a ADL seguinte, 
divulgada em abril, apontou 
uma redução de 4.8 pontos, 
comparada a anterior, che-
gando a 1.7. O índice, que 
classificou o município como 
em estado de atenção, ficou 
apenas 0.2 abaixo da taxa 
considerada como de risco 
de epidemia da doença, que 
é de 1.5.

Já na última segunda-feira, 
o Executivo revelou que a 
ADL realizada em julho regis-
trou apenas 0.2. De acordo 
com a classificação da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), Pindamonhangaba 
está em ‘situação tolerável’.

O diretor da Vigilância 
Epidemiológica e do depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, Ra-
fael Lamana, comemorou a 
queda do indicador. “Esta re-
dução é fruto de um trabalho 
incansável da nossa equipe, e 
também da conscientização 
da população. Além das vis-
torias aos imóveis, durante 
o ano promovemos diversas 
peças infantis de teatro so-

Trabalho de combate aos criadouros do mosquito da dengue; ações em Pindamonhangaba conseguiram reduzir índices da ADL, em 2018
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bre a dengue. Certamente 
essa ação contribuiu para 
que as crianças lembrassem 
os pais sobre a necessidade 
da eliminação dos criadouros 
do mosquito nos lares”.   

Além de explicar que a 
próxima ADL ocorrerá em 
outubro, o diretor revelou 
que o município contabilizou 
uma queda de 10% nos casos 
de dengue nos primeiros sete 
meses do ano, comparado ao 
mesmo período de 2017. “O 
número de ocorrências caiu 
de 30 para 27. Apesar desta 
redução e do índice da ADL, 
a população tem que estar 
ciente que deverá continu-
ar atenta para evitar que o 
número cresça durante os 
próximos meses, já que o 
calor aumenta as chances de 
proliferação do mosquito”.

Com a manutenção das 
ações de combate ao Aedes 
aegypti, Pindamonhangaba 
tem a expectativa de fechar 
2018 com menos casos do 
que no ano anterior, quando 
foram registrados 39.

O resultado de 2017 aca-
bou com uma sequência de 
três anos consecutivos de 
epidemia da doença, tendo 
em 2014 a situação mais 
grave, superando mais três 
mil infectados.

Diretoria da Santa Casa espera por laudo para definir 
medidas sobre queda de elevador em Guaratinguetá
Corpo de Bombeiros atendeu dois médicos e um paciente que estavam no aparelho durante acidente na última semana

A Santa Casa de Guara-
tinguetá informou que está 
aguardando laudo sobre o caso 
do elevador que caiu três an-
dares, no último domingo, por 
volta das 22h. No momento 
do acidente, dois médicos e 
um paciente, que ocupavam o 
aparelho, sofreram o impacto 
da parada brusca. Segundo a 
administração do hospital as 
vítimas já foram liberadas.

Logo após o acidente, o Cor-
po de Bombeiros foi acionado. 
O elevador ficou parado por 
cerca de uma hora entre o 
primeiro andar e o térreo até 

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

o socorro chegar. Os médicos 
transportavam um paciente 
acamado para a UTI (Unidade 
de Tratamento Intensivo). O pa-
ciente chegou a cair da maca, 
mas não apresentou mudanças 
no quadro clínico.

A Santa Casa explicou que 
apesar das falhas, a trava de 
segurança foi acionada e impe-
diu o elevador de atingir o solo.

O diretor administrativo da 
Santa Casa, João Marcos Ro-
main, rejeitou a possibilidade 
de rompimento dos cabos, e 
explicou que as manutenções 
do elevador são rotineiras. “A 
última manutenção preventiva 
foi em 3 de agosto. Segundo 
a avaliação da empresa, o 

elevador não apresentava 
nenhuma situação de risco. 
Estamos identificando todos os 
danos e aguardando a perícia 
do seguro, para ver possíveis 
reembolsos de danos”.

Vítimas – Um médico e um 
paciente sofreram escoriações 
leves, já outro médico teve uma 
fratura no tornozelo. As vítimas 
foram socorridas e realizaram 
exames de radiografia, na mes-
ma noite. O paciente, apesar de 
não ter apresentado complica-
ções clínicas, passou a noite na 
UTI e já foi transferido para o 
quarto. O médico que sofreu 
complicações no tornozelo pas-
sou por cirurgia e foi liberado 
na manhã da última terça-feira.

A Santa Casa de Guaratinguetá, onde acidente com elevador deixou três pessoas levemente feriadas

Foto: Juliana Aguilera
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Atos e Fatos
“O Brasil é um país 
refém do corporativismo”

Márcio Meirelles   Bolívar Lamounier, cientista político.

REFORMA E REFORMIS-
TAS

O ambiente que antecede as 
eleições presidenciais no Brasil 
cercada de dúvidas pelos eleitores 
diante dos candidatos apresenta-
dos. 

A necessidade de reformas 
estruturais do Estado brasileiro e 
a fala dos presidenciáveis diante 
da questão é superficial.

O risco de um populista, aves-
so a reformas, é possível, pois não 
só no nosso país como no mundo 
inteiro o populismo vem ganhan-
do espaço em diferentes países, 
em contraponto, a insatisfação 
do cidadão comum com a política 
tradicional.

A prevalência de uma grande 
parte da população, pelo pouco 
ou nenhum compromisso com a 
responsabilidade fiscal e a crença 
de um salvador capaz de resolver 
todos os problemas do país. 

A retórica perniciosa do “nós 
contra eles”, “da população con-
tra os políticos”, do “nacional 
contra o estrangeiro” orientando 

o populismo.
O populismo é um estilo de 

liderança que se desenvolveu nos 
últimos anos, mas próprio dos 
países pobres e subdesenvolvidos 
identificados como os pais da 
pátria e críticos da situação atual.

Este líder representa o povo e a 
nação e a oposição contra o povo 
e a nação.

Neste ambiente, ficou mais 
difícil a certeza de o próximo 
presidente ter um compromisso 
com a sociedade de implementar 
uma agenda dura, com reformas 
estruturais impopulares, mas 
essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento do país.

Pelo resultado das pesquisas 
de intenção de votos a tendên-
cia de aceitação da sociedade 
dos candidatos que prometem 
soluções milagrosas, fáceis, que 
deixam de lado a racionalidade 
do que precisa ser feito.

Propostas populistas, que in-
voquem o emocional e não o 
racional, frustrando as reformas, 
não resolvendo a questão do de-
semprego, a má qualidade dos 
serviços públicos, a tributação 
injusta, a reforma trabalhista e 

a revelação interminável da cor-
rupção.

O risco que corremos, diante 
dos candidatos presidenciáveis, 
que o populismo poderá vir tanto 
da esquerda como a direita, aliada 
a uma sociedade com tendência 
populista.

A nossa sociedade se caracte-
riza com viés populista, quer tudo 
mais barato, menos impostos, 
benefícios sociais. Esta distorção 
vem da ideia que o governo (Es-
tado) tem tudo, pode tudo, uma 
fonte inesgotável de benesses.

O próximo presidente com 
ideias reformistas encontrará pela 
frente o corporativismo que está 
embrenhado na república e se 
organiza para exigir mais recursos 
públicos.

Dois terços dos gastos públi-
cos beneficiam 20% das pessoas 
mais ricas do Brasil, segundo o 
cientista Bolívar Lamounier, dai 
a força das corporações no país.

O exemplo mais significativo 
da força destas corporações tradu-
ziu na guerra dos caminhoneiros 

onde o governo foi chantageado, 
usando as técnicas sindicalistas de 
levar uma situação ao caos para o 
governo ceder. Não importa se o 
país perdeu, a sociedade sofreu a 
falta de alimentos, medicamento 
e parou o país.

Na verdade, a guerra dos cami-
nhoneiros se resumiu a um grupo 
pequeno de profissionais que não 
percebeu que tinha mais espaço 
para carregar do que carga, mo-
tivado por medida populista do 
governo, através do BNDES, de 
financiar caminhões com juros 
subsidiados (beneficiar as gran-
des frotas), mas pronta para criar 
movimentos de paralização, com 
a  vantagem perniciosa do corpo-
rativismo.

Atualmente, a renda per capita 
do Brasil ronda os 10.000 dóla-
res, metade da renda per capita 
portuguesa.

Para atingirmos a renda portu-
guesa o Brasil precisa crescer por 
23 anos seguidos a uma taxa de 
3% ao ano do PIB, fazendo as re-
formas dolorosas e rapidamente.

O Brasil precisa de um presi-
dente que o faça pegar no tranco.

A escolha é sua!

"O Brasil precisa de um presidente 
que o faça pegar no tranco!"

Audiência na Câmara volta a 
debater mototáxi em Guará
Regularização do transporte se estende há quatro anos; 
discussão aberta ao público está marcada para quarta-feira

Corrida de mototáxi em Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O debate sobre a regulamentação 
dos serviços de mototáxi e motofrete 
se estende na Câmara de Guaratin-
guetá. Os serviços funcionam há 
mais de dez anos no município, mas 
ainda sem uma legalização especí-
fica. A pauta já havia sido discutida 
em 2015, 2016 e no ano passado, e 
dessa vez o Legislativo realizará uma 
audiência pública para discutir as 
diretrizes do projeto de lei encami-
nhado pelo Executivo, na próxima 
quarta-feira.

De acordo com o documento en-
caminhado pelo Executivo, a atual 
lei municipal sobre os serviços de 
mototáxi se demonstra inoperante. 
Outro apontamento feito no projeto é 
que a execução do serviço, em veículo 
de categoria aluguel, será executada 
através de autorização do poder pú-
blico mediante processo seletivo, na 
modalidade de concorrência pública 
do tipo “melhor técnica”.

A habilitação para mototaxistas e 
motofretistas se dará por meio de 
uma série de normas, entre elas, a 
obrigatoriedade de ser habilitado 
na categoria A por pelo menos dois 
anos, não estar cumprindo pena de 

suspensão do direito de dirigir ou 
impedido judicialmente, ser aprovado 
em curso especializado nos termos 
da regulamentação do Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito), e estar 
vestido com colete de segurança com 
dispositivos retrorrefletivos.

Fabiano de Andrade é mototaxista 
há dois anos, desde que perdeu o 
emprego em uma fábrica da região, 
e acredita que a proposta deve ser 
benéfica à categoria. “Acho que tem 
muitos profissionais que não levam 
a sério o serviço, que não cuidam 
direito da moto, correm sem colete, 
muitas vezes em alta velocidade. 
Isso acaba prejudicando a imagem 
do trabalhador. Se for aprovado, o 
projeto pode diminuir o número de 
mototaxistas, pois alguns não vão se 
adequar”, contou.

Opinião diferente é a de Eduardo 
de Assis, mototaxista e motofretista 
há cinco anos, que se mostrou preo-
cupado. “Eu era entregador de pizza 
e comecei a fazer entrega de docu-
mentos, mercadorias, até para outras 
cidades. Eu entendo que a ideia é dar 
qualidade ao serviço, e isso é bom, 
mas como fica o homem que perder 
o trabalho? Manutenção de moto é 
diária, a gente depende do número de 
passageiros e muitos trabalhadores 
só têm isso como ganha-pão”.

Para a audiência pública marcada 
para as 15h da próxima quarta-feira, 
trabalhadores do setor e a popula-
ção podem encaminhar sugestões 
pelo e-mail camara@guaratingueta.
sp.gov.br.
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Lorena inaugura centro sociocultural 
para afastar jovens da criminalidade
‘Estação Juventudes’ tem expectativa de até quinhentas atendidos

Lucas Barbosa
Lorena

Inaugurada na última semana, a 
sede da subsecretaria de Juventu-
de de Lorena é considerada pela 
Prefeitura uma ferramenta de peso 
para contribuir com o combate à 
criminalidade no município. Bati-
zada como “Estação Juventudes”, 
a unidade oferecerá uma série de 
atividades socioculturais e de lazer.

Anteriormente sede da secretaria 
de Segurança, o prédio à avenida 
Marechal Teixeira Lott, na Praça 
da Estação, no Centro, recebeu um 
investimento municipal de quase 
R$ 40 mil em obras de melhorias 
para passar a abrigar o “Estação 
Juventudes”.

Além de um grupo de cerca de 
cinquenta adolescentes, a cerimô-
nia de inauguração do espaço, na 
tarde do último dia 9, contou com 
a presença do prefeito Fábio Mar-
condes (PSDB) e diversas outras 
autoridades municipais. 

A subsecretaria de Juventude 
oferecerá aos frequentadores, a 
partir da próxima segunda-feira, 
oficinas de empreendedorismo, 
discussões sobre obras cinemato-
gráficas, ações socioculturais, rodas 
de conversa temática e debates so-
bre temas contemporâneos. “Neste 
espaço o jovem terá condições de 
realizar uma série de atividades 
que contribuirão para que ele se 
desenvolva nas mais variadas áreas 
da vida. Nos últimos anos implanta-
mos diversas ações voltadas a este 
público tão importante, e que agora 
terá um local totalmente estrutura-
do para se reunir com uma maior 
frequência”, explicou Marcondes.

Apontada pelo ‘Instituto Sou da 
Paz’ como a cidade mais violenta 
do Estado no ano passado, com 
a taxa de 31,8 mortes por grupo 
de cem mil habitantes, Lorena 
já registrou 17 assassinatos nos 
primeiros seis meses de 2018. O 
número representa um aumento de 
70%, no comparativo com a mesma 
época de 2017, quando ocorreram 
dez mortes.

De acordo com a subsecretária de 
Juventude, Gilse Rodrigues, o “Esta-
ção Juventudes” tem como um dos 
seus objetivos afastar os jovens das 
drogas e da criminalidade. “Já que 
ofereceremos inúmeras atividades, 
evitaremos que eles sejam tomados 
pela ociosidade. Além de ocupar o 
seu tempo, o jovem se desenvolverá 
intelectualmente percebendo que 
existem outros caminhos muito 
mais interessantes do que o do 
crime”, destacou Gisele. “Nossa 
meta é atender cerca de quinhen-
tas pessoas, pois acompanhamos 
grande parte delas há alguns anos 
durante trabalhos realizados nas 
escolas públicas”, contou. 

O estudante Pedro Henrique dos 

Santos, 18 anos, que andava de 
skate próximo à Praça da Estação 
durante a cerimônia de inaugu-
ração, demonstrou interesse em 
participar das atividades oferecidas 
pelo novo espaço. “Aqui vai ser bom 
porque em Lorena, tirando o CSU 
(Centro Social Urbano), não temos 
muitos lugares legais para ir. Parei 
na porta por causa do movimento, 
mas pretendo voltar na próxima 
semana. Hoje em dia é difícil en-
contrar um lugar que ofereça de 
graça alguma coisa boa para nós”.

Os interessados em conhecerem 
ou participarem das atividades 
‘Estação Juventudes’ devem compa-
recer ao local a partir do próximo 
dia 20, entre as 8h e 17h..
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Vendo uma casa no 
Parque São Francis-
co, com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, quinta, óti-
mo local. Telefone: 
99741-4397 ou 3133-
5175
Vendo ou troco uma 
chácara com casa, 
na Colônia do Piagui, 
asfalto, muito boa. 
Telefone: 99103-0850
Vende-se uma casa 
próximo ao curso 
JV, 1 suíte, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, valor R$ 
380.000,00. Telefone: 
99189-8945
Aluga-se uma casa no 
santa luzia, 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
garagem, quintal. Va-
lor R$ 800,00. Tele-
fone: 3133-5688 ou 
99703-3852
Alugo casa em Ubatu-
ba,varanda de frente 
para o mar, centro, 
garagem para 4 car-
ros. Telefone: 99726-
6410
Aluga-se apartamento 

no Village, 2 quartos, 
suíte, área de lazer 
privativa de 110m², 
ducha, churrasqueira. 
Telefone: 2103-2599
Vendo casa no beira 
rio, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
piscina, garagem co-
berta, ótimo local. R$ 
93.000,00 + dívida. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Vendo apartamento 
no parque do sol, tér-
reo, 2 quartos, sala, 
sala, cozinha, banhei-
ro. R$ 39.000,00 + 
dívida. Desocupado. 
Telefone: 98106-6670
Vende-se no Santa 
Bárbara, 3 quartos, 
suíte, sala de jantar, 
lavado, varanda, cozi-
nha, área de serviço, 
baixo amplo. Telefo-
ne: 99778-5608

ALUGO Edícula – 
Andrade – c/2dor-
ms., . Tr;F: 99152-
1015/98896-7331 
- Pinda
ALUGO Casa – Sta 

Vendo ou troco por 
moto, Gol Special 
1000,  c inza,  ano 
2002, modelo 2003, 
ótimo estado. Telefo-
ne: 99755-6735
Pajero Sport 10, saia 
da gasolina, vem para 
diesel, 4x4km 190, 
prata, R$ 47.000,00. 
Telefone: 99734-8482
Vende-se um Voya-
ge, ano 2011 2012, 
completo, trend, R$ 
23 .000 ,00 .  Fa la r 
com David. Telefone: 
98842-4026
Vendo fox,  2014, 
branco, completo, úni-
co dono, 40.000Km, 
abaixo da tabela. Só 
R$ 31.000,00. Telefo-
ne: 98131-3824
Vendo uma moto fan 
150, mix, ano 2009 
R$ 4.000,00. Telefo-
ne: 99783-8392 ou 
3133-8087
Vendo moto,  ano 
1998, azul, xlx, 350, 
único dono. Telefone: 
99710-0140
Vendo Ford Ka, ano 
2010/2011, 1.0, vidro 
e trava, pneus novos, 
69700km, ótimo es-
tado. R$ 17.200,00. 
Telefone: 98157-0164
Vendo Palio Weeke-
nd, branca, 4 portas, 
2001, documentação 
ok, R$ 10.000,00. Fa-
lar com Wellington no 
telefone: 99191-5938
Vende 1 brasília por 
R$ 1.600,00. Licen-
ciada, 4 pneus novos, 
periciado, motor novo, 
tudo funcionando. Te-
lefone: 98161-7759

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 
documentação ok, 
pneu, motor, branco, 
pintura impecáveis. 
Abaixo da tabela. Te-
lefone: 98196-5253
Vendo fiat 147, ano 
1980, modelo Europa, 
excelente carro, para 
restaurar inteiro. R$ 
8.000,00. Telefone: 
99755-1297
Vendo Fox, 1.6, ano 
2008, plus, 4 portas, 
flex, entrada de R$ 
1.000,00+ R$509,00 
parcelas. Telefone: 
98862-0849
Vendo Kadett, 1.8, 
prata, à alcool, com 
injeção. Telefone: 
99746-4174
Vendo ou troco Cou-
rier, ano 2013, vidro 
elétrico, trava, pneus 
novos, documento ok, 
abaixo da tabela. R# 
23.000,00. Telefone: 
99720-8989

Vendo carreta, rebo-
que para 3 motos, 
roda liga, estepe, com 
rampa, documenta-
ção ok, elétrica. Tele-
fone: 99129-5137
VENDO Fox 1.0 ano 
2004 – perfeito es-
tado. Tr.F: 99197-
7976/99253-0304 - 
Pinda
V E N D O  S a n d e i -
r o  1 . 6  E X P a n o 
2012 /2013 .  Tr.F : 
3642-7021/99149-
5478 – Pinda
VENDO Fiesta ano 
2000 – 4 pts – motor 
rocan 1.0 – manu-
al/chave reserva/ 4 
pneus novos. Tr. F: 
99618-8822 – Pinda
VENDO Corrie ano 
98 mod 99 – G – ca-
minhonete. Doc. Ok. 
Tr.F: 99193-3520 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
por terreno em Pinda, 
caminhão MB 708 
baú, reformado, bom-
ba injetora e bico, 
alternador, direção 
hidroláulica, etc. Tr.F: 
99147-7219 – Pinda
VENDO Vectra 2.4 
16v ano 2006 – pre-
to. R$ 23.800. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
básico - ano 2012 – 
preto. R$ 17.400,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Celta 1.0 LS 
Basico – ano 2013 – 
prata. R$ 18.400,00. 

Cecilia. Tr.F: 99620-
5014/99639-9019 – 
Pinda 
ALUGO 1 cômodo – 
Santana – Rua João 
Antonio da Costa 
Bueno 211 – prox. 
Ao Pdre Vita. Tr.F: 
99253-1266/99207-
9732 – Pinda
ALUGO Apto –Cond.
Morumbi/Pinda -  c/2 
dorms., sala, coz., 
banh., 1 vg gara-
gem. c/piscina e sa-
lão de festas. Tr.F: 
(11) 3392-3310/(11) 
96521-6680 – Pinda
ALUGO Apto – prox. 
Ao centro - agua e luz 
incluso .Tr.direto c/
proprietário F: 99740-
5779 – Pinda
Alugo casa no pedre-
gulho, praça caetes, 2 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, sem gara-
gem. Valor R$ 750,00 
Telefone: 3122-2960 
ou 98866-5901
Aluga-se edícula mo-
biliada para 1 pessoa. 
Telefone: 3013-0565
Aluga casa em Uba-
tuba, varanda de 
frente para o mar, 
centro, garagem para 
4 carros. Telefone: 
99726-6410

ALUGO Casa – cen-
tro – c/1 dorm., sala, 
coz., banh., gara-
gem. Tr.F: 99775-
1668/99603-9613 
– Pinda

Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Montana 
LS 1.4 ano 2013 - 
bege – completa – 
R$ 25.900,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Prisma Joy 
1.4 – básico – ano 
2010. R$ 18.900,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda NX 
400 Falcon ano 2013. 
R$ 7.950,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Yamaha YBR 
Factor 125 ED ano 
2011. R$ 4.500,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Faz 
125 ED ano 2009. 
R$ 4.800,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Voyage ano 
2012  1.0 – prata - 
menos ar. R$ 25 mil. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage 1.0 
ano 2013 – completo 
– prata. R$ 27.800,00. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
16 ano 2009 – com-
pleto – cinza. R$ 
21.500,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
1.0 ano 2006 – Flex. 
R$ 16.200,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
V E N D O  K a  1 . 0 
ano 2013 – básico 
-  Vermelho – R$ 
19.900,00.  Tr.  F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Focus 2.0 
ano 2004 – com-
pleto – automático. 
R$ 17.500,00. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Uno Eco-
nomy 1.0 ano 2013 
– básico. R$ 16.300. 
Tr. F: 99115-2326 – 
Pinda

Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge
Passo ponto cafe-
teria, completa, ga-
ler ia best center, 
pedregulho. Ao lado 
da Loja Americanas. 
Excelente clientela, 
motivo: mudança de 
cidade. Tratar no te-
lefone: 98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de 
árvores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa lar  com Si lv io 
99639-5868 ou Fa-
biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164

Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 
Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 
samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.
VENDO Mini acade-
mia – Tr.F: 99109-
4259 - Pinda
VENDO Máquina de 
moer carne, balança 
e 1 seladora. Tr.F: 
98155-4355 - Pinda
VENDO guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador meteo-
ro. R$ 1.000,00.Tr.F: 
99160-9193 – Pinda
VENDO Frango e ga-
linha caipira. Tr. F: 

Aatenção: Hidropoços contrata
Sondador de rotativa. Experiência em poços 
artesianos, piezômetros pelo sistema TUBEX.
Contato: 0800.703.6877 Edson.
rh@hidropocos.com.br

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223
Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas com 
capricho. Serviço de qua-
lidade. Telefone: 99184-
3805
Montador de móveis, mon-
to e desmonto, faço peque-
nos consertos e também 
pequenos fretes. Falar 
com Marcos. Telefone: 
3125-9707 ou99221-0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358

Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 
apartamentos. Tenho refe-
rência, preço à combinar. 
Falar com Mary. Telefone: 
98153-1196
Reformas Geral. Pinturas, 
pisos, azulejos, eletricis-
ta e pequenos reparos. 
Telefone: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a partir de 
40,00. Caminho ¾, traba-

PREFEITURA DE LORENA
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação5920/18GPRO
O Município de Lorena-SP torna pública a Retificação do Termo de Ratificação
de Dispensa de Licitação, com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e a vista
do Parecer nº 612/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo
acima citado, incluindo a fundamentação no art. 24, inciso IV da lei supra citada,
para contratação emergencial, tendo como objeto a Aquisição de material de uso
diário de alunos da rede municipal de ensino, a seguinte empresa:
DIEGO MANCHINI SILVA – ME CNPJ Nº: 17.632.051/0001-39

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 15/2017 – CP nº 03/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por
mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 22 de agosto de 2018, em virtude da
fase de desbloqueio da obra no FNDE.
DATA DA ASSINATURA: 20/08/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Contrato nº 20/2017 – CP nº 02/2016
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 02.748.570/0001-90
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por
mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir de 23 de agosto de 2018, em virtude da
fase de desbloqueio da obra no FNDE.
DATA DA ASSINATURA: 20/08/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/18 - PROC. Nº 476/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial, Aquisição de Veículo Novo (0 KM), tipo ambulância A – Simples 
Remoção, para transporte de pacientes de forma a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, a realizar-se às 09h30min no dia 01 de outubro 
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.
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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

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2018.
Local e Hora: No prédio do escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 3º 
andar, Rio de Janeiro/RJ, às 11:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia. Registra-se, ainda, a participação dos Srs. Rafael Alcides 
Raphael e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretores da Companhia). Convocação: Dis-
pensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. Mesa:  Amin Alves Murad – Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares 
– Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição e o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, com base no Balanço Extraordinário levantado em 30 de junho de 2018. Deliberações: 
Após análise do Balanço Extraordinário levantado em 30 de junho de 2018, apresentado pela Dire-
toria, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, declarou a distribuição e aprovou o 
pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), correspondente a R$ 0,1043121 por ação ordinária. O montante total dos juros sobre capi-
tal próprio foi calculado com base no disposto no caput do Artigo 9, da Lei nº 9.249/95, e encontra-se 
dentro dos limites estabelecidos no §1º do referido diploma legal. Observado o Artigo 9º, §2º, da 
Lei nº 9.249/95, ao pagamento de juros sobre o capital próprio será aplicada a retenção do imposto 
de renda, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, na forma da legislação 
aplicável.  Os valores líquidos pagos a título de juros sobre capital próprio serão atribuídos ao 
montante total de dividendos cuja distribuição venha a ser aprovada na Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 2019. O pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarados deverá 
ocorrer até o término do exercício social em curso e será efetuado a critério da Diretoria, levando-se 
em consideração a disponibilidade de caixa da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada 
conforme, foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes. Membros presentes à reunião: 
Amin Alves Murad – Presidente do Conselho de Administração; Emílio Salgado Filho - Vice-Presi-
dente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales 
Filho e Carlos Eduardo de Sá Baptista – Membros do Conselho de Administração. Documentos 
Arquivados: Todos os documentos que suportaram as apresentações efetuadas pela Diretoria ao 
Conselho de Administração encontram-se arquivadas na sede da Companhia. A presente é cópia 
fiel da ata original lavrada em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 
31/07/2018. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Cer-
tifico o registro sob o nº 385.939/18-8 em 15/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Conseg de Cruzeiro volta a se reunir
Proposta do conselho é debater medidas em parceria com polícias Civil e Militar

Rafael Rodrigues
Aparecida

Cruzeiro ganhou mais um 
aliado na luta pela redução 
dos índices da violência 
e na busca pelo aumento 

Sede da Polícia Militar, no Centro de Cruzeiro; retomada de trabalho do Conseg tenta fortalecer ações de combate à criminalidade no município

Foto: Andreah Martins

da sensação de segurança 
dos moradores. A partir do 
próximo dia 31, o Conseg 
(Conselho Municipal de 
Segurança) voltará a se 
reunir abertamente com a 
população.

Apesar do órgão ter rea-
lizado atividades ao longo 
dos últimos anos, faltava a 
regularização oficial atra-
vés da documentação na 
Corregedoria do Estado. “O 
Conseg não estava para-

do, ele simplesmente não 
estava regulamentado. Os 
documentos necessários 
para oficializar o órgão ex-
traviavam, mas com a ajuda 
do capitão da PM William 
Vieira, conseguimos passar 

por todo esse processo buro-
crático”, contou o presidente 
do órgão, Fabio Eugenio 
Ezequiel Teixeira.

Segundo ele, mesmo sem 
regularização, havia sempre 
a participação do Conseg 
em ações na cidade, com 
as polícias Militar e Civil, 
além da Guarda Municipal, 
Departamento de Trânsito, 
Conselho Tutelar, setores 
de Fiscalização e Vigilância 
Sanitária. 

De acordo com Teixeira, 
a intenção é que o plano de 
ação do Conseg conte com 
a parceria dos órgãos no 
segundo semestre.

As reuniões do Conseg 
serão realizadas sempre na 
última quinta-feira de cada 
mês, na sede da Casa dos 
Conselhos, a partir das 9h. 
“A população pode partici-
par das reuniões levando 
qualquer tipo de denúncia 
e sugestão. Todo tipo de 
problema que tenha a ver 
com a segurança pública a 
população poderá acionar 
o Conselho”, contou o pre-
sidente do órgão. 

Para a delegada seccional 
de Cruzeiro, Sandra Vergal, 
a criação do Conselho de Se-
gurança trará mais diálogo 
entre população e autori-
dades policiais. “O Conseg 

é um canal aberto entre o 
povo e o policial. Vamos ob-
ter mais informações, mais 
diretas e com maior fran-
queza dos moradores. Com 
toda certeza a colaboração 
com sugestões e informa-
ções poderão nos auxiliar 
melhor no enfrentamento 
dos problemas”.

A segurança pública é pau-
ta de uma série de debates 
em Cruzeiro. Na Prefeitura, 
a busca por soluções que 
minimizem os casos de vio-
lência tem tomado conta 
das ações. Recentemente, 
a administração munici-
pal mostrou interesse na 
criação do GGIM (Gabinete 
de Gestão Integrada Mu-
nicipal), para auxiliar na 
elaboração e execução de 
projetos de segurança. O 
grupo seria formado por 
representantes da Polícia 
Rodoviária Estadual e Fede-
ral, delegados, conselheiras 
tutelares, representantes do 
Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Projeto Coalizão, Tiro 
de Guerra, Departamento 
de Trânsito e secretários 
municipais que estiveram no 
evento e terão participação 
efetiva na criação do Gabi-
nete de Gestão Integrada 
Municipal.

A intenção do projeto é 
realizar ações com crianças, 
jovens e adultos. As reuniões 
com as autoridades serão 
realizadas mensalmente, 
com o objetivo de elaborar 
e desenvolver programas de 
segurança pública.

Grupo premiado pela ONU aborda acessibilidade 
com peça teatral e oficina no Unisal de Lorena
“Aqui trem cultura acessível” debate inclusão; peça de Tatá Werneck é atração desta quarta-feira

Juliana Aguilera
Lorena

Uma parceria entre a Uni-
sal Lorena e a ONG Escola de 
Gente - Comunicação em In-
clusão leva à cidade um pre-
miado projeto que incentiva 

“Ninguém mais vai ser bonzinho”, do grupo Os Inclusos e os Sisos

Fotos: Divulgação

e debate a acessibilidade em 
atividades culturais. O “Aqui 
trem cultura acessível”, teve 
início nesta terça-feira (21) 
e conta com apresentação 
nesta quarta-feira (22).

Criado pela jornalista 
Claudia Werneck, mãe da 

atriz Tatá Werneck, o pro-
jeto conta oficina e teatro 
que discutem acessibilidade 
e inclusão. A ideia já foi 
assistida por mais de cem 
mil pessoas, e foi premiada 
pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) por ser a 
única no mundo a realizar 
espetáculos com máxima 
acessibilidade.

As ações acontecem em 
duas partes: a oficina de 
Teatro Acessível, realizada 
nesta terça-feira, voltada 
para profissionais de ensino 
pré-selecionados. 

Ministrada por atores e 
atrizes da ONG Escola de 
Gente - Comunicação em 
Inclusão, a atividade de 
formação mergulha no tema 
de acessibilidade e direitos 
de pessoas com deficiência. 
A metodologia utiliza jogos 
teatrais para promover a 
reflexão sobre o que é uma 
sociedade inclusiva.

Já no segundo dia de ati-
vidade, os participantes são 
convidados a assistir o espe-
táculo “Ninguém mais vai 
ser bonzinho”, do grupo Os 
Inclusos e os Sisos - Teatro 
de Mobilização pela diversi-
dade, às 9h30. Com duração 
de uma hora, o espetáculo, 

elaborado por Tatá Werne-
ck, usa do humor para abor-
dar questões cotidianas de 
preconceito e discriminação. 
Em sete esquetes, o público 
se identifica com facilidade 
com os personagens.

Durante a peça, a parti-
cipação de pessoas com ou 
sem deficiência são traba-
lhadas com base em dez re-
cursos acessíveis: intérprete 
de libras (Língua Brasileira 
de Sinais), fones para au-

diodescrição, material de 
comunicação em braile e 
em formatos digitais, visita 
tátil ao cenário, rampas de 
acesso, banheiro adaptado 
e atendimento acessível 
desde a fila.

O espetáculo é livre para 
todas as idades, mas a or-
ganização recomenda que 
seja assistido por pessoas a 
partir de 12 anos, para que 
consigam entender melhor 
o texto. Todas as atividades 
serão realizadas no centro 
universitário, à rua Dom 
Bosco, nº 284, no Centro.


