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Servidor da Prefeitura trabalha em obra de Lorena; reajuste de 5% a partir de abril é seguido pela Câmara

Caso de embriaguez ao volante de 
Sannini entra para análise em Guará
Vereador detido após bater em carro estacionado em Lorena preside Comissão de Ética na Câmara

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara Municipal de 
Guaratinguetá recebeu o 
boletim de ocorrência do 
acidente envolvendo o ve-
reador Pedro Sanini (PTB). 
Ele foi detido em Lorena, 
após ter colidido seu carro 
em outro veículo que estava 
estacionado, no dia 28 de fe-
vereiro, no bairro Cabelinha. 
A Casa vai analisar o boletim, 
que passará por avaliação da 
Comissão de Ética, da qual 
Sannini é presidente. 

O documento, recebido 
pelo presidente Marcelo 
Coutinho, o Celão (PSD) 
das mãos do tenente coro-
nel Hélcio Vieira, do 23º 
Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, deu entrada na 
Casa na última terça-feira. 
Na sessão de quinta-feira, 
Celão deu publicidade e en-
caminhou o documento para 
a Comissão de Ética, que terá 
15 dias para emissão de um 
parecer. Após isso, o parecer 
será votado em plenário com 
apreciação dos vereadores. 

Sannini é presidente da 
Comissão de Ética, que vai 
analisar o caso. O presidente 
da Câmara foi questionado 
sobre como fica essa aná-
lise, já que o vereador está 
envolvido com o processo. 
“Eu não tenho, como presi-
dente da Casa, a autonomia 
de destituí-lo da Comissão. 
Isso é um foro íntimo do 
vereador. Compete a ele que 
solicite a sua destituição 
da Comissão de Ética para 
que a gente possa nomear o 
primeiro suplente, que nesse 
caso é o vereador Marcos 
Evangelista (PSDB), que não 
assumiria a presidência, mas 
como primeiro suplente, es-
taria compondo a comissão", 
esclareceu.

Sobre os documentos rece-
bidos da Polícia Militar e Po-
lícia Civil que comprovariam 
que o vereador teria ingerido 
bebida alcoólica, Celão desta-
cou:w “Mais especificamente, 
no boletim de ocorrência da 
Civil, cita-se que foi consta-
tado o consumo de bebida 
alcoólica", afirmou.

Sannini não precisa se 

afastar da Comissão, mas 
sim, do caso específico em 
que ele é parte. Segundo 
Celão, os demais casos que 
envolvam a Comissão, o 
vereador estará apto para 
analisá-los. As consequências 
da investigação podem ser 
de advertência à suspensão 
temporária, ou até perda do 
mandato. Como o caso ainda 
não foi julgado judicialmen-
te, segundo Celão, a Câmara 
não tem no momento, moti-
vos para cassá-lo. 

“Entendo que existem, 
dentro do nosso quadro de 
ética, outras decisões que 
podem ser tomadas pela 
comissão. Não quero fazer 
qualquer tipo de interferên-
cia na Comissão de Ética ou 
aos vereadores, fica a critério 
deles essa avaliação. Eu es-
tarei cumprindo e seguindo 
o que eles determinarem”, 
concluiu.

Pedro Sannini participou 
da sessão de quinta-feira, foi 
abordado pela reportagem 
do Jornal Atos, mas afirmou 
que não gostaria de se pro-
nunciar no momento.

Pedro Sannini, acusado de embriagues, será julgado na Câmara; comissão de ética tem novo impasse

Foto: Leadro Oliveira

Rafaela Lourenço
Lorena

Os servidores públicos 
de Lorena terão um rea-
juste salarial a partir deste 
mês. A Câmara aprovou por 
unanimidade dois projetos 
que aumentam as remune-
rações em 5%, o que inclui 
os quarenta funcionários do 
Legislativo. O Sindicato dos 
Servidores Públicos está de 
acordo com a definição.

Os vereadores votaram 
favoravelmente, exceto os 
dois parlamentares ausentes 
Washington da Saúde (PPS) 
e Adevaldir Ramos (PRB), 
um projeto do Executivo e 
outro da mesa administra-
tiva, que reajustam os salá-
rios funcionalismo público 
em 5%.

Segundo o secretário de 
Administração, Daniel Ma-
lerba, deste percentual, 
3,94% é referente ao reajus-
te geral anual medido pela 
inflação através do INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e 1,06% é 
referente ao aumento real, 
considerando a disponibili-
dade do orçamento público. 
“Temos que considerar o 
reajuste da inflação dos 12 
meses mais o aumento real 
do salário que tem previsão 

expressa na LOA (Lei Orça-
mentária Anual). Então esse 
ano o percentual já estava 
previsto na LOA 2019, den-
tro do limite de despesas 
com pessoal”, explicou.

Para o presidente do Sindi-
cato dos Servidores Públicos 
de Lorena, Nelson de Souza 
Rosa, que desde janeiro 
estava conversando com a 
Prefeitura sobre o aumento, 
o reajuste está bom e de en-
contro com o merecimento 
do funcionalismo e a realida-
de financeira do município. 
“Graças a Deus foi aprovado 
na Câmara com sucesso, e 
acho que está dentro do que 
a Prefeitura pode pagar. A 
gente pediu de 6% a 10%, 
mas a gente sabe que na 
atual conjuntura de todos 
municípios da região, 5% 
está de ótimo tamanho para 
o servidor”, frisou Rosa.

Na Câmara, os servidores 
efetivos terão o mesmo rea-
juste a partir do pagamento 
deste mês referente a março. 
“Demos seguimento ao pro-
jeto com o mesmo conteúdo 
seguindo exatamente o que 

Lorena reajusta salários da Prefeitura e Câmara em 5%
Mesmo com pedido de 6% a 10%, Sindicato dos Servidores aprova aumento, que entra em vigor já neste mês

o chefe do Executivo fez de 
5% de aumento aos servido-
res da Câmara. Um prazer 
votarmos favorável a esses 
projetos, trabalhadores que 
acima de tudo merecem 
esse reconhecimento por 
parte do prefeito e de nós 
vereadores”.

O impacto na folha de 
pagamento do exercício fi-
nanceiro de 2019 municipal 
será de R$ 4.042.619,07.

Emprego – Malerba des-
tacou ainda que a atual 
gestão realizou uma reforma 
administrativa em 2016, 
e no total três concursos 
públicos. Os 141 que passa-
ram no último concurso já 
começaram a ser chamados, 
principalmente nas áreas 
da saúde e educação. “O 
concurso tem validade por 
dois anos. Então estamos 
chamando de forma gradual 
e de acordo com a necessi-
dade de cada setor”.

A Prefeitura está anali-
sando junto às secretarias 
a necessidade para a partir 
deste mês convocar os de-
mais servidores.

Foto: Arquivo Atos
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Atos e Fatos
“Que bobos! Eles pensam 
que eu escrevo com as mãos”

Márcio Meirelles
Antônio Maria, jornalista, ao ser preso 

pela repressão e ter as mãos pisoteadas

GOLPE, DITADURA
OU GUERRA?

O presidente Bolsonaro fez 
questão de comemorar o 31 de 
março de 64, queda do presidente 
eleito constitucionalmente, João 
Goulart, da presidência da Repú-
blica do Brasil.

Estranho, porque os militares e 
a sociedade, já tinham virada esta 
página da nossa história. A derru-
bada se deu em 1º. de abril. 

O objetivo era só do presidente 
de comemorar pois o próprio Exér-
cito tem procurado não trazer este 
fato para a sociedade atual.

Desnecessário, pois grande parte 
do comando atual da força militar 
estava nascendo ou muito jovem 
quando o fato se deu.

Como a sociedade desconhece a 
história, apesar de livros e relatos, 
interessante trazer o assunto para 
que as novas gerações opinem sobre 
este fato da nossa história política e 
não relatem o fato, na versão ouvi-
da ou lida e não vivida por alguns 
brasileiros. 

Na década de 1960 o mundo 
vivia momentos de contestação em 
todos os sentidos: na música, no 
cinema, na literatura, na liberação 
dos costumes- com o uso da pílula 
anticoncepcional-, o biquini, a ge-
ração “hippies”.

A política externa na América 
Latina era administrada pelos Es-
tados Unidos, no pacto pós-guerra, 
onde os países sul-americanos 
deveriam produzir matéria prima 
barata e importarmos materiais 
manufaturados caros da América 
do Norte.

O Brasil com o seu café, minério 
de ferro e outros produtos; a Ar-
gentina com a carne, a lã; os países 
andinos com os metais não ferrosos; 
a América Central com as bananas 
e frutas finas, tabaco, rum e açúcar.

Pela proximidade, Cuba, um 
anexo dos Estados Unidos com 
a sua música, mulheres morenas, 
tabaco, rum, praias afrodisíacas, 
tornou-se um centro de turismo 
espetacular onde os Estados Unidos 
mantinham no poder um ditador 
como garantidor deste país anexado 
aos Estados Unidos em costumes, 
na economia e na política. 

Havana era a capital mais mo-
derna e avançada da América Latina 
e o povo cortando cana para produ-
zir açúcar para os americanos.

Nesta mesma década, os jovens 
questionam os costumes e desem-
barcam na política. Cuba é invadida 
por um grupo que rompe com os 
elos americanos e espalha para a 
América Latina um sentimento 
de contestação sobre a maneira 
como eram governados e instala 
um governo socialista no quintal 
dos Estados Unidos, armados e 
treinados pela União Soviética, que 
vivia o auge da guerra fria contra os 
americanos, no intuito de aumentar 
o seu poderio político e ideológico 
e o fortalecimento da classe traba-
lhadora (proletários).

Com a renúncia de Jânio Qua-
dros, o presidente efêmero, assume 
Jango Goulart, um latifundiá-
rio gaúcho, “filhote” político de 
Getúlio Vargas, ligado à classe 
trabalhista, líder do Partido do 
Trabalhador Brasileiro (PTB) se 
aproxima da classe trabalhadora, 
reúne uma plêiade de juristas, em-
baixadores, economistas e começa 

a esboçar as Reformas de Base 
para o crescimento do país. As 
reformas: trabalhista, tributária, 
previdência social, educação e 
agrária, as mesmas que estamos 
discutindo atualmente e amplia os 
laços comerciais com outros países 
como a China (atualmente o nosso 
principal parceiro comercial). Jânio 
já havia condecorado com a Ordem 
do Cruzeiro do Sul Che Guevara, 
líder da revolução cubana.

A visita de Jango à China foi 
o estopim de uma revolta da elite 
brasileira, aliada ao contágio com a 
população e as Reformas de Base e 
motivo para incomodar os Estados 
Unidos que já tinham sofrido uma 
derrota política ao tentar invadir 
Cuba, na Bacia dos Porcos. Cada 
vez mais próxima a ideia da insta-
lação do comunismo na América do 
Sul e o Brasil o grande sustentáculo 
desta política. O Chile elege o so-
cialista Salvador Allende.

Os americanos, com o seu gran-
de poderio de comunicação, toca-
ram a elite brasileira e trouxe para 
as ruas a família, a Igreja, valores, 
parte do Exército, reservas morais 
do país.

Parte das Forças Armadas con-
trárias à Jango (parte dos coman-
dos regionais. Haviam comandos 
defensores da Constituição), a 
sociedade preparada para o flagelo 
do comunismo, o presidente do 
senado Áureo de Moura Andrade, 
latifundiário e criador de gado, 
decreta a vacância do poder (o pre-
sidente estava no país no gozo de 
seus direitos constitucionais) e de-
clara vago o cargo de presidente da 
República. Os militares assumem.

Na literatura jurídica, no campo 
constitucional, trata-se de um golpe 
de Estado, instituição de uma dita-
dura, um Estado de exceção.

Assume Castelo Branco, por 
dois anos, para colocar o país em 
ordem e afastar os comunistas do 
poder e por incrível que pareça 
executa as Reformas de Jango ( 
Tributária criação do ICM, IPI; 
na trabalhista o FGTS; a Reforma 
Agrária; Reforma da Educação – o 
desastre com que convivemos até 
hoje-; Banco Nacional da Habita-
ção, reduz a inflação e coloca o país 
em ordem conforme prometido e 
não entrega o pais ao poder civil. 

O presidente seguinte, Costa e 
Silva, fecha o Congresso Nacional, 
cria partidos de fachada: Arena 
partido da posição composta pelo 
que havia de corrupto, fisiologis-
ta na política brasileira e como 
oposicionista o MDB formado por 
intelectuais, democratas e políticos 
consagrados nas urnas e passa a 
governar, em regime de exceção, 
através dos Atos Institucionais 
cassando a liberdade política dos 
brasileiros.

Os partidos de esquerda se re-
únem no exílio ou em focos espa-
lhados pelo país e recrudesce a luta 
armada pois eles também tinham 
ideias revolucionárias de criar aqui 
uma ditadura do proletariado.

Resumindo: criou-se pela ru-
deza dos militares no combate ao 
comunismo uma facção armada, em 
forma de guerrilha, e se estabelece 
uma guerra.

Ao leitor a possibilidade, em um 
curto relato, decidir:

Golpe, Ditadura ou Guerra?
Comemorar o que?

Câmara dá início a análise 
de extinção da Arsaeg 
proposta pela Prefeitura
Pedido de fim da agência reguladora tramita pelas comissões

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A Câmara de Guaratinguetá 
deu início à análise do projeto da 
Prefeitura que solicita a extinção 
da Arsaeg (Agência Reguladora 
de Guaratinguetá), que regula as 
atividades da Saeg no abasteci-
mento de água, esgoto e coleta 
de resíduos no município. O do-
cumento, que havia chegado à 
Casa em regime de urgência, teve 
o pedido pela urgência retirado 
pelo Executivo e será analisado 
por cinco dias para apresentação 
de emendas das comissões.

Segundo o Executivo, a pro-
posta tem como objetivo reduzir 
os gastos mensais da Saeg. Foi 
solicitada uma entrevista com 
o prefeito Marcus Soliva (PSB) 
ou secretários que pudessem 
responder sobre o projeto de 
lei, mas o Executivo encaminhou 
uma nota justificando o pedido 
de extinção da Arsaeg. Segundo 
o comunicado “a Agência Regu-
ladora não tem atuado de forma 
eficiente na fiscalização do con-
trato com a CAB”.

A nota detalha ainda que a 
Arsaeg gera “um alto custo à 
empresa (Saeg), sendo de apro-
ximadamente R$ 900 mil por 
ano. Durante todos esses anos 
o contrato com a CAB já custou 
à Saeg aproximadamente R$ 9 
milhões e nosso tratamento de 
esgoto não evoluiu. A Arsaeg in-
clusive deu anuência a um aditivo 
no contrato com a CAB em 2015”.

A Prefeitura destacou que 
o repasse atual da Saeg para 
Arsaeg é de 1,75%. Caso a extin-
ção seja aprovada, o Executivo 
vai procurar uma agência “que 
seja investido 0,5%, o que deve 
gerar uma economia aos cofres 
da Saeg de aproximadamente R$ 
700 mil por ano”. O projeto deu 
entrada na última terça-feira na 
Casa de Leis.

Sem afogadilho – Na Câmara, 
os vereadores devem ditar um 

ritmo mais lento para analisar, 
emitir pareceres e votar o projeto. 
A extinção da Arsaeg não caiu na 
aceitação imediata dos parlamenta-
res, que enxergam outras maneiras 
de enxugar a folha de gastos da 
Saeg. Ao fim da sessão de terça, 
o presidente Marcelo Coutinho 
'Celão' (PSD) confirmou que a dis-
cussão será minuciosa.

“É um projeto muito complexo 
e merece uma análise detalhada. 
Eu já venho trabalhando em cima 
das informações ao longo dos 
últimos dias. Inclusive foi dado 

ciência aos vereadores de um in-
quérito que tramita no Ministério 
Público, no qual a Arsaeg é parte, 
ou seja, não sei se é o momento 
oportuno para extinguirmos o 
Arsaeg, sendo que ele é objeto 
de discussão judicial”, afirmou o 
chefe do Legislativo.

O projeto de lei foi deliberado 
para as comissões permanentes, 
que têm prazo de cinco dias para 
apresentação de emendas. Após 
isso, cada comissão emitirá parecer 
referente ao documento e, por fim, 
o PL será votado em plenário.

O prefeito Marcus Soliva, que tenta aprovação de projeto de extinção da Arsaeg

Foto: Arquivo Atos
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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. 

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 social 
– bege – c/cx de cor-
reio – 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-
sor  digital. Telefone: 
99197-5051
Quatro rodas novas, 
originias, sem uso, 
do gol, ano de 2003, 
na caixa. Valor: R$ 
650,00.  Telefone: 
98131-3072
Vende-se uma ante-
na sky, usada. Valor: 
R$ 60,00. Telefo-
ne: 99733-2608 ou 

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-

 
 
 
 

 

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 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
BOLETIM DE CONVOCAÇÃO EM FORMA EDITAL

A diretoria do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
LORENA, GUARATINGUETÁ E REGIÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o estatuto e a legislação vigente, convoca todos os trabalhadores 
das empresas Tekno SA Indústria e Comércio, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 15 
de abril de 2019, nos seguintes horários: às 07h30 e às 16h00, em 
convocação única, respeitando quorum legal, na sede da empresa, situada 
no espaço da Recreação, na Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, nº 2.905 
– complemento km 181,2, Vila São José, na cidade de Guaratinguetá/SP, 
para tratar de assuntos referente a Banco de Horas.

José Luiz de Souza Azevedo
Diretor/Presidente

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/19 - PROC. Nº 57/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de sistema semafórico e serviços de
instalação de cabeamento aéreo, a realizar-se às 09h30min no dia 30 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 41/19 - PROC. Nº 179/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições 
para atender aos eventos realizados pela Secretaria de Saúde pelo período de 
12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min no dia 02 de maio 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
Nota Julgamento de Habilitação: Tomada de Preço n°. 03/19 - Proc. Nº. 147/19
O Município de Lorena-SP torna público o julgamento de Habilitação da Tomada de
Preço 03/2019 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na execução
de serviços de drenagem urbana com construção de estação elevatória, a ser
realizada na Rua General Góes Monteiro e Av. Oswaldo Aranha, com fornecimento
de material, equipamentos e mão de obra. A Comissão de Licitação, juntamente 
com o apoio técnico e após análise dos documentos apresentados pelos 
licitantes para o cumprimento aos requisitos de habilitação do Edital, decide que 
as empresas: ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA - 
ME CNPJ: 16.793.191/0001-26, R NHONCANSE JUNIOR EIRELI EPP CNPJ: 
14.527.146/0001-02 e J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA EPP CNPJ: 
21.724.121/0001-56 foram HABILITADAS, sendo que foi suspenso a Sessão 
Pública para o cumprimento do disposto no artigo 43, III da Lei 8.666/93.
O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da
Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - 
SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 01 – Contrato nº 33/2018 – Processo nº 88/18
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADA: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E
DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE LORENA-SP  
CNPJ: 06.273.222/0001-64
OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência contratual em 
12 (doze) meses, a contar de 05 de abril de 2019, conforme estabelece a cláusula 
2.1 do contrato original nº 33/18;
Cláusula Segunda – O presente Termo Aditivo não importa em alteração do valor 
global do Contrato;
Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original;
Cláusula Quarta – O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.
DATA DA ASSINATURA: 05/04/2019.

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: METALÚRGICA FLEX FITNESS LTDA ME
CNPJ: 13.898.616/0001-73
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 14, 15, 16, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74.
VALOR TOTAL: R$ 49.938,00 (quarenta e nove mil novecentos trinta e oito reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2019.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 PROC. Nº 93/2019
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena
OBJETO: Contratação de serviços de locação d banheiros químicos, assim como 
transporte, instalação, retirada, sucção e correta destinação dos dejetos em ETE, 
necessários para a realização dos eventos municipais, que serão prestados, 
conforme descrição, quantitativos e demais condições definidas no Termo de 
Referência – Anexo I que integrou o Edital.
CONTRATADA: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME
CNPJ: 12.812.242/0001-69
VENCEDORA DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.
VALOR TOTAL: R$ 25.498,20 (vinte e cinco mil quatrocentos noventa e oito reais 
e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2019.

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DA ATA

O Prefeito com fundamento nos artigos 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 
da Ata de Registro de Preço nº 55/18, referente ao Processo nº 148/18, relativo ao 
Pregão Presencial nº 19/18, cujo objeto é a Aquisição de cápsulas e embalagens 
a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena para produção de 
medicamentos, os itens nºs 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 e 54, resolvem 
de comum acordo rescindir esses itens da Ata de Registro de Preço acima citado, 
a seguinte empresa:
UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ: 05.971.396/0001-38

 PREFEITURA DE LORENA
TERMO DE RESCISÃO PARCIAL DA ATA

O Prefeito com fundamento nos artigos 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, da 
Ata de Registro de Preço nº 111/18, referente ao Processo nº 367/18, relativo ao 
Pregão Presencial nº 59/18, cujo objeto é a Aquisição de cápsulas e embalagens 
a serem utilizadas na Farmácia de Manipulação de Lorena, os itens nºs 13 e 14, 
resolvem de comum acordo rescindir esses itens da Ata de Registro de Preço 
acima citado, a seguinte empresa:
UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
CNPJ: 05.971.396/0001-38

PREFEITURA DE LORENA
 Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 05/19 PROC. Nº 181/19.

O Município de Lorena-SP torna público a Abertura da Licitação na Modalidade
Tomada de Preços do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na execução de serviços de reforma, ampliação e 
modernização do campo de futebol com construção de vestiário e iluminação do
campo, localizado no Bairro Vila Passos, com fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI e anexos, a realizar-se ás 
14h00min do dia 30 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

TOMADA DE PREÇO Nº 04/19 - PROC. Nº 148/19
O Município de Lorena-SP torna público a Reabertura da sessão pública, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil para 
reconstrução de ponte rural e construção de contenção de aterro junto a ponte
rural, a realizar-se às 09h30min no dia 03 de maio 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 MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 022/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa para locação de horas de caminhão tipo basculante, caminhão 
pipa e rolo compactador liso, para atender as necessidades da Secretaria 
de Obras e Planejamento do município de de Silveiras, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA 
A ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 
DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO QUE 
É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 26/04/2019, 
às 09:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO 
PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre 
Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, em Silveiras/SP, após recebimento 
dos envelopes e documentos exigidos para o certame. O EDITAL na 
íntegra à disposição dos interessados no sítio da Prefeitura Municipal no 
endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu 
Licitações.
Silveiras, 10 de abril de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

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 
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ÁLVARO MARTON BARBOSA JÚNIOR 
Presidente Conselho Deliberativo do CCL 



11 DE ABRIL DE 20194

Prefeitura apoia guaranis 
contra municipalização da 
saúde indígena em Ubatuba
Délcio Sato se reúne com aldeias para debater proposta federal

Lucas Barbosa
Ubatuba

Após o Governo Federal 
revelar que estuda tornar 
os municípios responsáveis 
pelo atendimento total de 
saúde à população indígena, 
diversas tribos realizaram 
manifestações por todo 
o País na última semana, 
protestando contra o possí-
vel fim da Sesai (Secretaria 

Especial de Saúde Indígena). 
Unindo forças para que a 
medida não ocorra, repre-
sentantes de três aldeias de 
Ubatuba e o prefeito Délcio 
Sato (PSD) encaminharão na 
próxima semana um ofício 
ao Ministério da Saúde.

Na manhã da última quar-
ta-feira, cerca de oitenta 
indígenas da etnia guarani 
participaram de um encon-
tro com Sato e a secretária 

de Saúde, Dilei de Brito, no 
auditório do Teatro Muni-
cipal, com a presença de 
representantes das aldeias 
Boa Vista, Renascer e Rio 
Bonito.

Na ocasião, os indígenas 
ressaltaram sua insatisfação 
com a possibilidade do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) 
promover a municipalização 
dos serviços de saúde a 
indígenas, que atualmente 

são atendidos de forma di-
ferenciada pela Sesai.

Na cidade litorânea, o 
órgão federal disponibiliza 
médicos e dentistas que 
atendem semanalmente 
cerca de 250 guaranis, não 
sendo necessário que eles 
se desloquem até a zona 
urbana.

Para um dos representan-
tes dos guaranis de Ubatuba, 
Marcos Tupã, a possível 

mudança significará mais 
um ataque aos direitos in-
dígenas no Brasil. “Somos 
humilhados, perseguidos e 
discriminados. As equipes 
de saúde que atuam nas al-
deias estão na luta, atenden-
do nossas comunidades sem 
receber salário. Pedimos 
o apoio e posicionamento 
do município em defesa de 
nosso direito, contra a mu-
nicipalização que o Governo 
Federal está impondo”. 

Para a secretária de Saúde, 
além de afetar o cotidiano 
dos indígenas, a   proposta 
federal resultará em uma 
sobrecarga das redes mu-
nicipais de saúde  do País. 
“É notório que os indígenas 
sentem que correm o risco 
de   perderem mais um 
direito conquistado, o que 
naturalmente causa uma 
grande revolta. Realiza-
mos alguns atendimentos 
a este público em nossas 
unidades, mas a atuação da 
equipe médica do Sesai é 
fundamental. Assim como as 
demais cidades, não temos 
recursos para realizar este 
atendimento diferenciado 
nas tribos”.

Além de ressaltar que a 
Prefeitura está engajada ao 
lado dos guaranis contra a 
mudança, Dilei apontou os 

principais frutos da reunião. 
“O prefeito determinou o 
encaminhamento de um ofí-
cio à União e ao Ministério 
da Saúde contra a munici-
palização. Ele também se 
colocou à disposição para 
contribuir com os indígenas 
nesta luta tão importante. 
Também prestaremos qual-
quer assessoria necessária 
aos guaranis, já que eles 
pretendem levar um oficio 
ao Ministério Público Fe-
deral”.

Após se reunirem com os 
membros do Executivo, os 
guaranis realizaram uma 
manifestação pacífica, uti-
lizando cartazes com frases 
de protesto, em frente ao 
Teatro Municipal, na última 
quarta-feira. 

No último dia 27 cerca de 
vinte indígenas de Ubatuba 
interditaram por três horas 
a rodovia Rio-Santos, próxi-
mo ao bairro Prumirim. A 
ação fez parte de uma mo-
bilização nacional realizada 
por tribos indígenas contra 
o projeto do Ministério da 
Saúde.

Na última semana também 
foram realizados protestos 
semelhantes, com o blo-
queio de rodovias em cida-
des de Alagoas, Bahia, Minas 
Gerais e Roraima.

Ao lado de lideranças indígenas, o prefeito de Ubatuba, Délcio Sato participa de reunião que debateu propposta do governo federal sobre saúde

Foto: Divulgação PMU

Depois de reivindicação de moradores, Prefeitura de Pinda 
avança em obras de drenagem para famílias do Boa Vista

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba

Enfrentando há mais de 
quatro décadas os transtornos 
causados por alagamentos, as 
famílias do Boa Vista em Pinda-
monhangaba receberam uma 
boa notícia na última semana. 
A Prefeitura, utilizando mão de 
obra própria, iniciou no último 
dia 25 a etapa final do serviço 
de modernização do sistema 
de drenagem do bairro.

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento Urba-

no, Marcela Franco, com o 
passar dos anos e o aumento 
de construções no Boa Vista 
o sistema de galerias pluviais 
(responsável pela captação e 
escoamento da água da chuva) 
ficou defasado, contribuindo 
para alagamentos no trecho.

Atendendo à antiga reivin-
dicação das famílias do bairro, 
que contaram que já enfren-
taram correntezas de mais de 
um metro de altura durante 
tempestades, o Executivo, no 
fim do primeiro semestre de 
2018, realizou adequações 

no sistema de drenagem da 
avenida Antenor Salgado de 
Andrade.

Já na última segunda-feira 
foi a vez das equipes munici-
pais iniciarem a etapa final da 
melhoria nas ruas Conselhei-
ro Rodrigues Alves e Isaura 
Eugênio. “A obra consiste na 
substituição das tubulações 
existentes por outras maiores 
e modernas, resultando na 
adequação do fluxo da água. 
Certamente evitaremos ala-
gamentos, garantindo uma 
melhor qualidade de vida à 

população. Após este serviço, 
teremos condições de realizar 
melhorias na pavimentação do 
bairro”, explicou Marcela, 

O prefeito Isael Domingues 
(PR) também ressaltou a im-
portância da adequação. “Este 
é um local que sofria com 
alagamentos há muitos anos, 
e que agora recebe essa obra 
para aumentar a capacidade 
das galerias em receber a água 
das chuvas que escoa da rua 
Mariz e Barros.  Resolveremos 
o problema na região, dando 
tranquilidade aos moradores”.

Grupos de indígenas se reuniram em frente à Prefeitura de Pinda

De acordo com a secretaria 
de Obras e Planejamento Urba-
no, assim como a do Boa Vista, 
estão previstas para serem con-
cluídas até o fim da primeira 

quinzena de abril as melhorias 
no sistema de drenagem dos 
bairros Araretama, Centro, 
Parque São Domingos, Jardim 
Lessa e Jardim Princesa.

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

NIRE 35 3 0033682 8
Carta de Renúncia

Prezados Senhores, Venho pela presente comunicar que, por motivos de ordem 
estritamente pessoal e particular, renuncio em caráter irretratável ao cargo de Vice-
Presidente do Conselho de Administração da Apolo Tubulars S/A, deixando de ocupar 
tal cargo e exercer as suas respectivas funções a partir da presente data. Em razão 
do recebimento desta, solicito que seja dada ciência da presente renúncia aos demais 
membros do Conselho de Administração, bem como seja apresentada uma via da 
mesma à Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, para que seja dada a 
publicidade que o ato requer. Aproveito para agradecer a confiança a mim depositada 
durante o meu mandato. Rio de Janeiro, 26 de março de 2019. Atenciosamente, Emílio 
Salgado Filho. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 198.523/19-1 em 05/04/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


