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Rafael Rodrigues
Aparecida

Os vereadores que compõe o 
bloco de oposição na Câmara 
de Aparecida foram barrados 
em uma creche municipal da 
cidade. Cida Castro (DEM), Ana 
Alice Braga Vieira (PODEMOS) 
e Carlos Alexandre Rangel 
dos Santos (PSD) foram até 
a unidade escolar localizada 
no bairro São Francisco fisca-
lizarem denúncias de pais de 
alunos. Apesar de se identifi-
carem como parlamentares, 
não puderam entrar no prédio. 

Segundo Cida Castro, duran-
te entrevista em uma emissora 
de rádio local, quando foram 
até a creche a diretora infor-
mou que só poderiam entrar 
se tivessem autorização prévia 
do prefeito Ernaldo Cesar 
Marcondes (MDB). 

“A gente foi visitar a creche 
São Francisco porque houve 
uma denúncia, mas quando 
chegamos no prédio a diretora 
nos convidou a se retirar, ale-
gando que sem avisar previa-
mente não poderíamos entrar 
em prédio público”, contou. 

Procurada pela reportagem, 
a Prefeitura negou, por meio 
de nota, que qualquer verea-

Vereadores de Aparecida são barrados ao
apurar denúncias em creche municipal
Parlamentares proibidos de entrar em prédios públicos sem autorização; Prefeitura, que nega retaliação

dor esteja proibido de entrar 
em prédios públicos.

A assessoria explicou no 
comunicado que apenas foi 

cumprida a lei. De acordo com 
a nota, existe um processo 
legal para que as ações de fis-
calizações do Legislativo sejam 

efetuadas. A Prefeitura alega 
que as ações dos vereadores 
devem ser feitas de maneira 
formal, com requerimento 

aprovado pela Câmara e as 
visitas realizadas após agen-
damento.

Apesar de concordar com a 

maneira legal de se solicitar 
uma fiscalização em prédios 
públicos, a vereadora Ana 
Alice se queixa que também 
houve impedimento de averi-
guações em postos de saúde, o 
que, segundo ela, não poderia 
acontecer. A parlamentar 
argumentou que a Câmara 
criou no mês passado uma 
Comissão Especial de Estudos, 
e o colegiado teria acesso livre 
às unidades de saúde para 
avaliarem o setor.

Por telefone, Ana Alice disse 
que acredita que as medidas 
adotas pelo prefeito nada mais 
são do que uma retaliação aos 
vereadores que compõem 
a oposição, justamente por 
terem criado a comissão de 
estudos da saúde. 

Questionados sobre a ar-
gumentação, a Prefeitura 
reiterou o conteúdo da nota 
dizendo que o mesmo vale 
para as unidades de saúde. “Os 
vereadores e a comissão não 
estão impedidos de realizarem 
o seu trabalho, podendo ter 
acesso a todos os locais de 
acesso público, sendo que para 
os demais casos é necessário 
respeitar a norma vigente 
para o devido agendamento”, 
finaliza o comunicado.

A vereadora Ana Alice estava entre os parlamentares barrados na porta de escola municipal em Aparecida; governo nega ordem para retaliação
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Festipoema dá início período de 
inscrições em Pindamonhangaba
Edição 2019 do evento tem apresentações programadas para setembro

Da Redação
Pindamonhangaba

O tradicional festival de po-
esia de Pindamonhangaba 
iniciou o período de inscrições 
dos textos participantes. O 
Festipoema, é aberto a todos 
os públicos e estará recebendo 
poemas até o final de junho.

Com iniciativa da secretaria 
de Cultura e Turismo, o evento 
que já está na 13ª edição, busca 
incentivar a criação poética 
e a manifestação artística no 
município. O festival possui as 
categorias de interpretação e 
de criação. 

Após selecionar a categoria 
de atuação, existem outras 
três subcategorias por idade: 
adulta, em que premia jovens 
com mais de 18 anos; juvenil, 
destinada aos adolescentes de 
12 a 17 anos; e a infantil, que 
vai premiar crianças de até 12 
anos.

Os interessados podem se 
inscrever pelo site da Prefeitura 
pindamonhangaba.sp.gov.br 
até o dia 30 de junho, na aba 
“Festipoema”. Para efetuar o 
cadastro o participante deve 

selecionar a categoria e enviar 
a obra que será apresentada, 
sendo aceitas somente uma 
obra por pessoa. 

Os poemas selecionados 
seguirão requisitos quanto 
ao tamanho, sem poder ultra-
passar o limite de 35 versos, 
a forma é fixa ou livre, assim 
como a temática, desde que 

os poemas já não tenham sido 
escolhidos em edições passadas 
da premiação. De acordo com 
o cronograma divulgado pela 
organização, a divulgação dos 
poemas selecionados será a 
partir do dia 1 de agosto. A 
lista dos aprovados será dispo-
nibilizada no site da Prefeitura 
e na página do Facebook, o 

Movimento Cultural de Pinda.
As apresentações serão nos 

dias 21 e 22 de setembro, com 
a premiação dos melhores de 
cada categoria no segundo dia.

Outras informações sobre o 
festival podem ser conferidas 
nas páginas da Prefeitura e 
nos telefones (12) 3642-1080 
ou (12) 3643-2690.
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Apresentação na edição do Festipoema de 2018; evento abre inscrição para obras até setembro, em Pinda

Emendas liberam 
R$ 300 mil para a 
Polícia de Cruzeiro
Recurso de deputada estadual é 
destinado para contratação de novos 
agentes e compra de equipamentos

Caroline Meyer
Cruzeiro

A Polícia Municipal de Cru-
zeiro (nome dado à Guarda 
Civil) recebeu uma verba 
de R$ 300 mil de emendas 
parlamentares. A doação faz 
parte das comemorações 
pelos trinta anos da corpo-
ração.

O evento, realizado no 
último dia 1, contou com a 
presença do prefeito Tha-
les Gabriel (SD). A deputa-
da estadual Letícia Aguiar 
(PSL) anunciou a liberação 
dos R$ 300 mil em verbas 
provenientes de emendas 
parlamentares para o inves-
timento na infraestrutura e 
aumento da equipe na sede 
da cidade.

De acordo com a Prefei-
tura, um concurso público 
para a Polícia Municipal já 
foi realizado, com a contra-
tação de 15 novos agentes. 

Os candidatos selecionados 
estão nos processos finais de 
admissão e devem assumir o 
cargo em breve.

Outros trâmites da Polícia 
para a melhoria de suas ativi-
dades inclui o convênio com 
as polícias Federal e Militar e 
a aquisição de novos equipa-
mentos para a sede do grupo.

Os recursos também serão 
utilizados no andamento do 
processo de implantação do 
COI (Centro de Operação Inte-
gradas). O sistema, já implan-
tado em outras cidades da 
região como Guaratinguetá, 
está na fase de levantamento 
das áreas em Cruzeiro.

O estudo é realizado pela 
polícia em parceria com a 
empresa de internet recém-
-contratada pela Prefeitura, 
a América Net, e visa estabe-
lecer quais serão os pontos 
estratégicos da cidade que as 
câmeras de monitoramento 
devem atender.
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Caroline Meyer
Lorena

Uma parceria entre a 
Prefeitura, o CSU (Centro 
Social e Urbano) e a acade-
mia BFF (Brazilian Fire Fi-
ght) está oferecendo aulas 
gratuitas para pessoas que 
desejam ingressar no muay 
thai e não tem condição de 
pagar pelas aulas. As vagas 
são limitadas.

Com o intuito de ajudar 
pessoas carentes que bus-
cam competir, emagrecer 
ou ter mais qualidade de 
vida, o estúdio de trei-
namento da modalidade 
está disponibilizando três 
horários diários destinado 
a esse público. O esporte é 
uma das artes marciais que, 
entre outros benefícios, 
gera maior condiciona-
mento físico, agilidade e 
também desenvolvimento 
de um raciocínio rápido e 
tomada de decisão.

A lutadora de muay thai 
Ana Carolina Accetti é uma 
das responsáveis pelo pro-
jeto. A jovem de 23 anos 
é também uma das ins-
trutoras da academia, e 
explicou que as aulas serão 
realizadas todos os dias, 
mas os treinos variam de 
acordo com o objetivo. Às 
segundas-feiras e sábados, 
aulas mais técnicas para 
um público interessado em 

competir. Nos outros dias, 
um treino convencional 
voltado para pessoas que 
desejam ingressar no ramo, 
dando aulas e até mesmo in-
gressar em uma graduação.

O projeto foi iniciado no 
final de fevereiro e conta 
também com o apoio do 
dono da academia BFF, Ale-
xandre Índio. A medida foi 
anunciada nas redes sociais 
assim que os responsáveis 
conseguiram o apoio da 

Projeto em Lorena abre academia de muay thai 
para aulas gratuitas a crianças e jovens carentes
Trabalho conta com apoio da Prefeitura e atende grupos de baixa renda em horários diferentes

Prefeitura, que vai fornecer 
os materiais excedentes 
para a realização das aulas 
por intermédio do CSU, e 
ganhou ainda mais reper-
cussão após a divulgação 
realizada em vídeo e na 
Escola Estadual Professora 
Miquelina Cartolano.

Os responsáveis contam 
que muitos jovens têm 
receio e desconfiam que as 
aulas sejam mesmo gratui-
tas. Esse é o caso de Igor 

Rodrigues, de 12 anos, que 
ficou sabendo da iniciativa 
na última segunda-feira, 
quando os responsáveis a 
divulgaram em sua esco-
la. “Na hora fiquei muito 
animado em poder fazer 
aula de luta e não ter que 
pagar nada por isso. Eu vou 
aprender a lutar e não vai 
ter que usar o dinheiro da 
compra do mês”, contou 
o estudante que mora no 
Bairro da Cruz. 

“Eu gostei muito da aula 
e vou continuar. Vou trazer 
meus amigos e meus ir-
mãos também”, completou 
o menino, que sonha em ser 
piloto de automóvel.

O curso busca introduzir 
o compromisso com a dis-
ciplina aos pré-adolescen-
tes. É o que destacou Ana 

Carolina. “Nós queremos 
focar nessa questão da 
disciplina, de que não pode 
faltar, mas caso falte, o alu-
no deve trazer um atestado. 
Então será bem puxado 
nesse aspecto”, explicou a 
jovem, eleita bicampeã de 
muay thai em 2016, sendo a 
representante oficial desse 
esporte em Lorena.

A ideia é atender crianças 
a partir dos dez anos, que 
estão em uma fase vulnerá-
vel por estarem ingressan-
do em etapa de transição 
entre a infância e a juventu-
de. “É uma fase da formação 
de caráter do adolescente, o 
que a torna bastante com-
plicada. Queremos inserir 
a arte marcial aí, que é a 
fase que eles começam a 
ficar mais na rua e podem 

entrar em contato com as 
drogas” enfatizou a pro-
fessora de muay thai, que 
teve contato com o esporte 
ainda criança, e iniciou os 
treinamentos de luta aos 15 
anos, quando entrou nessa 
mesma academia.

Os interessados em par-
ticipar devem comparecer 
na academia, que fica à 
avenida João 23, nº 100, 
no Jardim Margarida, en-
tre um dos três horários 
das aulas, pela manhã às 
10h30; à tarde às 16h30 e 
à noite às 18h30. Ao todo 
serão dez alunos atendidos 
por horário. Mais informa-
ções sobre o projeto podem 
ser consultadas pela página 
do Facebook da academia 
Brazilian Fire Fight, ou pelo 
telefone (12) 98209-0502.

Foto: Reprodução

A jovem Ana Carolina Accetti, uma das responsáveis pelo projeto, treina na academia Brazilian Fire Fight; ação abre espaço para jovens que não podem praticar modalidades

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

Construção | Reforma
Acabamento | Projeto Elétrico

 Especialidade em Gesso

www.gessocon.com.br

(12) 99136-9730
(12) 98891-7345

Entre em contato!
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-
fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, garagem, 
bom local. Acei-
to financiamento 
da caixa.  Valor 
220.000,00. Tele-
fone: 99614-2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-

lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638

Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 
igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e 
faço manutenção. 
Falar com Amauri. 
Telefone: 98819-3274 
ou 3125-9272
Aluguel de mesas, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel 
a partir de 6x99.00. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do de conservação. 
Tr. F: 99145-4820 
– Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-

0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 99152-1310 ou 
3132-4909 ou 3122-
4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171

Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 
Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis ou 
universitários em direito ou 
administração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Telefone: 
99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219
Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  Telefone: 99651-8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-

posição para combinar. 
Silvia, telefone: 99184-
3805
Carreto Murilo, a partir 
de 40.00, caminhão 3/4. 
Trabalho qualquer dia 
3126-4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Te-
lefone: 3133-4452 ou 
99160-1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800
Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-

4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-
fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-

Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645
Vendo Renaut Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au to má t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-

3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 

– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, mode-
lo 2013, attractive, 
completo, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo  Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 
1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-

Abandono de Emprego
A Firma M.C.C. Coutinho Vieira - Kaw Express 
Transportes, situada na Av. Carralton, s/n°, Galpão 
G9 - Industrial, Lorena/SP, convoca o Sr. Heliwelton 
Faustino Marquês, RG: 41.592.668-3, CPF: 
350.723.108-50, a comparecer a firma no prazo de 
24 (vinte e quatro horas) sob pena de configurar 
ABANDONO de emprego sujeito as penalidades 
prevista no Art. da CLT.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Errata: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 22/19 - PROC. Nº 138/19.

O Município de Lorena-SP torna público a 
CORREÇÃO DO HORARIO DE ABERTURA do 
processo licitatório que tem como objeto o Registro 
de preços para aquisição de fórmula infantil 
láctea para atender a demanda do ambulatório 
de infectologia pelo período de 12 (doze) meses, 
passando a ocorrer as14:00 hrs do dia 29 de março 
de 2019, como consta no Preambulo do Edital. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

Assembleia Geral Extraordinária 
para aprovação estatutária

A comissão de moradores do Bairro do Ipiranguinha, convida 
a todos os residentes da localidade para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de 
março de 2019, com início às 17:30 horas em primeira convocação 
e às 18:00 em segunda convocação, na Escola Mário Covas, rua 
Cascata, N.º 781, no bairro do Ipiranguinha Ubatuba-SP, para 
deliberarem os seguintes assuntos:
Criação e formalização do Projeto Somar;
Aprovação do Estatuto; 
Eleição de sua 1ª Diretoria Executiva e de seu Conselho Fiscal.
Ubatuba, 20 de março de 2019

Comissão de Moradores
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Acordo pode levar primeiros jogos do Yoka na 
Liga Futsal para o Clube Comercial de Lorena 
Sem Itaguará, time de Guaratinguetá ainda não definiu nova casa entre quadra do Pedregulho e CCL

Partida do Yoka no ginásio do Itaguarál; quadra não deve voltar a receber equipe para a temporada 2019

Foto: Leandro Oliveira
Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Yoka Futsal mudou sua 
identidade. A cor laranja, 
usada no passado, ficou 
para trás e deu espaço ao 
azul, vermelho e branco. O 
escudo também foi trocado, 
e agora o time leva na sua 
marca a representatividade 
de Guaratinguetá com o con-
torno do santo Frei Galvão e 
as garças brancas. Mas não 
é só no visual que a equipe 
deve ter mudanças. Neste 
ano, o time, que mandava 
suas partidas no ginásio do 
Itaguará Country Club deve 
atuar na quadra do Pedre-
gulho e também no Clube 
Comercial de Lorena.

De acordo com a diretoria, 
as trocas visuais foram feitas 

para criar um vínculo ainda 
maior com a cidade de Gua-
ratinguetá. Mas para a Liga 
Paulista deste ano, a equipe 
poderá mandar seus três 
primeiros jogos na vizinha 
Lorena.

Antiga casa do Yoka, o 
Ginásio do Itaguará não será 
mais utilizado devido ao au-
mento de preço. A direção do 
clube está correndo contra 
o tempo para encontrar um 
novo lar. Entre as opções 
estão o Clube Comercial e 
o Ginásio de Esportes do 
Pedregulho. O CCL tem uma 
estrutura ideal para receber 
as partidas, mas há uma 
negociação para que o time 
siga mandando seus jogos 
em Guaratinguetá.

Nesta semana o presiden-
te do CCL, Renato Marton, 

se mostrou confiante para 
receber os jogos do Yoka 
no Clube Comercial. Em 
entrevista ao Atos no Rádio, 
Marton praticamente cravou 
o acordo entre as partes. 
“Está 99% garantido, além 
da visibilidade que traz não 
só para o clube, mas para a 
cidade de Lorena, em trazer 
grandes times como Corin-
thians e São Paulo", contou.

Na mesma semana o Yoka 
apresentou seu elenco para 
a temporada atual e os novos 
uniformes. A apresentação 
foi realizada na sede da 
secretaria de Cultura de 
Guaratinguetá, e contou 
com a presença de membros 
do Executivo, incluindo o 
secretário de Esportes, Joel 
Pinho, e o prefeito Marcus 
Soliva (PSB).

Diretor do clube, Eduardo 
Soares, confirmou que havia 
fechado um acordo com o 
CCL para realizar partidas 
em Lorena. “Até ontem estava 
certo que os três primeiros 
jogos seriam no Clube Co-
mercial, mas em conversação 
com o Marcus Soliva, ele se 
propôs em fazer a mudança a 
toque de caixa, para atender 
as exigências da Liga Paulis-
ta. Acredito que até quatro 
de abril ele vai conseguir. 
Estamos dependendo disso, 
se conseguirmos cumprir as 
exigências da Liga até 4 de 
abril, o primeiro jogo será 
aqui, se não, será no CCL", 
afirmou.

O primeiro jogo do Yoka 
em casa será contra Dracena. 
Em seguida, o clube volta a 
jogar como mandante contra 
o Mogi Futsal e Taubaté. Para 

não afastar o time da cidade, 
a Prefeitura de Guaratingue-
tá vai começar uma obra de 
modernização do Ginásio de 
Esportes do Pedregulho. O 
local é utilizado pelo Yoka 
para realização de treinos, 
mas para jogos, precisa de 
instalação de arquibancadas, 
mudança de piso, iluminação 
adequada e parte elétrica.

“Inicialmente vamos mon-
tar quatro níveis de arqui-
bancadas móveis, que são 
as metálicas. Elas ficarão 
dos dois lados, de modo que 
a gente tenha um palco de 
partidas bem estruturada e 
com capacidade para receber 
o público de Guaratinguetá", 

contou o prefeito. "O Ginásio 
passará a ser a casa do Yoka. 
Pode não ser nos primeiros 
jogos, mas nós estamos bata-
lhando para colocar dia 4 de 
abril o ginásio em condições 
de jogo e autorizado pela 
Liga Paulista”, concluiu.

Com a instalação das ar-
quibancadas, o Ginásio do 
Pedregulho poderá rece-
ber até mil torcedores por 

partida. Após a reforma a 
Prefeitura vai solicitar duas 
vistorias, uma do Corpo de 
Bombeiros, para emissão do 
laudo AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros), e 
outra da Liga Paulista. Caso 
haja aprovação, o espaço 
será liberado para a com-
petição. A Prefeitura não 
informou um prazo para 
conclusão das obras.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Vargem tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 17/03/2019 das 14h17 às 20h02. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

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 28 de fevereiro de 2019

Local e Hora: No prédio do escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 3º andar, 
Rio de Janeiro/RJ, às 16:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração da Companhia.  Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totali-
dade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Amin Alves Murad – Presidente; 
e Alcides Morales Filho – Secretário. Ordem do Dia: i) recebimento da renúncia apresentada pelo Diretor 
responsável pela Área Comercial da Companhia; e ii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Direto-
ria Executiva. Deliberações: Foram declarados abertos os trabalhos, tendo o Presidente esclarecido aos 
Conselheiros que a ata da Reunião seria lavrada na forma sumária, facultado o direito de apresentação 
de manifestações e dissidências, na forma da lei. (i) O Conselho de Administração recebeu a renúncia 
apresentada nesta data pelo então Diretor responsável pela Área Comercial da Companhia, José Eduardo 
Vinhaes Gerk, ficando registradas as manifestações dos membros do Conselho de Administração em 
agradecimento aos serviços prestados durante a sua gestão como Diretor da Companhia; e (ii) Dando 
seguimento aos temas constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimi-
dade de votos, pela reeleição para o cumprimento de um mandato de 3 (três) anos a contar da presente 
data, ou seja, até 28 de fevereiro de 2022, nos termos do artigo 16, parágrafo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, como Diretor Presidente: o Sr. Rafael Alcides Raphael, brasileiro, casado, engenheiro de 
produção, portador da carteira de identidade nº 10.623.696-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 071.006.197-85; e como  Diretores sem designação específica: o Sr. Wilson Rosa Cordeiro, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira identidade nº 5.139.736-5, expedida pelo SSP/SP, e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 305.270.747 -72, o qual fica responsável pela Área Industrial da Companhia; 
e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob 
o nº 95.378 e no CPF/MF sob o nº 013.050.107-79, o qual fica responsável pela Área Jurídica da Compa-
nhia, sendo todos com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 
Foi observado pelo Sr. Presidente que os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não es-
tão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtudes de condenação, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a car-
gos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra 
a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas da defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos tomarão posse 
após a assinatura do Termo de Posse lavrado no livro próprio da Companhia e perceberão honorários con-
forme estabelecido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. O Conselho decidiu 
pelo não preenchimento, no momento, de 03 (três) cargos vagos da Diretoria da Companhia, nos termos 
do artigo 23 do Estatuto Social 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 (por conferência telefônica); Emílio Salgado Filho - Vice-Presidente 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 a presente reeleição encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Cer-
tificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. 
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2019. Alcides Morales Filho - Secretário. JUCESP. Certifico o registro 
sob o nº 154.747/19-1 em 14/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


