
MAIS CARA  O transporte público de Lorena ficará vinte centavos mais caro a partir da próxima semana. 
Apesar do contrato com a empresa responsável pelo transporte coletivo contar a possibilidade de um reajuste 
anual, o prefeito Fábio Marcondes (sem partido) manteve as alterações por biênio.
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Polêmico, 2018 foi de déficit
de R$ 2,5 milhões no Saeg

Prefeito garante medidas para gerar economia para 
a companhia em Guará; déficit derrubou Valentim

A Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) voltou 
a fechar um ano com pre-
juízo. Após ter concluído 
2017 com as contas no 
azul, a Companhia fechou 
2018 com saldo negativo 
em R$2,5 milhões. O número 
foi confirmado pelo prefeito 
Marcus Soliva (PSB) em en-

trevista na última semana. 
O problema econômico é o 
primeiro desafio de Luciano 
Passoni, que assumiu na últi-
ma semana como presidente 
da autarquia, no lugar de 
Renato Valentim. Antes de 
deixar a presidência da Com-
panhia, foi solicitada uma 
entrevista com Valentim 
para esclarecimentos sobre 

as contas de 2018 da Saeg, 
assim como ocorreu com as 
contas de 2017, mas o então 
presidente afirmou que o 
número ainda não havia 
sido fechado e, por isso, não 
poderia atender a imprensa. 
Nos bastidores a informação 
era de saldo negativo acima 
de R$ 1 milhão. 
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Novo presidente tem missão 
com adaptações e contratos

Além das dificuldades fi-
nanceiras, a Saeg (Com-
panhia de Águas, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá) 
passa também por mudanças 
no comando. A autarquia é 
agora presidida por Luciano 

Passoni. O anúncio foi feito 
pelo prefeito Marcus Soliva 
(PSB) na tarde do último dia 
5. Aos 48 anos, Passoni é 
pós-graduado em gestão de 
recursos hídricos e traba-
lhou nas gestões públicas em 

Votuporanga e São José do 
Rio Preto. O novo presidente 
substitui Renato Valentim, e 
é o terceiro nome a passar 
pela companhia na gestão 
Soliva. 
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Marcus Soliva, que falou sobre o caixa no vermelho da autarquia

Incrições 
para Festival 
de Música
da Juventude

Artistas de Pindamonhan-
gaba já podem se preparar 
para soltar a voz no Festival 
de Música da Juventude. As 
inscrições podem ser feitas 
online até o dia 20 de maio. 
Com objetivo de incentivar a 
música, revelar novos talentos 
e promover intercâmbio ar-
tístico cultural, o evento será 
realizado no Teatro Galpão, dia 
8 de junho, às 19h.Show durante Festival de Música em 2018; inscrições seguem abertas para edição deste ano em Pinda

Foto: Rafaela Lourenço

Foto: Reprodução

Foto: Arquivo Atos

Pág.  12

Após classificar como um 
"tsunami político-eleitoral" 
o resultado das eleições 
de 2018, o deputado Cam-
pos Machado, presidente 
estadual e secretário-geral 
da Executiva Nacional do 
PTB, anuncia uma total e 
completa reestruturação, e 
até mesmo uma reciclagem, 
como nunca ocorreu no 
Partido. O trabalho já está 
sendo feito junto aos 645 
municípios, nos quais serão 
realizadas Convenções 
Municipais. 

PTB-SP anuncia completa 
reestruturação em todo estado
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Região tem 
2018 de baixa 
em verbas e 
projeção ruim

Criada em 2015 para ser 
o “braço operacional” do Go-
verno do Estado na região, a 
Agemvale (Agência Metropoli-
tana do Vale do Paraíba) pode 
ter em 2019 um orçamento 
20% inferior ao do ano pas-
sado. Com diversas propostas 
“emperradas”, a autarquia 
deverá receber pouco mais de 
R$2,3 milhões para desenvol-
ver projetos de melhorias para 
39 municípios. Pág.  4

Ubatuba amplia 
atendimento 
para alunos com 
surdez profunda

Para tornar o ambiente es-
colar mais inclusivo aos alunos 
que sofrem de surdez profunda 
, Ubatuba reforçou a equipe de 
intérpretes de libras da rede 
municipal. Além dos professo-
res e funcionários, o município 
oferece gratuitamente cursos 
de linguagens de sinais para 
estudantes e familiares.
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Lorena avança 
na moderniza 
de processos 
licitatórios

Para otimizar processos 
licitatórios e economizar re-
cursos públicos, a Prefeitura 
de Lorena firmou na última 
semana um acordo de coo-
peração com a BBM (Bolsa 
Brasileira de Mercadorias) 
para o uso de uma plataforma 
digital que permitirá a reali-
zação de pregões eletrônicos. 
A melhoria, que não neces-
sitará de uma contrapartida 
municipal, deve entrar em 
funcionamento a partir de 
maio. O Executivo iniciou as 
tratativas com a BBM no fim 
do ano passado.
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A nova sede do ESF (Estra-
tégia Saúde da Família), do 
Itaguaçu, em Aparecida, já 
recebe moradores em espaço 
com maior acessibilidade e 
serviços. Assim como no local 
anterior, idosos ou pessoas com 
dificuldade de mobilidade serão 
assistidos em suas casas. O 
atendimento tem parceria com 
o Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) e é realizado 
das 7h às 17h, na avenida Ita-
guaçu, nº 3.422. A ESF trabalha 
com grupos vulneráveis que 
requerem atendimento multi-
disciplinar. 

Posto de saúde 
do Itaguaçu 
passa a receber 
pacientes
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Bastidores da Política

Gilberto Nascimento e Marcio Almeida

Roderley Miotto

Ronaldo Pipas

Edson Nota

Marco Bertaiolli e Guilherme Carvalho

Atos e Fatos
“Somente podemos ser mortos 
uma vez no combate, porém 
várias vezes na política”

Márcio Meirelles
 Winston Churchill

"O episódio da substituição do 
ministro da Educação foi patético, 

o que leva o eleitor perguntar: 
e a autoridade do presidente?"

Faltam 77 semanas para as 
eleições, 541 dias, 17 meses, e tem 
vereador que ainda não mostrou 
ao eleitorado porque veio. Outros 
tiveram muito trabalho para se 
eleger e, uma vez na Câmara, são 
persuadidos ao voto de cabresto.

SEM CEM DIAS!
Não é uma lei e nem uma regra, 

mas um estilo da democracia bra-
sileira de poupar o mandatário de 
cargo eletivo eleito a uma trégua 
nas cobranças de campanha.

Com o presidente Bolsonaro 
este estilo foi quebrado.

A sua popularidade é das meno-
res entre os presidentes em cargos 
eletivos pela primeira vez. 

A sua popularidade despenca!
Alguns analistas políticos con-

cluem que o presidente não desceu 
ainda do palanque eleitoral e não 
abandonou o uso das redes sociais.

Outros analistas concluem que 
ele não subiu ainda a rampa do 
palácio.

Em recente entrevista a uma 
rádio da capital paulista, magistral-
mente conduzida pelo experiente 
jornalista Augusto Nunes, o presi-
dente demonstra um conhecimento 
superficial sobre determinados 
assuntos urgentes, como a Reforma 
da Previdência.

Em outros trechos, entendimen-
to sobre determinados assuntos po-
líticos que ainda são marcados pela 
velha política ao afirmar que seu 
filho deveria ser ministro de estado 
pois o elegeu presidente através da 
rede social (?)

Um patrimonialismo político 
intrínseco que tanto criticou e 
combateu!

O interessante é que o presidente 
Bolsonaro não percebeu quem são 

seus eleitores, daí a dificuldade da 
representatividade no parlamento 
uma vez que os eleitos por seu 
partido foram na onda do descon-
tentamento da população e tiveram 
votações expressivas.

O PSL é mais uma ação entre 
amigos e amigos de última hora do 
que um partido político.

O presidente precisa urgente-
mente rever a sua curta trajetória 
política para a presidência. Não 
percebendo que foi eleito por uma 
parcela da sociedade que estava en-
tojada da roubalheira do partido dos 
trabalhadores e um discurso sobre a 
anarquia administrativa do Estado 
do Rio de Janeiro que se propagou 
pelo país a fora.

Não foi um candidato de protes-
to, mas abraçado por uma grande 
parte da sociedade que definiu que 
a política brasileira deveria ser es-
quecida e uma novíssima república 
ser instalada.

Esta ligação com o seu orien-
tador político Olavo de Carvalho, 
que mora nos Estados Unidos, está 
tirando do presidente o seu brilho 

pessoal e passando a impressão que 
está sendo dirigido.

Suas ações seguem modelos ide-
ológicos ultrapassados, os mesmos 
que destruiu o partido dos trabalha-
dores, com sinal trocado.

O episódio da substituição do 
ministro da Educação foi patético, 
o que leva o eleitor a perguntar: e 
a autoridade do presidente? Aceita 
indicações, influências de pessoas 
que não participaram ativamente da 
campanha com a esperança de que 
o país iria melhorar!

Parece que há uma barreira que 
impede o presidente assumir deter-
minadas posições por estar preso 
aos seus seguidores na rede social.

O presidente será cobrado pela 
história se a Reforma da Previdên-
cia não for aprovada conforme o 
plano do ministro Paulo Guedes. 

A reforma precisa de um líder 
político que a defenda, pois, os 
políticos e a sociedade não estão 
entendendo a gravidade do proble-
ma fiscal brasileiro.

Se não estivéssemos no Con-
gresso Nacional, vivendo esta 
mediocridade da política brasilei-
ra, seria de se esperar que todos 
os partidos políticos se unissem e 
fizessem um pacto de aprovação da 
Reforma e, aprovada, cada partido 
seguiria o seu caminho.

A reforma da Previdência é um 
instrumento para o Estado ter recur-
sos para as outras reformas. Como 
fazer a reforma tributária, que 

quebrará os Estados, se o governo 
não tiver um fundo para socorrer 
os Estados? A atual reforma projeta 
um alívio no caixa do governo, em 
dez anos, de 1 trilhão de reais.

No plano Real, com a rigidez 
fiscal, foi possível criar um fun-
do para os Estados para que não 
quebrassem quando o imposto da 
inflação se afastasse das contas 
públicas. 

Cargos comissionados foram 
cancelados; 400 milhões de bene-
ficiários do Bolsa Família deixaram 
de receber o benefício; a anulação 
do imposto sindical colocou 3 bi-
lhões de reais no bolso do trabalha-
dor; os processos de privatização 
em franco desenvolvimento; leilões 
para o setor elétrico já marcados; 
a inflação controlada e a taxa de 
câmbio estável.

Recomenda-se cautela, a atitu-
de mais sensata, manter a calma, 
observar os sinais positivos do 
esforço que está sendo feito para 
transformar o país.

Mais presença menos rede so-
cial!

Prisão administrativa
As demissões desenfreadas dos 

aposentados concursados da Prefei-
tura de Cachoeira Paulistas, promo-
vidas pelo Executivo, acabou ren-

dendo pedido de 
prisão adminis-
trativa ao prefei-
to Edson Mota. 
Advogados que 
representam um 
dos exonerados 
sem justa causa 
formularam o 
pedido baseados 

na desobediência do alcaide em face 
do pedido do excelentíssimo Juiz de 
Direito, que determinou algumas 
reintegrações.

Sob nova direção
Com os BO’s de Pedro Sannini 

(dirigir alcoolizado e tentar $uavizar 
os policiais na hora de ser recolhido 
à Delegacia) ‘batendo na porta’ da 
Câmara de Guará, coube a ele ceder 
seu lugar na presidência da comis-
são de Ética ao vereador Márcio 
Almeida (ainda PPS), que de pronto 
acolheu Fabrício da Aeronáutica na 
relatoria da investigação, juntamente 
com Marcos Evangelista. Pelo baru-
lho da torcida, já tem gente apostan-
do nas eventuais penalidades, como 
suspensão da vereança por 30 dias, 
advertência verbal ou por escrito – 
ou seja, pizza...

E por falar em ética...
...esta importante comissão nas 

câmaras da região estão em descré-
dito perante os eleitores, por conta 
dos últimos acontecimentos envol-
vendo seus respectivos presidentes. 
Em Lorena, o Adevaldir Papa 
Defunto (que está na mira do Mi-
nistério Público) está respondendo 
por crime de concussão e coação; 
em Guará, Pedro Sannini responde 
inquérito criminal na polícia Civil. 
Talvez seja por isso que quando 
se falam de comissão de Ética nas 
rodas políticas, o povo não sabe se 
ri ou se chora...

Já ganhou
Parece que o ‘vírus’ do já ganhou 

contagiou as facções políticas de 
Lorena que gravitam no entorno 
da pré-candidatura a prefeito de 
Sylvio Ballerini. Disseram que nem 
direito à escolha do próprio vice 
estão delegando a ele. Enquanto no 

Silveiras - O prefeito Guilherme Car-
valho não tem mostrado cansaço quando 
o assunto é bater nas portas de gabinetes 
ou alugar os ouvidos de parlamentares em 
São Paulo ou Brasília. Até porque Carva-
lho já percebeu que se esperar sentado, 
vai ver sua cidade, como vários outros 
pequenos municípios, marginalizada pelo 
governo. Se não tem o status e os números 
de uma São José dos Campos, recordista 
em verbas recebidas, Silveiras conta com 
um planejamento que deve tirar a cidade 
do buraco encontrado em janeiro de 2017.

Cachoeira Paulista - O prefeito 
Edson Mota, que se não acordou com o 
sinal ensurdecedor da indignação popular 
sobre o futuro da Santa Casa, deve pular 
da cama agora com o pedido de prisão 
administrativa que recebeu nesta sema-
na. Ou será que ao invés de pular, ele já 
correu para baixo da cama, ao notar que 
a cidade não é tão seu quintal quanto as 
"edsonetes" acreditavam. Na Câmara, 
quem ainda não notou que Mota não terá 
um futuro tranquilo pode ter que lutar por 
um espaço debaixo da cama do prefeitão...

As 'reviravoltas' do primeiro e 
segundo escalões da administração 
pública de Guará, que para acertar 
a Casa, digo, a Prefeitura, buscam 
fazer um 'test drive' com um topó-
grafo na secretaria de Planejamento 
para sair da mira do MP...

Política do social
O Fundo Social de Guará 

comemorou a conquista do Selo 
Intermediário Municipal Amigo 
do Idoso, uma importante posição 
conferida pelo Governo do Esta-
do. A primeira dama Andréa Évora 
e a subsecretária Ana Paula Diniz 

foram destaques no início do mês, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
representando Guaratinguetá ao 
lado de Caraguatatuba – as duas 
únicas cidades da região a con-
seguir a certificação – e falou da 
continuidade com as metas envol-
vendo toda Prefeitura neste ano, 
para levar o município ao status 
máximo do programa Amigo do 
Idoso. Em clima de festa, Andréa 
recebeu o Selo das mãos de Célia 
Parnes, secretária Estadual de 
Desenvolvimento Social.

Andréa Évora e Ana Paula Diniz

Marcus Soliva, João Pita, Márcio França 
e o estadual Caio França

Entre os vários compromissos 
da concorrida agenda do prefeito 
Marcus Soliva e do vereador 'quase 
secretário' João Pita, um encontro 
partidário com o ex-governador 
Márcio França e o deputado esta-
dual Caio França - na Capital - para 
acertos e planejamentos das diretri-
zes eleitorais do ano que vem. Em 
São Paulo, a campanha em busca da 
Prefeitura da maior cidade do Brasil 
e, em Guaratinguetá, o processo 
de reeleição de Soliva com novas 
alianças. Quem viver, verá!!!

Foto legenda... ano passado davam por certo que o 
‘enTão’ – ex-presidente da Câmara 
seria seu vice, agora, em função do 
novo comando do Legislativo - com 
seu orçamento de mais de R$10 
milhões para este ano – Mauro 
Fradique passa ser o indicado pelo 
‘manda em tudo’ do parlamento, 'sua 
santidade Elcinho Vieira...

O que muitos querem saber
Quanto a Câmara de Lorena gas-

tou esta semana com a viagem dos 
vereadores de oposição à Brasília? 
Numa semana em que o atrativo da 
Capital Federal foi a Marcha dos 
Prefeitos, o que efetivamente pode-
ria render aos interesses da cidade 
este passeio parlamentar?

Brecha no calendário
De acordo com as redes sociais 

com predominância em Pinda, uma 
das únicas discussões interessante 
para a população da Câmara esta se-

mana foi a apro-
vação do proje-
to do vereador 
Ronaldo Pipas 
(PR), que institui 
no sobrecarrega-
do calendário da 
cidade a Sema-
na Municipal de 
Conscientização 

e Prevenção das Doenças Renais. 
Como a doença é silenciosa e letal, 
Pipas esteve em alta nas rodas polí-
ticas da cidade.

De malas prontas
Parece que não será surpresa 

para o mercado político de Pinda, 
se na ‘janela eleitoral’ – período 
pré-eleitoral em que é permitido 
aos detentores de 
mandatos mudar 
de partido sem a 
perda do manda-
to – o vereador 
Roderley Miotto 
migrar do PSDB 
para o PSD. Se-
gundo os ‘cien-
tistas da praça’, 
com o efeito Rafael Goffi no ninho 
tucano, há muito se percebe Miotto 
‘sem fôlego’ para viabilizar seu 
nome para compor uma eventual 
candidatura majoritária, ainda que 
de vice...

Prefeitos em Brasília
O prefeito de Silveiras, Guilher-

me Carvalho, aproveitou o clima 
propício da Capital Federal esta 
semana, com a Marcha dos Prefeitos 

a Brasília, para uma agenda pessoal 
com o federal Marco Bertaiolli. No 
encontro, Guilherme reinvindicou 
ao deputado um caminhão para 
coleta de lixo e a reforma da ponte 
principal, que interliga a área urbana 
ao Bairro dos Macacos.

Dança da chuva'
O prefeito de Ubatuba, Délcio 

Sato (PSD), que uniu forças com os 
índios guaranis contra a proposta 

do Governo Federal em extinguir 
o sistema de saúde voltado ao aten-
dimento exclusivo da população 
indígena, se comprometeu, durante 
encontro na Prefeitura com repre-
sentantes das aldeias Boa Vista, Re-
nascer e Rio Bonito, em pressionar 
o Ministério da Saúde em posição 
contrária a municipalização. Para o 
Executivo, além de sobrecarregar as 
redes municipais de saúde de todo 
o País, a medida federal deverá ser 
o “primeiro passo” para a extinção 
do sub-sistema de atendimento feito 
pela Sesai (Secretaria Especial de 
Saúde Indígena). Enquanto muitos 
seguem a flecha de Bolsonaro, Sato 
mostra que a prioridade está mesmo 
na "aldeia ubatubense".

Rumo certo
A semana foi promissora aos 

projetos do vereador Márcio Al-
meida com relação a Guaratinguetá. 

Cumprindo agenda com o federal 
Gilberto Nascimento, líder estadual 
do PSC, Márcio alinhou uma futu-
ra aproximação com o partido do 
deputado e teve a garantia de apoio 
para continar contribuindo com as 
entidades da cidade e região. 

Caso de polícia
As manfestações do vereador 

Pedro da Vila Brito contra o pre-
feito Fábio Marcondes na tribuna 
da Câmara de Lorena virou caso de 

polícia esta se-
mana. Vila Brito 
deverá responder 
por 'denunciação 
caluniosa' e por  
crime de ameaça. 
Pelo que se ouviu 
nos corredores da 
municipalidade, 
Pedro deve ter 

agido embalado pela sua referência 
no Legislativo, o colega Elcinho 
Vieira, que também aposta na cer-
teza da impunidade e agora, vai ter 
de se explicar ao delegado seccional.

Mensagem cifrada
As três facções da oposição que 

não tiveram paciência em esperar 
pelos 'ovos de outro' acabaram co-
mendo 'a galinha' com pena e tudo...

Pedro Vila Brito
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Após classificar como 
um "tsunami político-elei-
toral" o resultado das 
eleições de 2018, o depu-
tado Campos Machado, 
presidente estadual e 
secretário-geral da Exe-
cutiva Nacional do PTB, 
anuncia uma total e com-
pleta reestruturação, e até 
mesmo uma reciclagem, 
como nunca ocorreu no 
Partido.

O trabalho já está sen-
do feito junto aos 645 

municípios, nos quais se-
rão realizadas convenções 
municipais, para escolher 
lideranças políticas, com o 
objetivo de preparar o PTB, 
não só para as eleições de 
2020, mas principalmente 
para as de 2022.

Segundo Campos Macha-
do, está sendo criado um 
Instituto de Formação Polí-
tica que terá por finalidade 
atrair novas lideranças, oxi-
genar a estrutura partidária, 
agindo, assim, para atender 

PTB-SP anuncia completa 
reestruturação em todo Estado

Marcus Soliva confirma prejuízo no Saeg 
de R$ 2,5 milhões durante polêmico 2018
Prefeito garante medidas para gerar economia para a companhia em Guará; déficit derrubou Valentim

O prefeito Marcus Soliva, que confirmou o ano fechado no vermelho na autarquia de Guaratinguetá

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos 
de Guaratinguetá) voltou 
a fechar um ano com pre-
juízo. Após ter concluído 
2017 com as contas no 
azul, a Companhia fechou 
2018 com saldo negativo 
em R$2,5 milhões. O número 
foi confirmado pelo prefeito 
Marcus Soliva (PSB) em en-
trevista na última semana. 
O problema econômico é o 
primeiro desafio de Luciano 
Passoni, que assumiu na últi-
ma semana como presidente 
da autarquia, no lugar de 
Renato Valentim.

Antes de deixar a presidên-
cia da Companhia, foi solici-
tada uma entrevista com Va-
lentim para esclarecimentos 
sobre as contas de 2018 da 
Saeg, assim como ocorreu 
com as contas de 2017, mas 
o então presidente afirmou 
que o número ainda não 
havia sido fechado e, por 
isso, não poderia atender a 
imprensa. 

Nos bastidores a infor-
mação era de saldo nega-
tivo acima de R$ 1 milhão. 

Indagado sobre a saúde 
financeira da Saeg, que é 
uma autarquia que tem par-
ticipação majoritária do Exe-
cutivo, Soliva afirmou que o 
déficit foi maior. "O prejuízo 
da Saeg está previsto em R$ 
2,5 milhões para 2018. Em 
2017 fechou no azul pois 
deixamos de fazer, durante 
seis meses, o repasse para 
a CAB. Fizemos apenas o da 
manutenção".

A suspensão no repasse 
para a Guaratinguetá Sanea-
mento (antiga CAB) pelo tra-
tamento do esgoto, segundo 
o prefeito, durou quatro 
meses e gerou a Saeg uma 
economia de R$ 3 milhões 
em 2017. Mas a medida foi 
temporária e a Companhia 
viu as contas ficarem no 
vermelho em 2018. Segundo 
Soliva, para ajustar as contas 
será preciso economizar e 
fazer cortes, como no Arsaeg 
(Agência Reguladora). “Para 
gerar resultado positivo nós 
precisamos economizar gas-
tos, gastos com energia, com 
o Arsaeg, que custa R$ 700 
mil a mais por ano, do que 
custará com uma nova agên-
cia reguladora”, afirmou 
o chefe do Executivo, que 

listou uma série de medidas 
para equilibrar as contas 
da Companhia como troca 
de hidrantes e extinção do 
Arsaeg.

Para Soliva, a inadimplên-
cia no município não é alta, 
mas outros fatores, como 
o contrato vigente com a 
Guaratinguetá Saneamento 
e o repasse feito a Arsaeg 
são prejudiciais aos cofres 
da Companhia. "A inadim-
plência é em torno de 12, 
13%, mas outros fatores 
como extinção do contrato 
com a CAB podem nos dar 
uma lucratividade anual. 
A CAB consumiu da Saeg 
R$80 milhões em dez anos", 
explicou.

Agência reguladora – O 
projeto que define a ex-
tinção da Arsaeg está na 
Câmara e deve entrar em 
votação até o fim deste mês. 
A proposta é de autoria do 
Executivo e visa cortar qua-
se R$ 700 mil por ano com 
o fim da agência. Caso seja 
aprovado, outra empresa 
será contratada para fisca-
lizar as contas e serviços 
prestados pela Saeg quanto 
a água, tratamento do esgo-
to e coleta de resíduos.

Novo presidente tem missão 
com adaptações e contratos
Passoni assume companhia, que enfrenta déficit polêmico
sobre serviços; Gonçalo Ferraz é nomeado para Planejamento

às demandas, novas e an-
tigas da nossa população.

Na mesma linha, já foi 
estabelecido um “Plano 
Geral de Comunicação”, 
que atuará tanto nas re-
des sociais, como na “Rá-
dio e TV 14”, já criadas 
pelo Partido, mantendo 
um link permanente com 
toda a sua militância.

Os 25 Departamentos 
do PTB, desde o da “Mu-
lher” até o “Inter-Religioso” 
serão totalmente rees-
truturados, de maneira 
que se possa ter acesso 
direto aos mais diversos 
segmentos da sociedade.

O  aumento do número 
de filiados, bem como a 
realização de cerca de 
vinte “Encontros Regio-
nais” no Estado têm como 
meta a eleição de ao me-
nos 100 prefeitos e 600 
vereadores nas eleições 
de 2020.

Campos, ainda, como 
secretário-geral nacional 
do Partido, pretende 
fazer o mesmo trabalho 
junto à Direção Nacional 
e a todos os Diretórios 
do País.

Até o final de 2019, 
Campos espera trazer 
para o PTB expressivas 
lideranças políticas, em ní-
veis estaduais e nacional, 
tudo dentro da grandeza 
e da história do Partido.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Além das dificuldades finan-
ceiras, a Saeg (Companhia de 
Águas, Esgoto e Resíduos de 
Guaratinguetá) passa também 
por mudanças no comando. 
A autarquia é agora presi-
dida por Luciano Passoni. O 
anúncio foi feito pelo prefeito 
Marcus Soliva (PSB) na tarde 
do último dia 5.

Aos 48 anos, Passoni é 
pós-graduado em gestão de 
recursos hídricos e traba-
lhou nas gestões públicas em 
Votuporanga e São José do 
Rio Preto. O novo presidente 
substitui Renato Valentim, e é 
o terceiro nome a passar pela 
companhia na gestão Soliva. 

O novo responsável pela 
Saeg foi secretário municipal 
de Planejamento, Habitação 
e Meio Ambiente de Votupo-
ranga. Ele também foi superin-

tendente do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de São José do Rio Preto e co-
ordenador da Câmara Técnica 
de Planejamento de Usos Múl-
tiplos do Daee (Departamento 
de Águas e Energia Elétrica). 
Ele é membro do Conselho Es-
tadual de Recursos Hídricos e 
chegou à Guaratinguetá no dia 
anterior ao anúncio de Soliva.

“Ainda não conheço a to-
talidade da parte interna do 
Saeg. Na primeira reunião que 
tive hoje com o prefeito, na 
presença do Valentin e com o 
Miguel (Sampaio – secretário 
de Administração), existe um 
contrato, uma concessão, e ela 
não atingiu seus principais 
objetivos. É preciso olhar para 
um novo modelo para ter essa 
condição de ampliação. Esgoto 
é saúde pública e necessá-
rio", afirmou em entrevista 
coletiva.

Passoni não soube explicar 

sobre a situação financeira de 
momento da Saeg, mas afir-
mou que o contrato vigente 
para o tratamento de esgoto 
com a Guaratinguetá Sanea-
mento (antiga CAB) precisa 
ser revisto. O convite para 
administrar a Saeg foi feito 
pelo prefeito de Guaratingue-
tá, segundo o novo presidente 
da Companhia. "O mais breve 
possível poderemos divulgar 
condições e projeções", con-
cluiu Passoni.

Troca-troca – Gonçalo Fer-
raz, que era diretor de resídu-
os da Companhia, deixa a Saeg 
para assumir a vaga de João 
Ubiratan de Lima, exonerado 
após recomendação do Minis-
tério Público. Felício Murade, 
secretário de Turismo, será 
exonerado no dia 30 de abril. 
Soliva não confirmou quem 
substituirá Murade na pasta, 
mas a especulação é pelo ve-
reador João Pita (PSB).

Após dois anos, Lorena reajusta 
passagem de ônibus em R$ 0,20

Da Redação
Lorena

O transporte público de Lo-
rena ficará vinte centavos 
mais caro a partir da próxima 
semana. Apesar do contrato 
com a empresa responsável 
pelo transporte coletivo contar 
a possibilidade de um reajuste 
anual, o prefeito Fábio Marcon-
des (sem partido) manteve as 
alterações por biênio.

A partir da próxima quinta-
-feira, a passagem de ônibus 
na cidade será de R$ 3,70. A 
ABC Transportes Coletivos de 
Caçapava Ltda, que atua com o 
transporte urbano em Lorena, 
apresentou uma proposta de 
reajuste através de planilhas 
justificando a necessidade do 
aumento devido a alteração 
de insumos de serviço, reajuste 
salarial da mão de obra e o alto 
valor do combustível e de peças 
e acessórios para a manutenção 
da frota.

De acordo com o Executivo, o 
reajuste segue a base do INPCA 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo). A última 
alteração no valor do serviço foi 
realizada em 2017, após dois 
anos sem reajustes passando 
de R$ 3,20 para os atuais R$ 
3,50. A ABC Transportes atua 

sob concessão desde 2010 
com atuação por vinte anos na 
cidade, e segundo o contrato 
com a Prefeitura, a atualização 
tarifária pode ser realizada 
anualmente. A atual adminis-
tração segue reajustando a 
cobrança pelo serviço a cada 
dois anos.

Passageiros embarcam em ônibus que faz a linha Bairro da Cruz

Foto: Arquivo Atos
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Ministério Público investiga reajustes de 
salários de vereadores de Guaratinguetá
Inquérito apura denúncia popular; Celão garante que reajuste está amparado pela Constituição

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O Ministério Público rece-
beu uma representação de 
cidadãos que denunciaram 
os reajustes dos subsídios dos 
vereadores de Guaratinguetá. 
A denúncia foi apresentada de 
forma anônima por um grupo 
de pessoas, que apontam a 
possibilidade de enriqueci-
mento ilícito por parte dos 
parlamentares, com o reajuste 
acumulado nos anos de 2017 
a 2019. O documento pede in-
vestigação dos 11 vereadores, 
além do prefeito.

Na denúncia, há apontamen-
tos que questionam o reajuste 
acumulado dos subsídios, 
espécie de salários, que ficou 
em 17,94% nos últimos três 
anos. No mesmo período a 
variação do IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
foi de 11,34%. A representação 
confronta o índice utilizado 
para calcular o reajuste.

O presidente da Câmara, 
Marcelo Coutinho, o Celão 
(PSD), se mostrou tranquilo 
quanto à denúncia e afirmou 
que todos os reajustes foram 
concedidos por meio de vota-
ção em plenário e amparado 
pela Constituição Federal.

Em entrevista, Celão confir-
mou que ainda não recebeu 
oficialmente o documento. “A 
Constituição Federal, no arti-
go 39, inciso 4º, combinado 

com o artigo 37, inciso 10º, 
estabelece que o membro do 
poder, detentor de mandato 
eletivo, no âmbito munici-
pal, prefeito, vice-prefeito e 
vereadores, os ministros de 
Estado, secretários estaduais e 
municipais serão remunerados 
por subsídios fixados por lei es-
pecífica, observada a iniciativa 
privada em cada caso, assegu-
rando que a remuneração dos 
servidores e os subsídios dos 
agentes políticos terão direito 
à revisão geral anual sempre 
na mesma data e sem distinção 
de índice. A Constituição é 
clara. Não temos a obrigato-
riedade de seguir um índice. 
Não existe um índice específico 
para a recomposição salarial", 
enfatizou.

O parlamentar confirmou 
ainda que desde 2009 não é 
concedido o aumento salarial, 
mas sim, feita a recomposição 
salarial anual. Ainda de acordo 
com o vereador, a Casa esco-
lheu o IGPM (Índice Geral de 
Preços do Mercado) em seis 
dos últimos dez anos. A última 
delas foi em 2019, quando 
o Legislativo reajustou os 
salários dos vereadores e ser-
vidores da Câmara em 7,54%. 
“Inclusive (usado o IGPM) nos 
anos de 2013, 2014 e 2017. E 
não usamos o IGPM em 2018 
porque ele deu negativo e eu 
não posso diminuir o salário 
dos vereadores e dos servido-
res, é a chamada irredutibi-

lidade salarial. Portanto, nós 
usamos no ano passado o IPC, 
que é outro índice que está na 
Constituição e é autorizado", 
respondeu Celão.

Como poder independente, 
o Legislativo não é obrigado 
a acompanhar o índice de 
reajuste da Prefeitura. Ainda 
em resposta, o presidente 
da Câmara afirmou que os 
reajustes dos vereadores fo-
ram exatamente os mesmos 
concedidos aos servidores da 
Casa, desde 2017. "Em nenhum 

momento ultrapassamos o 
índice da inflação ou demos o 
aumento". 

Celão chamou a atenção 
pelas medidas que a Casa tem 
quanto ao número de vereado-
res e assessores (atualmente 
são 11 parlamentares e dois 
assessores para cada). O pre-
sidente da Câmara foi enfático 
ao afirmar que a denúncia tem 
conotação política. "A partir do 
momento que se aproxima do 
período eleitoral, acontecem 
manobras políticas. Essa de-

núncia tem cunho político e 
me surpreende a denúncia 
vazar para a imprensa sem 
a Câmara ser oficiada. É falta 
de respeito com o Legislativo", 
concluiu. Ele garantiu que não 
havia sido notificado, mas 
quando a Casa fosse citada, 
faria sua defesa.

O vereador acredita que a 
denúncia será arquivada e não 
pretende revogar ou suspen-
der o reajuste. "Não porque 
não compete ao Ministério 
Público essa decisão, compete 

ao Judiciário. Se chegar uma 
decisão de um juiz, aí nós 
vamos acatar. Diferente disso 
nós vamos manter, conforme 
votado, aprovado e baseado 
na Constituição Federal, res-
peitando a lei e sem cometer 
nenhum tipo de injustiça", 
finalizou.

Citado no inquérito, o prefei-
to de Guaratinguetá, Marcus 
Soliva (PSB), foi procurado 
pela reportagem, mas não 
respondeu até o fechamento 
desta edição.

Vereadores de Guaratinguetá; presidente Celão discórda de apontamento de irregularidade sobre ganhos na Câmara e fala em denúncia política

Foto: Arquivo Atos

“Esquecida” em 2018, 
Agemvale deve contar 
com número de verbas 
ainda menor este ano
Principais projetos da Agência Metropolitana seguem 
engavetados; recursos devem ter corte de 20% em 2019

Lucas Barbosa
Região

Criada em 2015 para ser 
o “braço operacional” do Go-
verno do Estado na região, a 
Agemvale (Agência Metropoli-
tana do Vale do Paraíba) pode 
ter em 2019 um orçamento 
20% inferior ao do ano pas-
sado. Com diversas propostas 
“emperradas”, a autarquia de-
verá receber pouco mais de R$ 
2,3 milhões para desenvolver 
projetos de melhorias para 39 
municípios.

Regulamentada pelo ex-go-
vernador Geraldo Alckmin 
(PSDB), em maio de 2015, a 
Agemvale tem como missão 
articular, planejar e executar 
ações públicas que resultem 
em avanços na região em 
suas mais diversas áreas como 
infraestrutura, mobilidade 
urbana, saúde, segurança e 
turismo.

Uma matéria publicada pelo 
jornal “OVALE”, de São José dos 

Campos, revelou na última se-
mana que a autarquia recebeu 
em 2018 menos da metade 
dos recursos prometidos pelo 
Estado.

De acordo com a publicação, 
ao invés de R$ 2.915.495, a 
Agemvale foi contemplada 
com R$ 1.222.646.

Contando somente com 
41% do orçamento previsto, a 
Agência não conseguiu tornar 
realidade seus dois principais 
projetos, o PDUI (Plano de 
Desenvolvimento Urbano 
Integrado) e o ‘Fundo Vale”.

Enquanto o primeiro con-
siste na elaboração de um 
plano de ações e diretrizes 
de desenvolvimento urbano, 
o segundo é a criação de um 
fundo que reuniria os recursos 
encaminhados pelo Estado, 
municípios e outras fontes de 
financiamento. Na sequência, 
o montante seria utilizado em 
obras e outras medidas que 
impactassem positivamente 
na região.

Apontada como o principal 
obstáculo para o PDUI não 
ter saído do papel, a decisão 
do Estado em bloquear R$ 1,5 
milhão no fim do ano passado 
inviabilizou a realização da 
primeira etapa do projeto.

Para a preocupação dos mo-
radores da RMVale (Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba), 
a publicação afirmou que neste 
ano a autarquia deverá contar 
com ainda menos recursos do 
que o prometido para 2018, 
que foi de R$ 2.915.495. A 
projeção orçamentária para 
2019 é de R$ 2.309.137.

Procurada pela reportagem 
do Jornal Atos, a Agemvale 
informou que não se pronun-
ciará sobre o tema já que está 
em um período de transição de 
sua diretoria.

O Atos solicitou também um 
posicionamento do Governo 
do Estado sobre o tema, mas 
nenhuma resposta foi encami-
nhada até o fechamento desta 
edição.

O ex-governador, Márcio França, observado pelo prefeito de Pinda, Isael Domingues; 2019 magro no Vale

Foto: Reprodução

Pinda, Guará e Lorena estão no top 
5 do destino de verbas do Estado

Da Redação 
Região

A Fundação Seade (Siste-
ma Estadual de Análise de 
Dados), através da Piesp 
(Pesquisa de Investimentos 
Anunciados no Estado de 
São Paulo), divulgou que seis 
cidades da RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba) receberam 82% 
dos investimentos do Estado 
entre 2012 e 2018.

Entre as cidades do Vale 
estão Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá, Jacareí, Ca-
çapava e Lorena. Do total de 
R$ 26,8 bilhões que a região 
recebeu neste período, os seis 
municípios dividiram R$ 21,8 
bilhões. 

São José dos Campos rece-
beu 33% do total de investi-
mentos do Vale nos últimos 
seis anos, com R$ 8,8 bilhões.

Segunda cidade a receber 
mais recursos desde 2012 foi 

Pindamonhangaba, acumulan-
do R$ 5,3 bilhões, 20% do total 
da região. Campeã de investi-
mentos no último trimestre 
de 2018, a cidade investiu 
R$1,2 bilhão para ampliação 
da fábrica da Novelis.

Jacareí vem em seguida, 
com R$ 3,4 bilhões, depois 
Taubaté acumulando R$1,9 
bilhão, Guaratinguetá com 
R$1,3 bilhão, Caçapava, 
R$819 milhões e Lorena 
R$238,87 milhões.

Seis cidades acumulam R$ 21,8 bilhões dos R$ 26,8 bilhões 
de investimentos anunciados desde 2012 para a RMVale

Assistência Social de Guará implanta 
software para informatizar cadastros

Da Redação
Guaratinguetá

Um software para facilitar o 
atendimento no Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social) e Creas (Centro de Re-
ferência de Assistência Social) 
foi implantado no final do 
último mês em Guaratingue-
tá. O programa já é utilizado 
por outras setenta cidades 
da região como Caçapava e 

Ilhabela.
O sistema utilizado é o Gesu-

as, desenvolvido para facilitar 
a gestão da secretaria de 
Assistência Social e viabilizar 
atendimentos em programas 
da pasta como o Cras, o Creas 
e o Centros Pop. A novidade 
irá extinguir o uso de fichas 
e a elaboração de formulá-
rios, o que possibilitará uma 
integração de toda a rede 
socioassistencial, trazendo 

uma maior segurança para os 
usuários do Suas (Sistema Úni-
co de Assistência Social), pois 
os dados de cadastros serão 
restringidos aos profissionais 
vinculados ao seu caso.

Com a adesão ao sistema, o 
município será acompanhado 
pelos profissionais responsá-
veis pela ferramenta, que es-
tarão disponíveis para atender 
as dúvidas que possam surgir 
conforme o uso do programa.
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Lorena avança em modernização de 
processos licitatórios com nova parceria
Plataforma digital viabiliza pregões eletrônicos da Prefeitura para atrair fornecedores de todo País 

Lucas Barbosa
Lorena

Para otimizar processos lici-
tatórios e economizar recursos 
públicos, a Prefeitura de Lore-
na firmou na última semana 
um acordo de cooperação 
com a BBM (Bolsa Brasileira 
de Mercadorias) para o uso 
de uma plataforma digital que 
permitirá a realização de pre-
gões eletrônicos. A melhoria, 
que não necessitará de uma 
contrapartida municipal, deve 
entrar em funcionamento a 
partir de maio.

Segundo o secretário de Ad-
ministração, Daniel Malerba, o 
município iniciou as tratativas 
com a BBM no fim do ano pas-
sado, após constatar os bons 
resultados obtidos pelas mais 
de novecentas entidades públi-
cas e privadas que realizaram 
pregões eletrônicos através da 
plataforma digital “BBMNET 

Licitações”. 
Com a celebração do acordo 

entre o prefeito, Fábio Marcon-
des (sem partido) e a gerência 
da BBM, que é uma organi-
zação sem fins lucrativos, a 
ferramenta licitatória passará 
a ser utilizada pela cidade 
para a aquisição de serviços 
e bens, como medicamentos 
e alimentos. 

A plataforma possibilitará 
que fornecedores de todo o 
Brasil participem dos pregões 
eletrônicos sem a necessidade 
de enviarem representan-
tes a Lorena. A disputa pelo 
fornecimento será realizada 
através de propostas e lances 
em sessão pública virtual, 
sendo declarada vencedora 
a empresa que apresentar o 
valor mais baixo do produto 
ou serviço. “Além de manter 
a transparência e gerar a des-
burocratização do processo 
licitatório, a plataforma permi-

tirá mais economicidade. Com 
o aumento da concorrência 
entre fornecedores de diver-
sos estados, teremos acesso 
a valores mais atrativos.”, ex-
plicou Malerba. “A segurança 
no armazenamento e tráfego 
de informações no sistema é 
garantida pela criptografia, 
método considerável seguro 
e inviolável”, completou.  

O secretário de Administra-
ção explicou ainda que a mo-
dalidade de pregão eletrônico 
será utilizada principalmente 
em licitações que contem 
com recursos estaduais ou 
federais. Já as aquisições que 
serão efetuadas apenas com 
investimentos municipais con-
tinuarão ocorrendo através de 
pregões presenciais.

O contrato de cooperação 
entre Lorena e a BBM possui 
um prazo de um ano, podendo 
ser renovado pelo mesmo 
período. Reunião de licitação em Lorena; novo sistema digital promete agilizar e modernizar processos na cidade

Foto: Divulgação PML

Juliana Aguilera
Aparecida

A nova sede do ESF (Estraté-
gia Saúde da Família), do bair-
ro Itaguaçu, em Aparecida, 
passa a receber moradores 
em espaço com maior aces-
sibilidade e serviços. Assim 
como no local anterior, idosos 
ou pessoas com dificuldade 

de mobilidade serão assisti-
dos em suas residências.

O serviço acontece em 
parceria com o Cras (Centro 
de Referência de Assistência 
Social). O atendimento é 
realizado das 7h às 17h, na 
avenida Itaguaçu, nº 3.422.

A ESF trabalha com grupos 
vulneráveis que requerem 
atendimento multidisciplinar. 

Através de um estudo, as 
famílias são postas em uma 
escala de vulnerabilidade e 
recebem atendimento selecio-
nado pelas equipes presentes 
do posto de saúde e as de 
atendimento domiciliar.

Os atendimentos são feitos 
por seis agentes comunitários 
de saúde, médicos, enfermei-
ra, técnicos de enfermagem, 

Nova sede do posto de saúde do 
Itaguaçu passa a receber pacientes
Novo espaço oferece atendimentos como curativos, inalação e vacinação

Ainda em obra, posto de saúde é instalado no Itaguaçú, para reforçar atendimento na rede de Aparecida 

dentista e um auxiliar de 
saúde bucal, além de um 
auxiliar de limpeza geral e re-
cepcionista. Haverá também 
uma equipe de apoio à saúde 
da família, com atendimento 
psicológico, educador físico 
e fisioterapeuta.

O novo espaço oferece 
também atendimentos como 
curativos, inalação e vaci-
nação. “Existe uma série de 
atividades que não podíamos 
fazer no outro local. Agora os 
moradores do Itaguaçu não 
precisam ir ao centro da cida-
de para se vacinar”, afirmou 
a secretária da saúde, Maria 
Eliane de Moraes.

O imóvel anterior, também 
alugado, havia sido notifica-
do pela Vigilância Sanitária 
por prestar atendimento no 
primeiro andar, dificultando 
a acessibilidade.

Segundo a secretária, a 
busca por um espaço para a 
construção de sede própria 
é muito difícil no bairro. “O 
Itaguaçu, desde seu início, 
não tem espaço para prédios 
públicos, tudo que se tem lá 
são particulares. Nós procu-
ramos um endereço na parte 
mais central do bairro, mas 
infelizmente não encontra-
mos”, explicou.

Foto: Juliana Aguilera

Pinda leva médico à Zona 
Rural com Ônibus da Saúde” 

Para reforçar o atendimen-
to na zona rural, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba lançou 
na última segunda-feira o 
“Ônibus da Saúde”. O projeto 
leva atendimento médico aos 
bairros mais afastados do 
município.

Um antigo ônibus da Pre-
feitura foi reformado para 
dar uma cara ao novo pro-
jeto, que fará os atendimen-
tos às segundas-feiras em 

diferentes bairros rurais. O 
veículo conta com médicos e 
enfermeiros que irão oferecer 
até 16 consultas por período. O 
primeiro local a receber o pro-
jeto foi o bairro das Oliveiras, 
na última semana.  De acordo 
com a Prefeitura, os próximos 
locais a contar com a ação são 
os bairros Cerâmica, Piracua-
ma. Pinhão Borba e a estrada 
municipal Antônio Marçom 
(Estrada do Una).

O atendimento será realizado 
todas as segundas-feiras, das 
9h às 16h.

Da Redação
Pindamonhangaba

Silveiras investe 
na recuperação 
de estradas
da Zona Rural

A Prefeitura de Silveiras 
adquiriu no começo de abril 
duas novas retroescavadei-
ras com recursos próprios 
no valor de R$ 430 mil. As 
máquinas serão utilizadas 
na recuperação de estradas 
rurais.

O planejamento conta com 
uma nova garagem que será 
instalada no antigo Laticínio 
União.

Na última quarta-feira, o 
prefeito Guilherme Carvalho 
(PSDB) esteve em Brasília 
com o deputado federal 
Marco Bertaiolli (PSD) soli-
citando um novo caminhão 
coletor de lixo e a reforma 
da ponte principal no bairro 
dos Macacos.

Da Redação 
Silveiras

APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84

NIRE 35 3 0033682 8
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11 de março de 2019

Local e Hora: No escritório administrativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 3º andar, Rio 
de Janeiro/RJ, às 15:00 horas. Presença: Presente o acionista que representa a totalidade do capi-
tal social da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro societário respectivo. Convocação: 
Dispensada, tendo em vista a presença do acionista que representa a totalidade do capital social da 
Companhia, na forma do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Alcides Morales Filho Presidente; 
e Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição 
de membro do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: Após discutida a matéria 
constante da ordem do dia, as seguintes deliberações foram tomadas: (i) Autorizar a lavratura da pre-
sente ata sob a forma de sumário, nos termos do que permite o parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei 
6.404/76. (ii) Aprovada, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. Paulo César Peixoto de Castro 
Palhares, brasileiro, casado, industrial, com endereço comercial nesta cidade, na Rua do Passeio, nº 
70, 5º andar, Centro, portador da carteira de identidade nº 01.689.307-5, expedida pelo DETRAN/RJ e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.277-87, para o cargo de membro do Conselho de Administração, 
com mandato coincidente com o dos demais Conselheiros eleitos, até 27 de julho de 2020. O membro 
do Conselho de Administração eleito tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo de 
posse, no qual declara sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que (i) não 
está impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que não foi declarado inabilitado 
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (iii) tem reputação ilibada; (iv) não ocupa cargos em 
sociedades que possam ser consideradas como concorrentes no mercado da Companhia; e (v) não 
tem interesse conflitante com o da Companhia. Em razão da deliberação deste item, o Conselho de 
Administração da Companhia terá a seguinte composição, como Presidente do Conselho de Admi-
nistração: Amin Alves Murad, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da carteira de 
identidade nº 07.984.226-70, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 610.939.207-34, 
com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; como Vice-
-Presidente do Conselho de Administração: Emílio Salgado Filho, brasileiro, casado, industrial, 
portador da carteira de identidade, nº 4.011.029-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 629.291.947-15, com endereço comercial na Rua do Passeio 70, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ; e como membros do Conselho de Administração: Alcides Morales Filho, brasileiro, solteiro, 
economista, portador da carteira de identidade nº 3.151.619, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 345.214.537-91, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5º andar, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, Carlos Eduardo de Sá Baptista, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade nº 1.866.779, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.638.977-68, com 
endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290, 
Antonio Joaquim Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de 
identidade nº 01.476.807-1, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.437-
15, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ e Paulo Cé-
sar Peixoto de Castro Palhares, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade nº 
01.689.307-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.684.277-87, com ende-
reço comercial na Rua do Passeio, nº 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia, lavrando-se antes a presente ata em livro 
próprio que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e acionista 
abaixo. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, ficando auto-
rizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 11 de março de 2019. Alcides Morales Filho - Presidente 
da Assembleia; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário da Assembleia. JUCESP. 
Certifico o registro sob o nº 200.226/19-8 em 09/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 27 de março de 2019
Local e Hora: No prédio do escritório corporativo da Companhia, na Rua do Passeio nº 70 - 5º an-
dar, Rio de Janeiro/RJ, às 12:00 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: Os membros 
do Conselho de Administração da Companhia foram convocados nos termos da Convocação en-
viada em 25 de março de 2018. Mesa: Amin Alves Murad - Presidente; e Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares - Secretário. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administra-
ção da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos 
Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Apro-
var a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2018, na forma da proposta da administração da Companhia; (iii) Deliberar e votar a proposta da 
administração da Companhia referente à verba global anual da remuneração da administração da 
Companhia para o exercício de 2019; e (iv) Convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia, para data e hora a ser definida pelo Conselho de Administração, com a seguinte 
ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Admi-
nistração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer 
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e 
(ii) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar e votar a proposta da verba 
global anual da remuneração da administração para o exercício de 2019. Deliberações: Primeira-
mente, foi dispensada a leitura da convocação, sendo declarados abertos os trabalhos da Reunião, 
tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião seria lavra-
da na forma sumária, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma 
da lei. Após debates e esclarecimentos por parte da Diretoria, o Conselho de Administração deli-
berou conforme abaixo exposto: 1) Aprovar, por unanimidade de votos, a submissão do Relatório 
da Administração da Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, à Assembleia Geral Ordinária para apreciação, com a recomendação de que os mesmos 
sejam aprovados sem ressalvas ou restrições. 2) Aprovar, por unanimidade de votos, a destinação 
do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 15.319.288,01 
(quinze milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e um centavo), que se 
dará da seguinte forma: (i) R$765.964,40 (setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta 
e quatro reais e quarenta centavos) serão destinados à reserva legal; (ii) R$5.184.818,94 (cinco 
milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) serão 
declarados como dividendo complementar; e (iii) R$ 9.368.504,67 (nove milhões, trezentos e ses-
senta e oito mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) serão alocados como juros 
sobre o capital próprio pagos antecipadamente. 3) Aprovar, por unanimidade de votos, nos termos 
da proposta da administração, a fixação da verba global anual da remuneração da administração da 
Companhia para o exercício de 2019 no montante de R$5.940.000,00 (cinco milhões e novecentos 
e quarenta mil reais). A proposta da Administração será submetida à deliberação da Assembleia Ge-
ral Extraordinária da Companhia. 4) Aprovar, por unanimidade de votos, a convocação, nos termos 
do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a 
ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 09:00 horas, no escritório corporativo da Companhia, 
na Rua do Passeio nº 70 - 3º andar, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da 
Companhia, suas contas e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Audito-
res independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) Aprovar a 
destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2018. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar e votar a proposta da verba global anual 
da remuneração da administração para o exercício de 2019. 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. Membros Presentes à reunião: 
Amin Alves Murad - Presidente do Conselho de Administração; Antônio Joaquim Peixoto de Castro 
Palhares; Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares; Alcides Morales Filho; e Carlos Eduardo de Sá 
Baptista - Membros do Conselho de Administração. Documentos Arquivados: Todos os docu-
mentos que suportaram as apresentações efetuadas pela Diretoria ao Conselho de Administração 
encontram-se arquivadas na sede da Companhia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de março de 2019. Cesar Augusto Peixoto de 
Castro Palhares - Secretário da Reunião. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 200.272/19-6 em 
09/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Menor é flagrado traficando 
crack e cocaína em Cruzeiro 

Um adolescente de 16 
anos foi apreendido por 
tráfico de drogas na noite 
da última quinta-feira, em 
Cruzeiro. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe da Força Tática 
patrulhava o bairro Olaria, 
quando se deparou com o 
menor de idade no trecho 

de uma via conhecida como 
ponto de tráfico de entorpe-
centes. Na abordagem, os PM's 
apreenderam 104 cápsulas de 
cocaína e 11 pedras de crack. 

O adolescente foi encami-
nhado ao Distrito Policial 
de Cruzeiro, onde aguarda 
transferência para a Funda-
ção Casa.

Em fase de testes, Caraguatatuba recebe 
câmeras de segurança de alta resolução
Ferramenta identifica criminosos e veículos roubados; município registra aumento de assassinatos

Câmera instalada nas ruas de Caraguatatuba; cidade investe em sistema de identificação para reforçar segurança pública no Litoral Norte

Foto: Reprodução

Lucas Barbosa
Caraguatatuba

Através de um projeto pi-
loto, Caraguatatuba conta 
desde a última semana com o 
funcionamento de câmeras de 
videomonitoramento capazes 
de reconhecerem foragi-
dos da Justiça e detectarem 

veículos roubados. Caso o 
sistema conquiste resultados 
expressivos no combate à 
criminalidade, ele poderá ser 
adotado e ampliado na cidade 
litorânea. 

Com o aval da Prefeitura, a 
concessionária de iluminação 
pública Caraguá Luz S.A. im-
plantou no fim de fevereiro 

dez câmeras de monitoramen-
to de alta resolução em postes 
de energia elétrica, distribu-
ídos por pontos estratégicos. 
A instalação da ferramenta, 
que não gerou gastos ao mu-
nicípio, contou com o apoio 
técnico da empresa japonesa 
NEC Corporation. 

De acordo com a Caraguá 

Luz, a medida busca auxiliar 
o poder público em melhorias 
nas áreas de segurança públi-
ca e de trânsito.

Na última semana, quatro 
câmeras de reconhecimento 
facial passaram a operar na 
região central do município, 
distribuídas pelas ruas Santa 
Cruz e Luiz Passos Junior.

Os equipamentos contam 
com um sistema tecnológi-
co que compara a face dos 
pedestres com as imagens 
de um banco de dados da 
secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado, resultando 
na identificação de criminosos 
procurados pela Justiça. A 
ferramenta também analisa as 
placas de veículos, apontando 
os que possuem queixa de 
roubo e furto.

Em nota oficial, a Prefeitura 
de Caraguatatuba explicou 
que somente tratará com a 
empresa o custo da implan-
tação definitiva do programa 
após o término da primeira 
fase de verificação dos resul-
tados do projeto piloto.

Sobre a possível implanta-
ção do COI (Centro de Opera-
ções Integradas), o Executivo 
revelou que está em fase de 
finalização a elaboração do 
termo de referência (processo 
burocrático). A nota ressaltou 
ainda que o Executivo pu-
blicará em breve um edital 
para a contratação de uma 
empresa que será responsável 
pela instalação de câmeras de 
videomonitoramento em vias 
e prédios públicos.

O plano de ações é consi-
derado um reforço de peso 
no combate à criminalidade 
na cidade litorânea, que no 
primeiro bimestre do ano re-
gistrou um aumento de 100% 

no número de vítimas de 
homicídios dolosos (quando 
existe a intenção de matar) 
comparado ao mesmo perí-
odo de 2018, saltando de 2 
para 4 casos.

Região – Além de Caragua-
tatuba, outros municípios da 
RMVLN (Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte) buscam avançar no 
setor da segurança pública.

No último dia 1, a Câmara 
de Silveiras autorizou a Pre-
feitura a celebrar um convê-
nio com a secretaria Estadual 
de Segurança Pública para 
a realização da “Atividade 
Delegada”, que possibilitará 
policiais militares de folga 
patrulharem o município.

A princípio, a ação beneficia-
rá os bairros mais populosos 
da cidade como o Bom Jesus 
e o Macacos, que lideram os 
casos de furtos e roubos.

Segundo o prefeito Gui-
lherme Carvalho (PSDB), 
serão investidos mensalmente 
R$10 mil na contratação de 
três PM’s, que atuarão diaria-
mente de 8 a 11 horas.

Já a Prefeitura de Lorena 
renovou no fim de março, por 
mais cinco anos, o convênio 
da Atividade Delegada. De 
acordo com a Prefeitura, 
que investirá mensalmente 
R$125 mil, 156 policiais 
atuarão no município durante 
o ano.

Sistema eletrônico reforça combate a veículos 
clandestinos de turismo nas ruas de Ubatuba
Sistema identifica e notifica cerca de duzentos veículos sem autorização; multa chega a R$ 5.326

Da Redação 
Ubatuba

O Comtur (Companhia Mu-
nicipal de Turismo de Ubatu-
ba) preparou uma operação 
de fiscalização 24 horas para 
coibir a entrada clandestina 
de veículos de turismo sem o 
recolhimento da taxa. A opera-

ção atua no município desde 
novembro do ano passado.

Foi montado um posto de 
fiscalização na rodovia Oswal-
do Cruz, em frente à base da 
Polícia Rodoviária Estadual. 
Além disso, os fiscais fazem 
rondas diurnas e operações 
noturnas com o apoio da 
Guarda Municipal. Na última 

temporada de verão, segundo 
a Comtur, entraram na cidade 
mais de dois mil veículos de 
turismo, entre ônibus, micro-
-ônibus e vans, transportando 
mais de cinquenta mil turistas.

Foram identificados e no-
tificados cerca de duzentos 
veículos sem autorização. 
A multa chegou a R$ 5.326 

para parte dos automóveis 
fiscalizados. Outros foram 
apreendidos com suspeita 
de senhas falsificadas, e en-
caminhados à delegacia para 
abertura de processo crime, 
além da multa e despesa de 
remoção do veículo.

O proprietário do transpor-
te turístico deve fazer a reser-

va na Comtur com dez dias de 
antecedência. A partir do dia 
1 de maio o sistema eletrô-
nico da retirada da senha de 
entrada no município começa 
a funcionar. O interessado 
deverá acessar o endereço 
eletrônico comturubatuba.
com/cadastramento, e realizar 
o procedimento.

Saúde de Cruzeiro implanta sistema de rastreamento
Medida, que promete diminuir o consumo de combustível, deve ser expandida até o final do semestre

Caroline Meyer
Cruzeiro

Para ter maior controle 
dos veículos, a Prefeitura 
de Cruzeiro anunciou a im-
plantação de rastreadores na 
frota da secretaria da Saúde. 
O serviço foi instalado no 
último dia 5 e será ampliado 
para as outras pastas.

O sistema de rastreamento, 
instalado em 45 veículos, 
promete maior segurança e 
eficiência no transporte dos 
usuários, além de garantir 
redução de no mínimo de 
20% no consumo de com-
bustível.

Com um investimento de 
R$ 15.660 (parcelados men-
salmente em um valor de 

R$1.305), a compra das câ-
meras foi efetuada no último 
dia 19, e o pregão presencial 
resultou em um benefício 
na redução em um terço no 
valor original de mercado.

O monitoramento dos ve-
ículos será acompanhado 
por um sistema online, e o 
serviço atenderá outros seto-
res até o primeiro semestre. 
De acordo com a Prefeitura, 
ainda será possível identifi-
car a localização exata dos 
veículos e acompanhar a 
velocidade em que trafegam.

O programa irá registrar 
um histórico das rotas para 
gerar relatórios e auditorias 
internas para aprimorar, 
com maior facilidade, as 
coordenações. Ambulatório Regional de Especialidades de Cruzeiro; secretaria de Saúde rastreia veículos por fiscalização

Foto: Jéssica Dias

Homem é morto 
na frente
da namorada
em Cruzeiro

A Polícia Civil de Cruzeiro 
investiga o assassinato de 
um homem de 31 anos, na 
noite da última terça-feira, 
no bairro Vila Washington 
Beleza. A namorada da vítima 
presenciou o crime.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o casal chegava 
em casa em casa quando foi 
surpreendido por um crimino-
so encapuzado. Na sequência, 
o invasor efetuou quatro dis-
paros de arma de fogo contra 
o proprietário do imóvel. 

Mesmo ferida, a vítima, 
que possuía antecedentes 
criminais, chegou a correr 
atrás do atirador por cerca 
de quinhentos metros, mas 
acabou caindo. Foi  enca-
minhado à Santa Casa, mas 
ele morreu logo após dar 
entrada na unidade. Até o 
fechamento desta edição 
o assassino não havia sido 
identificado pela Polícia Civil.

Homem é flagrado pela Polícia Ambiental por 
matar tucano, no Boracéia,em São Sebastião

Após uma denúncia anônima, 
a Polícia Militar Ambiental 
deteve um morador de São Se-
bastião pelo abate ilegal de um 
tucano, na última segunda-feira. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, informações apontaram 
que um morador do bairro 
Boracéia, localizado na Costa 
Sul, havia matado a ave. 

No local indicado, os policiais 
avistaram o corpo do tucano 
em uma grelha, na parte ex-
terior de um barraco. Durante 
vistoria no imóvel, a equipe 
localizou uma arma de pressão, 
utilizada para abater o animal.

O proprietário do barraco 
confessou o crime, sendo con-
duzido ao Distrito Policial de 

São Sebastião. Após pagar uma 
multa de R$ 500, o homem foi 
liberado. Ele responderá em 
liberdade pelo crime de caça 
ilegal, podendo ser condenado 
a um ano e meio de prisão. 

A principal suspeita é que o 
criminoso iria vender as penas 
do tucano para artesãos da 
região.

Jovem detido 
por furto
pela 19ª vez
em Ubatuba

A Polícia Militar de Ubatuba 
surpreendeu um homem que 
tentava furtar uma bicicleta 
de uma loja. Após consultar 
a documentação do invasor, 
os PM's descobriram que 
ele já foi preso 19 vezes pelo 
mesmo crime.

A viatura realizava uma ron-
da pelo bairro Itagúa, quando 
se deparou com um jovem 
saindo de um estabelecimento 
comercial que estava com a 
porta arrombada. 

Na abordagem, os PM's lo-
calizaram com o suspeito,um 
alicate, duas facas e outros 
materiais para danificar fe-
chaduras. O criminoso foi en-
caminhado ao Distrito Policial 
de Ubatuba, permanecendo à 
disposição da Justiça.
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Com números preocupantes, Lorena e Ubatuba 
reforçam trabalho de combate ao Aedes aegypti
Quatro cidades contabilizam 183 casos confirmados e entram em alerta para epidemia de dengue

Trabalho reforçado para atendimento especial 
a alunos com surdez profunda em Ubatuba 
Intérpretes de linguagem de sinais adaptam ambiente escolar; funcionários recebem aulas de libras

Lucas Barbosa
Ubatuba

Para tornar o ambiente 
escolar mais inclusivo aos 
alunos que sofrem de surdez 
profunda em Ubatuba, a Pre-
feitura reforçou neste início 
de ano a equipe de intérpretes 
de libras da rede municipal de 
ensino. Além dos professores 
e demais funcionários das 
escolas, o município oferece 
gratuitamente cursos de 
linguagens de sinais para 
estudantes e seus familiares.

De acordo com a seção de 
Educação Especial de Ubatu-
ba, dos quase 12 mil alunos 
atendidos pela rede muni-
cipal, nove possuem graves 
problemas de audição.

A secretaria de Educação 
contratou no início do ano 
três intérpretes de libras 
aprovados em um concurso 
público realizado em 2014. 
Com o reforço, cinco profis-
sionais ensinam a linguagem 
de sinais e realizam o acom-
panhamento pedagógico dos 
estudantes portadores de 

necessidades especiais.
Um dos alunos beneficiados 

é o jovem Wellington de Sou-
za, de 11 anos, que estuda no 
colégio municipal Sebastiana 
Luiza de Oliveira Prado, loca-
lizado no bairro Araribá. Víti-
ma de uma paralisia cerebral 
ao nascer, Wellington teve 
como sequela a perda total 

da audição. Mesmo após viver 
sete anos em São Paulo, onde 
teve aulas de libras na escola, 
a criança ingressou na rede 
de ensino de Ubatuba sem 
conseguir se comunicar. Além 
de não dominar a linguagem 
de sinais, Wellington também 
não possuía conhecimentos 
básicos de espaço e tempo, 

não sabendo sequer a conta-
gem dos dias, meses ou anos.

Mas a vida do aluno mudou 
no início de 2019, quando 
uma das novas intérpretes 
contratadas pela Prefeitura, 
Rayane Batista Cruz, 24 
anos, começou a acompa-
nha-lo no colégio. Além de 
ensinar a linguagem de sinais 

A professora Rayane Batista posa ao lado do pequeno Wellington de Souza, assistido por programa

Foto: Reprodução

ao estudante, a pedagoga 
pós-graduada em Libras, 
contando com o apoio da 
chefe da seção de Educação 
Especial, Maria de Lourdes 
Teixeira, realizou uma série 
ações para promover a inclu-
são de Wellington, como a 
colocação de sinais de libras 
no alfabeto exposto na sala 
e o oferecimento de aulas 
de linguagem de sinais aos 
funcionários da escola. “Antes 
ele não conseguia manter um 
diálogo com quem estava ao 
seu redor na sala de aula, mas 
agora isso mudou, já que ele 
interage com os colegas e a 
professora. Além de melhorar 
o seu desempenho escolar e 
fazer novas amizades, a co-
municação o possibilitou até 
mesmo ajudar os colegas na 
resolução de exercícios, prin-
cipalmente de matemática”, 
comemorou Rayane.

Para a mãe de Wellington, 
Rosana Souza, 33 anos, o 
acompanhamento desenvol-
vido na escola Sebastiana 
Luiza foi um divisor de águas 
na vida do filho. “Ele evoluiu 

muito graças a este trabalho 
da Rayane. Estamos muito 
emocionados de ver que ele 
está interagindo bem com 
os colegas e até mesmo os 
ajudando na sala de aula. 
Ficamos muito felizes de ter 
um atendimento tão bom 
aqui em Ubatuba”.

Além da escola de Wellin-
gton, a secretaria de Educa-
ção realizou melhorias nos 
métodos de integração aos 
alunos com surdez profunda 
nas escolas municipais “José 
Belarmino Sobrinho”, “Presi-
dente Tancredo de Almeida 
Neves”, “Olga Gil” e “Maria 
Josefina Giglio da Silva”.

“Para que estas crianças 
continuem se desenvolvendo 
é necessário que as pessoas 
ao entorno também tenham 
um conhecimento básico da 
linguagem de sinais. Por isso 
oferecemos gratuitamente 
aulas de libras para os edu-
cadores, funcionários dos 
colégios e até mesmo pai de 
alunos. É nítida a evolução 
destes estudantes especiais”, 
concluiu Maria de Lourde

Jéssica Dias
Região

Cidades da região entram 
em alerta com casos de dengue 
que não param de crescer. 
Ubatuba é destaque com 103 
confirmações, em seguida apa-
rece Lorena com 52, Pindamo-
nhangaba 21 (incluindo três 
do tipo 2, considerada a mais 
grave) e Guaratinguetá com 
sete registros confirmados.

Tentando inibir mais ca-
sos da doença no município, 
Ubatuba realiza em prontos 
atendimentos o teste rápido 
para detecção da proteína que 
é parte do vírus da dengue, o 
NS1. As unidades do Ipiran-
guinha e Maranduba já têm 
disponível desde o começo de 
abril os kits. O teste deve ser 
feito até o terceiro dia do apa-
recimento de sintomas como 
febre, dor no corpo, dor em 
torno dos olhos e prostração. 
Os resultados ficam prontos 
em vinte minutos.

Dos 103 casos confirmados 
da doença em Ubatuba, cem 
são autóctones (contraídos no 
município) e três importados. 
Há ainda outros 351 casos sus-

peitos aguardando resultado 
de exame.

A secretaria de Saúde de 
Lorena também está em alerta. 
Segundo dados da Vigilância 
Epidemiológica do município, 
das 168 notificações regis-
tradas desde janeiro, 52 ca-
sos foram confirmados e 32 
aguardam resultado de exame 
laboratorial.

Em Pindamonhangaba, em 
uma semana, foram contabi-
lizados três casos de dengue 
do tipo 2. Antes conhecida 
como “dengue hemorrágica”, 
a variação da doença é con-
siderada a mais grave e pode 
levar à morte.

De acordo com a Prefeitura, 
os casos são de pacientes mo-
radores dos bairros Castolira, 
Santa Cecília e Pasin. Até o 
início de abril, Pindamonhan-
gaba contabilizou 21 casos de 
dengue. No mesmo período do 
ano passado foram diagnosti-
cados 15 casos.

Em Guaratinguetá, até agora 
já são sete casos positivos, 
sendo cinco autóctones e dois 
importados. Segundo a secre-
taria de Saúde, em 2018 não 
houve nenhum caso positivo.

Flagrante do acúmulo de larvas em terreno baldio; cidades reforçam ações de combate contra mosquito

Foto: Arquivo Atos

Falta de vacina contra meningite C preocupa mães em Guará
Município tem dificuldade em atender demanda nos postos de saúde; secretaria iniciou nova aplicação no novo lote

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A dificuldade que mães 
têm encontrado com a falta 
de vacina contra meningite 
C em Guaratinguetá reuniu 
diversos comentários em 
uma postagem na internet.

A caixa de supermerca-
do Bianca Faria, 26 anos, 
afirmou que está há quase 
um mês buscando a vacina 
para seu filho de três meses. 
Município e estado tem tido 
dificuldade em atender a 
demanda, mas segundo a 
Vigilância Epidemiológica, os 
postos da cidade iniciariam 
a aplicação da dose nesta 
semana.

A vacina contra meningite 
C deve ser aplicada aos três 
e cinco meses, e o reforço no 
primeiro ano. Bianca contou 

que tem quatro filhos, e é 
a primeira vez que passa 
por essa dificuldade. “Eu 
só escuto que não tem e as 
enfermeiras não sabem me 
dizer quando chega. Eu não 
tenho condições nem de ir a 
outra cidade para meu filho 
tomar a vacina”, explicou.

Bianca se preocupa com 
a demora, pois existe um 
intervalo de um mês entre 
uma vacina para outra e, 
caso não consiga aplicar a 
de meningite C, terá que atra-
sar as futuras. A moradora 
também está confusa com 
afirmações de outras mães 
que conseguiram a vacina 
no AME (Assistência Médica 
Especializada), local que ela 
procurou anteriormente e 
não recebeu o serviço.

A Vigilância Epidemiológi-
ca de Guaratinguetá afirmou 

que o serviço está sendo 
regularizado aos poucos. “Re-
cebemos do Governo Federal 
que, há um tempo atrás, 
instituiu essa vacina para 
crianças adolescente. Houve 
um desabastecimento tempo-
rário, mas a vacina já voltou 
a ser entregue no município”, 
explicou Adriana Gomes, 
servidora do departamento. 
O fluxo de recebimento da 
regional da saúde é mensal.

Devem receber as doses os 
postos dos bairros Jardim 
do Vale; Jardim Esperança; 
Rocinha; São Dimas; São Ma-
nuel; Tamandaré; Vista Ale-
gre; Pingo de Ouro; Cohab; 
Oswaldo Cruz; Pedrinhas; 
Parque São Francisco e AME. 
O posto do bairro Enge-
nheiro Neiva não receberá 
porque está em reforma, mas 
todas as crianças podem ser 

vacinadas em qualquer posto 
da cidade.

Adriana explicou que uma 
grande dificuldade do muni-
cípio é vacinar as crianças na 
época correta. “Muitas mães 
não acompanham a carteira 
de vacinação dos filhos. Nós 
recebemos, às vezes, crianças 
que deveriam estar tomando 
o reforço, mas ainda não 
tomaram nenhuma dose”. 
Reforçou que a vacina só 
começou a entrar em falta 
em setembro do ano passado, 
e essa situação acontece há 
mais tempo. Afirmou também 
que a moradora pode levar 
seu filho a qualquer posto da 
cidade, não é necessário que 
ele tome a vacina no posto 
do seu bairro. As crianças de 
11 a 13 anos que ainda não 
tomaram a vacina poderão 
recebê-la em dose única.

Busca por vacinação em posto de assistência médica especializada

Foto: Juliana Aguilera

Estação Turismo 
tem vagas para 
ônibus turísticos 
em Guará

Da Redação
Guaratinguetá

Uma nova obra para me-
lhorar as condições do 
tráfego em Guaratinguetá 
está em andamento. A 
Estação Turismo cederá 
espaço para os ônibus que 
desacelerem o fluxo nas 
vias principais da cidade. 
Ao todo serão vinte vagas 
destinadas a veículos, prin-
cipalmente turísticos.

A cidade é considerada a 
quarta em expansão econô-
mica e tem uma frota pró-
xima de 65.800 veículos, 
com média de 0,54 carros 
por habitante. A iniciativa 
foi implantada pela secre-
taria de Turismo. Com um 
investimento de R$ 1,65 
milhão, a obra, que foi 
iniciada em janeiro, tem 
expectativa de ser entregue 
até setembro.

A Estação Turismo de 
Guaratinguetá será im-
plantada ao lado do Se-
nac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial), 
à avenida Doutor João Ba-
tista Rangel Camargo, nº 
50, no Centro.



13 DE ABRIL DE 20198

SECRETARIA DE
SEGURANÇA
E MOBILIDADE
GUARATINGUETÁ

 Comportamento seguro para o Motociclista 
- Mantenha os pneus calibrados conforme o manual do veículo

- Nunca deixe de utilizar a luz indicadora da direção (seta)

- Mantenha distância segura do veículo a frente

- Realize ultrapassagens pela esquerda

- Use capacete com a viseira abaixada

- Nunca dirija após ingerir bebida alcoólica

- Respeite os limites de velocidade

- Use roupas claras ou cores fortes para ser visto com facilidade 

pelos demais condutores

segurança nas m
ãos d

e to
dosTRÂNSITO

Segurança no

  Mais de40.000 mortes
  por ano no Brasil

vítimas de Acidentes de Trânsito 
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Com déficit mensal de R$ 10 mil, casa de 
repouso busca de apoio para atender idosos
Além da ajuda mensal, campanha da entidade promove também eventos sociais para diminuir dívida

Entrada da Casa de Repouso Santa Isabel, que lançou campanha para atrair apoiadores; serviço enfrenta déficit de R$ 10 mil por mês

Foto: Julaina Aguilera

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Casa de Repouso Santa 
Isabel, em Guaratinguetá, está 
em busca de contribuintes 
fixos que colaborem com um 
mínimo de R$ 30 mensalmente. 
O valor vai auxiliar na redução 
do déficit mensal de R$ 10 mil. 
A entidade também promove 
eventos sociais como jantares e 
bazares para arrecadar dinhei-
ros para o cobrir custos dos 42 
idosos assistidos.

Segundo o presidente da 
instituição, Antônio Carlos 
Almeida, a nova campanha 
de contribuintes ajudará a 
casa a fechar o mês fora do 
vermelho. “Atualmente, temos 
83 contribuintes, e a maioria 
contribui com R$ 30. Ainda é 
muito pouco”, salientou.

A casa cobra do idoso o que 
é previsto na lei: 70% da sua 
aposentadoria, sendo os 30% 
restantes para despesas pes-
soais, como fraudas.

Além dos 42 idosos, a casa 
oferece cinco refeições, roupa 
lavada e possui 26 funcio-
nários. “Se arredondarmos o 
salário mínimo, podemos dizer 
que recebemos R$ 700 pela 
aposentadoria do idosos. O 
poder público, sendo Prefeitu-
ra, Estado e Federação, nos dá, 
ao todo, R$ 337 por mês por 
idoso, sendo limitado apenas a 
38 deles. Um idoso custa aqui 
entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil”, 

afirmou.
A Casa de Repouso Santa Isa-

bel incentiva que interessados 
em fazer doações entrem em 
contato pelos telefones (12) 
31328114 ou (12) 30139392 
para tirar as dúvidas sobre o 
atendimento e as necessidades 
da casa. “Às vezes, chega uma 
pessoa aqui e fala que trouxe 
20kg de arroz e nós já temos 
100kg de arroz e nenhum de 
feijão”, explicou Almeida.

Ação – Em abril, a Igreja 
Adventista fará nos supermer-
cados da região uma ação para 
recolher produtos de higiene 
pessoal e de limpeza. O tra-
balho é realizado sempre aos 
finais de semana. Neste sábado 
e no domingo a ação estará 
no Supermercado Colinas de 
Guaratinguetá. Os produtos 
recolhidos serão saco de lixo 
de cem litros, álcool 70, papel 
toalha, detergente líquido, pa-
lha de aço, copos descartáveis, 
desinfetante, rodos e vassouras 
grandes, água sanitária, limpa-
dor multiuso e papel higiênico.

Interessados em contribuir 
mensalmente com a Casa de 
Repouso Santa Isabel podem 
ajudar através de carnê ou 
depósito programado em conta 
corrente do Banco do Brasil, 
agência 0306-9 Conta Corrente 
10560-0. O CNPJ da casa de 
repouso é o 48545594/0001-
42. A entidade criou um site 
temporário, o santaisabel451.
wixsite.com/site.

Cruzeiro abre inscrições para evento com 
palestras, rodada de negócios e talk shows

A Prefeitura de Cruzeiro 
está com inscrições abertas 
para o 1º Encontro de Desen-
volvimento e Oportunidades, 
com o objetivo de fomentar 

o turismo de negócios e 
promover a integração en-
tre as empresas da cidade 
e região.

O evento contará com 
dois talk shows, encontro de 
negócios e exposições de 43 
estandes de diferentes em-

presas, no ambiente para ne-
tworking (estabelecer uma 
rede de contatos ou uma 
conexão com algo ou com 
alguém) e novas parcerias.

A programação está mar-
cada para o próximo dia 
25, das 8h às 22h, com 

expectativa de público de 
aproximadamente duas mil 
pessoas, entre profissio-
nais das áreas de tecnolo-
gia, informação, indústria 
e comércio, estudantes, 
universitários e demais 
interessados.

A participação é gratuita. 
A vaga deve ser garantida 
no site cidadecruzeiro.
com.br. A inscrição para os 
visitantes dos 43 estandes 
de empresas é dispensada. 
A programação acontecerá 
na Etec Professor José 
Sant’Ana de Castro, à rua 
Doutor Othon Barcellos, 
nº 1, no Centro.

Da Redação
Cruzeiro

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central 

da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Rancho Grande tiveram seu 

funcionamento prejudicado de 08/04/2019 às 22h08 até 09/04/2019 às 11h10. Após o 

retorno da energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 PROC. Nº 89/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo para o Centro 
Especializado em Reabilitação (CER), conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: JACKS B.G. RODRIGUES ME
CNPJ: 18.782.743/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 05, 06, 09, 10, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 62, 63, 64, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 97, 98, 105, 106, 133, 
134, 135, 136, 139, 140, 148, 149, 150, 151, 162, 163, 164, 165, 
170, 171, 180, 181.
VALOR TOTAL: R$ 18.253,00 (dezoito mil duzentos cinquenta e 
três reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO DE LOCAÇÃO - TERMO ADITIVO 
Nº 01 – Proc. Nº 3304/2019GPRO - Contrato nº 47/2018
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
LOCADOR: RODRIGO CALDERARO PEREIRA
CPF: 350.185.398-01 e RG: 44.948.036-7
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado a vigência do 
contrato de locação, referente a área de 3.739,40m² do imóvel 
situado na Estrada Municipal Santa Terezinha, nº 815, Vila Hepacaré, 
Lorena/SP, onde encontra-se instalado o Centro Atenção
Psicossosocial-CAPS, pelo período de 12 (doze) meses, a partir 
de 25/04/2019, conforme estabelecido no parágrafo primeiro da 
cláusula segunda do contrato original nº 47/2018 e no artigo 57 
da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada renuncia, neste ato, à 
aplicação do reajuste contratual, previsto no parágrafo primeiro, da 
cláusula do contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor global do presente termo aditivo 
é de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), sendo 
certo que este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e 
consecutivas no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do contrato original.
CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo Aditivo será publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 PROC. Nº 33/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar novos 
para uso nos veículos pertencentes a frota municipal, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo 
de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: CP COMERCIAL S/A CNPJ: 08.888.040/0009-80
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 94, 104.
VALOR TOTAL: R$ 90.022,00 (noventa mil vinte e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 PROC. Nº 50/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 
refeições para a Base do Corpo de Bombeiros, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência 
– Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: PANIFICADORA E MERCEARIA BEIRA RIO 
GUARATINGUETÁ LTDA ME CNPJ: 74.550.476/0001-32
VENCEDORA DOS ITENS: 02, 03.
VALOR TOTAL: R$ 58.504,27 (cinquenta e oito mil quinhentos e 
quatro reais vinte e sete centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 PROC. Nº 59/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e equipamentos 
permanente para atender as necessidades do Programa Bolsa 
Família, conforme descrição, quantitativos e demais condições 
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME
CNPJ: 07.731.777/0001-75
VENCEDORA DOS ITENS: 04, 05, 06, 07.
VALOR TOTAL: R$ 1.387,00 (um mil trezentos oitenta e sete reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019 PROC. Nº 115/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de equipamentos/ materiais para a academia de 
musculação do Centro Social Urbano (CSU) de Lorena, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: JACKS B.G. RODRIGUES ME
CNPJ: 18.782.743/0001-26
VENCEDORA DOS ITENS: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 
24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 73.
VALOR TOTAL: R$ 15.719,32 (quinze mil setecentos e dezenove 
reais trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2019.

Gremio Recreativo 
Cultural Escola de Samba 
Beira Rio da Nova Guará

Edital de Convocação
O G.R.C.E.S BEIRA RIO DA NOVA 
GUARÁ, através do conselho 
Deliberativo, convoca todos os 
membros em pleno de seus direitos 
estatutários, para participarem da 
Assembleia Geral Ordinária que 
definirá sobre a Eleição e Posse da 
Nova Diretoria Executiva - 2019/2021 
nas dependências da refer ida 
agremiação sito a Av. Vaz de Caminha, 
n° 101, Nova Guara, nesta cidade de 
Guaratinguetá/SP, obedecendo ao 
seguinte calendário:

I. Dia 24/04/2019 (quarta-feira), das 
20hrs às 21hrs, inscrição da chapa 
na sede da Agremiação sito a Av. Vaz 
de Caminha, n°. 101, Nova Guara, 
Guaratinguetá/SP.

II. Dia 26/04/2019 (sexta-feira), as 
20h00 em 1ª convocação e as 20h30 
em 2ª e última convocação, a Eleição 
e Posse da Nova Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal, com qualquer 
numero de associados presente, na 
sede da Agremiação, sito a Av. Vaz 
de Caminha, nº. 101, Nova Lorena, 
Guaratinguetá/SP.
III. Todos os interessados nesse 
ato deverão inscrever suas chapas, 
contendo os nomes, bem como a 
qualificação completa dos candidatos 
para os cargos a serem preenchidos.
Guaratinguetá,09 de março de 2019

Daniel Alexandre Botelho de Campos
Presidente do Conselho Deliberativo

Editais Proclamas - Pindamonhangaba

Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Oficial de Registro Interina

Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 50 - CEP.: 12401-000
Tel.: (X12) 3642-4185

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ÁXELL WANDER MAURÍCIO SANTIAGO MACEDO, de nacionalidade brasileira,
profissão atendente, estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em
Pindamonhangaba-SP, no dia 22 de junho de 1993, residente e domiciliado Rua
Professora Orminda Rodrigues da Silva nº 20, Cidade Jardim, em Pindamonhangaba
SP, filho de JOÃO MAURICIO MACEDO e ELAINE MARSON SANTIAGO MACEDO.
ANNE STHEFANY LEOPOLDINO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de
cozinha, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Três Pontas-MG, no
dia 07 de setembro de 1995, residente e domiciliada Rua Yolanda de Lacerda Lima nº
62, Vila Nehemia, Parque das Nações, em Pindamonhangaba SP, filha de SILVIO
LUIS LEOPOLDINO e MARIA LUIZA DA SILVA LEOPOLDINO. Apresentaram os
documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAPHAEL FERNANDES SOARES ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão
médico veterinário, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Belo
Horizonte-MG, no dia 05 de março de 1991, residente e domiciliado na Rua Suíça, nº
1375, Apto. 201, Bl. 3, Santana, Pindamonhangaba-SP, filho de RAIMUNDO NONATO
SOARES ALVES e ROSANGELA FERNANDES SOARES ALVES.
LETÍCIA GUEDEA BONAPARTE, de nacionalidade brasileira, profissão médica
veterinária, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Campinas-SP, no
dia 13 de junho de 1994, residente e domiciliada na Avenida Paturi, nº 368, Nossa
Senhora do Perpétuo Socorro, Pindamonhangaba-SP, filha de WALTER BONAPARTE
JÚNIOR e MÔNICA DE LIMA GUEDEA BONAPARTE. Apresentaram os documentos
I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de abril de 2019.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
TIAGO FERRARESSO, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado
civil solteiro, de 37 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 14 de
agosto de 1981, residente e domiciliado na Rua Euclides de Figueiredo, nº 100, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba-SP, filho de BRUNO ZECHINATO FERRARESSO e
JANETE FRANCO FERRARESSO.
FABÍOLA LOPES SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado
civil solteira, de 34 anos de idade, nascida em Caçapava-SP, no dia 01 de outubro de
1984, residente e domiciliada na Rua Euclides de Figueiredo, nº 100, Alto do Cardoso,
Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO LOPES SOARES e ANITA MARIA LOPES
SOARES. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba,  11 de abril de 2019.
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VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Arare-
tama - c/1 dorm., sala, 
coz., banheiro. Tr.F: 
99225-5629 – Pinda
ALUGO Casa – c/
2dorms., sala, cozi-
nha, banh., quintal. 
Tr.F: 99132-5733 – 
Pinda
ALUGO K i t ne t  – 
Campo Alegre. Tr.F: 
99132-5733 – Pinda
ALUGO apto – Ubatu-
ba – Itaguá – c/2dor-
ms., sala, coz., banh., 
garagem. Tr.F: 99731-
8448 - Pinda
Aluga-se estaciona-
mento coberto para 
30 carros no centro, 
tratar direto com pro-
prietário. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Aluga-se uma casa 
com 3 cômodos no 
Jardim do vale II, 
na rua 8. Telefone: 
99635-1519
Alugo casa no São 
Manoel R$ 500,00. 
Telefone: 3133-5688 
ou 99740-7124 ou 
98811-1252
Aluga-se sala comer-
cial na rua Castro 
Santos, ótima loca-
l ização. Telefone: 
3132-7171 ou 98175-
0186
Alugo casa em Uba-
tuba, itagua, 15 mi-
nutos a pé até a praia. 
Grande, 2 quartos 
com ar, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
98210-3638
Alugo casa na San-
ta Clara, para casal 
sem filhos. Tratar com 
Eliana. Casa com 
Garagem. Telefone: 
3122-4402
Alugo apartamento, 
1 quarto, garagem. 
no bairro Beira Rio I, 
R$ 800,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Aluga-se edícula, 3 
cômodos, no bairro 
Santa Luzia, todo mu-
rado. Valor R$ 300.00. 
Telefone: 3122-4007
Alugo ótimo ponto 
comercial, situado 
no bairro Beira Rio 
com 100m² Valor: R$ 
2.500,00. Telefone: 
3132-7105 ou 99748-
7343
Alugo casa em Ca-
raguá, 3 quartos, 2 
banheiros e demais 
dependências, gara-
gem para 4 carros, 
50mts da praia indaia. 
Telefone: 98844-7617
Aluga-se casa no bair-
ro São Dimas, para 1 
ou 2 pessoas, com um 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro. Telefone: 
3125-3748
Alugo ponto para loja 
de automóveis, conti-
nuação da JK,  próxi-
mo ao IML. Tratar no 
telefone: 3132-7171 
ou 98175-0186

Alugo apartamento 
no bairro Santa Rita, 
em Aparecida, com 
3 quartos, sem ga-
ragem. Tratar direto 
com o proprietário. 
Telefone: 3105-3814 
Valor R$ 850,00
Casa para alugar no 
bairro São Dimas, 
para 1 ou 2 adultos. 
Um quarto, sala, co-
zinha, banheiro, co-

zinha, área de servi-
ço e garagem. Falar 
com Carlos, após 
as 17hrs. Telefone: 
3125-3748
VENDO Casa – Mo-
rumbi – c/3dorms., á/
serv.coberta e fecha-
da, garagem 2 carros, 
coz., banh., quintal 
grande, acabamento 
de 1º. Aceita finan-
ciamento. R$ 190 mil. 
Tr.F: 98207-2275 – 
Pinda
VENDO Casa – b° 
das Campinas – c/4 
dorms., coz., sla, 
banh., garagem. R$ 
80 mil. Tr.F: 3648-
2025 – Pinda
VENDO Terreno – 
Lot. Cesar Park – 
c/200m2. Tr.F: 98278-
8145 – Pinda
VENDO ou TROCO 
Sobrado – Santana. 
Tr. F: 99103-5458 – 
Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Morum-
bi por casa próx.ao 
centro, Tr.F: 99788-
3025/99650-0376 – 
Pinda 
VENDO Casa – Vista 
Alegre – c/2 dorms., 
sl, coz., á/serv., gara-
gem 2 carros. Aceita 
f inanciamento. Tr. 
F: (11)97424-6954/
( 11 ) 9 9 7 3 6 - 7 7 1 3 / 
(12)99682-4651 – 
Pinda
VENDO Chácara – 
Goiabal – c/1000m2, 
arvores frutíferas, 
casa c/4 cômodos. 
Aceito veículos como 
parte de pagamento. 
Tr. F: 99773-3267 – 
Pinda
VENDO Terreno – 
c/125m2 – ent. R$ 
1.100,00 + parcelas 
a partir de R$ 450,00. 
Pronto para cons-
truir – Tr. F: 3522-
0050/98269-0969 – 
Pinda
VENDO Apto – c/
2dorms., sl, coz., Tr. 
F: 99764-8621 – Pin-
da
Alugo apartamento 
novo, 2 quartos, sen-

VENDO cirandinha 
para manicure com 
rodinha de silicone. 
R$ 299,00.  Tr.F : 
99141-1656 – Pinda
VENDO Cristaleira 
madeira maciça. Tr. 
F: 99110-3753 – Pin-
da
VENDO Esterizador 
de alicates – pou-
co uso. Tr.F: 98168-
4101 – Pinda
VENDO Balcao de 
canto – branco – per-
feito estado. Tr.F: 
99173-4573
VENDO Peças pro-
vençal e outros pro-
dutos para festa. 
Tr. F: 99105-0792 
– Pinda
VENDO Aparelho de 
musculação completo 
– ótimo estado. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
ALUGO cama elás-
tica e piscina de bo-
linha. Tr. F: 98154-
0411 – Pinda
VENDO Cadeira gi-
ratória – nova. Tr.F: 
99110-3753 – Pinda
VENDO Geladeira – 
ótimo estado conser-
vação – funcionand. 
Tr.F: 99110-3753 – 
Pinda
VENDO Prateleira de 
aço. Tr.F: 99110-3753 
– Pinda
VENDO esmalteira e 
1 cadeira de manicu-
re.Tr.F : 99117-7072 
– Pinda
VENDO freezer – 
ótimo estado. Tr. F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO beliche. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Bike aro 26 
– preta/cinza. Tr.F: 
99134-5803 – Pinda
VENDO Portão so-
cial – bege – c/cx de 
correio – 0,80 x 1,90.
Tr.F: 99181-4712 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
lavar roupas – 10 kg. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Forno elétri-
co – tamanho médio. 
Tr.F: 99721-4774 – 
Pinda
VENDO Jg de quar-
to infantil – menina 
- Tr.F: 99721-4774 
– Pinda
Noivos, toco violino 
em seu casamento, 
acompanha violão na 

igreja. Ótimo preço. 
Telefone: 3156-4611
Lavo sofá, tapete, 
edredon, poltronas. 
Vendo persiana e faço 
manutenção. Falar 
com Amauri. Telefone: 
98819-3274 ou 3125-
9272
Aluguel de mesas, 
cadeiras e brinque-
dos é na Santa Cla-
ra locações. Telefo-
ne: 98181-9814 ou 
98299-4881 ou 3122-
5497
Vende-se título da 
h íp i ca .  Va lo r  R$ 
1.000,00. Telefone: 
99785-1027
Excursão para Brás, 
todas terças e quin-
tas. Trago encomen-
das. Dois horários. 
Telefone: 99719-5192
J.A Viagens. Porto 
seguro, Porto de Ga-
linhas com Maragogi, 
ônibus leito. Hotel a 
partir de 6x99.00. Te-
lefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo estado 
de conservação. Tr. F: 
99145-4820 – Pinda
VENDO jg sofá 2 e 
3 lugares – marron 
– bom estado. Tr.F: 
99721-4774 – Pinda
VENDO Máquina de 
lavar – Brastemp – 
Tr.F: 99721-4774 - 
Pinda
Formato notebook, 
computador, backup, 
limpeza, instalação, 
antivírus. Teledone: 
3133-7978 ou 98865-
0122. Falar com Mar-
cus
Vendo berço qua-
se novo. Parte em 
madeira, da tokstok, 
completo, bem con-
servado. Telefone: 
(11) 99587-7565
Vende-se vaca holan-
desa. Tratar nos tele-
fones: 99152-1310 ou 
3132-4909 ou 3122-
4178
Vendo uma TV ana-
lógica philips 21 po-
legadas com conver-

FAÇO pequenas mudan-
ças e fretes. Tr.F: 99144-
7683 – Pinda
FAÇO Bolos, pães caseiro 
recheado e rosca. Tr.F: 
99158-1706 - Pinda
Vendo ótima banca de 
jornais, em Guaratinguetá. 
Direto com o proprietário. 
Telefone: 99737-6838
Passe-se uma mercea-
ria montada na pedreira, 
excelente oportunidade. 

Falar com Ana Claúdia. 
Telefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacharéis 
ou universitários em direito 
ou administração para 
Guará, Pinda e Taubaté. 
Telefone: 99756-6830
Sou cuidadora, estou dis-
ponível para o final de 
semana, com experiência 
e referência. Telefone: 
99175-0219

Trabalho de diarista ou 
restaurantes finais de 
semana. Telefone: 3122-
1090 ou 99143-0245
Contrata-se encarregado 
de mecânica, com expe-
riência, deixar currículo 
start engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de doméstica 
com experiência para tra-
balhar de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-9013
Socorro de elétrica, en-
canador, serviços gerais. 
Júnior.  Telefone: 99651-
8725
Precisa-se de motoqueiro 
para trabalhar no mototáxi 
da palha, falar com Rubi-
nho. Telefone: 99762-6804
Sou professora de inglês, 
dou aulas particulares, 
reforço escolar, presencial 

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
V E N D O  C a p t i v a 
Sporte 3.0 – doc.ok – 
IPVA 2019 pago. Tr.F: 
98192-7952 - Pinda
VENDO Celta ano 
2003 – básico – prata 
– doc.ok. Tr.F: 98701-
9033 – Pinda
VENDO Moto Titan 
150 KS ano 2005. R$ 
3.700,00 – parcelo.
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Fan ES 125 
ano 2010 – partida 
elétrica – parcelo. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO NX Bros 150 
na 2009 – completa – 
partida elétrica. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO CBX 250 – 
ano 2002 – completa. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda
VENDO Montana ano 
2010 – 1.4 –vermelha 
– flex. Tr.F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Cobalt 1.4 
–completo – preto. 
Tr.F: 99660-5334 – 

Pinda
VENDO Gol ano 96 
1.6 – G – Tr.F: 99721-
4774 – Pinda
VENDO Celta ano 
2012 – 2 pts – cinza 
– flex -. Tr.F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Classic ano 
2015 – completo – 
prata. Tr. F: 99660-
4002 – Pinda
VENDO Uno eco-
nomy ano 2009 - flex 
– prata – Tr. F: 99637-
3371 – Pinda
Vende-se corsa, ano 
1999, direção, vidros, 
roda de liga. Tabela 
10.000,00 + 4.000 + 
Documento ou troco 
por moto Honda. Te-
lefone: 98157-7180
Vendo carro Fiesta, 
1.6, flex. Valor: R$ 
15.000,00. Telefone: 
3132-2815 ou 99709-
0300
Vendo Celta, ano 
2013, branco, bási-
co, IPVA pago. Preço 
da tabela. Telefone: 
3125-4229 ou 98157-
0858
Vende-se Punto Es-
sence, 1.6, preto, ano 
2011, completo, va-
lor abaixo da tabela. 
Falar com Tarcisio. 
Telefone: 3126-1244 
ou 99731-3645

Vendo Renaut Duster, 
prata, modelo 2012, 
único dono. Falar 
com Fernando. Tele-
fone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
a u t o m á t i c o ,  a n o 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - ano 
2001 - 2 portas, bom 
estado e preço de 
ocasião - tratar com 
Daniel 99760-9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
   O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de 
Lorena, Álvaro Marton Barbosa Júnior, no uso de suas atribuições 
Estatutárias e Regimentais, em conformidade com os artigos 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 e 41 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo único, 55 inciso II, 
56, 116, 121, 122, 123, 125, 126 inciso II, 127, 130, 131, 132 inciso II, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154 e 
175 inciso XVI, todos do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) 
Associados(as) em dia com suas obrigações estatutárias e regimentais para a 
Assembleia Geral Extraordinária de Eleição, para completar 04 (quatro) 
vagas de Membros e as vagas de Suplentes do Conselho Deliberativo e para 
completar 01 (uma) vaga de Membro e as vagas de Suplentes do Conselho 
Fiscal, a ser realizada na sede do Clube Comercial de Lorena sito na Praça 
Geraldo Prudente de Aquino, 01, Centro, Lorena/SP, no dia 16 de junho de 
2019, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 horas em segunda 
e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Eleição para 04 (quatro) vagas de Membros e vagas de Suplentes do 
Conselho Deliberativo até a posse dos Conselheiros eleitos em novembro de 
2019; 
 
II – Eleição para 01 (uma) vaga de Membro e vagas de Suplentes do 
Conselho Fiscal para cumprirem o mandato até 30 de abril de 2022. 
 
Observações: 
 

1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 18 de abril de 2019, na 
secretaria do Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
 

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 17 de maio de 2019, de 
acordo com o artigo 135 do Regimento Interno; 

 
3) Nesta data é de 1.493 (um mil, quatrocentos e seis) o número de Associados 

com direito a voto. 
 
Lorena-SP, 08 de abril de 2019. 
 
 
 
 

ÁLVARO MARTON BARBOSA JÚNIOR 
Presidente Conselho Deliberativo do CCL 

CLUBE COMERCIAL DE LORENA 
 

C.N.P.J. Nº. 51.778.454/0001-29 
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                                                       Praça Geraldo Prudente de Aquino, 01          CEP: 12.600-201 
                                                     Tel/Fax: (12) 3153-1212 — 3153-2932     Lorena-SP    

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
   O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Comercial de 
Lorena, Álvaro Marton Barbosa Júnior, no uso de suas atribuições 
Estatutárias e Regimentais, em conformidade com os artigos 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 e 41 do Estatuto Social e os artigos 54 parágrafo único, 55 inciso II, 
56, 116, 121, 122, 123, 125, 126 inciso II, 127, 130, 131, 132 inciso II, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154 e 
175 inciso XVI, todos do Regimento Interno, CONVOCA, os(as) 
Associados(as) em dia com suas obrigações estatutárias e regimentais para a 
Assembleia Geral Extraordinária de Eleição, para completar 04 (quatro) 
vagas de Membros e as vagas de Suplentes do Conselho Deliberativo e para 
completar 01 (uma) vaga de Membro e as vagas de Suplentes do Conselho 
Fiscal, a ser realizada na sede do Clube Comercial de Lorena sito na Praça 
Geraldo Prudente de Aquino, 01, Centro, Lorena/SP, no dia 16 de junho de 
2019, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 horas em segunda 
e última convocação, encerrando-se a votação impreterivelmente às 13:00 
horas do mesmo dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
I – Eleição para 04 (quatro) vagas de Membros e vagas de Suplentes do 
Conselho Deliberativo até a posse dos Conselheiros eleitos em novembro de 
2019; 
 
II – Eleição para 01 (uma) vaga de Membro e vagas de Suplentes do 
Conselho Fiscal para cumprirem o mandato até 30 de abril de 2022. 
 
Observações: 
 

1) As inscrições deverão ser realizadas a partir de 18 de abril de 2019, na 
secretaria do Clube, observando-se o artigo 56 do Regimento Interno; 
 

2) As inscrições encerrar-se-ão às 18 horas do dia 17 de maio de 2019, de 
acordo com o artigo 135 do Regimento Interno; 

 
3) Nesta data é de 1.493 (um mil, quatrocentos e seis) o número de Associados 

com direito a voto. 
 
Lorena-SP, 08 de abril de 2019. 
 
 
 
 

ÁLVARO MARTON BARBOSA JÚNIOR 
Presidente Conselho Deliberativo do CCL 

 
 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
O Prefeito Municipal de Lorena, no uso de suas atribuições e de conformidade 
com o § 4º do artigo 9º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, 
faz saber, que a Prefeitura Municipal de Lorena realizará Audiência Pública 
para Alteração das Peças de Planejamento referente ao exercício de 2019, 
no seguinte local, data e horário: 

 
 
Local – Plenário da Câmara Municipal 
Praça Baronesa de Santa Eulália, nº 02, Centro – Lorena/SP 
Data – 22 de abril de 2019 
Horário – 10 horas 

 
Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem desta 
Audiência Pública. 

 
Lorena - SP, 04 de abril de 2019. 

 
FÁBIO MARCONDES 

Prefeito Municipal 
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Pinda abre vagas para Festival 
de Música da Juventude 2019
Inscrições para evento devem ser feitas até o dia 20 de maio

Da Redação
Pindamonhangaba

Artistas de Pindamonhan-
gaba já podem se preparar 
para soltar a voz na sexta 
edição do Festival de Música 
da Juventude. As inscrições 
podem ser feitas online até 
o dia 20 de maio. Com obje-
tivo de incentivar a música 
entre a juventude, revelar 
novos talentos e promover 
intercâmbio artístico cultu-
ral, o evento será realizado 
no Teatro Galpão, dia 8 de 
junho, às 19h.

Os interessados poderão 
se inscrever para as catego-
rias composições inéditas 
e interpretação, no site da 
Prefeitura, pindamonhanga-
ba.sp.gov.br. A idade mínima 
para participar é de 15 anos 
e a máxima de 29 anos. 
Caso seja menor de idade, o 
participante deve entregar 
no ato da inscrição uma 

autorização do pai ou res-
ponsável, que deverá estar 
presente nas proximidades 
do palco durante ensaios e 
apresentações.

Para se inscrever é neces-
sário preencher todos os 
campos exigidos e inserir 
cópia do RG e CPF em um 
único PDF. O participante 
também deve anexar uma 
gravação da música na ínte-
gra. Serão selecionadas dez 
composições inéditas e dez 
interpretações, que serão di-
vulgados no dia 30 de maio, 
a partir das 16h. 

O júri do festival é com-
posto por pessoas ligadas à 
área musical, que avaliarão 
criatividade, qualidade téc-
nica e artística dos arranjos, 
afinação e harmonia. O fes-
tival tem premiação de R$ 
2.743,90 para o primeiro 
lugar, R$ 1.371,95 para o 
segundo lugar e R$ 685,97 
para o terceiro.Show durante Festival de Música em 2018; inscrições seguem abertas

Foto: Reprodução PMP

Programação da Festa
do Pinhão 2019 prioriza 
artistas locais em Cunha

A tradicional Festa do 
Pinhão de Cunha será rea-
lizada entre o final de abril 
e o início de maio.  Ao todo 
serão dez dias de comemo-
rações com números de ar-
tistas cunhenses e barracas 
com pratos doces e salgados 
preparados com o fruto.

O evento, que está em sua 
19º edição, é desenvolvido 
pela secretaria de Turismo 
e Cultura e se inicia no pró-
ximo dia 26, às 21h, com 
a presença da Orquestra 
Mundana Refuji, além de 
pratos doces e salgados 
baseados no pinhão. A aber-
tura oficial está marcada 
para o dia seguinte, às 10h, 
no Parque Estadual da Serra 
do Mar, no Núcleo Cunha.

A série de shows focada 
nos artistas locais se inicia 
durante à tarde, às 15h, 
com “Os filhos do Sertão”, 
grupo formado por Pacheco 
e Chiquinho. Mais tarde, 
a dupla Arnaldo Freitas e 
Rafael Schmidt embalam 
o público com clássicos da 
MPB, do choro e da música 
de raiz.

No dia 28, a partir das 
15h, apresentações como 
a do Projeto Céu do Meu 
Sonho, uma iniciativa Proac 
(Programa de Ação Cultu-
ral), projeto do Estado de 
incentivo à cultura.

Os shows são interrom-
pidos durante a semana e 
retornam na noite do dia 
3 de maio com os artistas 
cunhenses Pedro e Jeffer-

son, que animam os visitan-
tes a partir das 21h30.  No 
dia seguinte, as atividades 
se iniciam às 15h, com a 
congada de São Benedito. Às 
17h, haverá uma apresenta-
ção do coral Bem te Canto. 
A programação musical do 
dia é encerrada às 22h, com 
Adriana Farias e Banda.

No domingo (5 de maio), 
as atrações vêm logo pela 
manhã com a largada da 
maratona da primeira eta-
pa do Move Trail Run, com 
percursos de 6, 12 e 18 
quilômetros, às 8h, também 
na praça Cônego Siqueira. À 
tarde, os artistas cunhenses 
João Galvão, Marcelo Viola 
e Ricarco têm apresentações 
às 15h e as 21h30, respecti-
vamente.

Para animar a última se-
mana de comemorações da 
festa, na noite de sexta-feira 
(10 de maio), Edison Santos 
e banda animam o público. 
No dia 11, o cronograma 
inclui performances de ou-
tros artistas cunhenses como 
Marquinhos e Zé Lino, que 
entram no palco por volta 
das 16h. As últimas apresen-
tações do dia ficam por conta 
de Mariangela Zan e Banda.

O encerramento da festa 
será no dia seguinte, com 
participação dos violeiros 
de Cunha, por volta das 15h. 
André Moraes e Banda fina-
lizam o quadro de atrações.

A programação completa 
das festividades está dispo-
nível na página do Facebook 
da secretaria de Turismo de 
Cunha e no site da Prefeitura, 
cunha.sp.gov.br.

Da Redação
Cunha

Evento chega a 19ª edição com 
pratos típicos e programação variada

Sebrae de Guará lança curso gratuito de gestão financeira

O Sebrae de Guaratinguetá 
está oferecendo um novo 
curso de gestão financeira. 
O “Na Medida” tem apoio 

da Prefeitura, e ao longo dos 
cinco encontros previstos 
irá ensinar os participantes 
sobre controle de gastos, 
fluxo de caixa, administração 
dos lucros, indicadores dos 
resultados e definição do 

preço de venda.
A iniciativa é gratuita e 

destinada a empresários 
de qualquer porte. O único 
requisito necessário para 
participar é a apresentação 
de um CNPJ com registro 

na cidade. Com uma carga 
horária total de vinte horas, 
as aulas serão realizadas no 
Sebrae de Guaratinguetá, 
localizado à avenida João 
Pessoa, nº 1.325, no bairro 
do Pedregulho.

Da Redação
Cruzeiro


