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Com mudança implantada, Basílica cobra R$ 10 também de moradores de municípios vizinhas

Nova cobrança de estacionamento 
no Santuário Nacional gera polêmica

Larissa Diamantino
Aparecida

Carros com placa de Apa-
recida, Guaratinguetá, La-
goinha, Potim e Roseira, 
área de abrangência da 
Arquidiocese de Aparecida, 
não contam mais com a 
isenção na tarifa do esta-
cionamento da Basílica. Os 
frequentadores da região 
possuíam o benefício desde 
2000, mas agora passam a 
pagar R$ 10 (os demais fiéis 
pagam R$ 18).

A decisão não agradou 
parte dos fiéis da região, que 
utilizaram das redes sociais 
para o manifesto contra a 
nova política aplicada pela 
Igreja. “Eu acho bom na 
parte de gerar empregos, 
mas trabalhei no estaciona-
mento da Basílica por um 
ano e cinco meses, e acho 
engraçado, pois quando 
havia reajustes de preços, 
o salário não era alterado. 
Uma miséria”, argumentou 
Washington Luiz da Silva, 
de 27 anos, que mora em 
Aparecida.

O funcionário público na 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
Ezequiel Honorato Silva, de 
55 anos, também criticou a 
medida. “Infelizmente, siste- O complexo do Santuário Nacional de Aparecida, que passa a cobrar estacionamento de fieis de cidades da região sob tutela de diocese

Fotos: Reprodução
mas religiosos sempre foram 
um meio de mercantilismo. 
O ser humano torna-se gado 
por falta de discernimento”.

Em nota, o departamen-
to de comunicação social 
do Santuário Nacional de 
Aparecida afirmou que a 
administração do templo 
atualizou as políticas de 
isenção do estacionamento 
e, apesar da imposição, visa 
continuar possibilitando 
que fiéis das cinco cidades 
continuem participando dos 
momentos de celebração.

O comunicado da decisão 
foi feito uma semana antes 
da aplicabilidade da cobran-
ça. A isenção será mantida 
nas quartas-feiras, a partir 
das 18h, quando é reali-
zada a Novena Perpétua; 
aos domingos, a partir das 
17h30 e durante a novena 
em preparação à Festa da 
Padroeira.

Em datas especiais como a 
Missa de Natal e Ano Novo, 
haverá isenção da tarifa 
das 20h às 21h15. O esta-
cionamento do Santuário 
Nacional conta com cinco 
mil vagas, sendo três mil 
delas para carros de passeio. 
O templo não revela a arre-
cadação financeira gerada 
com o espaço.

Prefeitura lança aplicativo que fornece boletim de cada aluno

Prefeitura de Roseira investe
em aplicativo de rendimento
para aproximar pais e escolas

Rafaela Lourenço
Roseira

A tecnologia a favor da in-
teração familiar no ambiente 
escolar. Com esse objetivo a 
Prefeitura de Roseira lançou 
um aplicativo para pais e 
responsáveis de alunos da 
rede pública acompanharem 
integralmente as informa-
ções sobre os filhos.

A plataforma Apus, cria-
da em maio, atende cerca 
de três mil estudantes dos 
ensinos fundamentais 1 e 
2 do município. Através do 
aplicativo, a cada bimestre os 
pais e responsáveis conferem 
avisos dos respectivos pro-
fessores e diretoria escolar, 
e o boletim dos alunos.

Segundo o diretor de Edu-
cação de Roseira, Edson 
Menezes, o aplicativo faz 
parte de um projeto-piloto 
criado pela Prefeitura, que 
busca uma maior interação 
das famílias com as escolas 

da cidade. Posteriormen-
te, mais informações se-
rão inseridas no aplicativo 
como a frequência escolar 
de cada estudante. “Todos 
os pais foram convocados 
para irem até a escola de 
seu filho, e receberam uma 
carta com o usuário e senha 
para o cadastro no sistema 
apus.com.br. E eles já estão 
acompanhando a evolução 
dos filhos através do próprio 
celular”, frisou.

O secretário destacou 
ainda que os pais que não 
conseguirem participar das 
reuniões escolares também 
receberão automaticamente 
os comunicados e boletins 
através do aplicativo, mas de 
que a presença pessoalmen-
te ainda é indispensável para 
o acompanhamento do ren-
dimento escolar dos alunos. 
“Alertamos aos pais para que 
eles não sumam da escola. É 
importante a participação, 
indo nas reuniões conver-

sar com o professor. Este é 
apenas mais um projeto para 
ampliar a comunicação, não 
substituir”.

Ainda segundo Menezes, 
a criação do aplicativo não 
gerou gastos extras para o 
Executivo, que já possuía o 
contrato com a empresa res-
ponsável pelo projeto e toda 
a parte digital da Prefeitura.

Região – Em março, Pin-
damonhangaba, pioneira na 
região, lançou a plataforma 
virtual Educapinda, um pro-
jeto semelhante ao de Rosei-
ra, com mais suportes. Neste 
portal, além do boletim, os 
pais ou responsáveis têm 
acesso aos deveres de casas, 
a merenda escolar, projetos 
realizados pela instituição de 
ensino, frequência escolar, e 
até mesmo informação se o 
aluno que possui transporte 
escolar chegou ao colégio.

Ao todo, a rede municipal 
de ensino de Pinda conta 
com mais de 14 mil alunos.

Escola da rede pública de Roseira; Prefeitura investe em tecnologia para ampliar acesso dos pais
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Grupo que teve ação interrompido por operação era responsável por tráfico de drogas, 
roubos e homicídios; Parque São Francisco e Santa Luzia eram áreas de atuação

Polícia Civil desmantela facção que 
comandava esquemas em Guará

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

A DIG (Delegacia de Investi-
gações Gerais) concluiu nesta 
semana um inquérito sobre a 
atuação de uma organização 
criminosa em Guaratinguetá. 
As investigações duraram um 
ano e terminaram com a apu-
ração do comando da facção 
no tráfico de drogas, disputa 
pelo mercado ilícito com ou-
tra facção na cidade, roubos 
e homicídios. Dezoito pessoas 
foram indiciadas e presas de 
forma cautelar.

De acordo com as investi-
gações, a disputa pelo tráfico 
na cidade foi concentrada em 
duas facções que entraram em 
conflito em 2018. Uma das 
organizações era da região do 
Parque São Francisco, e outra 
do Santa Luzia. No ano passa-
do, a secretaria de Segurança 
Pública do Estado confirmou 
que foram registrados qua-
renta homicídios na cidade, 
número recorde para Gua-
ratinguetá desde o início da 
divulgação dos dados no site da 
SSP. Grande parte das mortes 
tem ligação direta ou indireta 
com o tráfico no município, de 
acordo com a Polícia Civil.

A DIG deu início à investi-
gação após uma ocorrência 
de homicídio no Parque São 

Francisco. “Por meio dessa 
investigação a gente chegou 
à conclusão de que tínhamos 
duas facções criminosas locais 
em conflito, disputa gerada 
pela expectativa de domínio 
do tráfico de drogas, o que 
teria alavancado o número de 
homicídios, com 2018 sendo 
reconhecido como o ano mais 

violento de Guará. A Polícia 
Civil investigou e concluiu 
que a razão de boa parte dos 
assassinatos era o conflito en-
tre as organizações”, afirmou 
o delegado titular da DIG, Dr. 
Francisco Sannini.

De acordo com o delegado, 
após a confirmação da dis-
puta entre as facções, a DIG 

concentrou os trabalhos em 
uma das organizações, a mais 
robusta, segundo Sannini. Com 
a investigação em andamento, 
a Polícia Civil desarticulou 
a facção. “Desarticulamos 
completamente. Foram 18 
presos, 24 mandados de busca 
e apreensão e armas, que pro-
vavelmente foram utilizadas 

nos homicídios, apreendidas”, 
destacou Sannini. 

Mecanismo – Os bairros 
Parque São Francisco e Santa 
Luzia ficam na mesma região. 
Ambas as facções não tinham 
denominações, mas agiam de 
forma estruturada, de acordo 
com a DIG, e inicialmente 
dentro dos próprios bairros. O 

Operação da Polícia Militar faz prisões e apreensões na madrugada; trabalho desmantelou ação de quadrilha nas cidades da região
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comando do comércio ilícito da 
zona oeste foi alvo de disputa 
entre as organizações crimi-
nosas e os conflitos passaram 
a intensos. 

“Não temos uma cidade 
violenta, mas sim alguns bair-
ros problemáticos. Em 2018 
a gente teve esse problema 
envolvendo o Parque São 
Francisco e Santa Luzia. Como 
não existe domínio de uma 
grande facção criminosa na 
região, isso permite que sur-
jam pequenas facções locais 
que tem um nível de estrutura 
muito complexo”, descreveu o 
delegado.

Uma das ações mais san-
grentas de uma das orga-
nizações foi a emboscada 
feita em janeiro deste ano, 
em Moreira César, distrito 
de Pindamonhangaba, que 
terminou com duas mortes e 
três feridos. Uma van que saiu 
de Guaratinguetá desembar-
cou 12 pessoas em uma casa, 
no distrito. Eles invadiram o 
imóvel e abriram fogo contra 
os moradores. Na época as 
investigações descreviam a 
ocorrência como acerto de 
contas entre as gangues e 
disputa pelo tráfico. 

"Esse caso está sendo in-
vestigado pela Polícia Civil 
de Moreira César. Pela nossa 
investigação e por eles, temos 
fortes indícios de que é um 
resquício dessa guerra que 
teve início em Guaratinguetá", 
concluiu Sannini.

Grande parte dos 18 detidos 
continuam presos tempora-
riamente no Vale do Paraíba. 
Segundo o delegado, assim que 
a prisão temporária for con-
vertida em prisão preventiva, 
eles serão transferidos para 
os CDP's (Centro de Detenção 
Provisória).

Recuperação tenta garantir mais segurança para os motoristas; Centro é a primeira região beneficiada no município

Prefeitura de Ubatuba inicia mega pavimentação pela 
região central Com investimento de R$ 20 milhões

Lucas Barbosa
Ubatuba

O prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), anunciou na úl-
tima segunda-feira a captação 
de R$ 20 milhões para obras 
de recapeamento e pavimen-
tação asfáltica em diversos 
pontos estratégicos do mu-
nicípio. Além de atender um 
antigo pedido dos moradores, 
a iniciativa almeja também 
garantir mais segurança nas 
vias que recebem um alto de 
fluxo de veículos durante a 
temporada turística.

Com quase noventa mil 
habitantes, Ubatuba recebe 
anualmente cerca de dois 
milhões de visitantes, sendo 
meio milhão somente no 
réveillon. Já que diversos tu-
ristas preferem transitar pelo 
balneário em seus carros par-
ticulares, as principais vias da 
cidade registram um tráfego 
intenso durante a temporada, 
consequentemente aceleran-
do o processo de deterioração 
da pavimentação asfáltica de 
diversos trechos.

Buscando angariar recursos 
para recuperar as principais 
ruas e avenidas da cidade, 
Sato encaminhou um pro-
jeto à Câmara em outubro 
do ano passado, solicitando 
autorização para contratar 
uma operação de crédito no 

valor de R$ 20 milhões junto 
à Caixa Econômica Federal. 
Aprovada por unanimidade 
pelos vereadores, a proposta 
foi encaminhada ao órgão 
bancário.

Depois de cerca de quase 
cinco meses de tratativas, Sato 
e representantes da Caixa as-
sinaram o contrato no último 
dia 28, na sede da superin-
tendência do banco, em São 
Paulo. “Agradeço a todos de 
Ubatuba que se empenharam 
para que isso acontecesse, e 
também a confiança da Caixa 
Federal. Iremos aplicar esse 
investimento na pavimenta-
ção, pois sabemos que é tão 
necessária e esperada há 
anos. Agora vamos concreti-
zar esse sonho da população”, 
comemorou Sato.

Segundo a secretaria de 
Obras Públicas, a primeira 
etapa da ação, orçada em R$ 
4 milhões, recuperará as vias 
dos bairros Itaguá e Perequê-
-Açu, na região central.

Devido aos trâmites de aber-
tura do processo licitatório 
para a contratação da empre-
sa que será responsável pelo 
serviço, a expectativa do mu-
nicípio é que o recapeamento 
inicie até o fim de setembro. 
Após a conclusão da melhoria 
no Centro, o serviço se esten-
derá para as outras quatro 
regiões da cidade.

Equipe da Prefeitura de Ubatuba durante trabalho de pavimentação na região central; alto investimento em obras alavanca atendimento
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TERRENOS
VENDO  terreno – 
Moreira César/Portal 
dos Eucalíptos – Tr.F: 
98224-4670 – Pinda
VENDO Terreno – 
c/552m2 c/casa de 
72m2 construida (a 
terminar) – Shangrilá 
– Tr.F: 99231-3478 
– Pinda
VENDO casa – Ara-
retama – lote inteiro. 
Tr.F: 99231-3478 – 

Pinda
VENDO Casa – Feital 
– c/2dorms., sl, coz., 
quintal. Tr.F: 99671-
8273 - Pinda
VENDO ou TROCO 
Casa no Mantiqueira. 
Tr.F: 99141-9982 – 
Pinda
ALUGO Casa – Ara-
retama - c/1 dorm., 
sala, coz., banheiro. 
Tr.F: 99225-5629 – 

ALUGO  casa – Alto 
do Cardoso – sem ga-
ragem. Tr.F: 99254-
3702 – Pinda
ALUGO Kitnet – próx. 
a Esc. João Pedro 
C a r d o s o .  Tr.  F : 
99637-3371 – Pinda
ALUGO casa – Cris-
pim – c/qto, coz., va-
randa, s/garagem. Tr.: 
99225-9227 - Pinda
ALUGO Apto – Edif. 
Pedra Bonita – Tr.F: 

(19 )  98840-5500 
-Pinda
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 – pouco 
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 – Pin-
da
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-

VENDO ou TROCO 
jgs X Box 360. Aceito 
cartão. Tr.F: 99187-
2635 – Pinda
VENDO Máqu ina 
de lavar 5kg. Tr.F: 
99770-4231/99779-
6215 – Pinda
VENDO armário de 
coinha e 1 estante de 
sala – ótimo estado. 
Tr.F: 99217-9335 – 
Pinda
VENDO bebe con-
forto e ferro a vapor. 
Tr.F: 99217-9335
VENDO TV 32’ zera-
da. TrF: 98257-4504 
– Pinda
VENDO celular K10 
(LG). T.F: 99145-
8615 – Pinda
VENDO geladeira 2 
portas Eletrolux  frost 
free – branca – 110v. 
Tr.F: 99171-0698 – 
Pinda
VENDO Máquina de 
assar frango – semi 
nova – capac.38 fran-
gos. Tr. F: 98169-
9692 – Pinda
VENDO Mesa de 
escritório c/ gave-
tas – ótimo estado. 

Tr.F:97403-4019 – 
Pinda
VENDO TV Smart 40´ 
Led – na caixa. Tr.F: 
99777-0655 – Pinda
VENDO Bike elétrica 
– em perfeito estado. 
Tr.F: 988100714 – 
Pinda
VENDO Fogão Con-
sul 4bcs – automáti-
co. Tr.F: 99613-1605 
– Pinda
VENDO geladeira 
expositora – ótimo 
estado. Tr.F: 99156-
1463 – Pinda
VENDO Lavatório 
(salão) usado, mesa 
de manicure – ótimo 
estado. Tr.F: 98148-
7778 – Pinda
VENDO monitor 14 
polegadas e roteador 
TPLink, Tr.F: 97404-
8298 – Pinda
FAÇO pequenas mu-
danças 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 Guara-

tinguetá. Direto com o 
proprietário. Telefo-
ne: 99737-6838
Passe-se uma mer-
cearia montada na 
pedreira, excelente 
oportunidade. Falar 
com Ana Claúdia. Te-
lefone: 99788-6525
Empregos
Precisa-se de bacha-
réis ou universitários 
em direito ou admi-
nistração para Guará, 
Pinda e Taubaté. Te-
lefone: 99756-6830
Sou cuidadora, es-
tou disponível 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 encar-
regado de mecâni-
ca, com experiência, 
deixar currículo start 
engenharia. Telefone: 
3122-4904
Precisa-se de do-
méstica com experi-
ência para trabalhar 
de segunda a sába-
do. Telefone: 98843-
9013
Socorro de elétrica, 
encanador, serviços 
gerais. Júnior.  Tele-
fone: 99651-8725
Precisa-se de moto-
queiro para trabalhar 
no mototáxi da palha, 
falar com Rubinho. 
Telefone:  99762-
6804
Sou professora de 
inglês, dou aulas 

VENDO Gol 1..0  ano 
2007 – Flex -2 pts., 
Tr. F: 97401-3304 – 
Pinda
VENDO Eco Sport 
F rees ty le  –  p ra -
ta – completa. Tr.F: 
97402-5466 – Pinda
VENDO Honda Bis 
Ex 125 ano 2014 – 
preta. Tr.F: 99160-
6224 – Pinda
VENDO Honda Bis 
C100 ano 2002 – ver-
de – doc.ok – revisa-
da. Tr.F: 98135-1280 
– Pinda
VENDO Corsa Clas-

sic 1.0 ano 2008 – 
prata – completo. 
Tr. F: 988869-2025 
– Pinda
VENDO Coureir flex 
ano 2008 – vd elet. 
Tr. F: 9915305024 – 
Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Maxx Flex 1.0 ano 
2006 – prata. Tr.F: 
99109-5313 – Pinda
VENDO CG Fan ano 
2008 – preta. Tr.F: 
99677-1121 – Pinda
VENDO Honda Bis 
ano 2008 – preta – 38 
mil km, doc.ok – par-

celo no cartão. Tr.F: 
99130-5442 – Pinda
VENDO Onix LT 1.4 
– completo ano 2015 
– prata –IPVA 2019 
ok. Tr F: 98818-8407 
– Pinda
VENDO Classic ano 
2008 – 1.0 8v flex, 
abaixo da tabela. 
Tr.F: 99219-1022 – 
Pinda
VENDO Titan KS 150 
– básica ano 2008 
– parcelo no cartão. 
Tr.F: 99192-4002 – 
Pinda 
VENDO CBX Twister 
250 – completa. Tr.F: 
99192-4002 – Pinda
VENDO Classic LS 11 
completo – 4 pneus 
novos/óleo/filtro. Tr.F: 
97403-1609 – Pinda
VENDO Vectra ano 
98 GLS 2.0 – Tr.F: 
99248-7525 – Pinda
VENDO Honda LXL 
ano 2011 – comple-

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 PROC. Nº 254/2019

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 
06/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de apoio à adequação da estrutura organizacional da 
administração direta, revisão de Plano de Cargos e Carreiras para os servidores 
do Quadro Geral para a Prefeitura Municipal de Lorena e revisão do Estatuto do 
Servidores Públicos Municipais. Comunicamos que a sessão pública agendada 
para o dia 10 de julho às 09:30 hrs para a abertura dos envelopes de propostas 
de preços, teve o seguinte resultado:
PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (ME/EPP), 
NOTA FINAL = 89,85 (vencedora)
AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
EIRELI - EPP (ME/EPP), NOTA FINAL = 84,14
CARREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ME/EPP) NOTA FINAL = 48,19
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
Aviso de Suspensão

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/19 - PROC. Nº 331/19.
O Município de Lorena-SP torna público a SUSPENSÃO da Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, cujo objeto é a Aquisição de Câmara 
de Vacinas (Imunobiológicos) de 120L e 280 L para a Secretaria de Saúde e 
Unidades de Saúde. 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 - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 041/2019
CONVITE Nº 08/2019

O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade 
Convite sob o n° 08/2019, para a "Contratação de empresa especializada 
para realização do "III Rodeio Fest" de Silveiras, com locação de infra-
estrutura de Arena, Arquibancada, Camarotes, Palco, Sonorização e 
Iluminação; Montarias e disponibilização dos Profissionais, de Premiação 
e de Filmagem para o Evento", conforme descrição e detalhamento 
no Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 8h30 do dia 19/07/2019 no Setor de Protocolo da 
Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 – Centro 
– Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na mesma data às 9h30 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no endereço supra. Edital 
disponível no site: endereço www.silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da 
Transparência, item Licitações. 
Silveiras, 10 de julho de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 040/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019

TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de pão tipo francês para 
atendimento a Secretaria Municipal da Educação, conforme descrições 
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 
E DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO: 23/07/2019, 
às 9:00 horas. Optando o licitante em não credenciar representante 
para os atos presenciais, a Declaração de que Cumpre os Requisitos 
de Habilitação, a Declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão 
ser apresentados em envelopes a parte, devidamente identificados 
ou avulsos e, os envelopes Documentação e Proposta, poderão ser 
entregues na Diretoria de Licitações, no mesmo endereço em que será 
realizada a Sessão Pública até o dia e horário aprazados no presente 
edital. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Praça Padre Antonio 
Pereira Azevedo, nº 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, item Licitações.
Silveiras, 05 de julho de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO

41/2018/SRT05  –  Superintendência Regional 
de Trânsito do Vale do Paraíba

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, e este pelo Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade com o 
disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e 
alterações, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 
e Portaria DETRAN nº 1.215 de 24 de junho de 2014, torna público 
que será realizado o leilão de veículos apreendidos por infração de 
trânsito no Município de Cachoeira Paulista, sendo o evento regido 
pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e 
Portaria DETRAN nº 938 de 24 de maio de 2006 e alterações, o 
qual se realizará no dia 24 de julho de 2019, com abertura dos 
lances no dia 19 às 08:00 horas e fechamento no dia 24 às 09:00 
horas.. Cópias deste Edital poderão ser acessadas e copiadas 
pelos interessados por meio do Portal eletrônico do DETRAN.

Eduardo Chaves da Silva Gomes
Presidente da Comissão de Leilão

Superintendência Regional de Trânsito 
da R.M. do Vale do Paraíba - SP
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Dois micro-ônibus devem passar por 16 pontos; cidades apostam em trajetos para ampliar acesso a turismo

Aparecida e Guará lançam Ônibus da Fé
Jéssica Dias
Região

Os fiéis que visitam a RMVa-
le (Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba) em busca do 
Circuito Turístico Cultural Apa-
recida-Frei Galvão contam com 
um novo meio de locomoção, o 
Ônibus da Fé. A novidade pas-
sará por 16 pontos turísticos 
e culturais entre Aparecida e 
Guaratinguetá.

O projeto da Agência Accetur 
Turismo, em parceria com a 
Valetur Transportes, tem como 
objetivo inicial dois micro-ô-
nibus, podendo ampliar para 
oito na linha. O transporte 
oferecerá duas opções de 
serviços, o passeio privativo, 
onde o guia irá acompanhar o 
grupo nos principais pontos, e 
o rota regular, que garante ao 
romeiro, com um único bilhete, 
usar o serviço o dia inteiro, 
embarcando e desembarcando 
dentro do limite de tempo e em 
pontos de ônibus exclusivos 
para a rota turística.

Os valores dos passeios va-
riam de R$ 25 a R$ 45. Segun-
do Thiago Theodoro da Silva, 
sócio proprietário da Accetur, o 
ônibus começa operar no final 
de julho, e o primeiro final de 
semana o passeio será gratuito. 
“O ônibus já está operando 
para grupos fechados e vai ope-
rar para população em geral 
para Aparecida e Guaratingue-
tá no final de julho”, destacou o 
empresário. “Estamos fazendo 
os últimos testes e pegando 
autorização da EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo)”.

Os passageiros poderão 
conferir os pontos turísticos 
passando pelo Santuário Nacio-
nal de Aparecida; Basílica Rio 
Santo Hotel; Basílica Rio Santo 
Graal; praça São Benedito (aces-

so à Basílica Velha); Pousada 
Bom Jesus; Igreja Matriz de 
Santo Antônio (acesso à casa de 
Frei Galvão); Estação de trem 
de Guaratinguetá; praça São 
Benedito de Guaratinguetá; Se-
minário Frei Galvão; Santuário 
Frei Galvão; Parque Ecológico; 
Estação de Trem de Aparecida 
(acesso ao Mercado Municipal 
e Museu); Shopping Buriti; Gru-
ta Nossa Senhora de Lourdes; 

Posto Itaguaçu (passeio de bal-
sa e ao Caminho do Rosário); 
Cidade do Romeiro (acesso ao 
Caminho do Rosário) e a feira 
de Aparecida.

O transporte vai funcionar 
às sextas-feiras, sábados, do-
mingos, feriados e vésperas 
de feriados. Mais informações 
sobre o novo serviço pelos 
telefones (12) 98121-0587 e 
(12) 98138-9901.

Fotos: Reprodução

O Santuário de Frei Galvão, um dos mais novos e principais pontos do turismo religiosos na RMVale

Ônibus que fará o transporte de turistas pelo circuito turistico-religiosos entre Guaratingeutá e Aparecida


