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Pinda aposta em Atividade Delegada
para conter aumento da violência

Ação conta inicialmente com 25 policiais militares, com investimento de aproximadamente R$ 600 mil
Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Com um investimento de
quase R$ 600 mil até o fim
do ano, Pindamonhangaba
implantou na última quarta-feira a Atividade Delegada,
chamada de “bico oficial” da
Polícia Militar. A iniciativa,
que contará inicialmente
com o trabalho de 25 policiais, busca reduzir os
índices de criminalidade no
município.
Um levantamento divulgado pela secretaria de Segurança Pública do Estado,
na última segunda-feira,
apontou que Pindamonhangaba registrou, de janeiro a
maio, um aumento de 10%
no número de roubos, comparado ao mesmo período
de 2016, passando de 318
para 351 delitos.
A taxa de furtos teve um
aumento ainda mais considerável, de 18%, saltando de
659 para 781 casos.
Para conter o avanço da
criminalidade, o Município

aposta na Atividade Delegada, que terá um custo mensal de aproximadamente
R$ 90 mil. O convênio para
a implantação da Atividade
Delegada foi assinado, no
último dia 29, quinta-feira
pelo secretário de Segurança Pública do Estado,
Mágino Alves.
De acordo com o secretário e Proteção e Bem-Estar
ao Cidadão, José Sodário, o
número de policiais contratados poderá aumentar nos
próximos dias, chegando
até 32.
O chefe da pasta revelou
ainda a expectativa diante
da implantação da Atividade Delegada. “Todos os
processos foram concluídos
e agora a população e os
comerciantes estão mais
seguros com esse reforço.
Além de realizar as tarefas
previstas no convênio, ainda
existe o complemento das
atividades da Polícia Militar
em ações efetivas de policiamento ostensivo visando
aumentar a segurança”,

Policiais militares participam de apresentação de novos veículos para trabalho em Pinda; cidade volta a contar com Atividade Delegada

Foto: Arquivo Atos

Pinda implanta cadastro
eletrônico para facilitar
compra de imóveis
Ferramenta atende moradores
com renda mensal de até R$ 4 mil
Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

IMPULSIONANDO O MERCADÃO | O Mercado Municipal de Lorena prepara um novo processo licitatório
para o aluguel de boxes. São 33 espaços disponíveis, com valor de R$ 17,50 o metro quadrado. A licitação
faz parte da campanha que tenta impulsionar o centro comercial, reinaugurado há um ano. Em entrevista ao
programa Atos no Rádio, o secretário de Administração, Luiz Fernando Almeida contou que o novo pregão está
aberto a comerciantes de toda região.
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Alunos Unifatea reformam Abrigo de
Idosos Maria de Nazareth, em Lorena
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As famílias de Pindamonhangaba que possuem o
sonho de adquirir a casa própria ganharam uma nova
ferramenta para facilitar o processo de busca pelos imóveis.
A Prefeitura implantou um
sistema de cadastro eletrônico
que indica aos interessados
novas moradias disponíveis
para a compra.
Um levantamento divulgado,
no ano passado, pela Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios apontou
que a compra da casa própria
é o principal sonho de 43%
dos brasileiros. A pesquisa,
realizada pelo GEM (Global
Entrepreneurship Monitor),
ouviu dezenas de moradores
das capitais e principais regiões metropolitanas do país.
Para contribuir para que as
famílias de Pinda consigam
alcançar o “sonho”, o Executivo
disponibilizou, em seu site oficial, a ferramenta denominada
como: ‘Cadastro Habitacional
para Munícipes com Rendimento de até R$ 4 mil’. Após
registrarem os seus dados, os
internautas são cadastrados

em um banco de dados que
automaticamente apresenta
os imóveis que se encaixam em
sua possibilidade econômica.
O secretário de Habitação,
Marcus Vinicius Faria, explicou que o cadastro eletrônico
é destinado somente para os
moradores que possuem uma
renda de até R$ 4 mil. Ele
ainda revelou um dos motivos
que impulsionaram a criação
da ferramenta. “Já que levantamentos que mais de três mil
imóveis estão sendo lançados
em Pinda, o Executivo acredita
que através deste cadastro
possamos facilitar a compra
via financiamento pela Caixa
Econômica Federal”.
O chefe da pasta ressaltou
ainda que esta é uma ação
pioneira no município. “É a
primeira vez que os interessados poderão contar com
um sistema eletrônico para se
inscreverem e buscarem imóveis que se encaixem dentro
de suas possibilidades econômicas. Os moradores não terão
mais a necessidade de virem
frequentemente à Prefeitura
em busca de novidades sobre
a chegada de empreendimentos imobiliários e formas de
financiamento”.
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Alunos Unifatea reformam Abrigo de
Idosos Maria de Nazareth, em Lorena

Projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo revitaliza e transforma espaços
Foto: Divulgação

Da Redação
Lorena

Uma iniciativa dos alunos
do 3º e 4º anos do curso de
Arquitetura e Urbanismo da
Unifatea (Universitário Teresa
D’Ávila) promete reformar
o Abrigo de Idosos Maria de
Nazareth, no bairro do São
Roque, em Lorena. O projeto
Casa Real deve entregar a
estrutura recuperada ainda
este ano.
A cada dois anos os alunos se
reúnem em equipes para transformar um local. Nessa quarta
edição o projeto vai revitalizar
12 ambientes diferentes no
abrigo, oito em áreas internas
e quatro em áreas externas,
com interferências de fachada
e paisagismo.
No abrigo de idosos Maria de
Nazareth as intervenções serão
realizadas de agosto a outubro.
As ações começaram em maio,
com as primeiras reuniões e
visitas das equipes ao local,
medição dos espaços, discussão de projeto e apresentação
de uma proposta à diretoria
do abrigo. Eles estão na fase
de captação de recursos, com
entrega prevista para outubro.
O projeto Casa Real já promoveu a reformulação de três
espaços em Lorena. O primeiro
foi uma casa no interior do

Estudantes do terceiro e quarto anos de Arquitetura e Urbanismo da Unifatea em espaço recuperado de entidade; proposta chega à asilo

Prefeitura de Guará
inicia o último lote de
carnês do IPTU 2017
Da Redação
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da secretaria
da Fazenda, disponibilizou o
último lote de carnês do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) 2017 para contribuintes que não fizeram a
atualização cadastral.
O pagamento poderá ser
feito em seis parcelas, sendo
a primeira com o vencimento para o próximo dia 20 e
demais parcelas até o dia
20 dos meses subsequentes.
Para pagamento em parcela
única, o prazo é até o dia 10
de agosto.
O objetivo principal do
IPTU é basicamente fiscal,
ou seja, obter recursos finan-

ceiros para que a Prefeitura
tenha condições de prover
o custeio das necessidades
básicas do município.
Para serviços online, arrecadação, emissão segunda via
de tributos e taxas, podem ser
retirados no prédio da Prefeitura, no balcão atendimento
Cadastro Imobiliário e Dívida
Ativa, na rua Jaques Félix, nº
2, no bairro São Gonçalo.
O atendimento “Vapt-Vupt”
é feito na avenida João Pessoa, nº 1.189, no bairro
Pedregulho. Os carnês do
IPTU podem ser impressos
através do site da Prefeitura,
o guaratingueta.sp.gov.br.
Mais informações no setor
de Dívida Ativa da Prefeitura, pelo telefone (12) 3128
2820.

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

Unifatea, em 2011, que, em
apenas quarenta dias, ganhou
um novo visual com cinco ambientes internos e um externo.
Em 2013, com o tema ‘Bem
Morar’, o projeto proporcionou
a revitalização de oito ambientes diferentes no Lar de Idosos
Vila Vicentina, seis em áreas internas e dois em áreas externas
com interferências de fachada
e paisagismo. Finalizando os
projetos que já foram executados, em 2015 cerca de oitenta
alunos do curso planejaram e
executaram uma intervenção
em sete ambientes no Cadevi
(Centro de Atendimentos aos
Deficientes Visuais), localizado
no bairro Ponte Nova, em Lorena. A escola atende cerca de
30 alunos da cidade e região,
portadores de deficiência visual. Esse projeto contou com
o apoio da Prefeitura.
“A revitalização visa trazer
mais funcionalidade aos espaços, segurança e bem-estar aos
usuários, ao mesmo tempo em
que busca despertar o papel
social do arquiteto em contribuir com a sociedade”, explicou
o coordenador do curso de
Arquitetura e Urbanismo do
Unifatea, José Ricardo Faria
Flores.
Além de Flores Faria, o
projeto é organizado pelos professores e arquitetos
Eduardo Venanzoni, Bárbara
Sparenberg e Juliano Nunes
Alves. “Essa ação promove
uma rica experiência de troca,
em que os estudantes levam à
comunidade civil os conhecimentos específicos de arquitetura e urbanismo, e retornam
à comunidade acadêmica com
o conhecimento adquirido em
suas atividades”, destacou o
coordenador.
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Lorena realiza novo processo licitatório
para aluguel de 33 boxes no Mercadão
Após redução de 50% no valor de mensalidade e isenção, expectativa é para negociação de 33 espaços
Foto: Francisco Assis

Jéssica Dias
Lorena

O Mercado Municipal de
Lorena prepara um novo
processo licitatório para o
aluguel de boxes. São 33
espaços disponíveis, com
valor de R$ 17,50 o metro
quadrado. A licitação faz
parte da campanha que
tenta impulsionar o centro
comercial, reinaugurado há
um ano.
Em entrevista ao programa
Atos no Rádio, o secretário
de Administração, Luiz Fernando Almeida contou que
o novo pregão está aberto a
comerciantes de toda região.
O processo está marcado
para o próximo dia 19. Na
próxima terça-feira, às 10h,
uma comissão do Mercadão
receberá os interessados nos
boxes disponíveis.
São 48 no total, mas hoje,
apenas 15 boxes são ocupados por pequenos negócios
como mercearias, restaurantes e hortifrúti. “Nós
recebemos reclamações e
reivindicações de alguns funcionários referente ao preço
do aluguel, pedindo alguns
meses de isenção. O prefeito
prontamente atendeu isso de
duas formas, uma, através
de um decreto reduzindo
o valor do metro quadrado
para R$ 17,50, dando a eles
um certo fôlego; e através de
um projeto de lei enviado à
Câmara garantindo três meses de isenção no aluguel”,
contou.
No período eleitoral de
campanha, o prefeito de
Lorena, Fabio Marcondes

A comerciante Neide Serafim, que espera pelo aumento no movimento com as novas ações para ampliar o número de negócios no Mercadão

(PSDB), assumiu o compromisso de reformar o Mercadão. Foram R$ 3,4 milhões
investidos no local.
As secretarias de Comunicação e Cultura dão auxílio
aos eventos do Mercadão
referente à realização semanal de eventos nos finais
de semana, para atrair a
população para o local. Após
muitas procuras, a Prefeitura vai disponibilizar os boxes
APOLO TUBULARS S/A
CNPJ nº 42.419.150/0001-84
NIRE nº 35 3 0033682-8

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Pela presente ficam os Senhores Acionistas da Companhia convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. Léo
de Affonseca Netto, nº 750, Jardim Novo Horizonte, São Paulo/SP, no dia 19 de julho de 2017 às
14:00 horas em primeira convocação e 14:30 horas em segunda convocação, a fim de deliberar e
votar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Recomposição do Conselho de Administração com a eleição
de novos membros; 2. Outros Assuntos de Interesse Geral. Lorena, 10 de julho de 2017. Alcides
Morales Filho - Vice Presidente do Conselho de Administração.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
Pela presente ficam os Senhores Acionistas da Companhia convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr.
Léo de Affonseca Netto, nº 750, Jardim Novo Horizonte, São Paulo/SP, no dia 19 de julho de 2017
às 13:00 horas em primeira convocação e 13:30 horas em segunda convocação, a fim de deliberar
e votar sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Examinar, discutir e
votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras,
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015; 2. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas
contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; 3. Deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e a distribuição de dividendos; 4.
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e
a distribuição de dividendos; e 5. Outros assuntos de interesse geral. 2 - Em Assembleia Geral
Extraordinária: 1. Ratificar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para
o exercício de 2016; e 2. Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da
administração para o exercício de 2017. 3. Outros assuntos de interesse Geral. Os documentos e
informações referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, encontram-se à disposição dos acionistas na sede
da Companhia. Os referidos documentos foram, ainda, respectivamente publicados nas edições do
dia 04 de junho de 2016 e do dia 23 de maio de 2017, no Jornal Atos de Lorena e do Diário Oficial
do Estado de São Paulo. Lorena, 10 de julho de 2017. Alcides Morales Filho - Vice Presidente do
Conselho de Administração.

para utilização de outros
produtos como ração de
animal, banco e papelarias.
Dona de um espaço no
Mercadão que vende cremes,
pimenta, ervas naturais,
mel, tudo feito com produtos naturais, Neide Serafim
começou com o negócio
em agosto de 2016. “Aqui
tá crescendo, não é que tá
no auge (sic), a partir de
agosto com estrutura nova,

o pessoal está conhecendo o
Mercado, achando bonito, só
que esta faltando abrir mais
bancas”, comentou Neide,
que pretende aumentar suas
vendas. Para isso ela planeja
comprar o boxe ao lado da
sua loja. “O movimento não
é muito, mas dá para o gasto. Hoje, uma outra menina
já trabalha comigo, porque
aumentou (o movimento),
e antes eu não trabalhava

período integral porque
sou professora do Estado,
dava aula à noite e vinha
nas horas de folga. Hoje já
estou aguardando a minha
aposentadoria”.
De acordo com o secretário, todos os recursos da
reforma foram próprios da
Prefeitura, sem nenhum tipo
de financiamento ou aditivo.
“A licitação será aberto para
todas as pessoas que que-

rem abrir comércio ou que já
tenha seu negócio informal.
Todos que já tem seu espaço
no Mercado Municipal tiveram a redução do valor do
aluguel e quem entrar (na
licitação) também pagará o
valor já em 50% reduzido e
terá três meses de isenção
do aluguel até conseguir
um certo lucro, para após
o terceiro mês começar a
pagar”, salientou Almeida.
Apesar das medidas para
auxiliar no crescimento
das vendas, nem todos os
comerciantes do Mercadão
estão satisfeitos. Com uma
lanchonete no Mercadão há
um ano e seis dias, Flavio
Jardim, o Carioca, falou das
dificuldades de se conseguir
um movimento no local. “O
cara passa aqui e não vê
nada, não estimula, não da
vontade do cara entrar. Agora com os boxes que vão vir
mais gente, mais hortifrúti,
loja de roupas, calçados,
loja 1,99. Antes, era só hortifrúti, mas agora o pessoal
está querendo outras coisas.
Então, eles liberaram entrarem com outros produtos”,
exaltou.
Além das reduções no
aluguel e na isenção aos
comerciantes, o Mercadão
aposta na presença de serviços como o PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador), Sebrae, Ministério do
Trabalho, Banco do Povo,
secretarias de Desenvolvimento Econômico e de
Engenharia, além de um
centro de atendimento do
AME (Ambulatório Médico
de Especialidade).

Operação da Polícia
Trio é preso por assaltar
Civil prende dois
restaurante no centro
traficantes em Cruzeiro de Pindamonhangaba
Dois jovens foram presos
em flagrante por tráfico de
drogas na última quinta-feira,
em Cruzeiro.
De acordo com a Polícia
Civil, uma investigação da
Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes)
apontou o funcionamento
de um ponto de tráfico de
drogas no Jardim América.
Ao chegar na rua Sebastião

Gonçalves Torres, os policiais
abordaram dois jovens, sendo
um maior e outro menor. Na
vistoria foram localizadas
diversas porções de maconha,
cocaína e crack.
O adolescente foi apreendido e o comparsa foi recolhido
à cadeia pública de Cruzeiro,
onde aguarda transferência
para algum presídio da região.

Três criminosos foram
presos após assaltarem um
restaurante na noite da última quarta-feira, no Centro
de Pindamonhangaba.
Segundo a Polícia, o trio
invadiu o estabelecimento
comercial, por volta das 23h,
utilizando facas para render
os funcionários e clientes.
Após roubarem o dinheiro

do caixa e pertences pessoais,
os assaltantes fugiram em uma
Kombi.
Durante patrulhamento
na região, policiais militares
encontraram o veículo estacionado ao lado de um terreno
baldio, onde o trio estava
escondido. Os criminosos foram presos e permanecem à
disposição da Justiça.

Procurado pela Justiça é preso em Cruzeiro
Um homem acusado de praticar assaltos na região central
de Cruzeiro foi preso na noite
da última quinta-feira, no Vila
Romana.
Durante uma ronda pelo
bairro, uma equipe da Polícia

Militar se deparou com o individuo em atitude suspeita.
Ao checar a documentação
do homem foi constatado que
ele era procurado pelo roubo
de um aparelho celular em
outubro do ano passado. Ele

também é suspeito de ter praticado outros roubos e furtos
no município.
O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais e na sequência foi
recolhido à cadeia pública.

