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Três dias após volta às aulas, prefeita define chefe da pasta, que fala sobre reformulação

Dina nomeia nova secretária 
para Educação de Aparecida

Leandro Oliveira
Aparecida

A prefeita de Aparecida, 
Dina Moraes (PDT) anunciou 
na última segunda-feira, 29, 
a nova secretária para a 
Educação. As aulas da rede 
municipal retornaram das 
férias escolares na manhã 
da última sexta-feira, ainda 
sem a titular da pasta, o que 
gerou críticas.

O cronograma escolar, 
montado em janeiro pela 
ex-secretária, Rita Reis, está 
sendo cumprido. Ela pediu 
exoneração há uma semana.

A prefeita em exercício 
anunciou que o cargo passa 
a ser ocupado por Lucila 
Gomes de Ferraz Carvalho. 
Ela assumiu a Educação ofi-
cialmente nesta terça-feira, 
30, e já destacou que a pasta 
pode passar por mudanças.

Durante entrevista à Rádio 
Pop, Lucila frisou que “as 
mudanças não estão descarta-
das”. Ela frisou ainda que ha-
verá um diagnóstico interno 
e externo, visita em creches e 
todas as escolas da cidade a 
partir desta terça-feira.

Foi na Educação o imbróglio 
sobre a compra de kits escola-
res, que terminou com o afas-

tamento do prefeito Ernaldo 
César Marcondes (MDB), após 
determinação judicial que 
apontou superfaturamento. 
Antes de ter pedido exone-
ração, Rita Reis teve o nome 

garantido pela prefeita, mas a 
própria secretária pediu para 
deixar o cargo.

O supervisor de Ensino de 
Aparecida, Cláudio Siqueira, 
destacou que o cronograma 

escolar para 2019 tem sido 
seguido. A prefeita se reuniu 
com o corpo técnico da Edu-
cação no último dia 19, com 
todos os diretores da rede 
municipal. Segundo Siqueira, 

como o cronograma já estava 
previamente criado, o traba-
lhado está fluindo normal-
mente. "Nas duas reuniões ela 
(prefeita) teve embasamento 
sobre o retorno das aulas no 

segundo semestre".
Fim das férias – O retorno 

da parte administrativa da 
rede municipal de ensino, 
após o período de recesso, foi 
no dia 15 de julho. Na última 
quarta-feira foi realizado um 
conselho de classe, e na quin-
ta-feira o replanejamento es-
colar. As aulas foram retoma-
das na última sexta-feira. “As 
disciplinas que são atribuídas 
aos alunos são programadas 
no mês de janeiro”, esclareceu 
o supervisor.

Há matrículas abertas para 
o EJA (Ensino de Jovens Adul-
tos), que é ministrado de 
forma semestral. Os interes-
sados em concluir o ensino 
fundamental devem procurar 
a escola MAE, no bairro Ponte 
Alta, ou a escola Comendador 
Salgado, que fica na Vila Ma-
riana. O retorno das aulas da 
rede estadual de ensino está 
marcado para esta quarta-
-feira, 31.

Troca-troca – À frente da 
Prefeitura de Aparecida des-
de junho, Dina Moraes fez 
uma série de anúncios no 
secretariado. Além da troca 
na Educação, no Saae (Serviço 
Autônomo de Águas, Esgoto 
e Resíduos), João Marcos foi 
desligado para a nomeação 
de Laércio Nogueira da Silva, 
ex-diretor da autarquia, ex-
-secretário de Administração 
da Prefeitura e ex-vereador. 
Diego Rodrigues deixou a 
secretaria de Promoção So-
cial, Esporte e Cultura, para 
a nomeação de Gelson Ma-
ciel. Na chefia de gabinete, 
Ederson Santos foi trocado 
por Eduardo Elache. Cláudio 
Gibelli assumiu a secretaria 
de Administração.

A Coteca de Aparecida; volta as aulas aconteceram três dias antes da nomeação da secretária Lucila Ferraz pela prefeita Dina Moraes
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Cachoeira Paulista, Guará e Pinda oferecem serviços de banho, alimentação e troca de roupas

Inverno leva municípios da região a intensificar
abordagens noturnas a pessoas em situação de rua

Da Redação 
Região

Com as baixas temperatu-
ras do inverno, as prefeituras 
de Cachoeira Paulista, Pinda-
monhangaba e Guaratingue-
tá reforçaram o atendimento 
às pessoas em situação de 
rua. Equipes de assistência 
social realizam abordagens 
noturnas, com assistência 
material e de saúde.

Em Guaratinguetá, a secre-
taria de Assistência Social 
abordou 11 pessoas em si-
tuação de rua nos primeiros 
dias de trabalho. Apenas um 
aceitou o auxílio, foi recolhi-
do e levado para o albergue. 
Os demais receberam kits e 
cobertores, preencheram e 
assinaram a ficha de entre-
vista declarando desinteres-
se em sair da rua, já que não 
podem ser retirados à força.

A equipe da secretaria 
realizou abordagens na ave-
nida Juscelino Kubitschek, 
Poupa Tempo, Pedregulho, 
Esportiva, Beira Rio, Nova 

Guará, Praça da Estação, 
Rodoviária, ponto de ônibus 
Centro, Mercado Municipal, 
praça São Benedito, Santa 
Rita e Centro (Igreja Matriz e 
praça Conselheiro Rodrigues 
Alves).

Os indivíduos que aceitam 
ajuda são enviados ao Creas 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social), onde têm auxílio na 
obtenção de documentos 
pessoais, recebem café da 
manhã, kit de higiene pes-
soal, banho e roupa, além de 
passagens de retorno para 
casa (migrantes) ou enca-
minhamento para abrigo. 
Atualmente, a Prefeitura de 
Guaratinguetá tem parceria 
de abrigo com a Fazenda da 
Esperança e Casa Dom Bosco.

Pindamonhangaba inten-
sificou o trabalho, desde 
maio, com rondas noturnas, 
abordagem e retirada de 
moradores de rua, e encami-
nhamento para acolhimento 
na instituição parceira SOS. 
Durante a semana, a ação é 

realizada das 22h às 0h pela 
secretaria de Assistência 
Social e a GCM (Guarda Civil 
Metropolitana), e durante 

Atendimento da equipe de assistência social nas ruas de Guaratinguetá; frio intensifica atenção especial para pessoas durante o mês de julho
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o dia, com apoio da Polícia 
Militar.

Cachoeira – A Prefeitura 
disponibiliza uma viatura 

para recolher moradores 
que estão em situação de 
abandono, sem lar, encami-
nhando-os para o Albergue 

Renascer onde recebem 
alimentação, banho, troca 
de roupas limpas e descanso 
em camas com cobertores.
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Confusão com locais beneficiados causa revolta; sistema prevê economia média de 40% na conta de luz

Entrega de aquecedores solares gratuitos gera 
polêmica por troca de bairros em Lorena

Rafaela Lourenço
Lorena

Um evento da EDP Bandei-
rantes para beneficiar mais 
de cem famílias com sistemas 
de aquecimentos solares em 
Lorena na última semana foi 
marcado por protesto de mo-
radores. Após um equívoco 
da distribuidora em trocar os 
bairros beneficiados, o Portal 
das Palmeiras foi contemplado 
sob polêmica. Na região, Guara-
tinguetá e Pindamonhangaba 
já foram atendidas com o mes-
mo projeto.

Lançado no último dia 17, 
em Lorena, o Boa Energia na 
Comunidade, programa da 
EDP que distribuiria mais de 
cem aquecedores solares para 
chuveiros e a troca de até seis 
lâmpadas por led gerou ques-
tionamentos.

O motivo foi a o anuncio feito 
pela distribuidora, de que o 
bairro assistido seria o Vila dos 
Comerciários 1. Os moradores 
foram até o evento para serem 
contemplados, mas no local, 
receberam a notícia que por 
um erro de divulgação da EDP, 
o bairro beneficiado seria o 
Portal das Palmeiras, causando 
irritação entre os presentes, 
como a auxiliar de creche, En-
gracia dos Santos, de 61 anos. 
“Vi pela internet que seria no 
meu bairro esse projeto, e aí 
eles falam agora Portal das 
Palmeiras, não entendi nada! 
Não gostei da ideia porque 

achei que eu fosse participar. 
Ajudaria muito”.

Uns dos moradores mais anti-
gos da Vila dos Comerciários, o 
aposentado de 51 anos, Rogério 
de Souza, indignado com a situ-
ação, explicou que além de não 
serem assistidos, ao utilizar a 
quadra de esportes para a rea-
lização do evento, atrapalhou as 
atividades do grupo de atletas 
veteranos, que arrecada fundos 

para a manutenção do espaço, 
como a iluminação e segurança. 
“O pessoal está meio revoltado 
porque foi anunciado que esse 
projeto iria beneficiar o Vila dos 
Comerciários. Aí falam que é no 
Portal das Palmeiras”, criticou. 

Para a supervisora de servi-
ços gerais de 47 anos, Maria 
Alice Sales, que está construin-
do no bairro descartado do pro-
jeto, a solução seria atender as 

duas comunidades vizinhas. “Se 
era para o Portal das Palmeiras, 
por que não realizar o evento 
lá? Nada contra acontecer algo 
no Portal, mas poderia associar 
os dois. Acredito que eles vão 
repensar isso, tenho que acredi-
tar no bom senso”, frisou.

Em nota, a EDP se retratou 
com a população pelo ocorrido 
e destacou os estudos para 
viabilizar novos programas 

na cidade. “...a EDP esclarece 
que o bairro Vila dos Comerci-
ários 1 não será contemplado 
nesta fase do projeto, porém, a 
Companhia reforça que realiza 
estudos e mapeamentos con-
tínuos para incorporar novos 
núcleos em seus programas 
de eficiência energética e, em 
caso de viabilidade técnica, os 
moradores são orientados e 
cadastrados de forma prévia 

pela Empresa”.
As mais de cem residências 

contempladas terão o chu-
veiro elétrico convencional 
substituído por um sistema 
que compõe placa coletora 
solar, reservatório térmico, 
chuveiro inteligente e toda 
infraestrutura necessária para 
gerar energia elétrica por meio 
da radiação solar. Cada família 
ainda poderá trocar até seis 
lâmpadas de maior consumo 
por lâmpadas de led.

O aposentado de 51 anos, 
Ruyther José da Silva, que mora 
há 11 anos no bairro, vibrou 
com o investimento que prevê 
uma economia média de 40% 
na conta de luz. “Primeira vez 
que vejo isso. Já me cadastrei! 
É uma coisa boa porque econo-
miza energia pra gente, minha 
casa é 220 e gasta um pouco 
mais. São mais ou menos oito 
banhos por dia”, salientou.

Segundo a Companhia, o 
sistema de geração solar é 
totalmente gratuito e as obras 
serão realizadas entre julho e 
setembro. Os equipamentos 
instalados terão garantia de 
um ano a partir da data de 
instalação, que poderão ser 
acionadas pelo número 0800 
721 0123.

Região – O projeto já benefi-
ciou mais de 8,6 mil famílias na 
área de concessão da distribui-
dora. No Vale do Paraíba, Gua-
ratinguetá, Pindamonhangaba, 
São José dos Campos e Taubaté 
foram contemplados.

Moradores aguardam em fila para cadastramento de novo sistema de energia solar da EDP; falha de comunicação gera reclamações
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Capacidade de tratamento da ETE Estoril dobrou, passando dos 110 litros por segundo para 200 litros por segundo

Atibaia avança em obras de ampliação 
no sistema de esgotamento sanitário

Da Redação
Regional

amento, Eduardo Caldeira, 
explicou que com essa mo-
dernização, a estação passa 
a tratar esgoto com um sis-
tema   de fluxo contínuo de 
aeração prolongada, ou seja, 
a finalização do efluente é 
realizado pela liberação de 
oxigênio para decomposição 
da matéria orgânica. “Muitas 
pessoas não sabem, mas o 
processo de tratamento do 
esgoto acontece rotineira-
mente em nossas vidas. No 
dia a dia, nem percebemos 
que somos beneficiados com 
o saneamento básico. Os 
resíduos passam pela tubu-
lação e seguem para estações 

elevatórias que mandam tudo 
para a Estação de Tratamento 
de Esgoto, onde ele é tratado e 
a água limpa é devolvida para 
o rio”, explicou Caldeira.

Em Atibaia, a Atibaia Sane-
amento possui uma Parceria 
Público-Privada com a SAAE 
para a execução dos serviços 
de esgotamento sanitário. 
Uma relação construída com 
profissionalismo e capacita-
ção técnica. “Estamos felizes 
com o ritmo das obras na cida-
de. Recentemente, realizamos 
o lançamento da Pedra Fun-
damental da ETE Caetetuba 
e, agora, estamos entregando 
essa importante fase da ETE 

Estoril. O nosso planejamento 
está sendo cumprido com 
competência, com isso, a cida-
de ganha em qualidade vida, 
saúde e bem-estar”, afirma 
a superintendente do SAAE, 
Fabiane Santiago.

A Atibaia Saneamento irá 
investir mais de R$ 58 mi-
lhões no Sistema Estoril. 
A maior parte desse inves-
timento acontecerá na a 
ampliação e modernização 
da ETE (Estação de Trata-
mento de Esgoto) Estoril. A 
conclusão da ampliação da 
ETE Estoril vai beneficiar 
diretamente mais 83.000 
moradores da cidade.

Entrega da primeira fase da Estação de Tratamento de 
Esgoto Estoril coloca a cidade mais perto da universalização 

A Atibaia Saneamento, em-
presa do Grupo Iguá, que 
está presente em 5 estados 
brasileiros em 18 operações, 
incluindo a cidade de Gua-
ratinguetá, e que mantém 
uma parceria público-privada 
(PPP) com a SAAE (Sanea-
mento Ambiental de Atibaia), 
realizou a entrega da 1ª fase 
da obra de ampliação e mo-
dernização da Estação de 
Tratamento de Esgoto Estoril.

Com isso, a Estação aumen-
tou significativamente a sua 
capacidade de tratamento, 
passando de 110 litros por 
segundo para 200 litros por 
segundo.

Nesta fase foram realizadas 
diversas melhorias, entre elas 
a entrega de um novo sistema 
de aeração que fará o trata-
mento ativado por oxigena-
ção, com modernos sistemas 
que irão melhorar significa-
tivamente o tratamento para 
posterior descarte. Foram 
recuperados os tanques exis-
tentes e instalada uma nova 
calha Parshall de entrada, 
que é responsável por medir 
o volume do esgoto recebido. 
Nessa etapa foram instalados 
novos sistemas de gradea-
mentos mecanizados e desa-
renação. Todas as estruturas 
e demais instalações foram 
reformadas e melhoradas, 
incluindo aperfeiçoamento na 
entrada de energia e painéis 
elétricos.

O diretor da Atibaia Sane-
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Espaço, que se tornou um ponto de refúgio, mantém atendimento para até 28 assistidos por dia

Casa da Acolhida e a renovação para 
pessoas que vivem nas ruas de Lorena

Marcelo Augusto
Lorena

Os meses de junho, julho 
e agosto são marcados pelas 
baixas temperaturas, devido ao 
inverno. Nessa época do ano as 
pessoas que vivem em situação 
de rua são as mais afetadas por 
não terem aonde se abrigar. É 
com foco nesse grupo que em 
Lorena a Prefeitura oferece 
como opção a Casa da Acolhida.

O local funciona sob coorde-
nação da Associação Aldeias 
de Vida, desde agosto do ano 
passado, e oferece alimentação, 
banho e pernoite. Ao todo são 
três quartos, sala com televisão, 
cozinha e quintal.

Segundo balanço da Associa-
ção, são atendidas de 24 a 28 
pessoas diariamente, durante 
todo o ano, incluindo a utili-
zação de um ou mais serviços 
oferecidos.

Entre os assistidos, Thomas 
Matheus dos Santos. Nascido 
em Guaratinguetá, ele vive na 
rua há cerca de dois anos e 
frequenta o lar há seis meses. 
“Pelos meus erros e atitudes 
me tornei morador de rua. 
Além disso, o vício do álcool e 

utilização de drogas ajudaram 
a tornar o que sou hoje”.

Ao logo desses anos, Tho-
mas passou por situações de 
preconceito sofrido nas ruas e 
o abandono de sua família. “A 
sociedade nos vê como bicho, 
bandido e fogem da gente. As 
vezes entendia e também não 
entedia, mas há muitas pessoas 
boas nas ruas. Nunca fui bem 
acolhido pela minha família e 
agora eles não me procuram”.

Para ajudar na ressocializa-
ção dessas pessoas, a Prefeitura 
encaminha os acolhidos a servi-
ços especializados como o Caps 
(Centro de Atenção Psicosso-
cial), internações hospitalares 
em parceria com a secretaria 
de Saúde e comunidades te-
rapêuticas, Creas (Centro de 
Referência de Assistência So-
cial) e Plantão Social da Sads 
(secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social).

A coordenadora do local, Re-
nata Schallemberger, lembrou 
que histórias como a de Tho-
mas são cada vez mais comuns. 
“Normalmente as pessoas em 
situação de rua passam por 
problemas familiares, químicos 
e o alcoolismo. Procuramos 
acolher e tentar de alguma 

forma, mudar a vida delas”.
É neste sentido que Luís 

Otavio da Silva, de 28 anos, 
tenta se reestruturar. Ex-trafi-
cante, ele enfrenta a situação 

ao lado da esposa, com quem 
busca realizar o sonho de ter 
uma casa própria. “Está muito 
difícil encontrar emprego devi-
do a minha condenação. Estou 

a um ano e quatro messes em 
liberdade e pretendo nunca 
mais voltar para vida que tinha 
antes”. Ele foi condenado a um 
ano e oito meses por tráfico de 

Jovens atendidos pela Casa da Acolhida de Lorena, em busca de uma nova vida; "Procuramos acolher e tentar mudar a vida delas"

Fotos: Marcelo dos Santos

drogas, em Caraguatatuba, em 
novembro de 2017.

A Casa da Acolhida fica à rua 
Virgulino Pinto Cabral, nº371, 
na Vila Hepacaré.
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Museu histórico em Pinda recebe
exposição de jornalista fotográfica 
“Ancestralidades Contemporâneas”

Da Redação 
Pindamonhangaba

A exposição “Ancestralidades 
Contemporâneas”, com 18 
peças fotográficas da fotojor-
nalista Cacau Fernandes que 
retratam olhares poéticos e 
documentais da autora sobre 
grupos sociais, chega a Pinda-
monhangaba. 

Cacau é graduada em foto-
grafia pela Universidade Es-
tácio de Sá e pós-graduada na 
mesma instituição em imagem 
digital. Ela atuou como repór-
ter fotográfica por quatro anos 
no jornal “O Dia”, produziu ex-
posições coletivas e individuais 
no Brasil e exterior, ministrou 
aulas de fotografia, palestras 
e atualmente produz ensaios 

fotográficos, com ênfase em 
fotografia documental.

A mostra segue até o dia 20 
de setembro, no Museu His-
tórico Pedagógico D. Pedro I 
e Dona Leopoldina, podendo 
ser visitada de segunda-feira 
à sábado, das 9h às 17h. O 
Museu fica à rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, nº 260, 
no Centro.

Ubatuba e Anibra planejam 
três novas áreas esportivas

Da Redação 
Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba se 
reuniu com a Anibra (Associa-
ção Nipo Brasileira de Ubatu-
ba), praticantes do Gateball 
(esporte que utiliza o taco e 

a bola e é praticado tanto em 
quadras de terra batida, como 
no gramado), para estudar a 
viabilidade da construção de 
três campos destinados à pra-
tica do esporte.

A área para a construção 
ainda está sendo estudada. A 

modalidade é praticada em 
um local que fica no Km 50 
da BR 101, ao lado do posto 
Kamome.

Segundo a Anibra, além dos 
três campos, o projeto é que 
sejam construídos banheiros, 
vestiários e cozinha. Cerca de 
vinte pessoas, entre 12 e 82 
anos, participam dos treinos. 
Algumas equipes têm repre-
sentado a cidade em várias 
competições.
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Pinda – Alugo quar-
to p/rapazes, inclu-
so água e luz. Tr.F: 
98876-2142
Pinda – Alugo galpão 
c/200m2 no bairro 
do Araretama. Tr.F: 
99181-1112
Pinda – Alugo Kitnet 
no Araretama prox. 
Escola Caique. Tr.F: 
99155-6413
Pinda – Alugo casa 
no Vale das Acácias 
– ótimo estado. Tr.F: 
99638-3675

casa no bairro do Ara-
retama. Tr.F: 99244-
2154
Pinda – Vendo casa 
no Araretama. Tr.F: 
99134-0999
Pinda – Vendo Casa 
no Maricá –c/2dor-
ms., e demais dep., 
aceita financiamento. 
Tr.F: 98207-2275
Pinda – Vendo casa 
no Beta c/2 dorms 
e demais dep. Tr.F: 
98116-7651
Pinda – Vendo chá-

Sped Contabilidade, 
escritório de contabi-
lidade na Praça Ho-
mero Ottoni 61Cen-
tro Guaratinguetá 
contato Whatsapp 
12982293908
Pinda – Vendo apa-
relho de oxigênio por-
tátil c/NFiscal. Tr.F: 
99195-8696
Pinda – Vendo vidros 
vár ios tamanhos. 
Tr.F: 97403-4019
Pinda – Vendo cômo-
da antiga de madeira. 
Tr.F: 97403-4019

2944
Pinda – Vendo máqui-
na de café expresso 
Tres corações. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo free-
zer Consul – em per-
feito funcionamento 
R$ 850,00, parcelo no 
cartão até 12 x. Tr.F: 
99110-3753
Pinda – Vendo mesa 
de madeira c/6 ca-
deiras super reforça-
da. R$ 650,00. Tr.F: 
99110-3753 
Pinda – Vendo Maça 

Pinda – Faço digita-
ção currículo. Tr.F: 
99203-6629
Pinda – Aulas particu-
lares de Matemática 
e inglês. Tr.F: 99191-
7647
Pinda – Aulas para 
iniciantes de what-
sapp e outros. Tr. F: 
98887-2196
Pinda – Faço serviço 
de montador de mo-
veis. Tr.F: 3648-5934
Pinda – Faço frete – 
mudança -  carreto. 
Tr.F: 99131-2850

Pinda – Faço peque-
nos carretos. Tr. F: 
99115-1152
Pinda – Faço higie-
nização em sofás, 
bancos de carro. 
O r ç a m e n t o  s e m 
compromisso. Tr.F: 
97411-7786

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máquina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda

VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 
Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda

Pinda – Compro car-
ro financiado. Tr. F: 
98214-4622
Pinda – Vendo Monza 
Classic 2.0 ano 96 – 
G – Tr.F: 99150-5037
Pinda – Vendo mini 
moto. Tr.F: 99209-
7098
Pinda – Vendo Logus 
1.8 ano 93 – A – doc.
ok. Tr.F: 99150-2759
Pinda – Vendo Escort 
ano 96 – G – Doc.ok. 
Tr.F: 99217-6665
Pinda – Vendo Uno 
ano 91 – 4 pneus 
novos, suspensão 
nova. R$ 2.000,00. 
Tr.F: 99772-7601
Pinda – Vendo moto 
Titan mix 150, partida 
elétrica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Bros 
ES 150 partida elé-
trica ano 2008. R$ 
5.500. Tr.F: 99192-
4002
Pinda – Vendo Titan 
Sport 150 completa 
ano 2006 – R$ 4.600.
Tr.F: 99192-4002
Pinda – Vendo Linea 
ano 2010 completo – 
prata – doc. Ok. Tr.F: 
97410-7752
Pinda – Vendo Strada 
Adv 1.8 – 8 v – ano 
2007 completa. Tr.F: 
99165-5858
Pinda – Vendo Fan 
ESDI 150 – completa 
ano 2014 – R$ 6.990. 
Tr.F: 99192-4002

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 

Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-
sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-
celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO Classic LS 
11  comple to  –  4 
pneus novos/óleo/
filtro. Tr.F: 97403-
1609 – Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-

to – kit multimídia 
– pneus novos. Doc. 
Ok.  Tr.F :  97403-
1609 – Pinda
VENDO Astra GL 
ano 99 – GNV – mec.
perfeita. Tr.F: 99105-
4321 – Pinda
VENDO um carro 
Prisma Max 1.4 ano 
2011 – básico. Tr.F: 
99128-9957 – Pin-
damonhangaba
VENDO Cross Fox 
1.6 ano 2009 – com-
pleto – 137.000 km. 
Tr.F: 98100-6296 – 
Pinda
VENDO Gol Power 
1.6 8v – completo – 
doc.ok.Tr.F: 98877-
8090 – Pinda
V E N D O  S a v e i r a 
CL ano 2000 basia 
– 15.000 Km. Tr.F: 
99778-2538 - Pinda
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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 5 de julho de 2019

Local e Hora: No escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio, n° 70, 3o andar, Rio 
de Janeiro/RJ, às 10:00 horas. Presença: Presente a totalidade dos membros da Diretoria. Convo-
cação: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria Executiva. 
Mesa: Rafael Alcides Raphael - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Se-
cretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos, conforme Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29 de abril de 2019. Deliberações: Dando 
cumprimento à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realiza-
da em 29 de abril de 2019 (“AGOE”), verificada a disponibilidade de caixa, a Diretoria Executiva deli-
berou, por unanimidade de votos, pelo pagamento dos dividendos, no montante de R$ 5.184.818,94 
(cinco milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), 
conforme o cronograma abaixo: i) em 05.07.2019 - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); ii) em 
15.07.2019 - R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); iii) em 22.07.2019 - R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais); e iv) em 29.07.2019 - R$ 1.184.818,94 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos 
e dezoito reais e noventa e quatro centavos). Considerando que a controladora Apolo Tubos e Equi-
pamentos S.A. detém a totalidade do capital social da Companhia, não está sendo previsto o valor a 
ser pago por ação ordinária. 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 devi-
damente assinada pelos membros da Diretoria: Rafael Alcides Raphael - Diretor Presidente; Cesar 
Augusto Peixoto de Castro Palhares e Wilson Rosa Cordeiro (por conferência telefônica) - Diretores. 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 
5 de julho de 2019. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. JUCESP. Certifico o 
registro sob o nº 411.479/19-2 em 30/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LINEA ano 2010 - au-
tomático - ar condic., 
comp. bordo. Tr.F: 
3645-2946 - Pinda
VENDO Peugeot 307 
1.6 ano 2002 cambio 
manual – preto. Tr.F: 
99233-1502 – Pinda
VENDO Cap t i va 
Sporte 3.0 – doc.ok 
– IPVA 2019 pago. 
Tr.F: 98192-7952 - 
Pinda
VENDO Celta ano 

Pinda – Alugo Apar-
tamento no Edif. Pe-
dra Bonita – incluso 
cond/IPTU/Sabesp/
gas. Tr.F: 99208-
7558
Pinda – Vendo Casa 
no Laerte Assunção/
Moreira Cesar, c/
2dorms.  e demais 
dep., aceita financia-
mento. Tr.F: 99135-
0129
Pinda – Vendo uma 

cara Bom Suces-
so – casa c/2 dor-
ms. e demais dep. 
Tr.F:99100-2962
Pinda – Vendo Casa 
no Sta Cecilia. Tr.F: 
99639-9019/99620-
5014
Pinda – Vendo casa 
no  Araretama c/
2dorms. s/1 ste, ex-
celente acabamen-
to R$ 165 mil. Tr.F: 
98149-5216

Pinda – Vendo bici-
cleta carga, reforça-
da. Tr.F: 99207-4300
Pinda – Vendo má-
quina de lavar GE 
– 15kg. Tr.F: 99165-
0595
Pinda – Vendo bar-
raca de feira – semi 
nova. Tr.F: 99763-
1562
Pinda – Vendo trailer 
3x2 preto semi novo, 
documentado, em-
placado, parcela no 
cartão em 5x. Tr.F: 
99118-7788 
Pinda – Vendo bici-
cleta elétrica – c/nota 
fiscal. Tr.F: 98299-
1607
Pinda – Alugo mesas 
e cadeiras p/festas e 
eventos. Tr.F: 99740-

do amor tradicional e 
com cobertura de cho-
colate, bala baiana e 
bombons sob encomen-
da. Tr.F: 99721-4774

ALUGO  casa – Alto do 
Cardoso – sem garagem. 
Tr.F: 99254-3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. a Esc. 
João Pedro Cardoso. Tr. F: 

99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Crispim 
– c/qto, coz., varanda, 
s/garagem. Tr.: 99225-
9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: (19) 
98840-5500 -Pinda
VENDO cirandinha 
para manicure com ro-
dinha de silicone. R$ 
299,00. Tr.F: 99141-
1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Esterizador 
de alicates – pouco 
uso. Tr.F: 98168-4101 
– Pinda
VENDO Balcao de can-
to – branco – perfeito 
estado. Tr.F: 99173-
4573
VENDO Peças proven-
çal e outros produtos 
para festa. Tr. F: 99105-
0792 – Pinda


