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DELEGACIA NOVA PARA PINDA  |  Na necessidade de melhorar os saldos negativos da geração de emprego na cidade, um investimento 
de significativo porte está sendo alvo dos olhos de quem passa pela rua Engenheiro Antônio Penido, a Rua Dois. Com a extensão de 17 mil 
m², o terreno que funcionou a empresa Café Solúvel vai se tornar um centro comercial, com lojas de grandes nomes, cinema e supermercado. 
A obra, que é uma iniciativa privada, já atingiu uma média de R$ 14 milhões com a construção e compra do local. Pág. 4
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Prédio em Cruzeiro, que deve receber lojas em área de 17 mil m²; marcas como Magazine Luiza e Mc Donald’s, serão âncoras do shopping

Cruzeiro pode inaugurar 
shopping no próximo ano
Com empreendimento particular, o terreno do antigo Café 
Solúvel vai comportar 70 lojas, supermercado e cinema

Guaratinguetá 
inicia o último 
lote de carnês 
do IPTU 2017

Andreah Martins
Cruzeiro

Da Redação 
Guaratinguetá

Na necessidade de me-
lhorar os saldos negativos 
da geração de emprego na 
cidade, um investimento de 
significativo porte está sen-
do alvo dos olhos de quem 
passa pela rua Engenheiro 
Antônio Penido, a Rua Dois. 

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da secretaria 
da Fazenda, disponibilizou 
o último lote de carnês do 
IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) 2017 para 
contribuintes que não fize-
ram a atualização cadastral.

 O pagamento poderá ser 
feito em seis parcelas, sendo 
a primeira com o vencimen-
to 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, arre-
cadação, emissão segunda 
via de tributos e taxas, po-
dem ser retirados no prédio 
da Prefeitura, no balcão 
atendimento Cadastro Imo-
biliário e Dívida Ativa, na rua 
Jaques Félix, nº 2, no bairro 
São Gonçalo.

O atendimento “Vapt-Vupt” 
é feito na avenida João Pes-
soa, 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 Prefeitu-
ra, pelo telefone (12) 3128 
2820.

Com a extensão de 17 mil 
m², o terreno que funcionou 
a empresa Café Solúvel vai se 
tornar um centro comercial, 
com lojas de grandes nomes, 
cinema e supermercado. A 
obra, que é uma iniciativa 
privada, já atingiu uma mé-
dia de R$ 14 milhões com 
a construção e compra do 
local.

Um dos envolvidos com o 
projeto, José Antônio Mar-
condes, contou que a empre-
sa Marcondes César Cons-
trutora, entrou em contato 
com interesse em realizar o 
projeto e explicou como será 
a distribuição da arquitetura. 
“Eles organizam as lojas e 
implantam o shopping. Ela 
já contatou com algumas 

redes, como Magazine Luiza 
e Mc Donald’s, que são lojas 
âncoras do shopping, para 
fazer instalação. O galpão 
ao fundo será um super-
mercado e o shopping tem 
espaço para 70 lojas, sendo 
quatro grandes lojas, quatro 
cinemas e 16 restaurantes”. 

Marcondes afirmou que a 
empresa ainda não entrou 

em fase de consulta no co-
mércio da cidade. Ressaltou 
ainda que haverá uma adap-
tação do valor do local, para 
instalações de equipamen-
tos, como escadas rolantes. 
“O custo da adaptação da 
obra dependerá do interesse 
das lojas. A prefeitura tem 
nos apoiado, por meio do 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico. Fizemos 
reuniões e ele tem criado 
possibilidades para o pesso-
al se implantar, facilitando a 
documentação”, comentou o 
empresário sobre a impor-
tância da obra para a gera-
ção de empregos na cidade.

A Prefeitura informou que 
não possui nenhum gasto 
público com o projeto, visto 
que é um empreendimento 
particular. 

O prazo para a conclusão 
da obra ainda não tem data 
definida, mas estima-se que, 
se o processo terminar até 
final de agosto, após seis 
meses o shopping entrará 
em funcionamento. 

Desenvolvimento Econô-
mico – Nos últimos dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos), Cruzeiro ainda possui 
saldos negativos quanto à 
geração de empregos. Desde 
o início do ano, somente no 
Comércio foram mais de 500 
demitidos, enquanto admiti-
dos foram apenas 347. Isso 
resulta em um índice - 5,1%. 
Em compensação, Cruzei-
ro tem apenas três saldos 
negativos das oito áreas 
registradas pelo cadastro, 
diferente dos índices do final 
do ano passado. Enquanto 
2016 fechou com -5,62%, 
até os últimos cinco meses 
computados, o número che-
ga a -0,6. 

(aqui vai entrar a parte do 
que a Prefeitura vai fazer so-
bre desenvolvimento econô-
mico e geração de emprego 
no segundo semestre que já 
vou mandar).

Foto: Arquivo Atos

Lorena projeta 
quatro mil 
turistas durante 
Romaria 550

Autoridades políticas e reli-
giosas da região participaram 
na última semana de uma reu-
nião, em Lorena, para definir 
os últimos detalhes do projeto 
turístico CRER (Caminho  Re-
ligioso da Estrada Real). Du-
rante o encontro também foi 
acertado o trajeto da “Romaria 
550”, que promete atrair cerca 
de quatro mil turistas para 
Lorena em outubro.

Guaratinguetá passará a 
contar com uma van de aten-
dimento à assistência social 
no próximo dia 10. Morado-
res carentes são beneficiados

Pág. 2

Guará ganha 
van para 
atendimento 
a carentes
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Lorena projeta receber 
mais de quatro mil turistas 
durante Romaria 550
Reunião discute detalhes do Caminho  Religioso da Estrada Real

O prefeito de Lorena, Fábio Marcondes, durante reunião que abordou o lançamento do Caminho  Religioso da Estrada Real, na última semana

Foto: Lucas Barbosa

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 320/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de alimentação para delegação do município de Lorena 
que participará do 61° Jogos Regionais- 2017.
CONTRATADA: FÁBIO SANTIAGO GONÇALVES - ME
CNPJ: 16.877.379/0001-52
VALOR TOTAL: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017 
PROC. Nº 161/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamento 
hospitalar para o Centro Especializado 
em Reabilitação – CER III, do município 
de Lorena
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS 
SANTOS DE ASSIS - ME
CNPJ: 07.731.777/0001-75
V E N C E D O R A  D O S  I T E N S : 
3,4,5,6,7,9,10,12,14,15.
VALOR TOTAL: R$ 58.836,84 (Cinquenta 
e oito mil oitocentos e trinta e seis reais e 
oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017.
CONTRATADA: POLIMÉDICA DO VALE 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 96.450820/0001-54
VENCEDORA DOS ITENS: 18,19.
VALOR TOTAL: R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2017 
PROC. Nº 150/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena
OBJETO: Registro de preços para 
aquisição de material de pintura para 
consertos e manutenção dos próprios 
públicos do Município
CONTRATADA: DARDOUR TINTAS 
COMERCIO E LTDA - ME
CNPJ: 10.679.547/0001-19
VENCEDORA DOS ITENS: 94,95,96,97, 
98,99,100,101.
VALOR TOTAL: R$ 69.300,00 (Sessenta 
e nove mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017.
CONTRATADA: JCB MATERIAIS LTDA 
ME
CNPJ:07.364.386/0001-60
VENCEDORA DOS ITENS: 9,10,43,44,47, 
48,58,59,68,69,72,73,80,81,106,107.
VALOR TOTAL: R$ 17.721,00 (Dezessete 
mil setecentos e vinte e um reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2017 PROC. Nº 196/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de 
peças e acessórios para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Lorena.
CONTRATADA: BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
CNPJ: 19.116.545/0001-96
VENCEDORA DOS ITENS: 4,6,7,10,31,33,42,46,48,67,68,69,70.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 PROC. Nº 201/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais para sinalização viária do município 
de Lorena, de acordo com as necessidades de cada evento.
CONTRATADA: GATTO E MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.344.912/0001-34
VENCEDORA DOS ITENS: 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138.
VALOR TOTAL: R$ 59.100,00 (Cinquenta e nove mil e cem reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 35/2017 
PROC. Nº 151/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena.
OBJETO: Aquisição de equipamentos de 
oftalmologia para Centro Especializado 
em Reabilitação tipo III do Município de 
Lorena.
NOTA DE EMPENHO N° 3439/2017
CONTRATADA: MAGNA MÉDICA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS
CNPJ: 05.922.811/0001-63
VENCEDORA DOS ITENS: 5,7,10
VALOR TOTAL: R$ 28.690,00 (Vinte e oito 
mil seiscentos e noventa reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3440/2017
CONTRATADA: LUIZ C. DE MELO 
SOUZA- LORENA EPP
CNPJ: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 9.
VALOR TOTAL: R$ 3.840,00 (Três mil e 
oitocentos e quarenta reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3441/2017
CONTRATADA: GIGANTE RECÉM 
NASCIDO LTDA - EPP
CNPJ: 62.413.869/0001-15
VENCEDORA DOS ITENS: 4.
VALOR TOTAL: R$ 9.078,78 (Nove mil 
e setenta e oito reais e setenta e oito 
centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3442/2017
CONTRATADA: CIRÚRGICA IZAMED 
LTDA
CNPJ: 12.967.916/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 1,6.
VALOR TOTAL: R$ 45.856,88 (Quarenta 
e cinco mil oitocentos e cinqüenta e seis 
reais e oitenta e oito centavos).
NOTA DE EMPENHO N° 3443/2017
CONTRATADA: AXIS TECNOLOGIA 
MÉDICA LTDA - ME
CNPJ: 24.905.567/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 8.
VALOR TOTAL: R$ 13.944,00 (Treze mil 
novecentos e quarenta e quatro reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3444/2017
CONTRATADA: W. M. JR. COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS
CNPJ: 18.558.644/0001-65
VENCEDORA DOS ITENS: 2,3.
VALOR TOTAL: R$ 18.731,65 (Dezoito mil 
setecentos e trinta e um reais e sessenta 
e cinco centavos).
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 39/17 
PROC. Nº 190/17

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Lorena.
OBJETO: Aquisição de equipamentos 
de otorrinolaringologia para Centro 
Especialização em
Reabilitação tipo III do Município de 
Lorena.
NOTA DE EMPENHO N° 3445/2017
CONTRATADA: LUIZ C. DE MELO 
SOUZA – LORENA - EPP
CNPJ: 05.043.905/0001-62
VENCEDORA DOS ITENS: 7.
VALOR TOTAL: R$ 970,00 (Novecentos 
e setenta reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3446/2017
CONTRATADA: CIRÚRGICA IZAMED 
LTDA
CNPJ: 12.967.916/0001-02
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 04, 05, 09, 
10, 11, 12, 13, 20, 65, 78, 87, 88, 93, 94, 
95, 104, 105 e 107.
VALOR TOTAL: R$ 14.858,00 (Quatorze 
mil oitocentos e cinqüenta e oito reais).
NOTA DE EMPENHO N° 3447/2017
CONTRATADA: VITASONS CENTRO DE 
APOIO AUDITIVO LTDA
CNPJ: 92.981.752/0001-07
VENCEDORA DOS ITENS: 1,3,4,5,8,9.
VALOR TOTAL:  R$  451 .144 ,02 
(Quatrocentos e cinqüenta e um mil, cento 
e quarenta e quatro reais e dois centavos).
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2017.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito RECONHECE E RATIFICA 
com base no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 
e a vista do parecer n° 3.868/2017 da 
Procuradoria Municipal, a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO referente ao Processo 
n° 320/2017, com fundamento no Art. 24, 
Inciso II da lei supra, para contratação da 
empresa FABIO SANTIAGO GONÇALVES 
-ME, CNPJ 16.877.379/0001-52, cujo 
objeto consiste na contratação de serviços 
de alimentação para a delegação do 
município de Lorena que participará do 
61° Jogos Regionais 2017.

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

Associação Quarentão Esporte Clube 
Edital de convocação  

Associação quarentão Esporte Clube 

Pelo presente ficam os senhores associados da Associação Quarentão Esporte 
Clube, CNPJ 06864.217 /0001-26 convocados para Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada no próximo dia 29.07. 2017, sábado, às 
13:00, em primeira convocação e às 13:30, em segunda convocação, na sede 
do clube, localizado a estrada Plínio Galvão César, 1750 Chácara Santana do 
Piauí, na cidade de Guaratinguetá/SP, CEP 12 512 350, para retificação, 
ratificação e regularização dos atos praticados pelas diretorias anteriores 
referente aos biênios: 

2006/2008 realizada em 26 de novembro de 2005  
2008/2010 realizada em 1º de dezembro de 2007 
2010/ 2012 realizada em 5 de dezembro de 2009 
2012 / 2014 realizada em 26 de novembro de 2011  
2014 /2016 realizada em 30 de novembro de 2013 
2016 /2018 realizada em 28 de novembro de 2015  

Guaratinguetá 13 de julho de 2017 

Fernando Reis Gonzales 

 

Lucas Barbosa
Lorena

Autoridades políticas e 
religiosas da região parti-
ciparam na última semana 
de uma reunião, em Lorena, 
para definir os últimos de-
talhes do projeto turístico 
CRER (Caminho  Religioso da 
Estrada Real). Durante o en-
contro também foi acertado 
o trajeto da “Romaria 550”, 
que promete atrair cerca 
de quatro mil turistas para 
Lorena em outubro.  

Realizada na Mitra Dio-
cesana, a reunião contou 
com a presença do prefeito, 
Fábio Marcondes (PSDB), da 
vice-prefeita Marietta Barte-
lega (PMDB), do secretário 
de Cultura, Roberto Bastos, 
o Totô e do conselheiro do 
CRER, Eberhard Hans. Re-
presentando a igreja católica, 
marcaram  presença o bispo 
diocesano dom João Inácio 

Muller, o pároco vigário 
geral da diocese, monsenhor 
Seviliano da Silva  e o pároco 
da Matriz Nossa Senhora 
da Piedade, Padre Rodrigo 
Fernando. 

Na ocasião foi ressaltado 
que o CRER impulsionará o 
fortalecimento do turismo 
religioso no eixo São Paulo - 
Minas Gerais. O novo roteiro 
de peregrinação, que ligará 
Caeté (MG) a Aparecida, pas-
sará no estado somente por 
Canas, Cachoeira Paulista, 
Cruzeiro, Lorena e Guara-
tinguetá. 

A ideia de criar o roteiro foi 
motivada por um estudo da 
FIPE (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas) que 
mostrou que cerca de oito mi-
lhões das viagens domésticas 
no Brasil são motivadas pela 
fé. O levantamento também 
apontou que praticamente 
as metades dos brasileiros 
que visitam Aparecida veem 

de cidades mineiras.
O roteiro do CRER, que 

aproveita a estrutura da 
Estrada Real, que conta com 
mais de 1.600 quilômetros 
de extensão, será lançado em 
setembro junto da “Romaria 
550”, que homenageia os 
trezentos anos do encontro 
da imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e os 250 do San-
tuário de Nossa Senhora da 
Piedade, padroeira de Minas 
Gerais. 

O bispo, dom João Inácio 
Muller, destacou a ligação 
de Lorena com a história 
do Santuário de Nossa Se-
nhora da Piedade. “Muitas 
pessoas não sabem, mas 
historiadores destacam que 
as primeiras alusões à Nossa 
Senhora da Piedade, também 
padroeira de Lorena, surgi-
ram aqui, na região do Porto 
de Guaypacaré. Temos que 
incentivar, cada vez, mais, 
essa divulgação e dissemina-

ção da rica cultura religiosa 
que possuímos, e o CRER será 
um importante instrumento 
pra isso”. 

Totô explicou que a ‘Roma-
ria 550’, que sairá de Minas 
Gerais, contará com quatro 
modalidades sendo, cami-
nhantes, ciclistas, motoristas 
e cavaleiros. “Já que nossa 
cidade é conhecida nacional-
mente pelo grande número 
de bicicletas, acolheremos os 
ciclistas no CSU (Centro So-
cial Urbano) no dia 8. Nossa 
expectativa é que, juntando 
todas as modalidades, cerca 
de quatro mil turistas passem 
por Lorena, antes de irem 
para Aparecida”.

O secretário destacou ain-
da que o CRER anualmente 
criará um fluxo de turistas 
no munícipio, que tentará 
ser atraído para conhecer os 
principais  pontos turísticos, 
culturais e comerciais da 
cidade.
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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 cor-
rida, 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
Contra ta-se far -
macêutico (a) para 
Guaratinguetá. Con-
tato novaopcaod@
gmail.com
Montador de moveis 
em geral. Tratar com 
Rafael. Telefone: 
99130-5888
Frete, mudanças e 
carretos em geral, 
expressinho mineiro, 
em toda região e ca-
pital. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Limpa-se terrenos, 
chácara,  p lanta, 
grama e vende 6 
alqueires com casa, 
na estrada Guará  
e Cunha Telefone: 
99612-4314
Pedreiro, obras, ges-
so, pintura, elétrica, 
telhado, hidráulica, 
serviços gerais. Te-
lefone: 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. Telefone: 
3133-2141
Manicure e pedicure 
a domicilio. Telefo-
ne: 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 telefone: 
99783-1190
Vendo confecção de 
uniformes em Lo-
rena, grande, com 
cartela de clientes.  
Valor 70.000.00. Tel: 
99767-9261
Vendo Padaria do 
Portal, estudo pro-
postas, ent + dividas. 
Telefone: 99778-
3377 ou 99103-1473

Vendo Corsa Clas-
sic, 2006, preto ou 
troco por carro de 
menor valor. Telefo-
ne: 99637-3405
Vendo Fox, 1.0, ver-
melho, 2 portas, ar 
condicionado, 2006, 
Valor R$ 14.500,00. 
Telefone: 3126-1576 
ou 99759-4556. Fa-
lar com Ney
Vendo fusca, ano 
1983 .  Va lo r  R$ 
4.500,00. Telefone: 
99756-4241
Vendo ou troco gol 
bola, ano 1996, 1.0 
plus. Telefone: 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
Ve n d o  Ya m a h a 
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  T r i c i c l o 
VW1600, em bom 
estado, pneu novo, 
documento ok. Fa-
lar com Fábio fone: 
9 9 2 0 7 - 6 5 4 9  o u 
99719-9161
VENDO Pálio 1.3 
ano 2004 – 4 pts 
– Flex – preto. Tr. 
F: (12) 99127-0022 
- Pinda
VENDO Parati CL 
1.8 MI ano 97 -2 
p ts  –  prata .  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
VENDO Siena 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 b i 
STD ano 97 – R$ 
10.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Fiat Punto 
a1.4 ano 2010. R$ 
24.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Palio Fire 
ano 2008 – 4 pts. R$ 
15.500,00, Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2012 – R$ 
37.500,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO I 30 Hyn-
dai ano 2010 – R$ 
34.500,00. 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 Renaul t 
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 F io r i no 
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 automát ico 
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
VENDO Volvo 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 – dou-
rado – 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 Spacecross  
ano 2012 – com-
pleta – flex – bran-
co – 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 -
bi 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 

Aluga-se casas com 
2 quartos,  sala, 
cozinha. Valor R$ 
700,00. Telefone: 
3126-2791
Alugo casa nova no 
bairro São Dimas, 
com 1 quarto, sala, 
cozinha, banhei-
ro, garagem. R$ 
550,00. Tratar no 
telefone: 3125-3748
Alugo Chácara com 
piscina, campo fute-
bol, grama, cozinha 
completa, Telefone: 
3125-3526
Aluga-se casa, 2 
quartos, sala, co-
zinha, banheiro, 
edícula, garagem. 
Telefone: 3132-7105 
ou 3132-7106
Aluga-se ótimo pon-
to comercial na rua 
São Francisco em 
Guaratinguetá. Valor 
4.000,00. Telefone: 
99748-8343
Apartamento em Lo-
rena, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, va-
lor 15.000,00. Tele-
fone: 99703-3852 ou 
3133-5688
ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  c a s a  – 
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 
incluso. 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 – Ara-
retama. Tr.F: 99600-
3200 – Pinda
ALUGO Apto – ca-
pacidade 5 pessoas 
– Prox. Ao Aqua-
rio/Ubatuba. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
ALUGO Kitnet – 
Quadra Coberta – 
ao lado da padaria 
Panedoro. Ter.F: 
3522-4088/98214-
5463 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
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 – Cris-
pim – Edif. Pedra 
Bonita. R$ 115 mil 
– aceita financia-
mento, Tr.F: 99181-
2249 – Pinda
VENDO 2 Terrenos 
– Res. Mantiqueira/
Pinda – c/250m2 – 
R$ 90 mil cada. Tr.F: 

Aluga-se loja na ga-
leria Pasin. Falar 
com Priscila. Telefo-
ne: 9965-5782
Revendedoras de 
para e semijoias, 
meu visual. Conta-
to, apenas whats: 
99608-9921
Procuro pessoas 
para formar parce-
ria na revenda de 
meus produtos. Lu-
cro certo. Telefone: 
98141-1146 ou 11-
996557-0163
Vende-se casa lo-
térica, blindada e 
licitada, em Apareci-
da. 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 
c o n s u l t o r e s  n a 
região. Telefone: 
98271-2203
Preciso de diarista 
acima de 30 anos 
para trabalhar na 
vila Municipal 2, com 
serviços Gerais. 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-
macêu t i ca  pa ra 
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. Tele-
fone: 3105-7859 ou 
99764-8630
Transporte escola, 
reserve sua vaga. 
Telefones: 3125-
7302 ou 98191-
9982 ou 98111-3245 
ou 99198-2220
Eletricista residen-
c ia l ,  i ns ta lação 
completa e reparos, 
mais de 28 anos de 
experiência. Falar 
com Jairo, telefo-
ne: 3122-3448 ou 
98108-2492
Fazemos serviço de 
pedreiro, colocação 
de azulejos, refor-
mas em geral. Te-
lefone: 98139-6121
Fretes pequenos, 
pick up corsa, bom 
preços. Telefone: 
9 9 1 8 3 - 6 3 7 6  o u 
3013-9238
Faço poços semi ar-
tesiano 3152-5657 
ou 98142-1035
Elierte carros todos 
os dias inclusive do-
mingo e feriado a 
partir de 30,00. Te-
lefone: 99235-7261 
ou 3133-3173
Transporte univer-
sitário Guaratingue-
tá x Taubaté. Fa-
lar com Anderson  
98820-6842

Ciclopark,  ret i ra 
sua bike, conserta 
e entrega. Telefo-
ne: 3122-5524 ou 
99758-1180
Vende-se máquina 
de fazer chinelos 
e personalização. 
Interessados ligar 
9 9 7 3 9 - 0 9 0 3  o u 
99603-3733
Vendo ponto de loja 
em Aparecida, pró-
ximo 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 - Cen-
tro - Guaratinguetá. 
Telefone: 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 eletrodomés-
ticos e outros produ-
tos de casa, envio 
foto pelo whats. Te-
lefone: 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, ótimo 
estado ou troco por 
algo do meu interes-
se. Telefone: 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  f r ia  p re 
moldada. Telefone:  
99777-6288
Alugo cama elástica 
e piscina de boli-
nhas, os melhores 
pacotes para festas. 
Telefone: 98163-
8421
Compro sucata do 
seu quintal. Telefo-
ne: 3125-2979
Vendo carrinho de 
churrasquinho, R$ 
450,00. Telefone:  
98100-0053
VENDO Fi lhotes 
Poodle Toy. Tr.F: 
99626-0157 - Pinda
VENDO 15 vigas 
para lage de forro 
tam. 3 x 0,50cm. Tr. 
F: 3645-2553 – Pin-
da
VENDO Porta de 
a l u m í n i o  n o v a 
80x210 – lado es-
querdo. Tr.F: 99156-
5929/99252-5612 
– Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango. Tr.F: 
99602-5190/ 99237-
9790 – Pinda
VENDO Pedra de 
Rio. Tr.F: 99103-
5458 – Pinda
VENDO Portão de 
madeira 2,18 x 2,60 
– bom estado – Tr.F: 
99100-2468 - Pinda
VENDO Porta de 
ferro – 2,00 x 2,10 – 
perfeito estado – c/
vidro. Tr.F: 99100-
2468 – Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
bordar – bom estado 
. Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO moto elétri-
ca infantil – homem 
aranha – semi-nova. 
Tr. F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Aparelho  
Smartphone Sam-
sung Galaxy Win 2 
Duos SM-G360B. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda

99163-7101 – Pinda
VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia Itaguá – 
R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. 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 TROCO 
Casa c/ terreno 5x25 
– Vila Rica – c/2dor-
ms., banh.,copa/
coz., sala, garagem 
p/2 carros. Tr.F: 
99186-6523 – Pinda
VENDO Ter reno 
c/250m2 – Arareta-
ma – murado – doc.
ok, boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 
Pinda
VENDO Casa  – 
recém 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., ga-
ragem p/2 carros 
– 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.,banh., 
Casa 2 c/1 dorm., 
sl, coz.,banh. Tr.F: 
99799-5002/99259-
4141 – Pinda
VENDO Terreno – 

Mandu – 1.000m2 
– local alto – plano – 
frente p/serra. Tr.F: 
99708-2470/98161-
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 – Pinda
VENDO Sítio – Pi-
nhão do Borba – 
casa c /2dorms. , 
sala, coz., 3 banhei-
ros, horta,  pomar 
formado, churrasq., 
água demina – 2 
poços artesianos, 
campo de futebol, 
ribeirão, etc., área 
12.200m2.  Tr.F : 
98134-6101/98197-
5270 – Pinda
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.800m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/500m2 
– escrit.ok, aceito 
carro/camionete/ca-
minhão como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99792-7094 – Pinda
VENDO Casa – Ma-
ricá – 5 cômodos, td 
em lage, semi-no-
va, terreno c/escri-
tura. Tr.F: 99175-
2418/99199-1773 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
– c/processo de uso-
capião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
VENDO Terreno 
quitado – c/250m2 
– Portal dos Euca-
liptos. Tr.F: 99168-
9546 – Pinda
VENDO terreno – 
Cesar Park. Tr.F: 
99168-9546 – Pinda
Casa no São Dimas, 
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, gara-
gem, quintal. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99139-5704
Vendo apartamen-
to no Vilage, novo, 
2 quartos, sala 2 
ambientes, cozinha, 
banheiro, varanda 
com churrasqueira. 
R$ 200.00,00. Te-
lefone: 2103-2599 
ou 99201-2826 ou 
99614-2077
Vendo casa no Jar-
dim Esperança, com 
3 dormitórios suí-
te, sala, cozinha, 2 
banheiros, quintal, 
ducha, churrasquei-
ra, R$ 180.000,00. 
Telefone: 2103-2599
Vendo ou  t roco 
chácara na Colônia, 

com casa boa, asfal-
to.Telefone: 99103-
0850.
VENDO casa – no-
víssima – Andrada 
–c/2qtos c/ste, sala, 
cozinha, a/serv., ga-
ragem p/2 carros – 
doc. Ok (a vista ou fi-
nanciada). Tr. F: (11) 
97424-6954 Leusval 
– (11) 99735-7713 
Eduardo  –  (12 ) 
3648-5831 Francis-
co (12) 99211-4848 
Simone – Pinda
VENDO casa – prox. 
Vale das Acácias 
– Moreira César –c/
2dorms.,lage e piso. 
Tr.F: 99108-3727 
– Pinda
V E N D O  A p t o  – 
CDHU c/escritura 
- Azeredo – 1º andar 
– c/2dorms.. Tr.F: 
99108-3727 – Pinda
VENDO casa – Bela 
Vista – de R$ 220 
mil por R$ 170 mil 
a vista – 72m2 de 
construção. Tr.F: 
99745-2956/3527-
3857 – Pinda
VENDO Celta ano 
2007/2008 Life 1.0 
– prata – GNV Flex – 
básico – 2 pts. Abai-
xo tabela. Falicito 
pagamento cartão. 
Tr.F: 99720-4895 – 
Pinda
VENDO Apto Uba-
tuba/Praia Itaguá 
- R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte de 
pagamento. Tr. F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO ou TRO-
CO casa c/3dorms., 
s/1 ste com sacada 
,banh.social, lavan-
deria e escritório, 
(na parte de cima), 
por apartamento de 
menor valor. O valor 
da casa é 250 mil. 
Tr. direto c/proprie-
tário F: 99205-7171 
whatz - Pinda 
ALUGO Apto –  Uba-
tuba/Itagua  - c/2 
dorms., sala, coz., 
banh. á/serv. Tr.F:  
99731-8448 – Pin-
da ALUGO Kitnet – 
Pque S.Domingos - 
c/agua e luz incluso.
Tr. F: 99637-3371 
– Pinda
ALUGO Casa  – 
Pque S.Domingos 
– c/3dorms., gara-
gem p/3carros. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO Casa – Alto 
do Tabaú – c/3dor-
ms.,s/1 suite, gara-
gem p/1 carro. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
A L U G O  A p t o  – 
U b a t u b a / Te n ó -
r io – 200mts da 
praia. Tr.F: 3642-
3302/99119-3754 
– Pinda
ALUGO KITNET – 
centro/Pinda – p/
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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.

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ nº 42.419.150/0001-84

NIRE nº 35 3 0033682-8
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.

Governo do Estado entrega delegacia à 
Pindamonhangaba, que espera reforço
Prédio conta com investimento Estadual de R$ 6 milhões; Sindicato dos Delegados crítica baixo efetivo

Da Redação
Pindamonhangaba

Com um investimento 
estadual de R$ 6 milhões, o 
governador Geraldo Alckmin 
(PSDB) entregou, na última 
segunda-feira, o novo prédio 
que abrigará o 2° Distrito 
Policial de Pindamonhanga-
ba, em Moreira César. Após 
a inauguração, o Sindicato 
dos Delegados de Polícia de 
São Paulo criticou a falta de 
efetivo de policiais civis e 
delegados na região.

O espaço, que teve o ter-
reno cedido pelo Município, 
conta com mais de dois mil 
metros quadrados, 63 salas 
e um centro de treinamento 
de tiros. 

Durante a cerimônia, que 
contou ainda com o prefeito 
Isael Domingues (PR), vere-
adores e os delegados José 
Antônio de Paiva Gonçalves 
(Seccional de Taubaté) e 
Vicente Lagioto do 1º DP 
de Pinda. 

Alckmin destacou que a 
nova delegacia é conside-
rada como uma das mais 
modernas do estado. Ele res-
saltou também que recen-
temente o Vale do Paraíba 
teve reforço em seu efetivo 
policial, já que 12 delega-
dos foram nomeados e que 
a partir de setembro cerca 
de quinhentos policiais co-
meçarão a atuar na região.

A cidade recebeu novos 
oficiais do último concurso, 
com quatro delegados de 
polícia, quatro escrivães e 
um investigador.

A fala do governador foi 

uma resposta às críticas 
feitas recentemente pelo 
Sindicato dos Delegados 
de Polícia de São Paulo. De 

O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, fala durante entrega de delegacia em Moreira César; governador Geraldo Alckmin (à direira) promete reforço para Polícia Civil

Foto: Divulgação

acordo com a categoria, o 
déficit de investigadores 
e delegados é de 15% na 
região. Já o de escrivães é 

ainda maior, chegando a 
21%. 

De acordo com a Polícia 
Civil, inicialmente a equipe 

do 2° Distrito Policial será 
formada por: um delegado, 
dois escrivães, dois inves-
tigadores e um agente po-

licial. A expectativa é que 
outros nove agentes sejam 
contratados até o fim do 
ano.

Alexandre Dias recuperou veículo inutilizado nos últimos anos e 
colocará nas ruas os atendimentos por meio do Cras, Creas e CadÚnico

Assistência Social de Guará ganha van 
para atendimento a moradores carentes

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Guaratinguetá passará 
a contar com uma van de 
atendimento à assistência 
social no próximo dia 10. 
O veículo, que estava sem 
utilização nos últimos anos, 
foi recuperado pela secre-

taria responsável e foi en-
tregue na última sexta-feira. 
Alexandre Dias, secretário 
de Assistência Social, quer 
levar atendimento à popu-
lação carente e a bairros 
distantes da cidade.

A van estava em um esta-
cionamento da Prefeitura, 
junto de outros 80 veículos 
que não tem condições de 
operar. Alexandre Dias viu 
o veículo e decidiu investir. 
Se fosse vendida, na época, 
o valor pela sucata seria de 
aproximadamente R$ 5 mil. 
Com recursos do munícipio, 
a secretaria de Assistência 
Social investiu R$ 7,8 mi 
para colocar a van em cir-

culação.
“Os serviços do Cras (Cen-

tro de Referência da Assis-
tência Social), Creas (Centro 
de Referência Especializa-
do) e CadÚnico (Cadastro 
Único) serão unificados e 
vão aos bairros mais distan-
tes. Eles (serviços) chegarão 
a população mais carente, 
ao público que muitas ve-
zes não tem condições de 
se locomover para receber 
atendimento”, contou Ale-
xandre Dias, em entrevista.

Para a primeira semana 
de atendimentos, a secreta-
ria já divulgou quais bairros 
serão visitados pela assis-
tência móvel. No próximo 

dia, o veículo ficará no João 
Daniel, no dia seguinte será 
a vez do Engenho d’Água 
receber os atendimentos. 
Nos dias 12, 13 e 14 a van 
ficará no Cordeiro, Lemos 
e Fazendinha, respectiva-
mente.

O itinerário será divulga-
do sempre com uma semana 
de antecedência, às quartas-
-feiras. “O atendimento será, 
a princípio, de seis horas 
por dia. Mas, em dias especí-
ficos de alta demanda, serão 
trabalhadas oito horas por 
dia. Normalmente será das 
10 às 16h e em bairros de 
grandes atendimentos das 
9h às 18h”, explicou dias.


