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Câmara de Pinda atende Isael e autoriza 
crédito adicional de quase R$ 1 milhão
Principal recurso é destinado ao Fundo de Assistência; Apae e Araretama também recebem reforço

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

A Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou um pa-
cote de projetos do Exe-
cutivo que garantiram a 
abertura de R$ 993 mil 
em créditos adicionais que 
serão destinados a diver-
sos setores municipais. Os 
dois principais valores, que 
representam mais de 80% 
do recurso total, serão em-
pregados nas áreas de Ha-
bitação e Assistência Social.

De acordo com o site 
oficial do Governo Fede-
ral, créditos adicionais são 
definidos como uma suple-
mentação orçamentária que 
busca atender despesas não 
computadas ou insuficiente-
mente estabelecidas na LOA 
(Lei Orçamentária Anual).

Na última segunda-feira, 
o primeiro pedido do pre-
feito Isael Domingues (PR) 
atendido foi à abertura do 
crédito de R$ 130 mil para 
a secretaria de Educação e 
Cultura. Segundo o projeto, 
o recurso será destinado 
para um convênio com a 

Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) 
que ampliará o número de 
vagas de alunos de 4 e 5 

anos atendidos pela unida-
de de Pindamonhangaba.

Já a segunda suplementa-
ção autorizada pelos vere-

adores foi a de R$ 49 mil, 
para que sejam concluídas 
as obras de modernização 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Arareta-
ma.

Na sequência, foi aberto 
o crédito de R$ 242 mil 
para a secretaria de Ha-
bitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária. 
A verba é necessária para 
o cumprimento do convênio 
firmado com o Governo Fe-
deral, através do ministério 
das Cidades, para o custeio 
do desenvolvimento de 
projetos sociais que serão 
oferecidos aos moradores 
do residencial “Bem Viver”. 
Inaugurado no fim de feve-
reiro, o empreendimento 
abriga 1.536 famílias de 
baixa renda no Araretama.

O último projeto a ter 
aval legislativo foi o de 
valor mais alto, chegando 
a R$ 572 mil. O montante, 
encaminhado ao FMAS 
(Fundo Municipal de As-
sistência Social), será obri-
gatoriamente investido 
no programa de Proteção 
Social Básica. Segundo o 
documento, a verba deverá 
ser utilizada na manutenção 
da folha de pagamento e 
demais despesas referentes 
ao exercício de 2018.

Vereadores de Pinda, que aprovaram quatro projetos do Executivo autorizando a abertura de créditos especiais para o atendimento à população

Prefeitura de Potim estuda 
reabertura de “Ponte Velha”

Rafael Rodrigues
Aparecida

A Prefeitura de Potim rece-
beu autorização para realiza-
ção do estudo da viabilidade 
de liberação da Ponte Adhe-
mar de Barros, conhecida 
como Ponte Velha. O local, 
interditado desde 1999, virou 
rota de fuga para criminosos. 
O investimento para a recupe-
ração do local é de R$ 66.5 mil.

O pedido foi feito pela pre-
feita Erica Soler (PR), que re-
cebeu o documento através do 
deputado estadual Caio França 
(PSB), com o apoio do vereador 
Luís Eduardo Andrini (PMN).

Há anos, a Ponte Velha era 
o principal acesso entre Apa-
recida e Potim. A via foi inter-
ditada em 1999, na gestão 
do ex-prefeito João Benedito 
Angelieri, o João Cascão (PSB). 
Ele acreditava que a ponte 
teria indícios de queda e a ad-
ministração na época decidiu 
pela interdição. A passagem 
chegou a ser liberada somen-
te para veículos de passeios, 
mas logo depois foi fechada 
definitivamente.

Segundo a Prefeitura, hoje 
a ponte serve de passagem 
somente para pedestres e 
ciclistas, mas os motociclistas 
utilizam a via, porém de forma 
equivocada. O local dificulta 
ainda o trabalho da Policia Mi-
litar, já que por muitas vezes 
os bandidos fogem pela via.

Sem um laudo concreto 
sobre o estado da ponte, a 
administração solicitou um 
estudo para saber da viabilida-
de de liberação. Se liberada, a 
ponte receberá uma reforma 
superficial com pintura e ilu-

minação. Caso o parecer seja 
contrário, a administração vai 
estudar outra possibilidade 
para investir no local a fim de 
acabar com o consumo de dro-
gas e que a via continue sendo 
rota de fuga para bandidos.

O recurso para o estu-
do de viabilização é de R$ 
66.590,52, com contrapartida 
da Prefeitura de R$ 7,2 mil. Na 
próxima semana o município 
receberá a secretária de De-
senvolvimento Econômico do 
Estado de São Paulo para dar 
o início à avaliação.

A ponte Adhemar de Barros, a Ponte Velha, interditada desde 1999
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Atos e Fatos
“A verdade emerge mais 
facilmente do erro do 
que da confusão”.

Márcio Meirelles Bernard Shaw

Crianças começam a usar 
tablets recuperados em Guará
Prefeitura consegue reutilizar cerca de 500 aparelhos no ensino da 
educação infantil; material ficou cinco anos “esquecidos” em depósito

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A secretaria de Educação 
de Guaratinguetá informou 
que os tablets encontrados 
abandonados em diversas 
escolas municipais, em 
janeiro, proveniente da 
gestão de Francisco Car-
los, foram recuperados. O 
material já começou a ser 
utilizado pelas crianças da 
rede pública.

Um total de quinhentos 
aparelhos foram entregues 
nas escolas da cidade, e se-
rão utilizados no ensino da 
educação infantil. O objeti-
vo é otimizar e aprimorar o 
aprendizado.

Não são todas as escolas 
municipais de Guaratingue-
tá que possuem um labo-

ratório, mas a secretária da 
Educação, Elisabeth Sampaio, 
garantiu que cada unidade 
receberá uma quantia de 
tablets. “Cada escola terá em 
torno de 25 a 30 (tablets). As 
escolas de tempo integral, 
beneficiadas com laborató-
rio, estão com um número 
maior, em torno de 65 a 70”, 
explicou.

As escolas de tempo inte-
gral são Doutor Guilherme, 
Carmelita e Elvira Giannico.

Já a escola Maria Júlia, 
inaugurada em março, não 
recebeu os tablets pois já é 
equipada com uma sala com 
equipamentos da Google. A 
distribuição foi feita para a 
educação infantil, pois, por 
serem tablets de seis anos 
atrás, com um sistema ope-
racional mais lento, pode 

ser usado para crianças que 
estão tendo os primeiros 
contatos com a tecnologia.

Os cem aparelhos e com-
putadores que não foram 
recuperados estão ainda em 
processo de avaliação para 
reaproveitamento. A previsão 
é que, futuramente, mais ta-
blets e computadores possam 
ser implantados para alunos 
do ensino fundamental.

Benefícios – Elisabeth acre-
dita que com a novidade tec-
nológica, as aulas se tornarão 
mais motivacionais para os 
alunos. “O jovem já domina 
isso, todo mundo tem um 
celular, tablet, notebook em 
casa. A gente quer fazer essas 
aulas mais dinâmicas, no qual 
as pesquisas sejam dadas 
pelos professores e o próprio 
aluno busque ali mesmo na 

sala de aula”, afirmou.
Descobertos – Foram en-

contrados 620 tablets, 130 
monitores e outros 150 
CPU’s em diversas escolas. 
Os tablets teriam sido com-
prados há quatro anos e não 
foram distribuídos.

Somente na escola Bro-
ca Meirelles, no Campo do 
Galvão, foram descobertos 
cem tablets. A secretária de 
Educação lembrou que como 
não foi feita a devida transi-
ção de governo entre 2016 e 
2017 na troca de gestão do 
ex-prefeito Francisco Carlos 
(PSDB) para o atual prefeito 
Marcus Soliva (PSB), foi 
aberta uma sindicância para 
saber os valores gastos com a 
aquisição dos equipamentos 
e o ano em que eles foram 
comprados.

Foto: Juliana Aguilera

Alunos da rede pública de ensino infantil de Guará recebem tablets abandonados; todas as escolas municipais receberão o equipamento

PETRÓLEO, DÓLAR 
E CANDIDATOS

O transtorno causado pelo 
movimento dos caminhonei-
ros mostra o quanto somos 
ridiculamente governados.

O sistema de preços insti-
tucionalizado pela Petrobras 
mostra o quanto o país per-
deu, no passado, pela interfe-
rência do governo.

Enfim, a Petrobrás é uma 
empresa pública e como tal 
deve obrigações aos seus 
acionistas e não a um governo 
em crise.

Por outro lado, a desmisti-
ficação de que somos autossu-
ficientes em petróleo.

Pela política desastra-
da dos governos anteriores, 
quanto a interferência direta 
na direção da empresa, não 
permitiu que outras empresas 
entrassem no refino do petró-
leo. O mercado está aberto.

Com isso, a ausência de 
concorrentes na produção de 
gasolina no Brasil diante da 
ingerência direta do governo 
nos destinos da empresa.

O resultado: concorrên-
cia com governo assusta o 
investidor; um mercado com 
pouca concorrência, que, se 
por um lado, dá controle mais 
estratégico ao governo, por 

outro, expõe consumidores 
aos riscos da baixa qualidade 
e preços altos.

Outro fato auspicioso é 
que a Petrobrás, com a sua 
nova política de preços, mos-
trou o valor mais incidente 
sobre o preço da gasolina: 
imposto.

Por último, como é difícil 
o país se modernizar com esta 
carga tributária e um déficit 
público gigantesco.

A sociedade agora enten-
deu porque somos um país 
atrasado!

Se não ocorresse a crise 
dos combustíveis, com um 
dólar em alta (causa externa), 
taxa de juros descendente e 
inflação abaixo da meta, a 
sensação de o país está a mil 
maravilhas.

O interessante é que a 
imprensa, principalmente o 
governo, se vangloriam dos 
fundamentos fortes da econo-
mia e não se referem ao nível 
brutal do desemprego.

Aliás - não é deste governo 
-, parece que a economia do 
país se reduz ao dólar, a taxa 
de inflação e a taxa de juros 
e ao crescimento lento, mas 

persistente, da economia.
A valorização do dólar 

aumenta o valor de nossas 
reservas, a diminuição da taxa 
Selic diminui o montante de 
juro que o governo paga ao 
sistema financeiro para finan-
ciar o seu rombo e a inflação 
baixa contribuindo para a que-
da da taxa Selic. É o melhor 
dos mundos para o governo. 
E o desemprego? Um detalhe.

Quanto os pretensos can-
didatos à eleição presidencial 
a certeza de que todos são 
incompetentes, incipientes, 
para solucionar os problemas 
do país que necessita de um 
congresso moderno, ativo e 
não um esconderijo para a 
imunidade parlamentar.

O MDB, no meio da crise 
dos caminhoneiros, lança 
o ex-ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, como seu 
candidato ao pleito presiden-
cial. Elaborou um programa 
de governo que é tudo que o 
país precisa, mas longe de ser 
implantado.

Por outro lado, a sociedade 
abraça a causa da austerida-
de quando necessitamos de 
um diálogo amplo, maduro, 
inteligente, para os graves 
problemas do país.

O país é vítima de suas 

próprias armadilhas políticas, 
institucionais e a sociedade 
paga por esta falta de visão de 
mundo, de um mundo interli-
gado, moderno, ágil, de uma 
classe política esclarecida, 
instruída.

Como desarmar este Con-
gresso formado por grupos 
oligárquicos, corporativistas, 
associativos, um sistema po-
lítico frágil, uma Constituição 
ultrapassada e remendada.

Diante da fragilidade dos 
supostos candidatos e de seu 
histórico político a incerteza 
e a insegurança diante do 
avanço da modernidade da 
economia brasileira, dos pro-
blemas causados pelo déficit 
púbico, o desmantelamento 
da segurança pública, o ema-
ranhado tributário e a péssima 
qualidade dos serviços públi-
cos aliado ao desvirtuamento 
das funções do poder judici-
ário e o restabelecimento dos 
princípios republicanos.

Uma coisa é certa: os can-
didatos podem não ser os 
mais indicados, mas, de uma 
coisa a sociedade não pode 
esquecer: hoje conhecemos 
as dificuldades do país.

" ...de uma coisa a sociedade 
não pode esquecer: hoje

conhecemos as dificuldades do país"

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02/2018 CONTRATO Nº 34/2017 DISPENSA Nº 157/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena. CONTRATADO: INSTITUTO SANTA 
TERESA. CNPJ: 51.778.645/0001-90. OBJETO: Cláusula Primeira: Fica alterada a Cláusula 
Segunda do Termo Aditivo nº. 01, desconsiderando o valor global do Termo, visto que não 
há acréscimo, mas apenas prorrogação do prazo contratual. Desta forma a Cláusula passa 
a ter a seguinte redação: “Cláusula Segunda: O valor unitário das diárias passa a ser de 
R$ 1.000,00 (um mil reais). DATA DA ASSINATURA: 27/04/2018.

PREFEITURA DE LORENA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/17 – PROCESSO N° 266/17

NOTA DE CONCLUSÃO DO PARECER Nº 1.007/17.

Objeto: Registro de preços para aquisição de fralda geriátrica para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde.
Empresa: CARVALHO & VILLELA LTDA – ME
CNPJ 69.298.404/0001-00
O Município de Lorena-SP torna público a aplicação da sanção de impedimento de licitar 
e contratar com o Município, pelo prazo de 06 (seis) meses, com fundamento no art. 7º 
da Lei nº. 10.520/02 Cláusula nº. 13.1, “b” e “g”, em razão de ter apresentado declaração 
de capacidade técnico-operacional no referido Pregão Presencial, com conteúdo 
ideologicamente falso. A empresa deve ser intimada da decisão para apresentação de 
recurso, com menção expressa ao prazo para recorrer: 05 (cinco) dias úteis (art. 109,I, “e” 
e “f” da Lei nº. 8.666/93), Salomão David Nacur S. Azevedo OAB/SP 306.541 e Lucca Ferri 
Novaes Aranda Latrofe OAB/SP 317.969. O processo licitatório permanece à disposição 
para vistas dos interessados na sede da Prefeitura 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 09h00min às 
17h00min, ou pelo e-mail licitação@lorena.sp.gov.br.

COOPERLOR
Cooperativa dos Transportadores e Agregados 

de Cargas em Geral de Lorena e Região

Edital de Convocação
A Cooperlor  Cooperativa dos Transportadores e Agregados 
de Cargas em Geral de Lorena e Região, na pessoa da então 
Diretora Presidente Srta. WANIA CALISTRO DE SIQUEIRA, 
convoca os senhores sócios cooperados, em conformidade com 
seu Estatuto em seu artigo 21, para Assembléia Geral Ordinária da 
entidade, em primeira chamada às 09hs com a presença mínima 
de dois terços dos sócios cooperados, em segunda chamada às 
10hs com a presença mínima com a metade mais um dos sócios 
cooperados e em terceira e última chamada ás 11hs com qualquer 
quorum, que realizar-se-á no dia 08 (oito) do mês de junho do ano 
de 2018 (dois mil e dezoito) na sede da entidade que esta situada 
na Rodovia Presidente Dutra, s/n°, Km 52, Parque Rodovias, 
Lorena/SP, para as seguintes pautas:

 1) Leitura da ata anterior;
 2) Inclusão de um novo artigo estabelecendo regras de  
      remuneração de diretores do quadro diretivo;
 3) Leitura e aprovação do Estatuto corrigido;
 4) Abertura e apresentação das chapas concorrentes;
 5) Eleição e posse da nova diretoria administrativa;
 6) Outros assuntos para pauta de hora.

Lorena, 28 de maio de 2018

Presidente: Srta. Wania Calistro de Siqueira
 
Obs: Os envelopes com as chapas interessadas para 
concorrer à eleição serão aceitos em até no máximo no dia 
anterior à Assembléia devendo ser entregue na sede da 
entidade até as 17hs.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/18 – PROC. Nº 277/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de uniforme para uso 
da Guarda Municipal de Lorena/SP, a realizar-se às 09h30min do dia 25 de Junho 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/18 – PROC. Nº 261/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de uniformes para 
uso da Defesa Civil de Lorena/SP e Porteiros, a realizar-se às 14h00min do dia 25 de 
Junho 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/18 – PROC. Nº 281/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Aquisição de uniforme para 
uso da Guarda Civil Municipal de Lorena/SP, a realizar-se às 09h30min do dia 26 de 
Junho 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.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório

Pregão Presencial nº. 38/2018 – Processo nº. 288/2018.

O Município de Lorena/SP torna pública a REVOGAÇÃO dos itens 195 e 196, tendo
em vista que registrados nos autos, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações, que tem por objeto o registro de preços para ata de registro 
de preços para aquisição de medicamentos da atenção básica e do programa dst/aids.. 
Os autos do processo permanecem à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de Administração, situada 
à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP.
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Alugo 2 apartamen-
tos em Lorena: quar-
to, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de ser-
viço - 2º e 3º andar, 
ambos com sacada 
- Rua Goes Monte-
rio 425 - tel: 99249-
7053 ou 98161-3216 
falar com Vaneide, 
Marcelo ou Juliana.
ALUGO Ki tnet  c /
agua incluso – Rua 
G u i l h e r m e  J o s é 
Gama Pestana – 
Campo Alegre/Pinda 
– c/quarto/coz., área 
serviço, entr. p/car-
ro. R$ 500,00. Tr. F: 
99637-3371 – Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Jardim Roseli. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
Alugo apartamento, 
centro de Ubatuba. 
Fim de semana e 
fer iado. Telefone: 
99607-4653
Alugo apartamento 
em Ubatuba, Pere-
quê, 100m da praia, 
2  qua r t os ,  sa l a , 
cozinha, banheiro, 
sacada. Falar com 
João no telefone: 
99660-1490
ALUGO Apto  em 
Ubatuba – Praia do 
Tenório. TR.F: 3642-
3302/99119-3754 – 
Pinda
A L U G O  s u í t e  – 
Araretama – Tr.F: 
99600-3200 – Pinda
ALUGO Casa – Uba-
tuba – Praia Pere-
que-açu. Tr.c/Beto F: 
98822-0190/99222-
2207 - Pinda
VENDO URGENTE 
Sítio – Lagoinha – 
c/26 alqueires – casa 
c/3 dorms., sl, coz., 
á/serv., churrasq., 
lago p/pesca, pas-
tagens, ótima loca-
lização, . Aceito pro-
posta. Tr.F: 99667-
1128/99625-5300
V E N D O  t e r r e n o 
–  C idade Jard im 
– murado, próx. A 
padaria. Tr.F: 98117-
2259/3645-2899 – 
Pinda
Alugo casa, centro 
de Paraty para fim 
de semana e feriado. 
Acomodação para 6 
pessoas. Falar com 
Sebas t i ão  3132 -
7398
Alugo apartamento 
em Ubatuba. Praia 
grande,  200m da 
praia, para 8 pesso-
as, condomínio fe-
chado, 2 quartos, ar 
condicionado, área 
de lazer. Telefone: 
3133-6614
Alugo casa em Uba-
tuba ,  cen t ro ,  de 
frente para o mar, 4 
quartos, 3 banheiros, 
2 salas,  garagem 
para 5 carros. Ótima 
localização. Telefo-
ne: 99726-6410
VENDAS CASAS/
APTOVENDO Casa 

–  R e s . A n d r a d e /
Crispim – novíssi-
ma – c/2 dorms.c/
dte, sl,coz., a/serv., 
garagem p/ 2 carros 
– doc.ok a vista e 
financiada. R$ 180 
mil. Tr.c/proprietário 
F: (11) 97424-6954/
(11) 99735-7713/
(12) 3648-5831 – 
Pinda 
VENDO ou TROCO 
Casa com ótima lo-
calização, c/3 salas, 
3 dorms.,s/1 ste,ba-
nh.social, coz., copa, 
desp., edic.nos fun-
dos, AT 300m2, AC 
255,50m2, garagem 
p/3 carros, doc.ok, 
Aceito casas me-
nores valores como 
pagamento de igual 
valor. R$ 580 mil. 
Tr. F:99603-4839 – 
Pinda
Alugo apartamen-
to, casa, kitnet em 
Ubatuba, próximo a 
praia grande e tenó-
rio. Telefone: 99752-
0968
Aluga-se chácara do 
alto da Serra, com 
piscina, campo de 
futebol, churrasquei-
ra, salão de jogos. 5 
quartos. Telefone: 
3127-1161
Aluga-se apar ta-
mento em Apare-
cida, bairro Santa 
Rita, R$ 800,00, 3 
dormitórios. Telefo-
ne: 3105-3814
Aluga-se kitnet Ave-
nida Padroeira do 
Brasil em Aparecida. 
Telefone: 3105-3814
VENDO Terreno – 
Estr. Ribeirão Gran-
de – c/1.700m2. Tr.F: 
99704-0949/99118-
6505 – Pinda
VENDO ½ lote – 
Jardim Mariana – 
plano, murado, doc.
ok. Tr.F: 99208-3712 
- Pinda
VENDO Chácara – 
Bº Bom Sucesso – 
c/1.000m2 – casa 
c/3dorms., sl, coz., 
varanda, piscina, 
pomar formado á/
lazer c/parque. Acei-
to proposto e troca 
por casa em Uba-
tuba. Tr.F: 99625-
5302/89667-1123 
– Pinda
VENDO terreno – 
Goiabal – c/300m2 
–  c /p rocesso  de 
usocapião fase final. 
Aceito carro como 
parte de pagamento. 
Tr.F: 99113-3434 – 
Pinda
Guará - Aluga-se 
área de 500m² com 
infraestrutura para 
eventos. Telefone: 
3132-7171
Alugo apartamento, 
3 quartos, 2 banhei-
ros e garagem no 
campo do galvão. 
Próximo ao Sho-
pping -  Telefone: 
3132-7171 Guará

VENDO Apto – Uba-
tuba/Praia I taguá 
– R$ 150 mil. Aceito 
carro como parte 
de pagamento. Tr.F: 
98856-1276/98837-
2554 – Pinda
VENDO Casa - Res.
Morumbi – c/2dor-
ms., s/1 ste, banh., 
coz., sala, lavan., 
garagem c/portão 
automát., td refor-
mada, ou TROCO 
por casa mais prox. 
ao centro. R$ 210 
mi l .  Tr.F:  99650-
0376/99788-3025 
– Pinda
VENDO ou TRO-
CO por casa menor 
valor/sítios/outros, 
sobrado c/214m2 
AC – c/3dorsms., 2 
banhs., churrasq., 
portas blindex, por-
tão automát . ,  Bº 
Mantiqueira/Moreira 
César, escrit.regis-
trada. Tr.F: 99620-
8676 – 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  ou TROCO 
sobrado – Crispim – 
próx. Ao “Mello de 
Moraes” – c/3dor-
ms., sl, copa/coz., 
á/serv., 2 banhs., 
edic., sacada, por 
casa em Ubatuba 
– AT 300m2 – AC 
198 m2. Tr.F: 99667-
1128 - Pinda
Aluga-se ponto co-
mercial  na Praça 
João Vieira dos San-
tos, Vila Mariana, 
Aparecida - Telefo-
ne: 3122-3217Gua-
rá 
Aluga-se Aparta-
mento Guará - na 
Chaca ra  Se l l es , 
sala, cozinha, ba-
nheiro, 3 quartos 
(1 suíte), área de 
serviço, elevador, 1 
vaga. R$ 1.250,00. 
Telefone: 3122-2925
Guará - Alugo uma 
edícula mobiliada, 
com garagem, no 
Vi l lage Santana. 
Para uma pessoa. 
Fa lar  com Celso 
no telefone: 99664-
3331
Alugo Kitnet nova 
guara, 2 quartos, 
sala, cozinha, área 
de serviço, gara-
gem. Tratar  com 
Walter no telefone: 
99728-1001 Guará
Aluga-se uma edícu-
la, fundos, casa com 
2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, no 
Beira Rio I. Telefone: 
3125-2992 Guará 
Alugo Guará - casa 
na Santa Rita, com 2 
quartos, sala, copa, 
cozinha, banheiro, 
á rea de serv iço , 
quintal pequeno. R$ 
700,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo Guará - casa 
na Tamandaré, em 
frente ao asilo, 2 
quaros, sala, co-
z inha ,  banhe i ro , 
área de serviço, R$ 
500,00. Telefone: 
3122-4919
Alugo sem fiador, 

Automóveis
VENDO Honda Bross 
150 ESD ano 2012 
– única dona. R$ 
7.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2007 – vermelha. R$ 
5.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  H o n d a 
Twis te r  250 ano 
2008 – amarela. R$ 
6.200,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda 150 
titan ano 2012 – ver-
melha. Tr. F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Pálio 1.3 ano 
2004 – 4 pts – Flex 
– preto. Tr. F: (12) 
99127-0022 - Pinda 
VENDO Corsa ano 
97 – GL 1.6 – azul , 
abaixo tabela. Tr.F: 

99212-1570 - Pinda 
VENDO Pickup corsa 
GL 1.6 ano 2000 – 
branca. R$ 12 mil. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Classic Life 
1.0 ano 2010 – cinza. 
R$ 17 mil. Tr.F: 3643-
2882 – Pinda
Classic 2013, úni-
ca dona 50.000km 
rodados, novo, em 
bom estado. Abaixo 
da tabela. Falar  com 
Chaiene no telefone: 
99163-1023
VENDO Celta Spirit 
ano 2005- 2 pts – 
azul – R$ 14.500,00. 
Tr.F: 3643-2882 – 
Pinda
VENDO Escort 1.8 
ano 96 GL – bran-
co – R$ 5 mil. Tr.F: 
3643-2882 – Pinda
VENDO Uno Mille 
Fire flex ano 2003  - 
branco – básico. R$  
15.800,00. Tr. F: (12) 
3643-4948/99115-

Conserta-se máqui-
na de lavar e gela-
deira freezer, visita 
grát is.  Aceitamos 
cartões Tel: 99720-
8989 ou 3108-2606
Montador de mó-
veis. Orçamento sem 
compromisso. Falar 
com Paulinho, telefo-
ne: 99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 
3013-7827
FAÇO v ia jens p /
qualquer  lugar  – 
tds os dias, finais 
de semana – pos-
suo Fiat Doblo nova 
(6 passag.). Tr.F: 
3643-1327/99194-
4 4 9 5 / 9 8 2 4 5 -
1111/99718-6236 
– Pinda
FAÇO serviço de 
poda de arbusto, 
grama e carpina de 
quintal. Tr.F: 99188-
6730 – Pinda

Aulas particulares 
reforço escolar – Ma-
temática (professor) 
Ensino Fundamental 
II – Ensino Médio 
– Auxilio para prepa-
ração em concursos 
(aulas a domicilio 
Pinda). Tr.F: 3648-
2960/ 99712-5919 
– Pinda
Garçon, garoçone-
te, frita-se salgados, 
ajudante de cozinha. 
Tudo para sua festa. 
Ligue:99655-8435
Carreto Muri lo. A 
partir de 40,00 cami-
nhão. Qualquer dia! 
Telefone: 3126-4265 
ou  99703-1020
Limpa-se terrenos, 
chácaras, planta gra-
ma e vende 6 alquei-
res com casa. Estra-
da Guará-Cunha. Te-
lefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, re-
sidencial, individual 
ou dupla. Apostila 
própria. Telefone: 
98181-6076

Alugo ponto comer-
cial no Beira Rio, 
2 banheiros, 3 am-
b ien tes .  Va lo r  a 
combinar. Telefone:  
99676-2177
Vendo material para 
casa de ração. Ligar 
para 3125-4229 ou 
98157-0857
VENDO Piscina fibra 
– 2x2 – pouco tempo 
de uso. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO Carrinho de 
bebe (rosa/cinza) 
– semi-novo. Tr.F: 
99104-8822 – Pinda
VENDO Jogo de pa-
nela – vermelho – na 
caixa. Tr.F: 99104-
8822 – Pinda
VENDO 1 cadeira 
de barbeiro (antiga) 
. Tr.F: 99160-9193 
– Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom esta-
do de conservação. 
Tr.F: 99199-0341 – 
Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
Vendo loja estocada. 
Entrar e trabalhar. 
Em Aparecida, atras 
da igreja velha. Falar 
com  Patricia nos te-
lefones: 98188-6223 
ou 99606-0408
Pon to  comerc ia l 
novo, 50m² Telefone: 
3132-2480
2.500 Flyers + 1.000 
cartões de v is i ta 
+ banner,  só R$ 
200,00. Telefone: 
99609-0648
Vende-se um restau-
rante em Aparecida, 
todo equipado, sem 
luva, oportunidade 
única. Aproveite! Te-
lefone: 99783-1190
Excursão para feira 
do Brás, toda terça 
e quinta feira. Trago 
mercadorias. Falar 
com  Regina. Tele-
fone: 3133-2166 ou 
99719-5192
Lucia, bolos, doces e 
salgados. Grandes, 
médios e pequenos. 
Telefone:  99113-
5945 ou  3122-3691
Vendo Jazigo Ce-
mitério Senhor dos 
Passos. Telefone: 
3132-1325
Compro sucata do 
seu quintal. Latinha 
R$ 3,50Kg. Telefone: 
3125-2979
Vende-se lavatório 
primeira linha, ver-
de claro, medindo 
1.02x0.56 R$ 80,00. 
Tratar com Julio no 
telefone: 3132-3567 
ou 99771-3628
Vendo toldo para 
gragem, tamanho 
4,5mx2,5m. Telefo-
ne: 99611-5480
Alugo mesas, cadei-

ras plásticas e cama 
elástica. Telefone: 
98100-3340, falar 
com Diego.
Vendo uma chapa 
de lanche da mar-
ca Sire. vendo varia 
porta blindex. Tele-
fone: 3105-1138 ou 
98265-2582
DD Brinquedos, tudo 
para sua festa. Cama 
elástica, piscina de 
bolinha, tobogã, qua-
dra de  sabão, pipo-
ca, algodão doce, 
churros. Telefone: 
98123-3499
Bebiano bilhar, loca-
ção, reforma e venda 
de mesas de bilhar 
e pebolim. Telefone: 
99637-8844
Curso Mecânico de 
motos. Faça como 
nossos ex-alunos, 
seja um mecânico 
de sucesso! Telefo-
ne: 3133-4600 ou 
99610-6938
Aluga-se mesas, 
cadeiras plásticas, 
freezers, toalhas. 
Telefone: 3122-3661
Aposentado e pen-
sionista, precisando 
de dinheiro e não 
tem margem? Temos 
1.500,00 aprovado 
para você! Ligue 
3133-1674
Vendo maquinário 
de padaria, mesa 
de vidro, geladeira 
de bolo, máquina de 
café expresso, over-
lock industrial. Tele-
fone: 99778-3377
Vendo consultório 
odontológico, usado. 
1 armário, de 3 e 
outro de 2. Telefone: 
98141-3468
Vende-se um título 
do Itaguará, valor 
à combinar. Telefo-
ne: 3132-7106 ou 
99748-8343
Fretes, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda 
a região. Telefone: 
3125-1136
Projeto controle do 
estresse. Participe! 
Menos de 15,00 a 
sessão. Jardim Bela 
V i s t a .  Te l e f o n e : 
99210-5738
Vendo revistas anti-
gas. 51 de artesana-
tos e pintura, 128 do 
SPFC e 85 de UFOS 
(ETES). Falar com 
Jorge no telefone: 
3125-2896
Ve n d o  t í t u l o  d a 
Híp ica.  Valor  R$ 
3.500,00. Telefone: 
98844-8416
Vendo divisória de 
escritório, com porta. 
Telefone? 3132-3528 
após as 19h00
Vendo titulo da Hípi-
ca. Telefone: 99776-
2309
Conserta-se maqui-

pedregulho. Apar-
tamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), 2 
vagas, sala, cozinha 
com armários Guará 
-. Telefone: 3013-
8352
Guará - Alugo casa 
na  Vi la  A lves ,  2 
quartos, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem R$ 750,00.  
Telefone: 3128-4488
Vendo casa na Vila 
Municipal, 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, quintal, gara-
gem R$ 180.000,00; 
Telefone: 3132-8151 
- Guará
Vende casa boa, 3 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem 2 carros, área 
de serviço. Telefone: 
3125-2051 - Guará
v e n d o  Te r r e n o 
Santa Luzia, me-
dindo 305m². Valor 
125.000,00. Tele-
fone: 99709-0300 
- Guará
Vende-se chacara 
com ou sem casa 
nos motas, engenho 
dágua e parque das 
garças. Telefone:  
3132-2480 - Guará
Casa no portal. Óti-
mo imóvel, 1 suí-
te, 2 quartos, sala, 
cozinha,  área de 
serviço, garagem, 
R$ 450.000,00. Te-
lefone: 99606-2307 
- Guará
Vendo um aparta-
mento em Lorena, 
2  qua r tos ,  sa la , 
cozinha, banheiro, 
garagem. Telefone: 
3133-5688 - Guará
Vendo uma casa na 
Vila Tamandaré, 2 
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, R$ 
70.000,00 Telefone: 
99703-3852 - Guará
Vendo 1000m no 
p i n g o  d e  o u r o . 
80.000,00. Telefone: 
99740-7124 - Guará
Vende-se terreno na 
Colônia, pronto para 
construir. 566m² a 
50m do asfalto. Te-
lefone: 3132-2480 
- Guará
Vendo terreno 10x30 
n a  v i l a  m a r i a n a 
em Aparecida. R$ 
300.000,00. Tele-
fone: 3133-5688 - 
Guará
vendo casa T, espe-
rança ou troco por 
imóvel  de menor 
valor. Preferencial-
mente terreno. Te-
lefone: 98808-2677 
- Guará
Vendo galpão no 
Jardim do Vale com 
305m², com escritu-
ra. R$ 145.000,00. 
Telefone: 2103-2599 
- Guará
Vendo Terreno no 
São Manuel 10x30. 
R$ 100.000,00. Te-
lefone: 99740-7124 
- Guará
Vende-se Pousada 
em Paraty, mobilia-
da, tudo novo. Óti-
mo Preço. Telefone: 
2103-2599 - Guará
Vendo lote Jardim 
Espe rança ,  p ró -
ximo a Fatec. R$ 
83.000,00. Telefone: 
99201-2826 - Guará
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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 2 DE ABRIL DE 2018
Local e Hora: No 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 Conselho 
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: 
Dispensada, 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: (i) Aprovação das versões 2018/01 do Código de Ética e 
Conduta e da Política Anticorrupção da Companhia; (ii) Eleição dos membros do Departamento de 
Compliance; e (iii) Eleição dos membros do Comitê de Ética. Deliberações: A Diretoria apresentou 
aos membros do Conselho de Administração sua proposta para aperfeiçoamento do Programa 
de Compliance da Companhia, compreendendo novas versões do Código de Ética e Conduta 
e da Política Anticorrupção da Companhia. Após debates e esclarecimentos acerca do tema, o 
Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos: (i) Pela aprovação das versões 
2018/01 do Código de Ética e Conduta e da Política Anticorrupção da Companhia. (ii) Pela eleição, 
para cumprimento de um mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data, dos membros 
do Departamento de Compliance sendo: Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretor 
Jurídico da Companhia) como Coordenador de Compliance; e Thaíssa Ribeiro de Lemos 
Felgueiras (Advogada da Companhia) como Analista de Compliance. (iii) Pela eleição, para 
cumprimento de um mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data, dos membros do Comitê 
de Ética sendo: Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares (Diretor Jurídico da Companhia) 
como Coordenador do Comitê de Ética; Thaíssa Ribeiro de Lemos  Felgueiras (Advogada da 
Companhia); Julio Chibatt (Gerente de Controladoria da Companhia):  Adriano Lemes (Gerente 
de Recursos Humanos da Companhia); e Helio Sinzato (Gerente Comercial da Companhia) como 
Membros do Comitê. Os membros do Departamento de Compliance e do Comitê de Ética ora 
eleitos tomarão posse após a assinatura do Termo de Posse lavrado no livro próprio da Companhia 
e não perceberão honorários. Em decorrência das deliberações acima, fica a Diretoria autorizada 
a tomar todas as medidas necessárias para a sua implementação. 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. Presentes à reunião, 
conforme a lista de presença: Amin Alves Murad - Presidente do Conselho de Administração; 
Emílio Salgado Filho - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Alcides Morales Filho; e 
Carlos Eduardo de Sá Baptista - Membros do Conselho de Administração; Rafael Alcides Raphael 
e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Diretores da Companhia. Documentos Arquivados: 
Todos os documentos que suportaram as apresentações efetuadas pela Diretoria ao Conselho 
de Administração encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Certificamos que a presente 
é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de 
Janeiro, 2 de abril de 2018. Amin Alves Murad - Presidente; Cesar Augusto Peixoto de Castro 
Palhares - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 238.489/18-8 em 21/05/2018. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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 nº. 
14/2018, a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, referente ao Processo 
n° 3389/2018GPRO, cujo objeto é a 
Aquisição de materiais para o Centro 
de Esterlização Animal - CEA, para 
contratação da seguinte empresa:

BRUNO FARINA ROCCO - EPP
CNPJ Nº. 24.444.122/0001-35
VALOR: 2.266,23 (Dois mil duzentos 
e sessenta e seis reais e vinte e três 
centavos).

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA 
TERMO DE CONVOCAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso 
Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou 
por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH). O não 
comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda 
do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles:  LUIZ EDUARDO SIQUEIRA RG: 6125826 
 

Lorena, 25 de maio de 2017. 
 
 

Fábio Marcondes 
Prefeito Municipal 

Principal estrada do Bairro das Palmeiras, em Lorena, passa por obras; investimento da Prefeitura é de aproximadamente R$ 30 mil

Lorena intensifica obras de 
recuperação de estradas rurais
Bairro das Palmeiras recebe nova ponte e sistema de manilhas, com investimento 
de R$ 30 mil; outras duas regiões devem obter melhorias até o fim de junho

Lucas Barbosa
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
realizou na última semana 
diversas obras de melhorias 
na principal estrada do Bairro 
das Palmeiras, utilizada para o 
escoamento de grande parte 
da produção de leite do muni-
cípio. A ação, que deve facilitar 
o deslocamento das famílias e 
produtores da zona rural, será 
estendida a outros bairros 
rurais até o fim do primeiro 
semestre do ano.

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Municipais, 
Nelson Bittencourt, foram 
investidos R$ 25 mil na cons-
trução da ponte de madeira 
colocada sobre o Ribeirão 
dos Macacos, na Estrada das 
Posses, também conhecida 
como Cornelinho.

A partir de outro investi-
mento, de R$ 3 mil, foi insta-
lado na via um novo sistema 
de manilhamento da rede 
de águas pluviais. A medida 
busca evitar alagamentos 
durante o período das fortes 
chuvas, garantindo uma maior 
segurança aos motoristas que 
trafegam pela região. “Além 
do transporte escolar e do 
descolamento de diversas 
famílias, são diariamente 
transportados cerca de seis 
mil litros de leite para a zona 
urbana pela Estrada das Pos-
ses. Com estas melhorias, to-
dos terão mais tranquilidade 
para percorrerem este trecho, 
até mesmo quando chover”, 
explicou Bittencourt.

O chefe da pasta revelou 
ainda os próximos pontos 
da zona rural que receberão 
reparos semelhantes aos 
realizados no Bairro das Pal-
meiras. “Na próxima semana, 
nossas equipes trabalharão na 
estrada de acesso ao Sertão 
Velho, onde serão trocadas 
as manilhas para o melhor es-
coamento das aguas pluviais. 
Na sequência, será colocada 
uma nova ponte na estrada do 
Cocho. A ligação não necessi-
tará de um alto investimento 
municipal, já que um produtor 
rural cederá 80% da madeira 
necessária”, contou. 

Foto: Divulgação

Projeto tenta ampliar direito a passes escolares em Pinda
Proposta cobra extensão de benefício aos alunos de ensino técnico e à distância; lei de 2002 impede medida

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Um projeto criado pelo ve-
reador de Pindamonhangaba, 
Rafael Goffi (PSDB), pretende 
estender o direito ao passe 
escolar para os moradores 
que cursam o ensino técnico 
e à distância. A proposta, que 
está em fase de análise pelas 
comissões legislativas, deverá 
ser votada até o início de julho.

Em março do ano passado o 
parlamentar teve um requeri-

mento aprovado que solicitava 
informações do prefeito Isael 
Domingues (PR) sobre a con-
cessão de passe escolar para 
os alunos das ETEC’s (Escolas 
Técnicas Estaduais). Em res-
posta, o ofício do Executivo 
informou que uma lei muni-
cipal, que vigora desde 2002, 
concede desconto de 50% 
aos alunos do ensino médio 
regular, “excluindo assim os 
estudantes do ensino técnico”. 
O documento frisa ainda que 
é necessária a análise de via-

bilidade para readequação da 
legislação vigente.

Quatro meses depois, o tuca-
no teve outro pedido aprovado 
pela Câmara que exigia uma 
resposta sobre a extensão do 
benefício aos estudantes das 
demais instituições de ensino 
profissionalizante e técnico. 
Novamente, a Prefeitura expli-
cou que a legislação municipal 
não prevê desconto aos edu-
candos de colégios técnicos.

Após os apontamentos da 
atual gestão municipal, Goffi 

criou no segundo semestre de 
2017 um projeto que sugere 
à Prefeitura conceder passes 
escolares para os moradores 
que cursam o ensino técnico 
e à distância em instituições 
educacionais instaladas no 
município. “Um exemplo des-
ta incoerência é o caso dos 
alunos da Fatec (Faculdade 
de Tecnologia do Estado de 
São Paulo), que ao contrário 
dos moradores que cursam 
as demais unidades de ensino 
superior, não podem contar 

com o passe. A mesma situ-
ação prejudica dezenas de 
jovens da Etec. Já passou da 
hora de uma solução para esta 
injustiça”, afirmou o tucano.

Além de ressaltar a principal 
meta do projeto, Goffi explicou 
como o benefício deveria ser 
concedido aos moradores 
que estudam nas escolas de 
ensino à distância. “Já que 
regularmente os alunos desta 
modalidade ensino tem que 
estar presencialmente nos 
polos, seria justo contarem 

com esse benefício nestas 
datas específicas. O principal 
objetivo da proposta é apoiar 
a população a continuar se 
desenvolvendo através da 
educação, o que reflete na 
construção de uma cidade 
ainda melhor”.

Executivo – A reportagem 
do Jornal Atos solicitou um 
posicionamento da Prefeitura, 
que informou que se pronun-
ciará sobre o caso somente 
após a votação do projeto na 
Câmara.


