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Famílias de área de risco em Cachoeira 
pedem inclusão em casas populares
Após período de chuvas, condições de moradias pioram em área conhecida como “Barranco”; 
idosos convivem com falta de acessibilidade e condições precárias em residências condenadas

Jéssica Dias
Cachoeira Paulista

As famílias do “Barranco”, 
área localizada no bairro do 
Pitéu, em Cachoeira Paulista, 
sofrem com o abandono e 
descaso. Os moradores vivem 
com a realidade de rachaduras 
nas casas e terrenos afundan-
do, casos de idosos que mal 
conseguem deixar o local e que 
pedem uma saída à Prefeitura.

Eles revelaram que em 2008, 
quando anunciada a cons-
trução das casas do CDHU 
(Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano), 
a promessa era de que seriam 
reservadas unidades para 
retirá-los da condição de risco.

O acesso para as casas é uma 
escadaria com pedras em uma 
situação precária. As casas 
estão com grandes rachaduras 
e com os terrenos afundando. 
Moradora do Barranco há 54 
anos, a dona de casa, Catarina 
da Cruz Oliveira Machado, 81 
anos, contou que já caiu na 
escada quando estava saindo 
para ir ao médico.

Segundo os moradores, a 
Defesa Civil já visitou o local 
e condenou cinco casas em 
situação de risco. Uma das 
moradias é da dona Catarina, 
outra abrigou Maria de Lurdes 
Araújo, de 91 anos, que mora 
há 64 anos no local. A idosa 
deixou sua residência porque 
foi considerada inabitável. Foi 
quando se mudou para casa ao 

lado, do seu filho. “A situação 
aqui está precária. Essa casa 
que estou morando é do meu 
filho, a minha está caindo. 
Fiquei ruim e tive que vim pra 
cá. A Prefeitura vem sempre 
aqui, fala, fala e fica por isso 
mesmo, não acontece nada”, 
contou Maria de Lurdes.

Além das condições ruins 
da casa, ela convive com pro-
blemas na acessibilidade após 
ter o pé direito amputado. “Eu 
não posso descer, amputei o pé, 
dói e não posso ir ao médico 

fazer fisioterapia. Não tenho 
jeito pra nada. Para descer 
as escadas tem que ter uma 
pessoa forte pra me pegar no 
colo igual criança, e pra subir, 
é muito difícil. Eu estou aqui 
sem medir pressão, sem ir ao 
ortopedista”, relatou.

Dona Catarina revelou que a 
Prefeitura teria feito uma pro-
posta para retirá-los da zona de 
risco e encaminhar para o asilo. 
“Eu não quero ir para o asilo. 
Depois falaram que iriam dar as 
casas populares para a gente”.

Ainda, de acordo com ela, 
houve o sorteio de trinta casas 
populares pela Prefeitura, mas 
foram poucos os moradores 
do Barranco beneficiados. 
“Está tudo afundando, paredes 
rachando. Isso não é de agora, 
faz tempo, só que a situação 
piorou agora. Queremos uma 
casa, temos condição de pagar, 
ninguém está pedindo de gra-
ça, somos aposentados”.

Em uma matéria publicada 
no dia 2 de abril de 2018, a 
Prefeitura de Cachoeira Pau-

lista havia entregue sessenta 
casas populares no conjunto 
habitacional. As 150 unidades 
estavam paradas desde 2012. 
De acordo com o prefeito Edson 
Mota (PR), a expectativa era se 
entregar até o final do segundo 
semestre as noventa casas que 
faltam. “Estamos entregando 
a primeira etapa das 150, que 
estavam paralisadas. Até o 
final do ano terminaremos as 
noventa unidades que ainda 
faltam, para depois conseguir 
fazer outra etapa que o CDHU 

já colocou a disposição de 
Cachoeira Paulista”, explicou.

As casas têm 48m² de área 
construída e contam com dois 
dormitórios, sala, cozinha e 
banheiro. A construção das 
moradias populares tem um 
investimento de R$ 9 milhões.

A reportagem do Jornal Atos 
procurou a Prefeitura em busca 
de mais informações sobre a 
entrega das casas e o que será 
feito com as famílias do Barran-
co, mas não obteve informações 
até o fechamento dessa edição.

Maria de Lurdes Araújo, de 91 anos (esq.) e Catarina da Cruz Oliveira Machado, 81 anos (dir.), que sofrem com acesso irregular nas casas do Barranco, em Cachoeira Paulista
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Catarina da Cruz, que espera por solução da Prefeitura sobre moradias

Prefeitura apresenta frota reforçada 
com recursos de leilão em Lorena
Vendas de carros antigos e bens inservíveis garantem quase R$ 254 mil à cidade

Lucas Barbosa
Lorena

Após arrecadar quase qua-
tro vezes mais do que espe-
rava em um leilão de sucatas 
no último dia 26, a Prefeitura 
de Lorena revelou na última 
semana que analisa utilizar 
o recurso para a aquisição 
de novos veículos para a 
frota municipal. O certame, 
que permitiu lances pela in-
ternet, teve todos seus lotes 
arrematados.

Realizado na sede da Pre-
feitura, o leilão ofereceu 67 
lotes compostos por veículos, 
maquinários, sucatas e outros 
tipos de bens inservíveis.

Entre os objetos que po-
derão ser concertados, seis 
carros, três caminhões, duas 
máquinas motoniveladoras 

patrol, um caminhão, uma 
máquina pá carregadeira, 
um ônibus e uma retroesca-
vadeira.

Já os interessados em ad-
quirirem produtos inserví-
veis disputaram a aquisição 
de carcaças de trinta carros, 
cinco ônibus, um caminhão, 
uma carreta e dez lotes de 
sucatas (provenientes de 
diversos tipos de materiais).

De acordo com o diretor 
de Patrimônio e Almoxarifa-
do, Alessandro Roberto dos 
Santos, a previsão inicial era 
que o leilão arrecadasse R$ 
67.630, mas o valor anga-
riado atingiu R$ 253.970. 
“Ficamos muito satisfeitos 
com esse resultado tão ex-
pressivo, que representou 
uma valorização dos bens 
em mais de 275%. Além de 

moradores da região, o leilão 
presencial e on-line teve lotes 
vendidos para empresas de 
diversas regiões do estado 
e até mesmo do Paraná e 
Minas Gerais. Em janeiro, 
realizaremos um estudo para 
a definição da atualização 
destes recursos”.

Além de ressaltar a impor-
tância da ação, o prefeito 
Fábio Marcondes (sem par-
tido) deu uma pista sobre 
a possível destinação do 
dinheiro em 2019. “Tivemos 
um resultado que superou as 
expectativas da administra-
ção. A Prefeitura conseguiu 
arrecadar mais de R$ 250 mil 
com bens que não tem mais 
serventia para o município. 
Os recursos arrecadados 
poderão ser utilizados na 
aquisição de novos veículos 

para a frota municipal”. 
Reforço – Caso mantenha 

a ideia inicial de utilizar os 
recursos do leilão para a com-
pra de novos veículos, a atual 
gestão municipal totalizará 
mais de R$ 2 milhões em in-
vestimentos para a renovação 
de sua frota no ano.

No último dia 10, a Prefei-
tura expôs na praça Doutor 
Arnolfo Azevedo, no Centro, 
22 dos 26 automóveis adqui-
ridos recentemente. Além de 
16 carros, foram comprados 
dois micro-ônibus, três cami-
nhões e cinco motocicletas. 

A melhoria, que contou com 
um investimento municipal 
de mais de R$ 1,887 milhão, 
reforçará a frota das secre-
tarias de Educação, Meio 
Ambiente, Segurança, Saúde, 
Serviços Municipais e Trân-

sito e Transportes. “Quando 
assumimos encontramos 
muitas dificuldades em ga-
rantir serviços básicos essen-
ciais para o funcionamento 
da Prefeitura devido ao mau 
estado de grande parte dos 

veículos. Desde então temos 
trabalhado dentro de um pla-
nejamento para recuperação 
de nossa frota, com emendas 
parlamentares e investimen-
tos do tesouro municipal”, 
explicou Marcondes.



19 DE DEZEMBRO DE 20182

Atos e Fatos
“A vaidade nos faz 
tão ingênuos como tolos”

Márcio Meirelles Florian

FIM DE GOVERNO!
Em Brasília se diz que governo 

nos seus últimos dias serve café 
frio aos seus convivas. 

Tá mais para fim de velório do 
que festa.

O presidente Temer em toda a 
sua vida política mostrou-se um 
vaidoso inveterado.

A sua vaidade estampada na 
sua postura, na forma de andar, 
falar e na arrogância, num país 
de 15% da população analfabeta, 
ensinar como se usa os prono-
mes corretamente nas conversas 
informais.

O seu gestual, traços de uma 
vaidade incontida, levada ao ex-
tremo quando foi vítima de uma 
trama de um açougueiro.

Na sua vaidosa postura e de-
monstração de cultura imaginou 
estar conversando com um maga-
refe, sinônimo de pessoa que mata 
e esfola as reses.

Vítima de uma trama patro-

cinada pelo Procurador Geral da 
República de retirá-lo do governo 
pela conversa gravada pelo re-
presentante do maior exportador 
de proteína animal do mundo 
cujo império foi formado com o 
dinheiro do contribuinte,

No meio político a vaidade é 
fatal, pois como um presidente 
da república recebe à noite um 
indivíduo sem escrúpulos para 
conversar sobre o que? Política 
de investimento, taxa cambial, 
inflação, expansão do mercado 
internacional de proteínas, sub-
sídio, restrições internacionais 
à carne brasileira, febre aftosa, 
controle sanitário?

É evidente que o presidente 
sabia das intenções do seu inter-
locutor: saber o que se tramava 
pós a prisão de Eduardo Cunha 
e a possiblidade de informações 
sobre corrupção, lavagem de di-
nheiro e denúncia.

A vaidade transformou o pre-
sidente em um perfeito tolo, com 
uma carga enorme de ingenui-
dade!

O episódio do açougueiro e o 
presidente é o retrato claro e lim-
po de um país onde fazer política 
é transgredir qualquer princípio 
ético e transformado num poço 
de vaidades e ingenuidades onde 
a tolice suplanta qualquer expec-
tativa de racionalidade.

O incrível é perceber que polí-
ticos da estirpe do presidente pro-
duziram uma Constituição para o 
país crivada de interesses políti-
cos, com excesso de benefícios e 
na parte econômica ignorando a 
queda da Muro de Berlim com o 
fim do comunismo.

O episódio do pres idente 
Sarney, digno representante do 
PMDB, contra os caminhos da 
Constituinte porque retirava o 
“seu” poder e jogava para a opi-
nião pública que o país seria ingo-
vernável. E a sua luta pessoal para 
ter um mandato de cinco anos.

A dúvida se os treze anos do 
partido dos trabalhadores causou 
tanto estragos ao país como uma 
Constituição que causa proble-
mas, até hoje, ao país e jamais foi 
reformada por força desta casta de 
políticos vaidosos que agora se 
tornam patéticos e tolos. Quase 
destruíram o país!

O presidente Temer perdeu a 

grande chance de arrematar a sua 
biografia política com um gover-
no reformista, apesar de cercado 
de ministros e assessores indi-
ciados, políticos profissionais, 
que tratam da política com ares 
de oligarcas.

O fenômeno Bolsonaro é mais 
do que um evento político. Tra-
ta-se de uma ruptura natural de 
um período político que começa 
na Constituinte e termina numa 
manifestação popular, uma in-
digestão de excesso de vaidades 
aliado aos processos eletrônicos 
que transformam políticos em 
figuras bizarras e tolas.

Deixa o país com a reforma 
trabalhista em ação e as conse-
quências benéficas para o país 
mostrando resultados; produziu 
uma reforma da previdência; teve 
a coragem de implantar um teto de 
gastos que seu partido, o MDB, na 
Constituição distribuiu benefícios 
à sociedade sem a perguntar de 
onde vinha os recursos( este tipo 
de atitude é típica do PMDB); 
reduziu a inflação; reduziu a taxa 
SELIC; e legou ao país um cres-
cimento maior que o período de 
2013-2016, período do desastre 
Dilma Rousseff.

Uma lástima, tornar-se tolo 
pela vaidade! 

Poderia estar no texto histórico 
e não em nota de roda pé.

"Poderia estar no 
texto histórico e não 
em nota de roda pé"

Cruzeiro lança Zona Azul 
nesta quarta-feira com 
mais vagas e novas ruas
Município termina licitação e empresa começa a cobrar
por estacionamento rotativo no Centro dias antes do Natal

Rafael Rodrigues
Cruzeiro

Depois de dois anos do governo 
Thales Gabriel (SD), Cruzeiro enfim 
tem data marcada para iniciar a 
cobrança de zona azul. Na próxima 
segunda-feira, as ruas centrais da 
cidade terão o sistema estaciona-
mento rotativo funcionando. O 
anúncio foi feito no fim da semana 
passada, depois da conclusão do 
processo licitatório.

A empresa "Zona Azul Brasil" 
venceu a licitação para gestão do 
sistema de estacionamento rotativo 
em Cruzeiro. Serão 510 vagas de 
estacionamento entre as ruas 2 e 
6, no Centro. Por nota, a Prefeitura 
informou que os motoristas pode-
rão identificar os espaços que serão 
cobrados estacionamento porque o 
"meio-fio" estão pintados de azul.

O diretor de Trânsito, Marcelo 
Garcia, informou que em março 
serão instalados 25 parquímetros. 
“Até que os equipamentos sejam 
instalados, a empresa vencedora 
disponibilizará 17 profissionais 
para vender bilhetes. Além disso, 
também já temos o aplicativo para 
celulares que poderão ser usados”, 
explicou.

Motoristas que se arriscam nas 
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Rua central de Cruzeiro tem espaço disputado por motoristas; guias pintadas informam áreas disponíveis para estacionamento

ruas de Cruzeiro, principalmente 
nesse fim de ano, reclamam que 
muitas das vagas são ocupadas 
pelos próprios comerciantes e 
funcionários, que chegam cedo e 
só saem no fim do expediente.

“Eu venho para o centro da cidade 
cedo, mas já às 9h é difícil encon-
trar lugar para parar, porque os 
comerciantes mesmos param os 
carros nas ruas e ficam o dia inteiro, 
tirando a vaga dos clientes”, recla-
mou o aposentado Marcilio Dantas.

A zona azul em Cruzeiro funcio-
nará entre às 8h e 17h, de segun-
da-feira a sábado. Será cobrado o 
valor de R$1,50 a hora do estacio-
namento.

Contrato – A empresa Zona Azul 
Brasil ficou em segundo lugar no 
processo licitatório para atuar no 
sistema de estacionamento rotati-
vo em Cruzeiro. A vencedora não 
cumpriu exigências do edital e foi 
desclassificada. 

De acordo com Marcelo Garcia, o 
contrato entre empresa e Prefeitura 
será de dez anos. Ele não soube 
precisar os valores do contrato, mas 
explicou que só depois de dois anos 
a administração passará a receber 
uma porcentagem da venda dos 
estacionamentos rotativos.

“Nos primeiros dois anos os va-

lores arrecadados serão revertidos 
em investimento pela empresa, e 
depois desse período uma porcen-
tagem das vendas será repassada 
aos cofres públicos”, explicou.

Desde que assumiu a cidade, 
Thales Gabriel tem encontrado 
dificuldade de implantar a zona 
azul. O primeiro entrave encon-
trado pela atual administração foi 
a legislação vigente em Cruzeiro, 
que à época autorizava somente 
entidades assistenciais da cidade 
a operar o sistema.

Depois de apresentar um projeto 
aprovado pela Câmara, a Prefeitu-
ra conseguiu lançar o edital com 
especificações para abertura de 
concorrência, mas com os entraves 
burocráticos o certame nunca foi 
finalizado.

Moradores da cidade comemo-
ram o fim do impasse e a aplicação 
de um sistema de cobrança de esta-
cionamento. “Acredito que colocar 
a zona azul para funcionar logo na 
semana do Natal vai ser muito bom, 
isso vai animar ‘descer’ até o Centro 
de carro”, comemorou o analista de 
sistema Fabrício Alves.

A fiscalização do sistema será de 
responsabilidade do DMT (Depar-
tamento Municipal de Trânsito), 
Guarda Municipal e Polícia Militar.

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2018 – PROC. 650/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
materiais para utilização da Secretaria de Serviços Municipais para conservação 
dos próprios públicos e pontes rurais, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito 
Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do 
objeto as empresas:
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ: 05.743.514/0001-
50 Valor total de: R$ 154.940,00 (cento cinquenta e quatro mil novecentos e 
quarenta reais)
EMPRESA: J.C. CORRÊA ALVES & CIA LTDA EPP CNPJ: 03.676.002/0001-93
Valor total de: R$ 619.032,00 (seiscentos e dezenove mil trinta e dois reais)
EMPRESA: I. S. FIGUEIREDO COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 02.838.114/0001-30
Valor total de: R$ 457.490,00 (quatrocentos cinquenta sete mil quatrocentos e 
noventa reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 120/2018 – PROC. 646/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição de 
emulsão asfáltica RR2C, para atender as necessidades da Secretaria de Serviços 
Municipais, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: CBAA ASFALTOS LTDA CNPJ: 05.099.585/0006-77
Valor total de: R$ 58.240,00 (cinquenta e oito mil duzentos e quarenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2018 – PROC. 698/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, considerando os trabalhos 
realizados para o atendimento ao Pregão acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
parcelada de gás de cozinha P13 e P45 e cota de botijão P13 vazio, para diversas 
Secretarias, definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA 
a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e do objeto a empresa:
EMPRESA: BELA DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ: 18.816.721/0001-30
Valor total de: R$ 90.375,00 (noventa mil trezentos setenta e cinco reais)

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 01– Processo nº 8769/18 GPRO – PP nº 103/17
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena.
CONTRATADO: GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA
INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 02.282.922/0001-64
OBJETO: Cláusula Primeira – Com respaldo no art. 65, I, “b”, da Lei 8.666/93, fica acrescido 23,94% (vinte e 
três vírgula noventa e quatro por cento), equivalente a R$ 83.793,00 (oitenta e três mil setecentos noventa e 
três reais), ao valor anual do contrato, destinados a inclusão de 17 unidades do item 01;
Parágrafo único: Das 17 (dezessete) unidades que compõem o presente Termo Aditivo, 04 (quatro) unidades 
serão destinados à Secretaria do Gabinete, Setor de Controle Interno, 07 (sete) unidades para a Secretaria 
de Finanças e 06 (seis) unidades para a Secretaria de Administração;
Cláusula Segunda – A cláusula 4.1 do Contrato nº12/18 passa a vigorar com a seguinte redação: “4.1 – O 
valor a ser pago pela Contratante, será de R$ 433.752,00 (quatrocentos trinta e três mil setecentos cinquenta 
e dois reais), e corresponderá valor total da proposta apresentada pelo(a) Contratado(a)”;
Cláusula Quarta – O objeto deste Termo Aditivo deverá ser entregue conforme Autorização de Fornecimento 
emitida pela Secretaria interessada, em que constará a quantidade específica para o fornecimento, em 
remessa única ou parcelada, no endereço Av. Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria, CEP 12607-020, 
Lorena, São Paulo;
Cláusula Quinta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Pregão Presencial Nº 109/18 PROC. Nº 582/18. Anulação de item

O Município de Lorena/SP torna público a ANULAÇÃO do item 01 – MASSA
ASFALTICA CBUQ, onde a empresa MINERAÇÃO APARECIDA LTDA se 
consagrou vencedora com um valor acima do estimado, e a Comissão de Licitação 
com amparo no Parecer Jurídico n° 1.041/2018, decidem:
- Anular exclusivamente o item 01 – MASSA ASFALTICA CBUQ – com fundamento 
no art. 49 da Lei nº 8.666/93. Os autos do processo permanecem à disposição para
vistas dos interessados, no horário das 09h00min às 17h00min, na Sala de
Licitações, Secretaria de Administração, situada à Avenida Capitão Messias
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP
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Mais violenta do interior, RMVale 
ganha reforço de 41 novas viaturas 
Medida atende vinte cidades da região; Estado investe mais de R$ 2 milhões

Lucas Barbosa
Regional

Líder de assassinatos no 
interior do Estado em 2018, 
a RMVale (Região Metropo-
litana do Vale do Paraíba) 
recebeu na última semana o 
reforço de 41 viaturas para 
patrulhamento da Polícia 
Militar. Com um investimento 
estadual de cerca de R$ 2,2 
milhões, a ação beneficiará 
mais da metade das cidades 
da região.

Na manhã do último dia 6, 
representantes da secretaria 
de Segurança Pública do Esta-
do realizaram a cerimônia de 
entrega das viaturas à Polícia 
Militar, no pátio do CPI- I 
(Comando de Policiamento 
do Interior), em São José dos 
Campos.

A iniciativa atenderá 20 dos 
39 municípios da RMVale, 
que de acordo com dados 
da secretaria de Segurança 
Pública do Estado, registrou 
trezentos assassinatos nos 
primeiros dez meses do ano.

Cidade mais violenta da 
região com 37 homicídios 
dolosos (quando existe a 
intenção de matar) e sete 
latrocínios (roubo seguido de 
morte), São José dos Campos 
foi a principal contemplada, 
com 11 veículos. 

Os trinta demais automó-
veis foram divididos por sub-
-regiões de acordo com a 
distribuição dos batalhões da 

Polícia Militar.
A primeira, composta por 

Lagoinha, Pindamonhangaba, 
Santo Antônio do Pinhal e 
Taubaté, recebeu oito viatu-
ras. Entre estas cidades, as que 
mais registraram assassinatos 
de janeiro a outubro foram 
Taubaté (31) e Pinda (17).

Já a área formada por Apa-
recida, Arapeí, Cachoeira 
Paulista, Cruzeiro, Cunha, 
Guaratinguetá, Lorena e Po-
tim, contará com mais nove 
automóveis. Guaratinguetá 
é a segunda cidade mais 

violenta da RMVale no ano, 
com 35 homicídios dolosos. O 
número é 66.6% superior do 
que o dos primeiros dez meses 
de 2017, quando ocorreram 
vinte homicídios dolosos e um 
latrocínio.   

Quinto município com a 
situação mais preocupante, 
Lorena contabilizou 24 as-
sassinatos (23 homicídios 
dolosos e um latrocínio), 
atingindo um aumento de 4% 
em comparação ano passado, 
quando ocorreram 23 casos 
(21 homicídios dolosos e 2 

latrocínios).
As sete viaturas restantes 

reforçarão o policiamento em 
Caçapava, Igaratá, Jacareí e 
Jambeiro.

Durante entrevista à im-
prensa regional, o coronel da 
Polícia Militar, Lourival da 
Silva Júnior, afirmou que a fro-
ta contribuirá consideravel-
mente para que a corporação 
tenha ainda mais condições de 
levar segurança à população 
e aprimorar o planejamento 
de combate à criminalidade 
na RMVale.

Viaturas da Polícia Militar entregues nesta semana; 41 veículos tentam diminuir dificuldades no Vale

Fotos: Divulgação PM

Implantação de fibra 
óptica para câmeras 
de monitoramento 
continua em Guará
Dez dos 26 quilômetros programados para atender 
as quarenta câmeras instaladas estão prontos nas 
principais avenidas e pontos de acesso à cidade

Juliana Aguilera
Guaratinguetá

A secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana divulgou 
nesta semana que já foram 
instalados dez quilômetros de 
fibras ópticas nas câmeras de 
monitoramento espalhadas 
pela cidade. O planejamento é 
para um total de 26 quilôme-
tros, para atender as quarenta 
câmeras espalhadas nas prin-
cipais avenidas e entradas do 
município. A previsão de início 
do serviço ainda é incerta, mas 
testes já estão sendo feitos.

O COI (Centro de Operações 

Integradas) ficará na sede da 
secretaria, à avenida Juscelino 
Kubitschek, nº 793, no bairro 
Campo do Galvão, e deve con-
tar com uma equipe formada 
pela fiscalização da Prefeitura, 
Polícia Militar, o departamen-
to de Trânsito e Defesa Civil. O 
monitoramento será feito 24h, 
e haverá intervenção quando 
necessário.

O secretário de Segurança 
Mobilidade Urbana, Marco 
Antônio de Oliveira, destacou 
a necessidade da instalação 
das câmeras para a segu-
rança pública. “Vamos ficar 
atentos nos indivíduos em 

atitudes suspeitas, flagrantes, 
principalmente na questão de 
furto, sendo passado de ime-
diato para a Polícia Militar.”, 
explicou.

Outro ponto de ação será no 
atendimento emergencial, em 
casos de acidente de trânsito, 
da necessidade de bombeiros 
ou do Pronto Socorro. Os pon-
tos escolhidos foram decididos 
através de uma análise técnica 
entre a secretaria, Polícia Mi-
litar e Civil. A próxima etapa 
será terminar as ligações 
elétricas para que o sistema 
possa começar a funcionar.

Bairros como Parque São 

Francisco, Parque Santa Cla-
ra e Jardim Santa Luzia, que 
ligam Guaratinguetá a outras 
cidades, receberam câmeras 
nas principais avenidas. A 
promessa é que o sistema seja 
instalado dentro dos bairros 
futuramente. Moradores do 
bairro Parque São Francisco 
temem a violência gerada pelo 
tráfico de drogas no local.

A confeiteira Solange Cha-
gas, 52 anos, relatou que a 
frequência de assassinatos por 
causa de drogas aumentou. 
“Recentemente houve uma 
morte por causa do tráfico. 
Aqui os traficantes têm as pes-

soas ‘certas’ (para assassinar). 
Seria ótimo ter essas câmeras 
no bairro”.

Já a vendedora Liliane Oli-
veira, 32 anos, contou que 
tem medo dos assaltos a mão 
armada na rua e nas residên-
cias. “A questão da droga é 
mais frequente, mas os casos 
de assalto também ocorrem. 
As câmeras ajudam a inibir, 
mas também ajudaria se hou-
vesse ronda policial ou base 
da polícia no bairro”.

Violência – Segundo um 
levantamento da secretaria de 
Segurança Pública do Estado, 
Guaratinguetá é a vice-líder 

no ranking de assassinatos 
na sub-região 3. Até outubro, 
a cidade já havia registrado 
33 homicídios dolosos (quan-
do há intenção de matar), o 
que levou o prefeito Marcus 
Soliva (PSB) a criar medidas 
anticrimes, em conjunto com 
a Polícia Civil, Militar, promo-
tores e líderes de associações 
de bairros.

Com 25 metas, a lista envol-
ve ações de batalhões especia-
lizados como o Rota (Rondas 
Ostensivas Tobias de Aguiar) 
e Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) e horário 
pré-determinado de bares.

Trabalho de instalação de sistema de câmeras de monitoramento em Guará; reforço contra violência

Jovem é flagrado com tijolos de 
maconha em Pindamonhangaba

Após denúncia anônima, a 
Polícia Militar prendeu um 
traficante de drogas na noite 
da última quarta-feira, em 
Pindamonhangaba.

Segundo a PM, informações 
apontaram que um imóvel no 
Araretama era utilizado por 
uma quadrilha para o arma-
zenamento de entorpecentes.

Ao invadir o local, a equipe 
flagrou um jovem de 26 anos 
em posse de dois tijolos de 
maconha, uma balança de 
precisão e materiais para o 
embalo da droga.

O criminoso foi encaminha-
do ao Distrito Policial, onde 
aguarda transferência para 
algum presidio da região.

Homem morre atropelado após 
assaltar posto de combustível

Um criminoso de 46 anos 
morreu atropelado na madru-
gada da última quinta-feira, no 
trecho de Pindamonhangaba 
da rodovia Presidente Dutra, 
após tentar assaltar um posto 
de combustíveis. 

De acordo com a PRF (Polícia 
Rodoviária Federal), o homem 
de 46 anos invadiu o estabeleci-
mento comercial, localizado às 
margens da rodovia, por volta 

das 4h e anunciou o assalto, 
mas ele decidiu fugir após um 
funcionário do posto reagir.

Ao tentar atravessar a rodo-
via, o criminoso foi atingido 
por um carro. O motorista ten-
tou socorrer o assaltante, mas 
ele não resistiu aos ferimentos.

O homem possuía antece-
dente criminal por roubo, e 
desde 2016 cumpria pena em 
regime semiaberto.

Preso por tentativa de homicídio 
após pisar na cabeça de esposa

Um homem foi preso, na 
noite da última terça-feira, 
após agredir a esposa no 
Jardim Esperança, em Gua-
ratinguetá. Durante o ataque, 
presenciado pelas filhas da 
vítima, o criminoso chegou 
a pisar na cabeça da compa-
nheira. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, vizinhos acionaram a 
Polícia Militar após ouvirem 
os gritos de socorro de duas 
crianças de 9 e 12 anos.

Ao invadir a casa da família, 
a PM se deparou com o casal 
no interior de seu quarto. 
Indagada sobre os gritos das 
crianças, a mãe revelou que 
elas haviam presenciado o 
padrasto à agredir.

A vítima afirmou que foi 
jogada no chão e pisoteada 
pelo marido. 

O agressor foi preso por 
tentativa de homicídio e 
recolhido à Cadeia Pública 
de Lorena.

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

alguns telefones fixos da localidade de Arapeí tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 14/12/2018 das 04h01 às 11h48. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 15/12/2018 das 09h23 às 10h50. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 15/12/2018 às 17h49 até 16/12/2018 às 00h51. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi 
recuperado.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 16/12/2018 das 01h13 às 09h00. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 16/12/2018 das 10h51 às 16h40. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Campos de Cunha tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 16/12/2018 das 20h56 às 22h39. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 137/18 PROC. Nº 727/18.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é o registro de preços para aquisição 
parcelada de água mineral galão de 20 litros, fardos de água mineral, copos de água 
mineral e vasilhame para garrafão de água mineral, para diversas secretarias, a realizar-se 
às 09h30min do dia 24 de Janeiro de 2019, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situados 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 rerratificação: Tomada de Preços Nº 19/18 PROC. Nº 695/18.

O Município de Lorena-SP torna público a Rerratificação do Edital e Anexos referente ao 
processo Licitatório referenciado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
execução de serviços de melhoria no sistema de Iluminação Pública em vias dos Bairros Vila 
Passos; Bairro da Cruz; Jardim Novo Horizonte; Santa Edwiges; São Roque; Horto Florestal 
e Vila Simão; Centro e Cecap Alta, com fornecimento de material, equipamentos e mão 
de obra, conforme Projeto Básico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro,
Composição de BDI. A data de abertura permanecerá a mesma.
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br
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