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MÁRIO BITTENCOURT
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA,
EM VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Apósseteanosde trabalho
carregando todo tipo de car-
ga e já próximo de ser apo-
sentado,o cavaloTortilho te-
rá de usar fraldas por deter-
minação da Prefeitura de Vi-
tória da Conquista (BA).
O equino é um dos pouco

mais de mil animais que pu-
xamveículosdetraçãonater-
ceiramaior cidadedoEstado
e que, a partir da segunda
quinzena de maio, só pode-
rãoandarde“fraldão”, sobo
risco de serem apreendidos.
Com esta medida, Vitória

da Conquista segue o exem-
plo de outras cidades turísti-
cas brasileiras. Em Arraial
d’Ajuda, distrito de Porto Se-
guro,cavalosusamfraldashá
mais de dez anos, assim co-
mo emPaquetá e Petrópolis,
ambas no Rio de Janeiro.
A novidade na cidade bai-

ana foi anunciada recente-
mentepelaadministração lo-
cal, que é comandada pelo
radialista Herzem Gusmão
(PMDB). Ele venceu a última
eleição municipal, rompen-
do a hegemonia de 20 anos
degestãopetista, amais lon-
geva do partido no Brasil.
Além dos cavalos, os car-

roceiros também terão de se
adaptaranovas regras, como
ter carteiradehabilitaçãopa-
ra conduzir a carroça, a qual
terádeestar licenciadaeem-

Carroceiro em Vitória da Conquista (BA); nova lei municipal exige fralda para os cavalos, habilitação para condutores e licenciamento de carroça

Mario Bittencourt/Folhapress

Prefeiturabaiana exige fraldas em
animais ehabilitaçãopara carroceiro
Cavalos poderão ser apreendidos emVitória da Conquista se regras foramdescumpridas

c FOCO

eosbichos sãopara fazer va-
ler uma lei de 2008 que visa
ordenar o trânsito de veícu-
los de tração animal.
A gestão do PMDB afirma

que a lei vinha sendo respei-
tada em parte pela gestão
petista —foram colocadas
placas apenas nas 50 carro-
çasquecomplementamoser-
viço de coleta de lixo.
A prefeitura informou que

dará curso de oito horas de
noções básicas de trânsito
para os carroceiros e depois
a habilitação, sem custos —
menores de 18 anos não po-
derão ser habilitados.
Em seguida, a administra-

ção municipal afirma que
identificará as carroças com
placas para facilitar a fiscali-
zação do descarte correto de
entulhos e materiais, já que
muitos carroceiros o fazem
em local não adequado, co-
mo em terrenos baldios.
Dono de Tortilho há um

ano, o carroceiro Zenildo de
JesusOliveira, 34,atéconcor-
dacomasplacas eahabilita-
ção, mas acha que “a moda
das fraldas não vai pegar”.
“Estou mais interessado

em saber o valor das fraldas.
Acho que isso vai mais nos
prejudicar, nos fazer ter cus-
tos, que nos ajudar no servi-

ço”, afirma Oliveira.

descarte
Segundo a Secretaria de

ServiçosPúblicos, ocadastro
dascarroçasserá iniciadonos
próximos dias. A estimativa
é registrarpoucomaisdemil.
Já os fraldões terão de ser

colocados pelos carroceiros
eseguirãoumpadrãoestabe-
lecidopelasecretaria.Nãohá
estimativaatéagoradequan-
to isso deve custar.
Omaterial coletado teráde

serdescartadoemlocaisase-
rem definidos e servirá para
fazer adubo para plantas.
Catadoraderecicláveis, Jo-

célia Brito dos Santos, 45,
que todos os dias percorre as
ruas centrais da cidade, con-
sidera que as novas determi-
nações estão exageradas.
“Esse fraldão,qual éoani-

mal que vai deixar botar? E
para a gente, que fica em ci-
ma da carroça, vai ter de
aguentar o fedor até chegar
num lugar pra jogar fora?”
Moradoresquestionames-

sa interferênciadaprefeitura
naatividadedos carroceiros.
“Se fosse uma coisa para

gerarrenda,aindavai.Masis-
so aí só vai trazer prejuízo.
Imaginequantasfraldasserão
usadas por dia e o custo de-
las”,afirmouofeiranteEdval-
doMoraes Chaves Filho, 40.
“O que a cidade precisa

mesmo é de segurança, de
melhorias no transporte pú-
blico,de taparosburacosnas
ruas.Ascarroças sãoumpro-
blemabemsecundário”, opi-
nou o vendedor de pastel e
caldo de cana José Antônio
Rodrigues Mendes, 51.

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina -
Centro Estadual de Análises Clínicas Zona Leste, convida as empresas
interessadas em participar daConcorrência nº SE-22/2017 para aContratação

de Empresa Especializada em Prestação de Serviços Transporte de Materiais
Biológicos. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 11/05/2017
das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av.
Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina -
Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo, convida as empresas interessadas
em participar da Concorrência nº SE-21/2017 para a Contratação de

Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Portaria e Controle de
Acesso. O Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 10/05/2017
das 9h às 16h, no Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av.
Brigadeiro Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.
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SAIBA COMO ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS FOLHA FORMAS DE PAGAMENTO: Cartáo de Crédito, débito em conta, boleto
bancário ou pagamento à vista. Ligue e anuncie: 11 3224-4000

MAIS OFERTAS NO SITE FOLHA.COM.BR/CLASSIFICADOSOs anúncios com este símbolo têm fotos, para vê-las digite o código que acompanha o sinal no site folha.com.br/classificados

EMPREGADOS
PROCURADOS

C

CORRETORES
M/FComousemexp., tercarro,
p/ imobiliáriaemPinheiros, c/boa
estruturaeambientedetrabalho.
Início imediato.(11)3816-7007

O

OP.MAQUINADEMOLA
M/Fcomexp.,enviarCVpara:
roberto@molasfercai.com.br

V

VENDEDOR

(M/F)Empresadosegmento
tributário,contrataparainicio
imediatocomSuperiorcomple-
tooucursando,desejávelex-
periênciaemvendasdeservi-
ços.Saláriofixo+comissão+

benefícios.

EnviarCVA/CMaristelapara:
frademasp@fradema.com.br

IMÓVEIS

SÃOPAULO

APARTAMENTO
VENDA

ZONASUL
1DORMITÓRIO
MOEMA
Vago,Av. Juruce, (Nobre)dorms.,
1vgetc, repletoarmsR$350Mil.
Pellegrini. (11)2274-4502/
96373-3636Creci18728

ZONASUL
4OU+DORMITÓRIOS
MORUMBI/VILAANDRADE
R$790.000.00baratoVendoAP.
Nº81,RuaNelsonGamadeolivei-
ra,nº57,vazio, reformado,de lu-
xo,238,36m2,4quarto,sala, va-
randa,cozinha,banheiros,equatro
vagasdegaragem,omelhorcondo-
mínioe localdoVilaAndrade/
MorumbiproprietárioJaimes.
Foneewhatsapp
(11)944590202
(21)983032027.E-mail:
jaimes.souza5@gmail.com
Façasuaoferta.

cód. 92421384

APARTAMENTO
ALUGUEL

ZONASUL
2DORMITÓRIOS
SAÚDEPXMETRO-
2dormsR$1.500-cond.R$180,
pintado,80m2,11-9.6184-6065
marcoshsp@uol.com.br

ZONAOESTE
4OU+DORMITÓRIOS

PINHEIROS
COBERTURA
Única/Imperdível,4dormitórios,
piscina(c/proprietário)
11-99481-0015/3031-6699

cód. 92421080

IMÓVEISCOMERCIAIS
VENDAeALUGUEL

ZONASUL
OPORTUNIDADE
Alugueldesalas, escritórioCentro,
altopadrão, secretária,salade
reuniões,excelente localização.
SalasdeR$950,00aR$1.500,00.
Tel.: (11)3849-5759

cód. 92418400

CENTRO
CENTRO
Vendosalamobil, 32m2R:Sen.
Feijó.R$150Mil(11)3259-9450

CONTACCENTER
AndaresIsoladoscom125PAsca-
da, juntoáestaçãoAnhangabaúdo
Metrô,emcondiçõesdeoperação
Imediata.ALUGA-SEouVende-
seTotalouparcial.Tratar comDr
Valter(13)99781-8246/
(11)3213-9100

INTERIOR,LITORAL
OUTROSESTADOS

IMÓVEISCOMERCIAIS
VENDAeALUGUEL
VENDOIMÓVELCOMERCIAL
Brasilia/DF.SCSQD01Ed.Dena-
sa(Excelente localização) Imóvel
comáreaútil totalde111,3m2e
2vagasnagarag.ContatoNeide
(61)3314-7230/98143-8612

VENDOIMÓVELCOMERCIAL
Brasilia.EdCasadeSãoPaulo
SBSQD02(ótima localização)
Imóvelcompostoporespaçostér-
reo,subsoloesobreloja,cominsta-
laçãohidráulicas, elétricasedear
cond.novas.Áreaútil totalde960
m2,e2vagasgaragem.Tr.Neide
(61)3314-7230/98143-8512

NEGÓCIOS

EMPRESAS
COMPRA/VENDA

FÁBRICADE
BOLSASDE
COURO
Vendofábricavoltadaaosegui-
mentode luxo.Nomercadohá9
anos,clientesfidelizados.
Tratarc/Elisa:11-9.9978-0185.

RESTAURANTE
Alphavillebuffetecrepefrancês
porkgc/capacidade200lugarese
5anoslocal. (11)99492-0412

VENDOAÇÕESCTB
ACEITONEGOCIAÇÃO
Tel: (11)2731-2842

VENDOINDÚSTRIA
DECOSMÉTICOS
RegistradanaANVISA.
www.naturelcosmeticos.com.br
Fone/Watts: (54)99981-5342

cód. 92420717

FRANQUIAS,
REPRESENTAÇÃO
ESOCIEDADES
FRANQUIADE
SOBRANCELHAEESTÉTICA
Ótimaoportunidade!Prontapara
Trabalhar.R$350.000,00,aceita
permuta.Tr.c/Emanuel(11)
94770-4314

COMUNICADOS
COMUNICADO
Comunicoaperdadodiplomade
GraduaçãonoCursodeCiências
MolecularesemnomeGabriela
LimaLichtensteinemitidopela
PróReitoriadeGraduaçãoUSP.

COMUNICADO
Comunicooextraviododiploma
degraduaçãonocursodeEngenha-
riadeProduçãoemitidopelaUSP
em31demarçode1987emno-
medeLuizdeMendonça

DETETIVES
1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

DETETIVELUIZ
Conjugal, empresarialeoutros.
Exp.comprovadadesde85.
Atend24hrs.F:(11)2947-2892
(11)99221-9750

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
PIANOFRITZDOBBERT
88teclas,cordascruzadas,
3pedais, sombelíssimoeafinado.
R$3.500,00(11)5524-8077

cód. 92421376

ACOMPANHANTES

ANGEL18A.E... LINDAS !!!
Semanadasnovinhas3051-2890Jds

ANITAGATATOPATUDO
+amigassemfrescura5071.0175

BRUNO26A
BancárioGato,Versátil, comlocal.
Whats(11)96459-5314

CASAC/7MULHERESLIBERAIS
Al.dosJurupis835Moema5051-
3128

CASAISSWING
Danceteria,Reservados,Labirinto,
ShowseCinemap/adéptose inic.
AlamedadosPamaris,Moema(11)
5531-4067www.innerclub.com.br

MALÚBONECATOP
(11) 95820-2692
http://maluboneca4.wix.com/
malu#!fotos/c24ju

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

CLÍNICASE
MASSAGENS

Cpo. Belo – Prox. Aero CongonhasCpo. Belo – Prox. Aero CongonhasCpo. Belo – Prox. Aero CongonhasCpo. Belo – Prox. Aero Congonhas
Dispomos de Água própria e GeradorDispomos de Água própria e GeradorDispomos de Água própria e GeradorDispomos de Água própria e Gerador

SPA DE MASSAGENSSPA DE MASSAGENSSPA DE MASSAGENSSPA DE MASSAGENS
c/40 Terapeutasc/40 Terapeutasc/40 Terapeutasc/40 Terapeutas

Salas Temáticas, Cafeteria,Salas Temáticas, Cafeteria,Salas Temáticas, Cafeteria,Salas Temáticas, Cafeteria,
Bronze, Saunas,Estac.c/LavaBronze, Saunas,Estac.c/LavaBronze, Saunas,Estac.c/LavaBronze, Saunas,Estac.c/Lava

Rápido,Táxis e Etc...Rápido,Táxis e Etc...Rápido,Táxis e Etc...Rápido,Táxis e Etc...
((((11111111 ))))5533-69555533-69555533-69555533-6955
2ª/ 6ª F – 11/22 hrs2ª/ 6ª F – 11/22 hrs2ª/ 6ª F – 11/22 hrs2ª/ 6ª F – 11/22 hrs

clínica terraço
jardins

Clinica alto nível, ót. Ambientes p/
relaxar/desfrutar de nossa estru-
tura. Massagistas selecionadas.
Suites climatizadas hidro, estac.
Será um prazer em atende-lo.

2a a 6a f 11/21:30 sab. 11/19h
“Confira Promoções”
Próx. metro butanta.

www.terracojardins.com.br
f: (11) 3812-4826 / 3034-3971

#&!'$'%'"

(/CBC((C)-B
5?2B5@*

BC((C)-B 0%?'- "&?'48
(C%3C8 2+%*.8 0-/&DC1G2
!=>=! :>&<=E&,=7=!

;9A&7=76
A6;F=

:9;$6#&#

CRISMASS. INDIANA
(11)98257-3829/3628-4717
www.tantralotus.com.br

DEPILAÇÃOEMASSAGEM
PODOLOGIA113104-5085

DEPILAÇÃO/TÂNTRICA
EstéticaF:(11)2225-0329

ESPAÇOPAMPLONA
Massagem3487-9833/3496-3245

GREICELOIRA55ª-R$130
massp/srs31041647/954772089

MASSAGEMTÂNTRICANA
V.MARIANA!
Maisprazererelaxamento
(11)5083-1486/2769-0040
www.neozenspa.com.br

MASSAGEMTÂNTRICANO
JARDINS!
Profissionaisespecializadas.
F:(11)3061-1481/2594-2840
www.mandalaspa.com.br

MASSAGENS-ZONALESTE
F:(11)2796-7304/4562-6004

MASSCLASSICATERAPÊUTICA
Ipiranga963893762/2615-8442

MEGAPROMOÇÃOMASSA-
GEMTÂNTRICAR$200,00
NoIpiranga.2364-7304/5061-
4459www.viverspa.com.br

MELHORCLINICADE
MASSAGEMMORUMBI
Ot localwww.kimantra.com.br
(11)2609-9883/3721-3806

OPARAÍSOEMMASSAGENS
V.Mariana/Paraiso.Ambiente
Impecávelwww.nilay.com.br
F:3051-8129/3624-3655

livraria.folha.com.br

EMPREGOS

VEÍCULOS

CONSÓRCIOSNOVOS
EMANDAMENTO
CONTEMPLADOS
ABACONSORCIO
Compro/Vendoautoeimoveis,
contempladoounão.(11)2269-
3390/97127-2410

placada, comodepraxepara
qualquer outro veículo.
De acordo com a prefeitu-

ra, as medidas relativas aos
carroceiros, seus veículos


