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Adiada em abril, doação de terreno 
da delegacia é aprovado em Pinda

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Atendendo ao pedido 
da Procuradoria Geral do 
Estado, a Câmara de Pin-
damonhangaba aprovou 
por unanimidade na última 
sessão, o projeto do Execu-
tivo que pedia autorização 
para a doação do imóvel 
que abriga o 1° DP (Distrito 
Policial) à Fazenda do Es-
tado. Após a regularização 
da área, de quase de 2 mil 
², o Governo do Estado está 
apto a reformar o prédio.

Colocado em discussão 
pela primeira vez na sessão 
de 16 de abril, o projeto foi 
adiado por 15 dias após os 
vereadores afirmarem que 
o documento não continha 
a planilha de valores do 
imóvel.  Após o aponta-
mento, o item foi inserido 
no projeto, que obteve o 
aval legislativo na última 
segunda-feira.

O terreno, localizado à 
rua Antônio Pinto Mon-
teiro, no Alto do Cardoso, 
pertencia a uma família de 
sobrenome Godoy, até o 
início de 2000, quando foi 
desapropriado pela Prefei-
tura, ao ser considerado 
pela Justiça como de utili-
dade pública. Desde 1987 
a área é utilizada pelo 1º 
Distrito Policial de Pinda-
monhangaba, inaugurado 
pelo ex-governador André 
Franco Montoro e o ex-pre-
feito João Bosco Nogueira.

Com o objetivo de que 
fosse regularizada a situa-
ção do imóvel, há mais de 
uma década a Procuradoria 
Geral do Estado solicitou 
que ele fosse doado pelo 
município à secretaria de 
Segurança do Estado.

Com a concretização da 
doação, o 1º Distrito Poli-

cial poderá receber obras 
de recuperação e amplia-
ção, que serão custeadas 
pelo Estado. 

Durante entrevista ao 
Jornal Atos no fim de abril, 
o delegado titular do 1º DP 
de Pindamonhangaba, Vi-
cente Lagioto, revelou que 
o prédio necessita da im-
plantação de um sistema de 
ar-condicionado central e a 
realização de obras de aces-
sibilidade para portadores 
de necessidades especiais. 

Estado – Além de previsão 
de prazos e investimentos, 
a reportagem do Jornal 
Atos solicitou informações 
da secretaria de Segurança 
Pública sobre quais obras 
de melhorias estão previs-
tas para serem realizadas 
no 1° Distrito Policial de 
Pindamonhangaba, mas 
nenhuma resposta foi enca-
minhada até o fechamento 
desta edição.

Medida atende pedido feito pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; 
prédio necessita de obras e melhorias para ampliar estrutura a policiais civis

A delegacia pública de Pindamonhangaba, que recebeu doação de área, após pedido da Promotoria; Polícia Civil busca maior estrutura

Foto: Arquivo Atos

Cruzeiro 
adquire novos 
equipamentos 
para a Saúde

Jéssica Dias
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
adquiriu na última semana 
equipamentos para a área 
da saúde. Ao todo são 15 
unidades entre DOM (De-
partamento Odontológico 
Municipal), CEO (Centro de 
Especialidades Odontoló-
gicas) e ESF (Estratégia de 
Saúde da Família). As unida-
des realizam atendimentos 
gratuitos na cidade. 

Cruzeiro conta com uma 
unidade do DOM e uma do 
CEO que dividem o mesmo 
prédio no Centro, com seis 
consultórios em cada, so-
mando 12 consultórios. Em 
atividades são cinco ESF’s 
no Vila Crispim, Vila Batista 
parte baixa, Vila Loyelo, Nova 
Cruzeiro e Vila Km 4.

O diretor do DOM, Dr. Ales-
sandro Guerra Pinto, desta-
cou as novas aquisições no 
departamento, como autocla-
ves (equipamentos para este-
rilização). “Foram adquiridos 
novos computadores para 
recepção e sala de informáti-
ca. O CEO e DOM receberam 
novas longarinas, que são as 
cadeiras para a espera dos 
pacientes. Também nesses 
dois locais foram adquiridos 
ar condicionado para almoxa-
rifado e sala de informática”, 
explicou o diretor. 

Cinco novos cirurgiões 
dentistas foram contratados 
para os ESF. Eles irão tra-
balhar oito horas por dia. A 
estrutura conta ainda com 
novos equipamentos para 
duas novas UBS, como vinte 
novos armários clínicos.

O DOM é uma unidade de 
atenção básica de saúde bu-
cal que atende gratuitamente 
à população, com média 
mensal de 1,8 mil consultas.

Moradores procuram atendimento durante campanha para evitar contaminações das doenças; cidade descarta contágios na última semana

Descartadas 
febre amarela 
e gripe H3N2 
em Lorena

Exames descartaram que a 
morte de um idoso de 71 anos 
e a infecção de uma jovem de 
22 anos, em Lorena, foram 
causadas pelo vírus da gripe 
H3N2. A cidade, que registra 
uma baixa adesão às campa-
nhas de vacinação, também foi 
informado que os óbitos de dois 
macacos não foram motivados 
por febre amarela.
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Atos e Fatos
“Marcar mil gols, como 
Pelé, não é difícil. Marcar 
um gol como Pelé é”

Márcio Meirelles Carlos Drummond de Andrade

É A COPA?
Estamos na copa, mas o 

ambiente não é de copa.
Metade da população bra-

sileira não está interessada 
na copa.

As ruas não estão pin-
tadas, não tem bandeirolas 
atravessando as casas, as 
cidades silentes, a bandeira 
do Brasil enrolada deste o 
desastre da última copa contra 
os alemães.

Em Teresina, capital do 
Piauí, a rua oito está enfeitada 
com as cores da seleção da 
Argentina.

Não é a primeira copa 
que este fato ocorre. Tivemos 
copas com o desanimo da so-
ciedade, mas após as primei-
ras vitórias o ânimo voltou a 
enfeitar as ruas.

Para quem viu o Maracanã 
em armação de ferro rom-
pendo do chão, como dedos 
clamando para o céu vitórias, 
nos campos da Quinta da Boa 

Vista no Rio de Janeiro, a 
copa sempre foi um momen-
to de tensão, de receio, para 
quem não gosta de perder ou 
uma ilusão de que somos os 
eternos campeões.

As razões pelo desânimo 
dos brasileiros e do Brasil, 
segundo Nelson Rodrigues, 
o futebol “a pátria de chutei-
ras”, é a qualidade atual do 
futebol brasileiro e a expor-
tação precoce dos potenciais 
valores.

Os campeonatos estaduais 
e o nacional não conseguem 
colocar, em média, mais de 
cinco mil pessoas nos está-
dios.

O futebol estrangeiro, a 
Liga dos Campeões, uma 
vitrine dos maiores craques 
do mundo jogando um fute-
bol que jogamos no passado 
onde a habilidade suplanta-
va a técnica. Ensinamos ao 
mundo como jogar o futebol 
e transformamos o futebol em 
negócio. 

Todo o mundo joga um 
bom futebol, com craques 
expoentes. 

Até os japoneses apren-
deram a jogar o futebol com 
os brasileiros, onde aquela 
máxima:” em matéria de 
futebol é japonês” foi banida 
das arquibancadas.

 Nossa seleção é forma-
da por jogadores estrangei-
ros que mostram a sua arte 
e habilidade em gramados 
pelo mundo, não mais como 
no passado, onde a seleção 
era formada pelos melhores 
jogadores dos campeonatos 
estaduais ou tomando como 

base os melhores times bra-
sileiros. Os times do Santos 
e Botafogo foram base da 
seleção brasileira e o time 
do Palmeiras vestiu a camisa 
amarela.

Os campos de várzea ocu-
pados por grandes incorpora-
ções imobiliários e o futebol 
restrito à uma quadra de fu-
tebol de salão onde o contato 
corporal, o drible curto e a au-
sência de longos lançamentos, 
de uma mudança constante de 
posição em campo fazem do 
futebol um jogo eletrônico.

Derrota contra a Alema-
nha coincidiu com a corrup-
ção do “padrão Fifa”, como 
um castigo dos céus onde 
milhões de brasileiros viram 
nossa seleção de joelhos dian-
te de um gigante germânico.

Não só a corrupção na 
construção dos estádios, mas 
do corpo diretivo de nossa 
Confederação Brasileira de 
Futebol, presa e condenada 

em país estrangeiro e, no Bra-
sil, os dirigentes impedidos de 
sair do país, procurados pela 
Interpol.

Uma sensação que os bra-
sileiros também perceberam, 
a torcida sempre foi utilizada 
como massa de manobra para 
o induzimento a corrupção 
dos dirigentes que vivem 
do futebol, com a paixão da 
torcida, uma forma de enri-
quecimento.

Por outro lado, as torcidas 
alegres e festivas se transfor-
mam em gangues, onde após 
o jogo as ruas se transformam 
em campo de luta corporal, 
como na idade média, onde 
pedaços de madeira e pedras 
são as armas. Há mortes após 
os jogos!

Por último, como entusias-
mar o país se vivemos mo-
mentos tristes, com notícias 
correntes sobre corrupção, 
uma eleição próxima com 
candidatos temerosos, can-
didatos ao parlamento com 
problemas na justiça, falta 
de líderes como craques no 
futebol, uma sociedade com 
sangue nos olhos, e a cifra 
absurda de 13 milhões de 
brasileiros desempregados 
e um político preso com a 
maior intenção de votos para 
a corrida presidencial.

Difícil imaginar, quando 
Nelson Rodrigues criou a 
frase “a pátria de chuteiras”, 
onde o patriotismo aflorava à 
pele se transformaria na “pá-
tria sem chuteiras e corrupto”, 
a falta de craques e homens 
probos! Para frente Brasil, se 
possível!

"Em Teresina, capital do Piauí, 
a rua oito está enfeitada com as
cores da seleção da Argentina"

Exames descartam casos de 
febre amarela e gripe H3N2
Lorena é mais uma cidade a registrar baixar adesão à vacinação;
idoso morre por gripe comum, em notícia que preocupou região

Lucas Barbosa
Lorena

Exames da Vigilância Epi-
demiológica do Estado des-
cartaram que a morte de um 
idoso de 71 anos e a infecção 
de uma jovem de 22 anos, em 
Lorena, foram causadas pelo 
vírus da gripe H3N2. Na mes-
ma semana, o município, que 
registra uma baixa adesão 
às campanhas de vacinação, 
também foi informado que os 
óbitos de dois macacos não 
foram motivados por febre 
amarela. 

De acordo com a enfer-
meira gerente da Vigilância 
Epidemiológica de Lorena, 
Helen Colino, a cidade foi 
informada pela Vigilância 
Epidemiológica Estadual, 
na última terça-feira, que os 

dois moradores sofreram de 
gripe comum (a sazonal/ H3).

A vítima fatal, que era car-
díaca e diabética, foi interna-
da na Santa Casa de Lorena 
no início de maio. Como 
não havia sido vacinado e 
apresentava diversos sinto-
mas da gripe H3N2, o idoso 
recebeu o tratamento da 
doença enquanto aguardava 
o resultado do exame, que 
demoraria até um mês para 
ser revelado. Após uma piora 
em seu quadro de saúde, ele 
morreu em 27 de maio.

Já a jovem de 22 anos foi 
internada na Santa Casa em 
28 de abril, mas recebeu alta 
seis dias depois. “Mesmo 
com descarte da gripe H3N2 
nestes casos, a população 
precisa se conscientizar 
sobre a importância da imu-

nização. Infelizmente, atingi-
mos somente 54% da meta 
de vacinação, que é de 90%. 
A situação mais preocupante 
é o índice de vacinação de 
crianças até de cinco anos, 
que chegou apenas a 24% do 
esperado”, lamentou Helen.

Outra campanha de va-
cinação que está longe de 
atingir a meta é da febre 
amarela, que até o momen-
to alcançou apenas 36% do 
objetivo. Em contrapartida, 
Lorena recebeu uma boa 
notícia na última semana.

Exames realizados pelo 
Instituto Adolfo Lutz, loca-
lizado em Taubaté, descar-
taram a febre amarela como 
responsável pela morte de 
dois macacos, em maio. Um 
dos corpos foi encontrado 
no Vila Portugal, no dia 6, 

e o outro, uma semana 
depois, no Bairro do Cam-
pinho.

Mesmo sem a cidade 
contabilizar nenhum caso 
da doença, a enfermeira 
gerente da Vigilância Epi-
demiológica ressaltou a 
importância da vacinação. 
“Apesar de termos doses 
disponíveis em todas as 
unidades de saúde, muitos 
moradores preferem não 
se imunizar, pois acredi-
tam em informações falsas 
sobre supostas reações 
adversas. Estas pessoas 
precisam estar cientes que 
correm muito mais risco 
ao não se vacinarem. Es-
tamos fazendo o possível 
para reverter este quadro, 
mas precisamos da colabo-
ração da população”.

Foto: Arquivo Atos

Corredor lotado no início de março, durante campanha nacional para imunização contra a febre amarela; Lorena mantém atendimento

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATO Nº 74/2018 PROC Nº 205/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA. CONTRATADO: COOPERATIVA 
DE LATICÍNIOS SERRAMAR. OBJETO: Aquisição de bomba submersa para o Centro 
Social Urbano, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, 
Juventude e Lazer. CNPJ: 48.541.510/0001-00. VALOR TOTAL: R$ 333,75 (trezentos 
e trinta e três reais e setenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DA 
ASSINATURA: 21/06/2018.

PREFEITURA DE LORENA
ERRATA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/18 PROCESSO Nº 289/18

O Município de Lorena-SP torna pública a CORREÇÃO da publicação de Nota de juntada
PP39-18 do processo licitatório acima referido, onde lê-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 
14/18 PROC. Nº 134/18.”, leia-se “PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/18 PROC. Nº 289/18..”. 
O restante permanece inalterado.

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. 473/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
4265/2018GPRO, cujo objeto é Aquisição de Empresa especializada em manutenção de 
Raio X, para atender as necessidades da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, para 
contratação da seguinte empresa: HELENA MARIA NASCIMENTO DOS ANJOS-MEI. 
CNPJ Nº. 30.080996/0001-53

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. 462/2018, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente ao Processo n° 
4273/2018GPRO, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada em manutenção de
Autoclave marca Ortosintese – Modelo AMC, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde, para contratação da seguinte empresa: HELENA MARIA NASCIMENTO DOS 
ANJOS - MEI.  CNPJ Nº. 30.080.996/0001-53.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preço Nº 12/18 PROC. Nº 365/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preço, do tipo menor preço global, cujo objeto é a na contratação de empresa especializada 
na execução de serviços de contenção de talude, para ponte sobre o córrego do Mandi, 
localizada na Praça Mario Covas, Lorena/SP, com fornecimento de material, equipamentos e 
mão de obra, a realizar-se às 14h00min do dia 12 de Julho 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
Alteração de data: Tomada de Preços Nº 11/18 PROC. Nº 359/18..

O Município de Lorena-SP torna público a alteração de data da sessão pública e, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em execução de serviços de drenagem 
urbana a ser realizada no Bairro Vila Zélia, Lorena/SP, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra. A nova data da sessão é ás 9h30min do dia 04 de Julho 
de 2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, 
ou no site: www.lorena.sp.gov.br.
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VENDO Chácara – 
otima localização – 
Rod. Dr. Caio Gomes 
Figueiredo  13010 
–  Bom Sucesso /
Pinda prox. entrada 
Pesqueiro Vila Rica 
– c/sauna, piscina 
pesqueiro e rio. Tr.c/ 
Josimar – F: 99170-
7058 – Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – 1.000m2 
– c/árvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos, 
falara acabamento.  
R$ 80 mil. Valor ne-
gociável. Aceito car-
ro/moto como parte 
de pagamento. Tr.F: 
99773-3267 – Pinda

VENDO Terreno – 
Ubatuba. Tr.F: 3637-
5872/99761-2042 
– Pinda
VENDO ou TROCO 
(por casa menor/sitio/
outros) sobrado de 
214m2 – c/3dorms., 
2 banhs., churrasq., 
forno e fogão lenha, 
janelas e portas blin-
dex, portão automáti-
co – Bº Mantiqueira/
Moreira César. Escri-
tura registrada. Tr.F: 
99620-8676 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa- Morumbi/Pin-
da – c/2dorms., sala, 
2banhs., garagem 
portão automático, 

VENDO Fiat Doblo 
– ano 2013 – flex 
1.4 único dono. Tr.F: 
3643-1427/99194-
4495/99718-6236 – 
Pinda
VENDO Parati 1.6 
ano 94– azul marinho 
– G -. Tr.F: 99193-
1301 – Pinda 
VENDO Idea ano 
2012 –completo -  
Tr.F: 99165-4259 – 
Pinda
VENDO Fusca ano 
85 – 1.600 – bege 
– 2º dono – impe-
cável. Tr.F: 3648-
5017/98167-3808 
– Pinda 
VENDO Vectra ano 
2011 - 2.4 16v – preto 
– R$ 23.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
ano 2012 – 1.0 – 
preto – 2 pts – R$ 
1 7 . 4 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Cel ta LS 
a n o  2 0 1 3  –  1 . 0 
– prata – 2pts. R$ 
1 8 . 4 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Montana 
LS ano 2013 – 1.4 
– bege – completo. 
R$ 26 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Prisma Joy 
ano 2010 – 1.4 – 
prata – básico. R$ 
1 8 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  Vo y a g e 
ano 2012 – 1.0 – 
prata – básico. R$ 
25 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Voyage ano 
2013– 1.0 – pra-
ta – completo. R$ 
2 7 . 8 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Power 
ano 2009 – 1.6 – 
cinza – completo. 
R$ 21.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Fox  ano 
2009 1.0 Trend – 
prata – completo. 
R$ 19.700,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Gol Copa 
ano 2006 – bran-
co  –  bás i co .  R$ 
1 6 . 0 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda

VENDO Ford  Ka 
ano 2013 – 1.0 – 
vermelho – básico. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Ford ka ano 
2013 – 1.0 – pra-
ta – menos ar. R$ 
22 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Focus Guia 
ano 2004 – 2.0 – 
preto – completo 
R$ 17.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Eco-
n o m y  a n o  2 0 1 3 
– 1.0 – básico. R$ 
16 mil. Tr.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDOPá l io  WK 
Atrac ano 2012 – 1.4 
– branco – completo. 
R$ 28.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Strada Ad-
venture ano 2006 – 
1.8 – prata – comple-
to. R$ 21.800,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pálio ano 
2006  Fire 1.0 2 pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Uno Vivage 
Atrative 1.4 – prata 
– completo + couro. 
R$ 22.600,00. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Pegeout 1.6 
206 ano 2003 – bran-
co – completo. R$ 
13.000,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Toyota Co-
rol la XLi  1.8 ano 
2009 – prata – com-
p le to  +couro.  R$ 
39.500,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Civic 
XLS 1.8 ano 2010 – 
cinza – completo + 
couro. R$ 39 mil. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
VENDO Honda Fal-
con 400 ano 2003 
– R$ 8.500,00. r.F: 
3643-4948/99115-
2326 – Pinda
V E N D O  Ya m a h a 
YBR Factor 125 cc 
ED ano 2011. R$ 
4.800,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Honda Fan 
125 cc ES – pre-
ta  ano 2009.  R$ 
4.500,00. r.F: 3643-
4948/99115-2326 – 
Pinda
VENDO Corsa hatch 
Joy 1.0 ano 2005 – 
azul. R$ 15.900,00. 
A c e i t a  f i n a n c i a -

lavand., toda refor-
mada. Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 
– Pinda
VENDO Sobrado 
5 cômodos, gara-
gem, fechada, doc.
ok. Jdim Araretama/
Pinda. Tr.F: 99189-
6477 – Pinda
VENDO Sobrado – 
Mantiqueira/Pinda-  
c/2 stes., ar condi-
cionada nos quartos, 
garagem p/2 carros, 
4 banh., churrasq., 
sala, copa, coz., á/
serv.  Tr.F:  3522-
4475/99253-1545 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
Shangrilá – prox. es-
cola e posto de saú-
de. c/125m2. Tr.F: 
98157-8555/99153-
4726 – Pinda
V E N D O  á r e a 
c /1 .000m2.  Tr.F : 
99636-8719 – Pinda
VENDO Casa – ½ 
lote – Mantiqueira/
Pinda – c/2dorms., 
sa la,  coz. ,  banh. 
Ter.F: 95108-5003 
- Pinda
ALUGO Apto – Uba-
tuba/Tenório – Tr.F: 
3642-3302/99119-
3754 – Pinda
ALUGO Edícula – 
centro/Pinda – c/
quarto, sala, coz., 
banh., varanda, quin-
tal, incluso agua/luz/
IPTU. Tr.F: 99792-
1069 – Pinda
ALUGO Quarto/ba-
nheiro – Ouro Verde/
Pinda. Tr.F: 99204-
5626 – Pinda
ALUGO Apto – du-
plex – próx. ao cen-
tro – c/2 forms., 2 
banhs., coz., á/serv., 
mobiliado -  incluso 
água/luz/IPTU/con-
domínio. Tr.F: 3527-
7828 – Pinda
ALUGO casa – Man-
tiqueira/Pinda. Tr. F: 
99636-1491 – Pinda
ALUGO Apto p/tem-
porada – capacida-
de 5 pessoas – Ita-
gua/Ubatuba. Tr.F: 
99117-9008/3836-
2296 – Pinda
ALUGO 2 cômodos 
– Av. Fortunato Mo-
reira – ao lado do 
viaduto. Tr.F: 99775-
1668/99606-9613 – 
Pinda
ALUGO Casa – Pque 
S.Domigos – c/ 1 
dorm., sala, coz., 
banh., á/serv. Tr. F: 
3642-5393/99166-
8891 – Pinda
A L U G O  K i t n e t 
–  cent ro  –  inc lu-
so agua/luz/IPTU. 
Tr.F:  99792-1069 
– Pinda
ALUGO K i tne t  – 
M o m b a ç a .  T r . F : 
99217-5268/99187-
4645 – Pinda
A L U G O  A p t o  p /
temporada – capa-
cidade 5 pessoas 
– prox. Aquario/Uba-
tuba. Tr.F: 98856-
1276/98837-2554 
– Pinda
A L U G O  G a l p ã o -
c/200m2 – coberto 
-  c/mezanino – 2 
banhs., - Araretama 
– boa localização. 
Tr.F: 99181-1112 – 
Pinda

mento. Tr.F: 3642-
7384/99660-5334 – 
Pinda
VENDO Gol ano 2007 
– Power Flex 1.6 – 
prata – completo. 
R$ 19.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Vectra ano 
97 2.0 – vinho – R$ 
11 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO HB 20 S Se-
dan ano 2015 – au-
tomático, couro. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Celta Life 
2 pts – prata. R$ 
1 6 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda 
VENDO Pegeou t 
Passion 1.4 – flex 
– completo – cinza. 
R$ 25.900,00. Tr.F: 
3642-7384/99660-
5334 – Pinda
VENDO Pálio – ar/
d i r e ç ã o  –  b r a n -
co – 1.0 – Flex. R$ 
2 3 . 9 0 0 , 0 0 .  Tr. F : 

VENDO galinha e 
frango caipira. Tr.F: 
99199-0166 – Pinda
VENDO Portão c/
entrada social. Tr.F; 
98197-4919/99208-
6404 – Pinda
VENDO Carr inho 
pastel/lanche. Tr.F: 
99614-3258/98153-
2772 – Pinda
VENDO Vitraux sala. 
TR.F: 99156-4131 – 
Pinda
VENDO pequena 
máquina de sorvete 
italiana mod. NTGA/
AT ano 2010 – 3 bi-
cos,  2 motores sendo 
1 para cada lado, 2 
cubas de 20lts, con-
servação noturna, 
trifásica 380v, acom-
panha transformador 
trifásico 220v/trifásico 
380v. Aceito propos-
ta, divido no cartão. 
Tr.F: 99773-2042 – 
Pinda
VENDO Máqu ina 
overlock Sup Special 
– semi nova – Tr.F: 
98856-1276/98817-
9617 – Pinda
VENDO filhotes de 
gato persa.  Tr.F: 
3522-9921/99198-
9804 – Pinda 
VENDO Guitarra Ta-
gima Woodstock e 
amplificador Meteoro.
Tr.F: 99160-9193 – 
Pinda
VENDO Guarda-rou-
pa madeira maciça 
– ótimo estado. Tr.F: 
99174-8286/3527-
8496 - Pinda
Negócio de ocasião: 
Vendo Drogaria/Pin-
da - Atendo vários 
convênios. Região 
privilegiada prox. de 
comercios em geral 
e loteamentos recém 
inaugurados(situan-
do -se a Rodovia Ve-
reador Abel Fabício 
Dias 1473,Vila São 
Benedito. Tr.F: (12) 
99771-1089 - Pinda
Eletricista ou enca-
nador residencial, 
comercial, industrial. 
38 anos de experiên-
cia. Telefone: 99238-
7456 ou 3013-5732
Marmitex do Pai. Co-
mida caseira e preço 
justo, experimente! 
Todo dia das 11h30 
às  14h00.  L igue 
3132-7304
Faço faxina em ca-
sas e apartamentos. 
Tenho referência, 
preço à combinar. 
Falar com Mary. Te-
lefone: 98153-1196
Reformas Geral. Pin-
turas, pisos, azulejos, 
eletricista e peque-
nos reparos. Telefo-
ne: 99828-4472 ou 
3126-8346
Carreto Murilo a par-
tir de 40,00. Caminho 
¾, trabalho qualquer 
dia. Telefone: 3126-
4265 ou 99703-1020 
ou 98243-2809
Vendo 2 carrinhos 
de pão sal modelo 
adora, balcão gela-
do 1.20m, balcão cx 
20 formas pão de 
sal. Falar com José. 
Telefone: 3125-5221
Vendo ótima banca 
de jornal, excelente 
localização em Gua-
ratinguetá. Direto 
com o proprietário. 
Telefone:  99737-

6838
Compro ou assumo 
estabelecimento co-
mercial em Apareci-
da. Loja, quiosque, 
pousada. Telefone: 
3133-4600 ou 99756-
6830
Vende-se título do 
Itaguará. Telefone: 
3132-7316 ou 99618-
8586
Vendo 1 Jazigo no 
cemitério dos passos, 
com 3 gavetas, grani-
to, próximo a capela 
R$ 22.000,00. Tele-
fone: 99151-0984. 
Falar com Lima
Vendo um iphone 
4s com carregador 
e icloud l ivre, R4 
400,00. Telefone: 
99732-5310
Ant igu idades  em 
geral, discos, livros, 
móveis, lustres, mo-
edas, enfeites, lou-
ças, fotos. Rua 7 de 
setembro 171
DDBrinquedos & Buf-
fet, com salão próprio, 
tudo em um só local. 
Telefone: 98123-3499
Vendo Mega Hair, 3 
telas de cabelo loi-
ro, 50cm, R$ 250,00. 
Fernanda no telefone: 
3125-2584 ou 98832-
0075
Vendo portão de ferro 
chapeado medindo 
1.15 de comprimento 
por 2.05 de largura. 
Telefone: 3132-2092 
ou 98188-5071
Disk panfletos, car-
tões de visita, ban-
ners, imãs, calendá-
rios, blocos, adesi-
vos. Telefone: 2103-
0287 ou 98173-2037
O mercador, oficina 
do celular, conser-
to. Praça Piratininga. 
Telefone: 97777-5102 
ou 3133-2520
Vendo equipamentos 
para padaria. Mesa 
de vidro grande, ge-
ladeira bolo, maqui-
na de café expresso. 
Proprietário. Telefo-
ne: 99778-3377
VENDO Geladeira 
Consul - ótimo esta-
do. Tr.F: 98812-2326 
- Pinda
VENDO cadeira ma-
nicure – bom estado 
de conservação. Tr.F: 
99199-0341 – Pinda
VENDO cama box 
de casal – e 2 camas 
solteiro. Tr.F: 99199-
0341 – Pinda
VENDO 5 vacas Gi-
rolanda. TR.F: 98137-
6779 - Pinda
VENDO Frango Cai-
pira - frango índio. 
Tr.F: 99611-5857 - 
Pinda
VENDO bicicleta mo-
torizada. R$ 900,00. 
Tr.F: 98875-0958 - 
Pinda
VENDO Leite de ca-
bra - Av. Mons. João 
José de Azevedo 940 
- Crispim. Tr.F: 3642-
1183/99183-6783 - 
Pinda
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
MÃO DE OBRA
Aceito encomendas 
de salgado parafes-
tas, bolos e tortas. 
Tr:F: 98805-5316 / 
watts 99244-8705 - 

Pinda
Preciso de casal com 
experiência e 2 refe-
rências para trabalhar 
em sítio. Falar com 
Edson no telefone: 
99785-1065
Precisa-se de piz-
zaiolo, com experiên-
cia em forno a lenha. 
R$ 950,00 + cesta 
básica de 120,00. Te-
lefone: 98157-9116
2 vagas de empre-
go para operador de 
caixa, ajudante de 
cozinha, fritadeira. 
Vila Chiken. Telefone: 
2103-2133
Procuramos ajudan-
te do lar, cozinha e 
faxina leve. Telefone: 
3132-4682
Precisa-se de repre-
sentante comercial 
com exper iência, 
oferecemos carro + 
ótima comissão. Tele-
fone: 3133-4600
Presto serviço como 
técnica e cuidadora, 
Adriana Correia. Te-
lefone: 99736-0717
Precisa-se de moto-
queiro para pizzaria, 
R$ 40,00 + 0,50 por 
entrega. Das 18h30 
as 01h00. Telefone: 
98157-9116
Mudanças e fretes 
com Baú médio e 
grande. Falar com 
Giovani no telefone: 
3125-9469 ou 99769-
1840
Conserta-se máquina 
de lavar, geladeiras, 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões. 
Telefone: 99720-8989 
ou 3108-2606
Aula para habilita-
ção. Perca o medo 
de dirigir. Conquiste a 
liberdade. Ligue para 
Márcio no telefone: 
98159-5983
Eletricista e encana-
dor com experiência. 
Te le fone:  99238-
7456.  Fa la r  com 
Mauro.
Pedreiro. Do alicerce 
ao acabamento. For-
ros e pintura. Guará 
e Região. Orçamento 
sem compromisso. 
Telefone: 2103-4421 
ou 98159-7922. Falar 
com José.
Monto e desmonto 
móveis em geral, e 
faço pequenos con-
sertos. Falar com 
Marcos, telefone: 
3125-9707 ou 99222-
0281
Frete, mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Em toda re-
gião e capital. Telefo-
ne: 3125-1136
Matemática. Aulas de 
reforço com paciência 
e preço baixo. Anto-
nio, telefone: 98316-
3682
Carreto Murilo, a par-
tir de 40,00. Trabalha 
qualquer dia. Tele-
fone: 3126-4265 ou 
99703-1020
Conserta-se máquina 
de lavar e geladeira 
freezer, visita grátis. 
Aceitamos cartões 
Tel: 99720-8989 ou 
3108-2606
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Falar com 
Paulinho, telefone: 
99715-5971
Faço faxina e pas-
so roupa. Sou dona 
de casa. Tenho ex-
periência. Telefone: 

3013-7827
FAÇO v ia jens  p /
qua lquer  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 Pin-
da). 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. Es-
trada Guará-Cunha. 
Telefone: 99638-9798 
Aulas de inglês, resi-
dencial, individual ou 
dupla. Apostila pró-
pria. Telefone: 98181-
6076
Precisa-se de Pi-
zzaiolo com expe-
riência em forno a 
lenha. R$ 950,00 + 
R$ 120,00 de ces-
ta básica. Telefone: 
98157-9116
Precisa-se de moo-
queiro para trabalhar 
sábado e domingo 
em pizzaria. R$ 40,00 
+ 0,50 por entrega. 
Telefone: 98157-9116
Contrata-se farma-
ceutico em Guará. 
novaopcaod@gmail.
com

Multinacional da be-
leza busca consul-
tores na região para 
expandir mercado, 
baixo  investimento, 
alto lucro. Telefone: 
99871-2206
Ofereço-me para 
trabalhar de faxina, 
doméstica ou acom-
panhante de idosos. 
Falar com Dinha, no 
telefone: 99734-7562
Quero trabalhar de 
faxineira. R$ 100,00. 
Telefone: 99177-0950
Eletricista residen-
cial, 30 anos de ex-
periência, instalação 
completa e reparos 
em geral. Falar com 
Jairo. Telefone: 3122-
3448 ou 98108-2492
Frete mudanças e 
carretos em geral é 
com o expressinho 
mineiro. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-
6640
Montador de móveis. 
Orçamento sem com-
promisso. Paulinho 
no telefone: 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 reformas, 
encanados, pintor. 
Falar com Pedro no 
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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 DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018

Local e Hora: No escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio, n° 70, 3o andar. 
Rio de Janeiro/RJ, às 09:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros da Diretoria. 
Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros. Mesa: Rafael 
Alcides Raphael - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a transferência do Escritório Corporativo Central. Deliberações: Após exame, 
discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado pela unanimidade 
dos votos dos membros presentes: 1) Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, 
conforme previsto no art. 124, §4° da Lei 6.404/76; 2) Transferir o Escritório Corporativo Central 
atualmente localizado na Rua do Passeio, n° 70, 9o andar, Centro, CEP 20021-290, Rio de Janeiro/
RJ, para Rua do Passeio, n° 70, 3o andar, Centro, CEP 20021-290, Rio de Janeiro/RJ, mantendo-
se o capital destacado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), que funcionará, 
única e exclusivamente, como escritório de contato para a diretoria, onde não haverá atividade 
econômica, de depósito, de vendas, de prestação de serviços ou de emissão de nota fiscal. 3) 
Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à formalização da deliberação aqui 
contida. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-
se antes a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada 
pelos membros da Diretoria: Rafael Alcides Raphael - Diretor Presidente; Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares; José Eduardo Vinhaes Gerk; e Wilson Rosa Cordeiro. Certificamos que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 
26 de abril de 2018. Rafael Alcides Raphael - Presidente; Cesar Augusto Peixoto de Castro 
Palhares - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 256.173/18-7 em 30/05/2018. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

trabalhista    |    cível    |    família    |    assessoria  empresarial
Estrada Municipal Santa Terezinha, 301 - Lorena/SP  |  e-mail: billota_advocacia@yahoo.com.br

(12) 98117.2415  |  (12) 3101.5007  |  (12) 3152.2148

Depois de atraso de repasse 
federal, Prefeitura de Lorena 
pavimenta o Jardim Primavera

PF deflagra operação 
contra o tráfico de 
drogas em Lorena

Equipe da Prefeitura durante trabalho de pavimentação de rua no Jardim Primavera; R$ 600 mil investidos

Primeira etapa tem investimento de cerca de R$ 600 mil; 
moradores cobram melhoria prometida há quase uma década

Lucas Barbosa
Lorena

Atendendo a uma antiga 
reivindicação das famílias 
do Jardim Primavera, a 
Prefeitura de Lorena ini-
ciou, no último dia 8, a 
primeira fase das obras de 
pavimentação do bairro. O 
serviço, que contará com 
um investimento de quase 
R$ 600 mil, consistirá no 
calçamento de cerca de 8 
mil metros m².

Desde 2011, o Jornal Atos 
acompanha as dificuldades 
vivenciadas pelas quase cem 
famílias que moram no Jar-
dim Primavera devido à falta 
de pavimentação adequada. 
Se com falta de chuvas os 
moradores sofrem com a 
poeira, no período chuvoso as 
vias tornam-se praticamente 
um lamaçal. 

Buscando uma solução 
para caso, o prefeito Fábio 
Marcondes (PSDB) firmou 
um convênio com o Governo 

Federal, através do Minis-
tério das Cidades, no inicio 
do segundo semestre do 
ano passado. A expectativa 
era que o serviço começasse 
em outubro, mas isto não 
ocorreu devido ao atraso dos 
repasses federais.

Após quase oito meses de 
espera, o recurso foi liberado, 
viabilizando na última sema-
na o início do calçamento 
das duas principais vias do 
Jardim Primavera, a rua João 
Paulo Tavares e a avenida 

Osiro Dias.
O início do serviço, execu-

tado pela empresa Eskelsen 
Artefatos de Cimento In-
dústria e Comércio Ltda, foi 
comemorado pelos morado-
res do bairro. “Por causa da 
poeirada, minha esposa tem 
que varrer a casa umas três 
vezes por dia. Esse problema 
também prejudica a minha 
filha mais nova, que sofre 
de rinite. Fiquei feliz em ver 
que a obra saiu do papel”, 
explicou o auxiliar de servi-
ços gerais, Edson de Araújo, 
31 anos.

A diarista, Rosilene Apareci-
da Rodrigues, 49 anos, apon-
tou outras melhorias que o 
calçamento proporcionará 
ao cotidiano dos moradores 
da região. “Muitas pessoas 
já caíram de moto e bicicleta 
por causa dos milhares de 
buracos que tem no bairro. 
Quando chove forte, a gente 
chega em casa com a calça e o 
sapato cheios de lama. Graças 
a Deus, começaram a dar um 
jeito nessa pouca vergonha”.

Previsão – De acordo com 
a Prefeitura, a expectativa é 
que o calçamento das duas 
principais vias do Jardim 
Primavera seja concluído até 
setembro. A etapa seguinte 
do serviço, que abrange o 
restante do bairro, segue 
sem data prevista, já que o 
Executivo aguarda a libera-
ção federal de cinco emendas 
parlamentares.

Foto: Lucas Barbosa

Lucas Barbosa
Lorena

Com o objetivo de enfra-
quecer o tráfico de drogas 
em Lorena, uma ação da Po-
lícia Federal prendeu sete 
criminosos na manhã desta 
quinta-feira (21). Batizada 
de “Operação Hepacaré”, a 
iniciativa tenta desarticular a 
modalidade criminal, aponta-
da como o principal estopim 
de assassinatos no município.

Contando com o apoio da 
Polícia Militar, a operação 
deflagrada pela Polícia Federal 
cumpriu sete mandados de 
prisão em Lorena, Pindamo-
nhangaba e Itaquaquecetuba 
(localizada na microrregião 
de Mogi das Cruzes). Com os 
infratores, foram apreendidas 
diversas porções de cocaína e 
uma quantia de dinheiro, que 
não teve o valor divulgado. 

Após sete meses de investi-
gação, os policiais descobri-
ram que a quadrilha comprava 
drogas em Itaquaquecetuba e 
as distribuía em cerca de vinte 
pontos de venda em Lorena, 
principalmente na região do 
Cidade Industrial.   Já a gestão 
operacional e financeira do 

esquema era realizada por 
uma moradora de Pindamo-
nhangaba.

A operação ocorreu dois 
dias depois de a Polícia Militar 
prender quatro criminosos 
que transportavam 48 quilos 
de maconha em dois carros 
pelo trecho de Roseira da 
rodovia Presidente Dutra. Os 
bandidos traziam o entorpe-
cente de Itaquaquecetuba 
para Lorena.

De acordo com a Polícia Fe-
deral, a “Operação Hepacaré” 
tem como meta enfraquecer 
o tráfico de entorpecentes, 
principal motivação de homi-
cídios dolosos (quando existe a 
intenção de matar) na cidade. 

Efeito do tráfico – Conside-
rado pelo estudo do “Instituto 
Sou da Paz” o munícipio mais 
violento do estado em 2017, 
com uma taxa de 31,8 mor-
tes por cem mil habitantes, 
Lorena teve no primeiro qua-
drimestre de 2018, 11 mora-
dores assassinados, sendo um 
vítima de latrocínio. 

O índice sofreu um aumen-
to de 57%, já que de janeiro 
à abril de 2017 ocorreram 
sete casos (5 homicídios e 2 
latrocínios).


