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Lei do mototáxi aguarda parecer
judicial para atuação em Lorena
Prefeitura retira proposta que revoga lei sobre a categoria; motoboys pedem pela regularização do serviço
Foto: Rafaela Lourenço

Rafaela Lourenço
Lorena

A Prefeitura de Lorena retirou o projeto do Executivo que
solicitava a revogação de uma
lei de 2011 sobre o serviço
de mototáxi no município.
Motoboys da cidade aguardam
pela regularização da categoria em busca de ampliar as
oportunidades de emprego.
Já a Prefeitura aguarda um
posicionamento do Tribunal
de Justiça.
Após a polêmica no fim do
ano passado com a discussão
da revogação da lei que autoriza o serviço no município,
que contou com a participação
de dezenas de motoboys na
Câmara, a discussão foi adiada
para fevereiro deste ano.
Segundo os motoboys que
estavam otimistas com a regularização do serviço, vereadores prometeram uma
reunião com o prefeito Fábio
Marcondes (sem partido) para
tratar sobre o projeto, o que
até o momento não aconteceu.
A Prefeitura, alegando in-

Motociclista em rua do Centro da cidade; projeto volta a gerar polêmica com tentativa de adequação da lei

constitucionalidade da lei,
entrou com uma Adim (Ação
Direta de Inconstitucionalidade) e retirou o projeto da
Câmara.

O secretário de Negócios
Jurídicos, Adriano Aurélio dos
Santos, contou que para a concessão de um serviço público
como o transporte coletivo

é necessária uma licitação o
que não consta na lei de 2011.
“Não poderia ficar a cargo de
apenas alguns setores para
explorar essa atividade como

explícito na lei. Não fere só o
princípio da licitação como
também o princípio da igualdade”.
Santos explicou que se o
Tribunal de Justiça reconhecer a inconstitucionalidade,
a lei praticamente deixará
de existir, ficando a cargo do
município promover ou não
uma lei autorizando o serviço
de mototáxi na cidade.
Segundo o motoboy Fabiano
Luiz Xavier, há uma grande
procura da população pela
prestação dos serviços de
mototáxi, principalmente
através das redes sociais.
Xavier destacou ainda que
a classe de motoboys seguia
até o momento aguardando
pela suposta reunião com o
prefeito e vereadores para
tratar sobre o assunto. “Até
agora nenhum vereador nos
procurou. Fomos até a Câmara
e deu para perceber que é bem
teatro mesmo, ninguém viu
nada. A gente entende que tem
recesso no final do ano, mas
voltaram e ninguém entrou
em contato. A gente tem que

correr atrás mesmo”.
O pedido da categoria é o de
regularização do serviço para
que agências sejam abertas de
acordo com a lei e os requisitos
da Prefeitura. “Tem motoboy
de Lorena que sai daqui e vai
trabalhar em Guará, porque
lá já é autorizado. Isso seria
bom para a cidade também”,
salientou.
Em Guaratinguetá, o serviço
é vigente, mas de acordo com
a assessoria de imprensa, no
momento não há empresas
registradas na Prefeitura e
a secretaria de Segurança e
Mobilidade Urbana está elaborando um decreto para o novo
processo licitatório referente
ao mototáxi.
Há cerca de um ano, Cunha
é outra cidade que conta com
o serviço de transporte e três
empresas registradas.
Em Lorena não há previsão
para a definição do caso, pois
segundo o Executivo, eles
aguardam pelo pronunciamento do Tribunal de Justiça
para estudar o que será feito
na cidade.

Prefeitura inicia entrega de kit de material para
ano letivo nas escolas municipais de Guaratinguetá
Investimento chega a R$ 269 mil, mas previsão para entrega de uniformes ainda é incerta na cidade
Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá já está distribuindo
para pais de alunos nas
escolas de ensino infantil
e fundamental o kit com
material escolar. O material, que vale para o ano
inteiro, é entregue nas
reuniões com os pais. O
investimento dos nove mil
kits escolares foi de R$ 269
mil, e deve contemplar estudantes do ensino infantil
ao EJA (Educação de Jovens
e Adultos). A previsão para
entrega de uniformes ainda
não foi divulgada para as
diretorias.
O kit é fruto de uma ARP
(Ata de Registro de Preços
do Governo do Estado de

São Paulo) com um convênio com a FDE (Fundação
para o Desenvolvimento da
Educação), que reduziu o
preço dos produtos, gerando
economia para o município.
No total, foram adquiridos
9.369 kits, que terá distribuição feita, inicialmente,
para estudantes do 1º ao 5º
ano do ensino fundamental.
A expectativa é que a entrega aconteça em todas as
escolas em até vinte dias.
Os alunos da educação
infantil receberão 22 itens,
entre eles uma agenda
escolar, dois cadernos de
desenho, duas caixas de lápis de cor, quatro unidades
de lápis comum, conjunto
de seis tintas guache, uma
caixa de canetinha hidrográfica, duas borrachas,

dois apontadores.
Os alunos do Ensino Fundamental 1 receberão 31
itens compostos de quatro
cadernos brochurão, um
caderno de desenho, duas
c a i x a s d e l á p i s d e c o r,
quatro lápis comum, quatro canetas esferográficas
azuis, dois apontadores,
três borrachas, dois tubos
de cola branca, duas caixas
de giz de cera, duas caixas
de tintas guache.
Os alunos do ensino fundamental 2 recebem trinta
itens, compostos de dois
cadernos universitários,
um caderno de desenho,
uma caixa de lápis de cor
com 12 cores, quatro lápis
comum, seis canetas esferográficas azuis, três canetas
esferográficas vermelhas,
três borrachas, dois apontadores, um tubo de cola.
No último dia 25, os pais
de alunos de 1º a 5º ano
da escola municipal Broca
Meireles receberem o material. Localizada no bairro
Campo do Galvão, possui,
aproximadamente 610
alunos. A coordenadora
Daniele de Souza explicou

sobre a importância do kit.
“Apesar de termos os livros
didáticos, temos muitas
atividades que são feitas
além deles. Esse material
vem auxiliar nesse complemento”.
Daniele afirmou que o
material ajuda não só o
aluno, mas o professor,
com as tarefas e com possibilidade de criar atividades
em sala. Todos os anos a
escola recebe o material
escolar, mas este ano a
quantidade veio reforçada
para garantir que dure
todo o ano letivo. “Nós
pedimos que os pais nos
auxiliem nessa logística
do material, e também não
deixem os filhos usarem os
cadernos fora da sala de
aula”, reforçou.
Com um filho de nove
anos matriculado na escola, a esteticista Simeia
Moreira, 34 anos, aprovou
o material. “ Vai ajudar
muito no desenvolvimento
dele nos estudos. Agora, no
momento, eu tenho dificuldade para comprar material, então esse kit é muito
importante”, afirmou.

Foto: Juliana Aguilera

Rede municipal de Guará, que já passa a contar com material
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Vieira busca apoio para
tenta ampliar número de
vereadores em Cruzeiro
Parlamentar quer reduzir número de assessores e espera que
aumento de cadeiras deve garantir mais representatividade
popular; proposta tem obstáculos para voltar à pauta em 2019
Foto: Rafael Rodrigues

Atos e Fatos
“Não existem
patriotas nas filas
do INSS”
Márcio Meirelles

A REFORMA NECESSÁRIA
Não é só na fila do INSS que não
existem patriotas.
No Congresso Nacional uma grande parcela e dentro do parlamento,
grupos, corporações que detonam a
discussão sobre a reforma da previdência.
Os partidos de esquerda que estiveram no poder 13 anos também
engrossaram o time dos contrários à
reforma.
Na sociedade, 45% não é a favor
da reforma!
Não é só o patriotismo que falta na
discussão e entendimento da necessidade da reforma: falta cidadania, consideração ao semelhante, inteligência
e bom senso.
A não aprovação da reforma retardará o desenvolvimento do país, a
ruína das contas públicas e a falência
do Estado.
A meta de uma economia de 10
trilhões de reais em dez anos é para
colocar o país no consenso das nações em desenvolvimento, restaurar a
infraestrutura para a diminuir custos;
a melhoria na educação e na saúde e,

Luís Fernando Veríssimo
pois não dá para atender a todos, daí
a necessidade do senso de cidadania,
civilidade, difícil de encontrar na
sociedade brasileira.
A reforma afeta diretamente o
servidor público, a elite do funcionalismo, que se aposenta com 25/30 mil
reais mensais.
Por outro lado, o foco da crítica
ao projeto é passar a ideia que é cruel
com os mais pobres.
O arsenal de crítica à reforma vai
da afronta à inteligência do contribuinte aos aspectos técnicos necessários
para a reforma.
Afirmar que a previdência não tem
rombo é um absurdo, é abusar da paciência e da inteligência do estudioso.
A outra mentira deslavada é que
nos Estados pobres as pessoas morrerão antes de aposentar. Os maus intencionados ou os de má fé, esquecem
de descontar a mortalidade infantil
que nestes Estados apresentam índice
maior. É o óbvio que o número não
bate. Se pegarmos a data de entrada
no mercado e aposentadoria veremos
que a diferença, apesar de todas as
mazelas deste Estado, a diferença não

"É a hora de mostrarmos
que somos patriotas!"

O vereador Paulo Vieira, que tenta emplacar projeto para aumento de cadeiras na Câmara; proposta tem entrave no Legislativo

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

O vereador Paulo Vieira (PR), de
Cruzeiro, retomou essa semana
o debate sobre a proposta de aumento no número de vereadores
na Câmara. O parlamentar tenta
“esquentar” o assunto, com direito a enquete nas redes sociais e
articulação na Casa para emplacar o projeto, que já foi tema de
discussão em 2017, primeiro ano
de sua legislatura.
A intenção de Vieira é que o aumento de cadeiras, que pularia de
10 para 15, seja compensado pelo
corte de assessores parlamentares. Segundo ele, atualmente
cada vereador tem direito a dois
assessores em provimento de
comissão (cargo de confiança).
Pela proposta, cada parlamentar
abriria mão de um funcionário
para aumentar o número de cadeiras sem encarecer a folha de
pagamento.
“A minha ideia não envolve aumento de gastos públicos. Eu quero cortar recursos com despesas
de pessoal na Câmara. Acredito
que hoje a folha de pagamento
é um exagero, como vemos um
assessor com um salário praticamente igual a de um vereador”.
O vereador criticou o ganho de

alguns assessores, que segundo
ele, recebem mais que o detentor
do mandato. “Chegamos a realidade de que o assessor ganha
mais do que o vereador, porque o
político não tem Fundo de Garantia, férias e nem décimo terceiro”,
explicou.
Atualmente, segundo o portal
da transparência da Câmara de
Cruzeiro, um vereador custa
aproximadamente R$ 15 mil aos
cofres públicos ao mês. O valor
refere-se ao salário do parlamentar, que está em R$ 6,1 mil, além
dos vencimentos dos assessores,
que atualmente é de R$ 5,2 mil
na categoria 1 e de R$3,1 mil na
categoria 2.
De acordo com o autor da proposta, o corte nos custos da folha
de pagamento seria prioridade.
“Pelos meus cálculos vamos economizar mais de 20% na folha de
pagamento. A minha prioridade é
cortar despesas com pessoal, ou
seja, eu poderia até aceitar que
continuemos com o número de
dez cadeiras, mas desde que haja
corte de despesas com pessoal”,
sinalizou.
O projeto não tem apoio da
Casa, inclusive do presidente
Mario Notharangeli (SD), que preferiu não gravar sobre o assunto
com a reportagem do Jornal Atos.
Além dele, nenhum outro verea-

dor respondeu sobre o pedido
para o aumento no número de
cadeiras.
Com dificuldade de apoio entre os vereadores, Vieira busca
adesão nas ruas, com explicação
sobre possível economia, mas a
população não demonstrou satisfação com a ideia. Em 2018,
durante enquete realizada pelo
Jornal Atos, boa parte dos entrevistados reprovaram a atuação
na Câmara.
Crítica - Outro argumento que
Paulo Vieira deve utilizar para
ganhar apoio popular é a representatividade parlamentar da
Câmara de Cruzeiro que, segundo
ele, está comprometida com o
número atual de vereadores.
“A Constituição estabelece o
mínimo de nove vereadores,
como é em algumas cidades pequenas como Lavrinhas, Silveiras
e Areias. Mas em Cruzeiro, com
mais de oitenta mil habitantes,
temos apenas dez vereadores,
de modo que a representação
popular acaba ficando comprometida”, argumentou Vieira, que
questionou o ritmo de trabalho
dos vereadores, com destaque
para a aprovação de 24 títulos
de cidadão e o índice de projetos
referentes à nomeação de ruas,
que chegaria a 30% das propostas debatidas na Casa.

impressionante, não imaginam que a
previdência pode melhor o seu caixa
e restituir ao trabalhador uma aposentaria justa.
Se esta cifra não for alcançada
o próximo governo irá iniciar o seu
mandato encaminhando uma nova
reforma da previdência ao Congresso
Nacional e o país com inflação, taxa de
juros em alta e dólar sabe-se quanto!
Estão fazendo o cálculo de quanto
terão que trabalhar e entendendo que
receberão o valor hoje pago. Pode?
Pode. Por incrível que pareça! Não
raciocinam em melhoria, mas em
desastre!
Desastre é ficar sem previdência,
se a mesma não for concluída, como
na Grécia que após 10 anos de sua
crise previdência voltou a cresceu
e cresceu mais que o nosso país,
exportando peixe, azeite, azeitona e
turismo!
Na verdade, toda esta reação e
rejeição à reforma da previdência, utilizando os mais pobres, é para desviar
a atenção dos privilégios.
Há argumentos falaciosos e até
mentiras deslavadas no que toca ao
aumento de idade, contribuição e
perda na transição.
Todos os governos, nestes últimos 30 anos fizeram remendos na
previdência com perda para alguns
casos e ganhos para outros. É assim,

chega a 2 anos. Lorota das boas, até o
presidente Bolsonaro caiu!
Outra lorota das boas é que os
militares escaparam da reforma! Ora,
a reforma dos militares pode ser feita
por lei ordinária, pois não se trata de
preceito constitucional.
Uma das medidas mais criticadas é a proposta de diminuir o valor
pago a idosos de baixa renda, o BPC
(Benefício Prestação Continuada) o
extinto programa de Renda Mínima
transformado em benefício pelo governo Itamar Franco.
Este programa foi criado por que
o governo entendeu que tinha que
amparar os idosos. Interessante que
não existe nenhum programa social
para amparar crianças e jovens.
O que foi criado, nesta mesma
época, é o Estatuto da Criança e
Adolescente, até hoje não implantado
conforme o seu próprio texto determina, com uma única contribuição da
sociedade: insistir em alterar a data
para colocá-lo em um presídio.
Esperamos que o governo aperfeiçoe os pontos possíveis e não ceda
aos maus patriotas organizados em
sindicatos, corporações, associações.
É a hora de mostrarmos que somos
patriotas!
Nota: a frase original do escritor
Luiz Fernando Veríssimo é... "na fila
do INPS”.
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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:
MARCOS ROBERTO BENTO, de nacionalidade brasileira, profissão frentista, estado
civil solteiro, de 35 anos de idade, nascido em Lagoinha-SP, no dia 24 de agosto de
1983, residente e domiciliado Avenida XV de novembro nº 200, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filho de MARIA CANDIDA BENTO.
MAGALI APARECIDA LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 39 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 23 de julho de
1979, residente e domiciliada Avenida XV de novembro nº 200, Cidade Nova, em
Pindamonhangaba SP, filha de OTAVIO LEITE e LAURA MARIA RIBEIRO LEITE.
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, 21 de março de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IACIO DE OLIVEIRA VITAL, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 30 de
junho de 2000, residente e domiciliado Avenida Um, nº 81, bloco 4 B, aptº 304,
conjunto residencial Viver Melhor, em Pindamonhangaba SP, filho de SAMUEL OBEDE
VITAL e ISABEL DE OLIVEIRA.
NATHÁLIA ALINE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado
civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Vila Velha-ES, no dia 8 de dezembro
de 1996, residente e domiciliada Avenida Um, nº 81, bloco 4 B, aptº 304, conjunto
residencial Viver Melhor, em Pindamonhangaba SP, filha de VIVIANE APARECIDA
DA SILVA. 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, 22 de março de 2019.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
IBERÊ CAVALLERI, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, estado civil
divorciado, de 51 anos de idade, nascido em Santos-SP, no dia 23 de maio de 1967,
residente e domiciliado na Avenida Doutor Antonio Pinheiro Junior, nº 1805, casa 80,
Jardim Cristina, Pindamonhangaba-SP, filho de ALFREDO CAVALLERI NETO e ADUA
APPARECIDA MEDEIROS CAVALLERI.
RAQUEL ALINE MAZZI BATISTA, de nacionalidade brasileira, profissão psicóloga,
estado civil solteira, de 41 anos de idade, nascida em Campinas-SP, no dia 5 de
outubro de 1977, residente e domiciliada na Avenida Doutor Antonio Pinheiro Junior,
nº 1805, casa 80, Jardim Cristina, Pindamonhangaba-SP, filha de CARLOS ROBERTO
BATISTA e SUELI APARECIDA MAZZI BATISTA. Apresentaram os documentos I, III,
IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de março de 2019.

Editais de Proclamas — APARECIDA
AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial

Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei.

2010 - Benedito Floriano Gonçalves Romeiro e Júlia de Paula do
Prado. Ele, nacionalidade brasileira, pintor, divorciado, nascida no
dia 25 de maio de 1963, residente e domiciliada na Rua Itapetininga,
604, Itaguaçu, Aparecida/SP, filho de Rafael Gonçalves Romeiro e Rita
dos Santos Gonçalves Romeiro. Ela, nacionalidade brasileira, Aux.
De limpeza, solteira, nascida no dia 29 de julho de 1982, residente e
domiciliada na Rua Itapetininga, 604, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de
Deolinda Maria do Prado.
2011 - Roger Willian de Araujo e Narhalia Cristina Cipriano Thereza.
Ele, nacionalidade brasileira, supervisor de andar, solteiro, nascida no
dia 15 de junho de 1993, residente e domiciliada na Rua Aristeu Vieira
Vilela, 31, São Geraldo , Aparecida/SP, filho de Roque Vieira de Araujo e
Debora Cristina da Silva Araujo. Ela, nacionalidade brasileira, Operadora
de caixa, solteira, nascida no dia 02 de fevereiro de 1998, residente e
domiciliada na Rua Itatiaia 301, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Marcio
Luiz Thereza e Isabel Cristina Cipriano Thereza
2012 - Jorge Ricardo Baruki Samahá e Sonia Luzia de Oliveira. Ele,
nacionalidade brasileira, arquiteto, divorciado, nascida no dia 07 de
agosto de 1961, residente e domiciliada na Rua Gal. Julio Salgado, 950,
Apto. 72, Tbaú, Pindamonhangaba/SP, filho de José Samahá e Neusa
Baruki Samahá. Ela, nacionalidade brasileira, aposentada, divorciada,
nascida no dia 13 de dezembro de 1965, residente e domiciliada na Rua
Alfredo Penido, 98, Jd. S. Paulo, Aparecida/SP, filha de Luiz de Oliveira
e Therezinha de Oliveira
2013 - Renan Carrilho Moreira Gouvêa e Jovana Holanda dos Santos
Gomes. Ele, nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascida no
dia 07 de abril de 1995, residente e domiciliada na Rua Padre Noé
Sotilho, 15, Perpétuo Socorro, Aparecida/SP, filho de Geraldo Majela
de Gouvêa e Maria do Carmo Moreira de Gouvêa. Ela, nacionalidade
brasileira, atendente, solteira, nascida no dia25 de setembro de 1997,
residente e domiciliada na Rua Jose Murad,97, Apto. 32-B, Vila Mariana,
Aparecida/SP, filha de Manoel Antonio dos Santos Gomes e Claudia
Holanda Cavalcante
2014 - Eduardo Costa de Almeida e Elaine Cristina de Oliveira. Ele,
nacionalidade brasileira, vigilante patrimonial, divorciado, nascida no
dia 07 de stemebro de 1971, residente e domiciliada na Rua Oscarlino
Marcondes Teixeira, 489, Ponte Alta, Aparecida/SP, filho de Mauro Dias
de Almeida e Ana dos Santos Costa de Almeida. Ela, nacionalidade
brasileira, secretaria, divorciada, nascida no dia 09 de fevereiro de
1977, residente e domiciliada na Rua Oscarlino Marcondes Teixeira,
489, Ponte Alta, Aparecida/SP, filha de João Batista de Oliveira e Maria
Aparecida de Oliveira
2015 - Sanderson dos Santos Nascimento e Itamara Fernanda da
Silva. Ele, nacionalidade brasileiro, fiscal de piso, divorciado, nascida no
dia 27 de janeiro de 1986, residente e domiciliada na Rua Aristeu Vieira
Vilela, 51, S. Geraldo, Aparecida/SP filho de Emerson Jose do Nascimento
e Sandra Lúcia dos Santos. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira,
nascida no dia 15 de outubro de 1991, residente e domiciliada na Rua
Aristeu Vieira Vilela, 51, S. Geraldo, Aparecida/SP, filha de Jose Correa
da Silva e Maria das Dores de Souza Silva.
2016 - Pablo Brunner de Oliveira e Fabiana Cristina Barbosa de
Faria. Ele, nacionalidade brasileira, fiscal de caixa, solteiro, nascida no
dia 28 de novembro de 1992, residente e domiciliada na Trav. Mamaus,
70, casa 03, S. Sebastião, Aparecida/SP, filho de Aguinaldo Aparecido
de Oliveira e Marcia Aparecida de Oliveira. Ela, nacionalidade brasileira,
do lar, solteira, nascida no dia 01 de dezembro de 1995, residente e
domiciliada na Rua Itaiguara, 78, Itaguaçu, Aparecida/SP, filha de Antonio
Ademir de Faria e Cristina Barbosa de Jesus.
2017 - Caren Meriele Mendença e Ester Carolina Teixeira Pereira de
Lima. Ela, nacionalidade brasileira,balconista, solteiro, nascida no dia
25 de julho de 1989, residente e domiciliada na Av. Zeze Valadão, 490,
Aroeira, Aparecida/SP, filha de Maria Jose Mendonça. Ela, nacionalidade
brasileira, estudante, solteira, nascida no dia 04 de fevereiro de 1992,
residente e domiciliada na Av. Zeze Valadão, 490, Aroeira, Aparecida/SP,
filha de Erivaldo Pereira de Lima e Rita de Cassia Teixeira Pereira de Lima.
Distrato Social
A empresa AAMO - ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA MEDICINA OCUPACIONAL
LTDA, CNPJ n.º 07.147.8580001/22, torna público o encerramento da sua
atividades no dia 04/10/2018
Abandono de Emprego
A Firma M.C.C. Coutinho Vieira - Kaw Express Transportes, situada na Av. Carralton, s/
n°, Galpão G9 - Industrial, Lorena/SP, convoca o Sr. Heliwelton Faustino Marquês, RG:
41.592.668-3, CPF: 350.723.108-50, a comparecer a firma no prazo de 24 (vinte e quatro
horas) sob pena de configurar ABANDONO de emprego sujeito as penalidades prevista
no Art. da CLT.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação
Pregão Presencial Nº 31/19 PROC. Nº 160/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de
consumo e permanente para atender as necessidades da Vila Vicentina Sagrada Família,
a realizar-se ás 09h30min do dia 18 de abril de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 32/19 PROC. Nº 161/19.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial do tipo menor preço por item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de
consumo e permanente para atender as necessidades da Vila Vicentina de Lorena, a
realizar-se ás 14:00 horas do dia 18 de abril de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal
3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 PROC. Nº 30/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição parcelada de bica corrida e pó de pedra para atender as necessidades da
Secretaria de Serviços Municipais, conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: MINERAÇÃO APARECIDA LTDA CNPJ: 21.148.435/0001-58
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 05.
VALOR TOTAL: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2019.

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: RODA BRASIL PNEUS LTDA CNPJ: 06.889.977/0001-98
VENCEDORA DOS ITENS: 03, 23, 31, 33, 37, 39, 60, 68, 70, 72, 92, 96, 98, 102, 112, 114.
VALOR TOTAL: R$ 167.073,30 (cento e sessenta e sete mil setenta e três reais e trinta
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 PROC. Nº 116/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Aquisição de material esportivo de diversas modalidades para atender a grade
curricular esportiva das escolas e suprir atividades básicas de educação física e lúdica dos
alunos da rede municipal de ensino, conforme descrição, quantitativos e demais condições
definidas no Termo de Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: RODRIGO DE M. MELO COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO EPP
CNPJ: 22.770.164/0001-30
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20.
VALOR TOTAL: R$ 40.234,80 (quarenta mil duzentos trinta e quatro reais e oitenta
centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.
CONTRATADA: AT&WP COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 10.653.680/0001-04
VENCEDORA DOS ITENS: 03.
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Prefeito RECONHECE E RATIFICA com base no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a
DISPENSA DE LICITAÇÃO referente ao Processo nº 158/19-SUP; 1590/19-GPRO, com
fundamento no Art. 24, inciso II da lei supracitada, cujo objeto consiste na aquisição de
suportes fixos e articulados para televisores, atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, para contratação da seguinte empresa:
CASA DO FIO DE LORENA LTDA ME CNPJ Nº: 08.708.311/0001-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
RETIFICAÇÃO DO TEMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio deste
RETIFICAR O TERMO DE CONVOCAÇÃO ocorrido no dia 28/03/2019 para
o cargo de Analista de Convênio do Terceiro Setor em nome de NATHALIA
FONSECA MORESCHI 2º lugar. A convocação correta é em nome de THAIS
SCIOTA DA CRUZ RG: 355312657 classificada em 1º lugar no Edital publicado
em 12/11/2018.
Lorena, 28 de março de 2019.
Fábio Marcondes
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
homologação do Concurso Público Edital 001/2016, vem por meio deste convocar
os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente ou por intermédio de
procurador, mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida
em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta Publicação, na
Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida Capitão Messias Ribeiro, 625 –
Olaria, Lorena, no horário das 9h às 16h no setor de Recursos Humanos (RH).
O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para
o qual foi aprovado, são eles: MARIA APARECIDA DE AMORIM RG: 13486229;
LUCIMARA LÚCIA FERREIRA RG: 268768134; SOLANGE VITORINO MARTINS
RG: 295924111; MARCOS LOPES DA FONSECA RG: 295923416; LUAN ALVES
Editais
Proclamas
Pindamonhangaba
DOS
SANTOS
RG: 459626668;- LAIDE
LENI LACERDA NEVES MOLERO
MARTINS RG: 243282552.
Maria Auxiliadora da Silva Marcondes
Lorena, 28 de MARÇOOficial
de 2019.de Registro Interina
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
Fábio Marcondes
da Sede Comarca de Pindamonhangaba SP
Prefeito
Municipal
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANTONIO JOSÉ SOURATY
HINZ, de
nacionalidade
brasileira, profissão aposentado,
TERMO
DE
CONVOCAÇÃO
estado civil divorciado, de 65 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em
dia 16 de agosto de 1953, residente e domiciliado na Estrada Antônio Viotti Nogueira
de
Sá,anºhomologação
24500, Ribeirãodo
Grande,
Pindamonhangaba-SP,
filho de ALOISIUS
vista
Concurso
Público Edital 001/2018,
vem porHINZ
meioe
BENEDICTA SOURATY HINZ.
deste
convocar
os
candidatos
habilitados
para
comparecer
pessoalmente
ou
MARIA CÉLIA THOMAZ, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo,
estado
civil solteira,
de 49 anosmediante
de idade, procuração
nascida em pública
Taubaté-SP,
no dia 12com
de
por intermédio
de procurador,
ou particular
dezembro de 1969, residente e domiciliada na Rua Soldado José Pires Barbosa, 650,
firma
reconhecida
em
cartório,
no
prazo
de
30
(trinta)
dias
a
contar
da
data
Parque das Nações, Pindamonhangaba-SP, filha de ERNESTO THOMAZ e DINALVA
FONSECA
THOMAZ.na
Apresentaram
os documentos
I, III, IV enaV,Avenida
do Art. 1.525,
do
desta Publicação,
Pref eitura de
Lorena, localizada
Capitão
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Messias Ribeiro, 625
Pindamonhangaba,
14 –
deOlaria,
março Lorena,
de 2019.no horário das 10h às 16h no setor de

Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal implicará a

Faço
saber
que pretendem
casar-se
e apresentaram
os documentos exigidos
renúncia
tácita
do classificado
convocado
e, consequentemente,
a perdapelo
do
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
direito à nomeação
o qual foi aprovado,
eles: empresário,
NATHALIA
ANDERSON
RAMOS ao
DAcargo
SILVA,para
de nacionalidade
brasileira, são
profissão
estado
civil solteiro,
de 43 anos
idade, nascido
em Pindamonhangaba-SP,
no dia
FONSECA
MORESCHI
RG:de475947836;
BENILCE
SALVADOR BACICO
30 de dezembro de 1975, residente e domiciliado Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
MOREIRA
DAVila
SILVA
RG: 257135686;
CAMILA FERNANDA
LIMA COSTA
nº
15, ap. 04,
Verde,
em Pindamonhangaba
SP, filho de DE
DJARIO
RAMOSRG:
DA
SILVA e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.
381291996;
GIOVANNA
FERREIRA
DE
CASTRO
RG:
523762999;
GABRIELA
RAPHAELA DA SILVA MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão empresária,
GOUVEA
RG:anos
39229817X;
JANAINA
DO SANTOS RG:
estado
civilCARRETERO
divorciada, de 27
de idade, nascida
emROSA
Pindamonhangaba-SP,
no
dia 17 de agosto de 1991, residente e domiciliada Rua Maria Zelia dos Santos Oliveira
377486346; KAREN CRISTINA DA SILVA LOURENCO RG: 442738733; JOAO
nº 15, ap. 04, Vila Verde, em Pindamonhangaba SP, filha de SAMUEL MARINHO
MACHADO
e RUTE
MARIA
SILVARG:
MACHADO.
Apresentaram
os documentos
GUILHERME
RUFINO
DE DA
SOUZA
444645895;
FLAVIO RODRIGUES
DEI,
III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
SOUZA RG:
437422070;
oponha-o
na forma
da Lei. VITOR ALTOMANI PELLEGRIN RG: 41.902.579-0;
Pindamonhangaba,
15 DE
de março
de 2019.
KARINA APARECIDA
ALMEIDA
RG: 476741099; LEONARDO HENRIQUE

DE SOUZA RIBEIRO SILVA RG: 39.616.229-0; FABIANA SANTOS PEREIRA

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
RODRIGUES
DE SOUZA
RG: 27870836-5; KARINA APARECIDA BRAGA DE
Art.
1.525, do Código
Civil Brasileiro:
EVERTON
PAZ
PEREIRA DA
SILVA,DOS
de nacionalidade
brasileira, profissão
auxiliar de
SOUZA RG:
29831793X;
BRUNA
SANTOS ROSENDO
RG: 539960299;
comércio, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em PindamonhangabaSARA
THEODORO
BRASIL
RG:
60.389.183-4;
IZABELA
ALCKMIN
SP, no dia 1 de junho de 1995, residente e domiciliado à Rua Irene de Oliveira,DOS
312,
Bairro
Campinas,
filho de EPAMINONDAS
DA
REIS das
DALLA
VALLEPindamonhangaba
RG: 383851567;SP,
ADJALME
OLIVERIO DEPEREIRA
OLIVEIRA
SILVA e MARINALVA MARIA DA PAZ.
RG: 553251193;
RUBENS de
VALDO
PEREIRA
DOSprofissão
SANTOS
JUNIORestado
RG:
NATHALY
DYANA BARBOSA,
nacionalidade
brasileira,
vendedora,
civil
solteira, de
20 anosSALLES
de idade, JANUARIO
nascida em Taubaté-SP,
no dia 29
de julhoCAIXETA
de 1998,
486842320;
DAIANE
RG: 490581651;
KLENIA
residente e domiciliada à Rua Pedro Nogueira de Sá, 200, Araretama, Pindamonhangaba
TIBURCIO
GONCALVES
RG:
52044389-5;
MARCIA DALVA
MACHINSKI
RG:
SP,
filha de JOSÉ
BENEDITO
BARBOSA
e CONCEIÇÃO
DE JESUS
DOS SANTOS
BARBOSA. Apresentaram os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
6008288-0;
CASSIO
DIAS
DALMO
RG:
15568903;
LETICIA
FARIAS
RAMOS
DE
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
CARVALHO RG: 645489311;
OLDER
JOSE ARISTIDES LEITE RG: 547798787;
Pindamonhangaba,
15 de março
de 2019.

MARIA ISABEL DOS SANTOS RG: 163747891; REBECA BATISTA DE MELO

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
MARTINELI
532106799;
RICARDO DIMAS DE MELO RG: 413063483;
Art.
1.525, do RG:
Código
Civil Brasileiro:
DARCI
SILVA
MACEDO,
nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
DIOGODA
FARIA
ALVES
RG: de
462538722.
civil divorciado, de 50 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba-SP, no dia 5 de
Lorena, 28
março
de 2019.
setembro
dede
1968,
residente
e domiciliado na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP,Fábio
filho de
GERALDO LINO DE MACEDO e MARIA
Marcondes
APARECIDA DA SILVA MACEDO.
Prefeito
Municipal brasileira, profissão vendedora,
MARIA FATIMA DE ASSIS MARQUES,
de nacionalidade
estado civil divorciada, de 46 anos de idade, nascida em Redenção da Serra-SP, no dia
8 de março de 1973, residente e domiciliada na Rua Luiz de Araújo Filho, nº 21, Jardim
Yassuda, Pindamonhangaba-SP, filha de SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS e MARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE LORENA
EVARISTA GOMES DE
ASSIS. Apresentaram
os documentos
I, III, IV e V, do Art. 1.525,
do Código Civil. Se alguém souber
deDE
algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
TERMO
DESISTÊNCIA
Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em

vista asaber
homologação
do Concurso
Edital 001/2016,
vem porexigidos
meio deste
Faço
que pretendem
casar-sePúblico
e apresentaram
os documentos
pelo
Art.
1.525, do Código
Civil Brasileiro:
HOMOLOGAR
a desistência
dos candidatos relacionados, são eles: DIEGO DE
MICHAEL APOLINARIO FONTES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedor,
SÁ LACOMBE
RG: 19578667;
PIZARRO
MARTINS
GOMES
estado
civil divorciado,
de 30 anosLUCIANA
de idade, nascido
em São
Paulo-SP,
no dia RG:
9 de
junho
de 1988,
residente eDE
domiciliado
na Rua Coronel
José Francisco, nº 4, Centro,
356428658;
RODRIGO
SOUZA
RABELO
RG:
3508117297.
Pindamonhangaba-SP, filho de EDNA APOLINARIO FONTES.
Lorena, 28 de
denacionalidade
2018.
ELEANDRA
DAMARÇO
SILVA, de
brasileira, profissão vendedora, estado civil
divorciada, de 32 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba-SP, no dia 4 de
Fábio Marcondes
outubro de 1986, residente e domiciliada na Rua Coronel José Francisco, nº 4,
Centro, Pindamonhangaba-SP, filha
de LILIA
DA SILVA. Apresentaram os documentos
Prefeito
Municipal
I, III, IV e V, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

DESISTÊNCIA
Faço saber que pretendemTERMO
casar-seDE
e apresentaram
os documentos exigidos pelo
Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em
JOÃO DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil
vista a homologação
Concurso
Edital 001/2016, vem
por29meio
deste
solteiro,
de 34 anos de do
idade,
nascidoPúblico
em Pindamonhangaba-SP,
no dia
de maio
de
1984, residente e domiciliado Rua Matheus Romeiro nº 37, Centr o, em
HOMOLOGAR a desistência dos candidatos relacionados, são eles: DIEGO DE
Pindamonhangaba SP, filho de MARCO ANTONIO DONOLA DE CAMARGO e ALIDA
MARIA
MOREIRA
GULLO
DE CAMARGO.
SÁ LACOMBE
RG:
19578667;
LUCIANA PIZARRO MARTINS GOMES RG:
CAROLINA PEREIRA MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profissão nutricionista,
356428658;
RODRIGO
DE
SOUZA
3508117297; . no dia 26 de
estado civil solteira, de 30 anos de idade, RABELO
nascida emRG:
Pindamonhangaba-SP,
fevereiro
residentede
e domiciliada
Rua Major Mario Agnelo Lacerda nº 60, Crispim,
Lorena, de
281989,
de MARÇO
2018.
em Pindamonhangaba SP, filha de FLORIANO CAMPOS MAGALHÃES e MARIA HELENA
Fábio Marcondes
PEREIRA MAGALHÃES. Apresentaram
os documentos I, III e IV, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber Prefeito
de algumMunicipal
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2019.
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Prefeitura constrói praça no São Roque
Da Redação
Lorena

A população de Lorena
terá mais uma opção de

lazer gratuito. O bairro São
Roque vai ganhar uma nova
praça. O espaço era um pedido antigo dos moradores.
Com um investimento de

R$ 112.044,56, a obra
será executada pela R.
Nhoncase Junior Eirelli
– EPP, vencedora do processo licitatório e que tem

Fundo Social de Ubatuba abre
cursos em novos segmentos
Da Redação
Ubatuba

Novos cursos foram disponibilizados esse ano pelo
Fundo Social de Ubatuba.
O novo cronograma inclui
aulas em áreas como beleza,
culinária e fotografia. As
inscrições serão abertas no
próximo mês.
Com apoio da secretaria
de Assistência Social e uma
carga total de sessenta horas, os cursos oferecidos

nesse ano são de beleza,
manicure, pedicure, costura
criativa, culinária e fotografia. Os interessados em participar poderão se inscrever
a partir do próximo dia 1.
Para efetuar a inscrição
é necessário apresentar os
originais e uma cópia do
RG e do CPF, cópia de um
comprovante de residência
recente, uma foto 3x4 e o
número do NIS (Número de
Identificação Social) para
os registrados no CadÚnico

(Cadastro Único para Programas Sociais).
As inscrições para os
cursos poderão ser realizadas das 9h às 12h, ou
das 14h às 17h na sede
do Centro de Capacitação,
localizado ao lado do Terminal Turístico da Comtur,
à rua Madame Janina, nº
28, no bairro Perequê-Açu.
Outros detalhes como o dia
e horário das aulas serão
divulgados nos próximos
dias pela Prefeitura.

uma previsão de entrega de
dois meses.
A praça ficará à rua Professor Adolfo Rios e será
equipada com 15 bancos,
mais de 100m² de gramado,
além de quatro lixeiras e um
novo sistema de iluminação.
O projeto de construção também conta com piso intertravado (tipo de pavimento
em que o revestimento é
formado por blocos de concreto com intertravamento
por areia de selagem) e pavimento em lajota de concreto.
A Prefeitura garante que irá
cumprir com os requisitos de
acessibilidade na área.
Extravio de Documentos

A EMPRESA RODOVIÁRIO OCEANO LTDA, CNPJ
07.811.161/0001-04, I.E. 332.154.283.115, LOCALIZADA
NA RUA JULIO SOARES NOGUEIRA, 140, CEP 12505130, CAMPO DO GALVÃO - GUARATINGUETÁ/SP,
TEL: (12) 3123-4848 - NOTIFICA A PERDA DA 2ª VIA
(NÃO UTILIZÁVEL) DOS BILHETES DE PASSAGENS
RODOVIÁRIOS DA SÉRIE D1 Nº 6701, 6702 E 6703 DE
VALOR UNITÁRIO R$ 47,15 UTILIZADOS NO TRECHO
DE GUARATINGUETÁ A PARATI DO AUTO 07-0077-00,
DEVIDAMENTE PREENCHIDOS

Roseira se prepara para entrega de 16
casas e reforma da creche Dona Santinha
Foto: Jéssica Dias

Da Redação
Roseira

A Creche Dona Santinha,
de Roseira, e as casas
populares no residencial
Angélica entraram em fase
final das obras. No residencial serão entregues
16 unidades.
Nas casas populares
serão colocadas portas,
janelas, telhado e acabamento interno. Na creche

já foram feitas a reforma
das novas salas de aula,
fraldário, berçário, lactário,
refeitório, cozinha, despensa,
pátio externo entre outros
espaços.
Também todo o mobiliário
será novo e já foram comprados pela Prefeitura.
Segundo o Executivo, a
entrega da creche beneficiará as mães que precisam
trabalhar fora e não têm com
quem deixar os filhos.
APOLO TUBULARS S/A
CNPJ/MF n° 42.419.150/0001-84
NIRE 35 3 0033682 8

Creche perto de ser entregue em Roseira

Aviso aos Acionistas
A Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.419.150/000184, comunica que os documentos e informações referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, encontram-se à disposição de seus Acionistas, a partir da presente data,
na sede da Companhia, localizada a Av. Dr. Leo de Affonseca Netto, 750 – Lorena,
Cidade de São Paulo, SP. Lorena, 29 de março de 2019. Apolo Tubulars S/A - Rafael
Alcides Raphael - Diretor Presidente.

Polícia Ambiental localiza
armas e munições em Roseira
Durante uma fiscalização
na zona rural de Roseira, na
tarde da última terça-feira,
a Polícia Militar Ambiental
apreendeu munições e três
armas de fogo.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
patrulhavam a estrada rural
no bairro Vargem Grande
buscando surpreender criminosos que realizam de forma
clandestina o abate e confinamento de gados em áreas
de preservação ambiental.

Desconfiando da atitude de
um funcionário de uma fazenda, a equipe decidiu vistoriar
o local. Indagado pelos policiais, o homem revelou que
possuía um revólver calibre
32 no interior do imóvel.
Já em outro ponto da propriedade rural, os PM's encontraram duas espingardas e
munições, que estavam escondidas na mata. O funcionário
foi detido por posse ilegal de
armas de fogo e responderá
pelo crime em liberdade.

Após perseguição, trio de
traficantes é preso em Ilhabela
Três homens foram presos por tráfico de drogas
após serem flagrados pela
Polícia Militar na noite da
última quarta-feira, em
Ilhabela.
Segundo a PM, uma equipe patrulhava a rua Bandeirante, localizada no
bairro Itaquanduba, quando desconfiou da atitude
do motorista de um carro.
Mesmo após receber ordem de parada, o condutor
tentou fugir do local.
Após cerca de cinco mi-

nutos de perseguição, a viatura conseguiu interceptar o
veículo dirigido por um dos
acusados.
Na abordagem foram localizadas 148 cápsulas de
cocaína e uma quantia de
R$ 269, proveniente da
venda de entorpecentes na
cidade.
O motorista e os outros
dois ocupantes do automóvel foram encaminhados
ao Distrito Policial, permanecendo à disposição da
Justiça.

Folião é flagrado com arma na
cintura em Pindamonhangaba
Uma operação da Polícia Militar prendeu em
flagrante um homem por
porte ilegal de arma de
fogo, na noite do último
domingo, em Pindamonhangaba.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
patrulhavam a região central do município, quando
desconfiaram da atitude
suspeita de um pedestre

que estava em uma praça
da Rua dos Andradas.
O local recebia desfiles
de blocos carnavalescos
organizados pela secretaria
de Cultura.
Durante a abordagem, os
agentes localizaram uma
arma de fogo na cintura do
homem.
O acusado foi conduzido
ao 1°Distrito Policial, onde
permanece preso.

