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Acusado de estuprar criança e turista, 
comerciante é preso em São Sebastião
Polícia investiga se homem é responsável por outros ataques; criminoso tem mal súbito durante prisão

Lucas Barbosa
São Sebastião

A Polícia Militar de São 
Paulo prendeu na última 
quarta-feira um morador de 
São Sebastião, de 37 anos, 
acusado de violentar uma 
turista e uma criança em 
fevereiro na cidade litorâ-
nea. Além de abusadas, as 
vítimas foram espancadas 
pelo criminoso.

De acordo com a Polícia 
Civil de São Sebastião, o 
primeiro caso de estupro 
denunciado ocorreu em 24 
de fevereiro. Na ocasião, uma 
turista de 21 anos aguar-
dava um ônibus próximo a 
praia de Maresias quando o 
comerciante Adriano Lopes 
da Silva a obrigou entrar em 
seu carro. 

Levada para uma área de 
mata, a vítima foi violentada 
e agredida com socos. Após 
a primeira relação forçada, o 
criminoso ameaçou estuprar 
novamente a jovem, que con-
seguiu escapar ao se jogar 
em uma ribanceira. 

Gravemente ferida, a turis-
ta foi encontrada algumas 

horas depois e socorrida por 
um grupo de moradores. 

No fim de fevereiro, o co-
merciante fez uma nova víti-
ma, desta vez uma menina de 
12 anos. Segundo a criança, 
ela estava em um ponto de 
ônibus no bairro Topolândia 
quando foi forçada a entrar 
no veículo do criminoso, que 
dirigiu até a rodovia Rio-San-
tos, local do crime.

Na sequência, o agressor 
espancou a vítima, que foi 
abandonada desacordada 
e nua. Cerca de uma hora 
depois, a criança acordou e 
pediu ajuda a um motorista 
que passava pela rodovia, 
que a encaminhou ao Pronto 
Socorro de São Sebastião.

Após os dois crimes, a Po-
lícia Civil de São Sebastião 
montou uma força-tarefa 
para tentar identificar o 
violentador.

Além da descrição das víti-
mas sobre as características 
físicas do estuprador, os poli-
ciais contaram com o auxilio 
de imagens de câmeras de 
videomonitoramento para 
identificar modelo do carro 
utilizado nos crimes, um Fiat 

Punto da cor prata.
Ao descobrir a placa do 

veículo e não encontrar o 
criminoso em São Sebas-
tião, a Polícia Civil emitiu 
um alerta para as demais 
unidades da corporação e 
para a Polícia Militar, que 
conseguiu localizar Lopes, 
na última quarta-feira, na 
capital paulista.

O criminoso trafegava pela 
rua da Consolação, na região 
central da capital, quando 
uma viatura da PM constatou 
que o número da placa era o 
do criminoso procurado no 
Litoral Norte. Ao ser abor-
dado, o comerciante teve 
um mal súbito, sendo levado 
para uma unidade hospitalar.

Já na manhã da última 
quinta-feira, Lopes foi enca-
minhado para o Distrito Po-
licial de Caraguatatuba, onde 
aguarda transferência para 
algum presídio estadual.

Além dos crimes pratica-
dos em fevereiro, a Policia 
Civil apura se o comerciante 
foi responsável por outros 
casos de estupros praticados 
nos últimos anos no Litoral 
Norte. Sistema utilizado e liberado nesta sexta-feira em Guará; acordo dá prazo de sessenta dias para cadastro

Soliva entrega creches e confirma outra
para atender 150 crianças no Parque do Sol
Doria e Soliva celebram acordo de R$ 2,7 milhões para construção esperada para dez meses em Guará

Visita do prefeito Marcus Soliva a creche de Guaratinguetá; cidade ganha duas unidades na quarta-feira e projeta outra, para 150 crianças

Foto: Reprodução PMG

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Em parceria com o Gover-
no do Estado de São Paulo, a 
Prefeitura de Guaratinguetá 

confirmou a construção de 
uma creche-escola no Par-
que do Sol. O investimento 
total será de R$ 2,7 milhões 
e a ordem de serviço já 
foi assinada. O prazo para 

conclusão das obras é de 
dez meses. Nesta semana, 
outras duas unidades serão 
entregues, nos bairros Santa 
Clara e São Francisco.

No acordo celebrado entre 

as gestões João Doria (PSDB) 
e Marcus Soliva (PSB), cou-
be à Prefeitura a cessão do 
terreno para construção da 
unidade escolar. O Estado, 
em contrapartida, entrará 

com o projeto “Creche-es-
cola”, que já foi implantado 
em outros municípios do 
interior. A creche do Par-
que do Sol vai atender 150 
crianças com idade entre 0 
e 4 anos.

Na cerimônia de anúncio 
da construção, a secretária 
de Educação de Guaratin-
guetá, Elisabeth Sampaio, 
afirmou que com a cons-
trução, os bairros próximos 
serão bem assistidos.

A região é uma das mais 
populosas de Guaratinguetá, 
com bairros como Parque 
do Sol, Jardim Esperança, 
Jardim do Vale 1 e 2 e Beira 
Rio.

“Na escola Dr. Guilherme 
são atendidas as crianças do 
primeiro ao quinto ano. Na 
divisa do Jardim do Vale 1 
e 2 tem a Escola Germano, 
que atende maternal 1 e 2, 
além das fases 1 e 2. Ainda 
tem a Escola Maria Júlia, 
que atende do primeiro ao 
nono ano. Agora passará a 
ter a creche do Parque do 
Sol, que atenderá maternal, 
de zero a dois anos, além da 
fase 1”, explicou.

Por se tratar de um mo-
delo estadual, a secretária 
afirmou que será priorizada 
a fase maternal. “Nós vamos 
dar prioridade aos bebês, de 
0 a 2,5 anos. A empresa ven-
cedora já recebeu a ordem 
de serviço. Eu acredito que 
em fevereiro de 2020 já es-
taremos atendendo os bebês 
e haverá matrículas para o 
ano que vem”, concluiu.

A creche será construída 
na rua Francisca Ângela 
Prado, ao lado do campo de 
futebol do Parque do Sol. O 
prazo para conclusão das 
obras é de dez meses.

Prontas – A Prefeitura 
inaugura na próxima quar-
ta-feira, às 9h, duas creches 
no Centro, a Santa Clara, que 
atenderá até trinta crianças, 
sendo a maioria do bairro 
Alto das Almas e Campinho; 
e São Francisco, que aten-
derá 45 crianças de todos 
os bairros.

O evento será na creche 
São Francisco, que fica à rua 
Domingos Rodrigues Alves, 
nº 316, no Centro.

As creches foram instala-
das no Centro devido a de-
manda para berçário nesta 
região, visto que o objetivo 
é atender principalmente 
as mães que trabalham no 
comércio.

Com as duas unidades, que 
contam com investimento de 
cerca de R$120 mil, a Pre-
feitura triplica o número de 
creches com berçário.
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Apód polêmica em 
Lorena, Sannini fica 
afastado por 12 dias 
da Câmara de Guará

O vereador de Guaratinguetá, 
Pedro Sannini (PTB), vai ficar afas-
tado do Legislativo por pelo menos 
duas semanas. O parlamentar, que 
se envolveu em uma ocorrência po-
licial em Lorena, no último dia 28, 
apresentou um atestado médico 
à diretoria da Câmara, solicitan-
do 12 dias de licença médica. O 
pedido foi acatado e entrou em 
vigor nesta semana. O petebista 
foi substituído pelo primeiro 
suplente, Dr. Werneck (PSB), que 
tomou posse na sessão da última 
quinta-feira.

Werneck já havia substituído 
o próprio Sannini além de outro 
parlamentar, o vereador João Pita 
(PSB), desde 2017. O primeiro 
suplente ocupará a cadeira no 
Legislativo por quatro sessões or-
dinárias. Pedro Sannini faltou nas 
oitava e nona sessões, que foram 
realizadas na quinta-feira, dia 28 
de fevereiro. 

Da mesma coligação que Pedro 
Sannini, João Pita (PSB) confir-
mou a troca temporária entre os 
parlamentares. “Não sei precisar 
quantas sessões seriam nesse 
tempo, mas algo em torno de três 
ou quatro. Dr. Werneck assume 
na quinta".

O primeiro suplente da coligação 
PTB-PSB foi convocado para a ses-
são de terça-feira, mas não compa-
receu. Os trabalhos no Legislativo 
foram conduzidos com dez verea-
dores. Presidente da Casa, Marcelo 
Coutinho, o Celão, explicou. “Já foi 
convocado, não pôde estar presen-
te hoje. Sabemos da profissão, ele é 
médico e devido a sua agenda, não 
houve possibilidade de assumir na 
terça. Ele assume na quinta e cobre 
o afastamento do Pedro”, concluiu.

Pedro Sannini foi detido após 
bater seu carro em um veículo 
estacionado em Lorena, na manhã 
do último dia 28. As primeiras 
informações eram de que o par-
lamentar estaria alcoolizado. Ele 
permaneceu detido até a tarde do 
mesmo dia, quando pagou fiança 
de R$ 2 mil e foi solto. O vereador 
responde criminalmente pelo aci-
dente e a investigação está sendo 
conduzida pela Delegacia Seccional 
de Guaratinguetá. Em nota, Pedro 
afirmou que faz uso de remédios 
antidepressivos e teria aumentado 
a dosagem no dia anterior.

Desde que foi detido, o vereador 
se mantém longe dos trabalhos no 
plenário da Câmara. Pedro Sanni-
ni foi eleito para o seu primeiro 
mandato como vereador em 2016, 
sendo o quarto mais votado com 
1.497 votos.

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Com licença médica, vereador detido 
em Lorena por dirigir embriagado é 
substituído por suplente no Legislativo

Pedro Sannini, vereador detido em Lorena que está fora da Câmara por 12 dias

Foto: Reprodução CMG

Bastidores da Política
Perguntar não ofende...

Qual o vereador de oposição de 
Pinda que está sendo alvo de uma 
execução judicial, por conta de um 
calote que deu há anos atrás???

O ruim e o pior...
...corre na boca pequena que o 

candidato que já perdeu uma elei-
ção em Pinda descobriu uma nova 
fórmula de perder novamente: a de 
gravar vídeos no Facebook critican-
do mato alto e locais aparentemente 
com falta de manutenção. E para 
piorar a situação, na companhia 
daquela 'coisa volumosa' com um 
'farol queimado'!!!

Barrados na creche...
Comenta-se pelos corredores 

que da Prefeitura de Aparecida que 
os vereadores de oposição Xandi, 
Analice e Cida Castro não contavam 
que seriam 'barrados' em uma das 
creches da cidade, quando inten-
cionavam averiguar uma denúncia 
recebida sobre o local. Parece que 
recepção do trio não correu como 
o esperado. 'Na boa', a diretora da 
unidade educacional foi firme e deci-
siva ao exigir ofício antecipado para 
análise da 'hierarquia superior'...

Tirando da reta
A prefeita de Potim Erica Soler 

agiu rápido para esclarecer que o apa-
rato polícial que cercou a cidade, na 
manhã da última segunda-feira, para 
cumprir cerca de nove mandados de 
buscas e apreensões (entre os quais, 
Câmara e Prefeitura estavam na rota) 
de documentos e computadores, não 
tem nada a ver com sua administra-
ção. A equipe de blindagem da pre-
feita foi logo adiantando que o "BO" 
de desvio de recursos, falsificação 
e fraude contra a Previdência  está 
100% ligado com o Legislativo,

Segunda instância
Rola entre os bem informados de 

Lorena que o ainda vereador Elcio 
Vieira Jr, se conseguir terminar seu 
mandato, não conseguirá disputar a 
próxima eleição. Ocorre que entre 
as dezenas de processos que o ve-
reador enfrenta na Justiça, a de im-
probidade administrativa cometida 
quando presidiu a Câmara recebeu 
condenção em primeira instância e, 
dependendo da sentença do Tribunal 
de Justiça, poderá ficar inelegível. 
De acordo com os advogados que 
acompanham a coleção de processos 
dos Vieiras, em efeito cascata, logo 
o parlamentar estará se despedindo 
dos pleitos eleitorais...

O que muitos querem saber
Com os rumores de candidaturas 

a prefeito em quase todas as rodas 
de Pindamonhangaba, a pergunta 
é: o prefeito Isael Domingues e seu 
atual vice Ricardo Piorino, seguem 
juntos ou separados para reeleição?

A posse da nova diretoria da Associação Comercial de Guaratinguetá – ACEG ocorrida na última quarta-feira, nas 
dependências da Câmara Municipal, reuniu o 'PIB' empresarial da cidade e muitas autoridades que demonstraram reconhe-
cimento ao presidente Ricardo Teberga e sua vice Silmara Bitencourt. Ricardo vem para seu segundo mandato consecutivo, 
onde todos os possíveis concorrentes ao cargos abriram mão em disputar a eleição por reconhecerem seu momento de 
êxito frente à Associação. O presidente reempossado não perdeu nenhuma oportunidade durante a solenidade de posse em 
tecer elogios e reconhecimento à sua equipe pelo bom desempenho aos serviços dos associados. O evento foi prestigiado 
pelo vice-presidente da Facesp RA-6 José Antônio Saud Júnior, o chefe de gabinete do prefeito José Carlos Guimarães 
Porto e o vereador João Pita Canettieri, que representou o Legislatvo.

Em pose para foto histórica, o presidente Ricardo Teberga cercado por convidados e autoridades na solenidade de posse

O que é bom, sempre que pode se repete

Vice por força de lei
Com o presidente da Câmara de 

Ubatuba, Silvio Brandão. acumulan-
do a função de vice-prefeito, num 
eventual impedimento de Délcio 
Sato (devido o falecimento do titular 
do cargo Jurandir de Oliveira Veloso 
– o Pelezinho), a pergunta de muitos 
é se a parceria de hoje, estabelecida 
pela Lei Orgânica do Município – 
poderá ser reproduzida nas urnas, 
no processo da reeleição?

Kamikazes
Novamente, a sessão de Câmara 

de Pinda foi palco de mais um “jogo 
de peteca” – formato que a oposição 
supostamente encontrou para atrasar 
algumas ações do Executivo. Con-
trariando o clamor dos servidores 
municipais, a votação do projeto que 
concede e regulamenta faltas abo-
nadas e licença-prêmio à categoria, 
foi novamente jogado para frente, 
desta vez com arremesso da verea-
dora Gislene Cardoso (DEM). Aos 
45 do segundo tempo ela ‘resolveu’ 
apresentar uma emenda modificativa 
à proposta. Lembraram nos corre-
dores da Prefeitura que nas sessões 
anteriores, o oposicionista Renato 
Cebola (PV) já havia “emperrado” a 
votação do benefício, ao apresentar 
quatro emendas modificativas. Este 
erro estratégico de Cebola e Gislene 
poderá ser fatal para a próxima “caça 
aos votos”, já que eles dificilmente 
contarão com o apoio das centenas 
de famílias dos funcionários públi-
cos municipais. 

Tucano ou periquito?
A atitude do vereador Rafael 

Goffi (PSDB) em tentar “colher os 
louros da fama” pela futura reali-
zação de um concurso público da 
Prefeitura de Pinda soou mal pelas 
esquinas e rodas políticas da cidade. 
Utilizando as redes sociais, o parla-
mentar tentou “vender seu peixe” 
ao explicar detalhes do concurso 
público, idealizado pelo prefeito 
Isael Domingues, que ainda não 
conta nem com prazo ou empresa 
contratada para a aplicação da prova. 
O anúncio precoce do “especialista” 
rendeu críticas ao parlamentar, por 
tentar “atrair os holofotes”, sabendo 
que o concurso público contribuirá 
para uma alta geração de empregos. 
Para os políticos bem humorados. o 
tucano está querendo tomar o lugar 
do periquito naquela antiga expres-
são carnavalesca: “Papagaio come 
milho, periquito leva fama”. 

Divórcio anunciado
Ganhou quem apostou que o 

romance político entre o vereador 
Marcelo da Santa Casa e Arilson 
do Cicero não chegaria às próximas 
eleições em Guaratinguetá. De acor-
do com a patuleia, bastou o vereador 
promovê-lo de assessor parlamentar 
à secretário de Desenvolvimento 

Social  – com sua indicação, e pronto 
para a coisa desandar.

O poder da escolha
Com o Arilson Pereira ganhando 

'corpo e noteriedade' na secretaria de 
Desenvolvimento Social de Guará, 
ao ponto de atrair até à atenção dos 
opostos (como de Argus, que supos-
tamente teria acenado um convite 
para vice), a ideia de seguir como 
'regra dois' na próxima eleição ficou 
fora de cogitação. Com a palavra o 
prefeito Marcus Soliva para decidir: 
assina a exoneração ou perde um 
voto na base?

Gol de letra 
Os servidores municipais de 

Ubatuba receberam uma boa notícia 
na última quinta-feira. O prefeito 
Délcio Sato (DEM) anunciou um 
convênio com o Instituto Alfa, que 
garantirá aos servidores e seus fami-
liares descontos de 20% nos cursos 
de graduação e pós-graduação da 
instituição. Além de capacitar ain-
da mais o quadro de colaboradores 
municipais, a iniciativa facilitará 
que diversos moradores tenham a 
oportunidade de alcançarem o ensi-
no superior. A ação rendeu elogios 
ao chefe do Executivo, já que além 
de impulsionar o setor educacio-
nal, o convênio não necessitará de 
nenhuma contrapartida financeira 
municipal. 

Acertando a mobília
No fechamento desta semana o 

prefeito Fábio Marcondes reuniu 
parte de seu primeiro escalão para 
apresentar seu novo secretário muni-
cipal de Segurança, Carlos Adriany 
Lescura – major da Polícia Militar 
com vasta experiência na área. Ele 
vai substituir o também militar de 
carreira Norival de Sousa, que deixa 
a Segurança e assume a secretaria 
Municipal de Trânsito. Na visão 
do prefeito, eles devem unir forças 
para atuar nas ações de proteção ao 
patrimônio público e a integridade 
da população de Lorena.

E por falar em segurança
...o prefeito Fábio Marcondes 

já avalia a necessidade de futuros 
cortes nos investimentos de alguns 
setores, inclusive de auxilio à enti-
dades sociais e na política salarial do 
funcionalismo, diante dos projetos 
que a Câmara, através dos vereado-
res de oposição, tentam aprovar para 
diminuir a arrecadação da Prefeitura. 
No início do mês o Executivo ajui-
zou várias representações contra o 
presidente do Legislativo, Mauro 
Fradique, em face das arbitrarie-
dades que alguns parlamentares 
tem orquestrado para engessar a 
administração pública. Marcondes 
manifestou que se prosperar as ações 
deste grupo, não restará alternativa a 
não ser cortar na própria carne.

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

alguns telefones fixos da localidade de Bananal tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 03/03/2019 das 07h25 às 19h35. 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 Roseira tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 10/03/2019 das 15h35 às 22h33. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Vendo casa Por-
tal, 4 dormitórios, 
2 suítes, 3 salas, 
cozinha, garagem 
para 4 carros, quin-
tal, churrasqueira, 
edícula, lote de 
460m². Valor: R$ 
650.000,00. Tele-
fone: 99614-2077. 
Vendo ou troco 
casa na Santa Rita, 
com sala, cozinha, 
2 suíte, 1 quarto, 1 
lavabo, garagem 
para 2 carros. Valor 
R$ 300.000,00. Te-
lefone: 3133-6139
Vende-se chácara 
na Colônia, próxi-
mo ao pesqueiro 
do Darci, área de 
2000m² (20x100), 
com água, luz. Va-
lor:R$ 160.000,00. 
Telefone: 2103-
2599 ou 99614-
2077
Vendo casa nova 
no Vil lage San-
tana, ótimo local, 
pa r t e  a l t a .  R$ 
500.000,00. Tele-

fone: 99742-9137
Vende-se  casa 
nova no Jardim do 
Vale I, 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, 
banheiro, gara-
gem, bom local. 
Aceito f inancia-
mento da caixa. 
Valor 220.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vendo casa no 
Parque Alamedas, 
4 quartos, sendo 
1suíte, sala com 
2 ambientes, cozi-
nha, 3 banheiros, 
piscina, churras-
queira, garagem 
para  3  ca r ros , 
aceito f inancia-
mento. Valor:R$ 
580.000,00 Telefo-
ne: 99614-2077
Vende-se casa boa 
no Jardim Indepen-
dência, 3 quartos, 
suíte, copa cozinha 
+ 3 cômodos no 
quintal, garagem 
para 4 carros. Va-
lor: R$ 360.000,00. 
Telefone: 99614-
2077
Vende-se sobrado 
na Santa Rita, bem 
localizado. Valor: 
R$ 180.000,00. Te-
lefone: 98149-1112
Vendo uma casa 
no parque São 
Francisco I, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, quintal, 
garagem. Valor R$ 
160.000,00. Tele-
fone: 98811-1252 
ou 99703-3852 ou 
3133-5688
Ve n d o  t e r r e n o 
no pingo de ouro 
05x50, entrada de 
5.000,00 + parce-
las de 1.000,00 ou 
90.000,00 à vista. 
Telefone: 99742-
9122

ALUGA-SE
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-

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, 
cade i ras  e  b r in -
quedos é na Santa 
Clara locações. Te-
lefone: 98181-9814 
ou 98299-4881 ou 
3122-5497
Vende-se título da 
h íp ica .  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. 
Telefone: 99756-6830

VENDO carrinho de 
bebe – ótimo esta-
do 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 ho-
landesa. Tratar nos 
telefones: 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 
98111-3099
Vende-se Título da Hí-
pica. Telefone: 99785-
10027
Alugo casa com Pisci-
na em Ubatuba, para 
8 pessoas. Telefone: 
(19) 99783-8844
Vendo móveis usa-
dos. Telefone: 98200-
4019
Vendo bandeja de sal-
gados. Empadão, tor-
ta de franco, risoles. 
Telefone: 98187-3692
Auto peças Brasil. 
Compramos carcaças 
de baterias. Telefone: 
3132-4765 ou 3133-
9274
Aluga-se boate mon-
tada, com estrutura 
para eventos. Telefo-
ne: 3132-7171
Ótimo comercial si-
tuado no bairro Beira 
Rio. Com 100m². Va-
lor: 2.500,00. Tele-
fone: 3132-7105 ou 
99748-8343
Aluga-se ponto para 
loja de automóveis, 
continuação da JK, 
próximo ao IML. Te-
lefone: 3132-7171 ou 
98175-0186

VENDO Carrinho fei-
to de geladeira – R$ 
150,00. Tr.F: 99108-
1713 – Pinda
VENDO trailer de lan-
ches R$ 8.400,00. c/
geladeira, chapa e fri-
tadeira elétrica. Tr.F: 
99256-8425 – Pinda
COMPRO Toca disco 
em bom estado. Tr.F: 

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, enca-
nador, serviços gerais. Jú-
nior.  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 
ou online. Telefone: (11) 
96322-1913
Faxineira e diarista, à dis-
posição para combinar. Sil-
via, telefone: 99184-3805
Carreto Murilo, a partir de 
40.00, caminhão 3/4. Tra-
balho qualquer dia 3126-
4265 ou 99703-1020
Monto e desmonto, con-
serto móveis em geral. 
Atendo todo o vale. Tele-
fone: 3133-4452 ou 99160-
1713

Hospital Maternidade Frei 
Galvão contrata pessoas 
com deficiência. Procurar 
departamento pessoal. 
Telefone: 3128-3800

Cuidadora de idosos, 
e faço curativos. Mais 
informações entrar em 
contato. Raquel, telefone: 
98199-2293
Conserta-se fogão, limpe-
za de fornos e desentupi-
mento de bocas de fogão. 
Telefone: 99754-0928. 
Falar com Luiz
Eletricista Toninho. Seu 
ventilador de teto pode ter 
conserto.  Ligue e agende. 
Telefone: 3132-7779 ou 
99114-4239
Fazemos carreto, até 
1.000Kg, toda a região, 
inclusive litoral norte e sul 
de minas. Telefone: 3125-
1136 ou 99776-6640
Montador. Monto e des-
monto e conserto móveis 
em geral. Atendo todo o 
vale. Telefone: 3133-4452 
ou 99605-0149. Falar com 
Jean
Jardineiro Waldir, manu-
tenção de jardins, roça se 
terrenos. Telefone: 98143-
4298 ou 98818-1701. Eu 
faço a diferença
Conserta-se máquinas de 
lavar e geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Negócios e Oportunidades
Oficina mecânica com fa-
turamento mensal acima e 
16.000,00. Motivo: idade. 
Rua Monsenho Anibal. 
164. Telefone: 3125-5994
Roupas e Lingerie em 
consignação. Pague só o 
que vender. Renda extra. 
Entre em contato. Telefo-
ne: 99191-7274
Ótima banca de jornais. 
Ótima localização em 
Guaratinguetá. Direto com 
o proprietário. Telefone: 
99737-6838

Preciso de trabalhador 
rutal, para trabalhar cmm 
horta, solteiro, para morar 
no local Telefone: 99721-
1936
MAO DE OBRA
PRECISA-SE de caldeirei-
ro, encanador e soldador. 
Tr.F: 99178-3311 – Pinda
Montador de móveis (pro-

fissional) – desmontagem  
e  montagem, instalação 
de pequenos reparos. 
Orçamento sem compro-
misso. Tr.F: 99752-7130 
– Pinda
BARBOSA CARRETOS 
– pequenos carretos. So-
mente na região de Pinda 
e Roseira. Tr.F: 99756-
3574 – Pinda
EDSON Pintor – resi-
dencial/comercial. Tr.F: 
99229-8567 - Pinda
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5004. Fa-
lar com Paula
Ofereço para trabalhar 
como servente, serviços 
gerais, jardinagem, ou 
serviços de caseiro. Te-
lefone: 99609-0852 ou 
99198-7304
O Hospital Maternidade 
Frei Galvão está contra-
tando técnicos de enfer-
magem. Ligue: 3128-3800
Procuro emprego, baba 
com experiência em crian-
ças especiais e normais, 
mais de 10 anos no ramo. 
Telefone: 3122-3796
Cuidadora de idosos: Ofe-
reço-me para cuidar de 
idosos e/ou doméstica. Te-
nho referência e experiên-
cia. Telefone: 99707-7208
Corta e poda de árvores. 
Orçamento gratuito. Falar 
com Silvio no telefone: 
99639-5868 ou Fabiano 
99771-0074
Conserto e faço a limpeza 
do seu fogão. Desentu-
pimento de boca e forno. 
Falar com Luiz, telefone: 
99754-0928
Fretes e mudanças. Car-
retos em geral é com 
o expressinho mineiro! 
Em toda região e capital. 
Telefone: 3125-1136 ou 
99776-6640
Cuidadora de idoso, faxi-
neira, baba, interessados 
falar com Valesca! Te-
lefone: 99133-6423 ou 
99196-4806
Faço faxina, passo roupa 
e sou cuidadora de Idosos. 
Tenho referências. Telefo-
ne: 99754-9795
Montador! Monto e des-
monto, conserto móveis 
em geral. Atendo todo 
o vale. Telefone: 3133-
4452 ou 99605-0149 ou 
99160-1713
Pedreiro, pintor! Serviço 
de obra completo. Acaba-
mentos em geral e refor-
mas. Falar com Jorge no 

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 Dus-
ter, prata, modelo 
2012, único dono. 
Falar com Fernando. 
Telefone: 98852-5017
Vendo Honda CIty, 
ano 2013, preto, Lin-
dissímo. Valor: R$ 
34.600,00. Telefone: 
99197-1990
Ve n d e - s e  A s t r a 
au to má t i co ,  ano 
2001/2002, Valor R$ 
10.000,00 Falar com 
Marcos no telefone: 
3126-3648 ou 99650-
9276
Vendo BIZ 125, parti-
da elétrica, vermelha, 
Km38550. Telefone: 
99257-7125 ou 3133-
5195

VENDO Corsa Clas-
sic ano 2007 – abaixo 
tabela. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Corsa joy 
Sedan ano 2006 – 
flex. Tr. F: 3643-2882 
– Pinda
VENDO Fox Trend 
1.6 ano 2012 – Flex – 
completo. Tr. F: 3643-
2882 – Pinda
VENDO Fusca ano 
84 – impecável. Tr. 
F: 3643-2882 – Pinda
Mamão com açucar 
- vendo fiat Pálio - 
ano 2001 - 2 portas, 
bom estado e preço 
de ocasião - tratar 
com Daniel 99760-
9842
VENDO Gol quadra-
do ano 93 – G – bran-
co – ótimo estado de 
conservação, mec.
ok. pneus e bateria 
novos. Tr.F: 99123-
3935 – Pinda
VENDO Uno ano 
2010 – 2 pts – Flex – 
preto. R$ 15.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
VENDO Ford  Ka 
ano 2005 – direção 
hidr., vd.elet., R$ 
12.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Parati ano 
2000 1.6 8v – vi-
nho – direção – R$ 
14.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Fiesta Se-
dan ano 2011 – pre-
to – completo, R$ 
24.900,00. Tr.c/Andre 
– F: 99660-5334 – 
Pinda
VENDO S10 ano 
2009 - Cabine sim-
ples – Flex – comple-
ta – R$ 30.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda
V E N D O  P r i s m a 
1.4  ano 2007– Flex 
–  ar /d i reção.  R$ 
18.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Gol Track 
ano 2014 (G6) com-
pleto – branco – R$ 
30.900,00. Tr.c/An-
dre – F: 99660-5334 
– Pinda
VENDO Montana 1.4 
ano 2016 – direção/ar 
– R$ 35.900,00. Tr.c/
Andre – F: 99660-
5334 – Pinda
VENDO Corsa Hatch 
Premium 1.4 –Flex 
-  direção/vd elétrico 
– preto.R$ 21.900,00. 
Tr. c / A n d r e  –  F : 
99660-5334 – Pinda

Vende-se Tucson, 
2015, completa, flex, 
cor preta, tabela. 
Aceito carro de menor 
valor. Tratar com Ale-
xandre no telefone: 
99772-6253
Vendo Punto, modelo 
2013, attractive, com-

pleto, único dono, 
cor branco, revisado. 
Valor R$ 28.900.00. 
Telefone: 99106-2058 
falar com Ronaldo
Vendo Ecospor t , 
2007, xls, 1.6, flex, 
vermelha, 4 portas, 
carro de mulher. R$ 
16.500,00. Telefone: 
99659-2341 ou 2103-
3626 Fábio
Vende-se Tucson, 
2010, 10% abaixo 
da tabela. Telefone: 
99212-1881
Vendo Palio, 4 por-
tas. Valor 6.000,00. 
Telefone: 99608-6002
VENDO Ford Ka 1.0 
ano 2011 – preto. 
R$ 16.900,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Celta 1.0 ano 
2004 – prata – 2pts – 
R$ 12.500,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Se-
dan 1.0 ano2003 
– prata – completo. 
R$ 13.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Seda 

1.0 ano 2002 – prata. 
R$ 11.800,00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2008 – prata. 
R$ 16.500.00. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda
VENDO Corsa Sedan 
1.0 ano 2009 – cinza 
– vd/trv/alarme – dire-
ção . R$ 17 mil. Tr.F: 
3522-1852/99116-
6967 – Pinda

VENDO Gol ano 93 
(quadrado) – branco 
– mecânica ok, pneus 
e bateria novos.òtimo 
estado de conser-
vação. Tr. F: 99123-
3935 - Pinda
VENDO Onix 1.0 LS  
prata – direção hi-
dráulica ano 2014 
– R$ 33 mil. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VENDO Meriva ano 
2006 18v – branca 
– completa. Tr. F: 
99115-2326 – Pinda
VEND0 Golf 2.0 com-
pleto – prata – R$ 18 
mil. Tr. F: 99115-2326 
– Pinda
VENDO Saveiro 1.6 
Titan  prata – ano 
2009 -  completa.
R$ 20.800,00. Tr.F: 
98898-1103 – Pinda
VENDO Ka 1.0 
ano 2013 – bá-
sico -  Vermelho 
– R$ 20.400,00. 
Tr. F: 99115-
2326 – Pinda

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

REVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº1.963/1992 QUE DISPÕE SOBRE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DE LORENA

A Prefeitura Municipal de Lorena, através do Conselho Municipal de Política de
Desenvolvimento Urbano (ConCidade Lorena) instituído pela Lei Complementar 
nº 244 de 15 de dezembro de 2016 e constituído pelo Decreto Municipal nº 7.146 
de 8 de janeiro de 2018;
CONSIDERANDO o disposto no art. 2º/II e no art. 40/§4º/I, ambos da Lei Federal nº
10.257/2001 – Estatuto da Cidade; CONVOCA todos os cidadãos para AUDIÊNCIA 
PÚBLICA com objetivo de tornar público o processo de revisão da Lei Municipal 
1.963 de 24 de fevereiro de 1992 que dispõe sobre uso e ocupação do solo 
urbano, assim como apresentar o planejamento para execução dos trabalhos. 
Na oportunidade, cidadãos, entidades, associações e profissionais da construção 
civil (arquitetos e engenheiros) serão ouvidos pelos membros do ConCidade 
Lorena assim como pelos representantes da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento Urbano. A audiência acontecerá no Mercado Municipal de Lorena, 
que fica à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 211, no dia 29 de março de 2019 
(sexta-feira) com início às 19 horas com o credenciamento dos participantes, 
seguido da formação da mesa e discussões. O encerramento está previsto para 
às 21 horas. Para mais informações, ligue (12) 3185-3500 ou envie e-mail para 
concidade@lorena.sp.gov.br. Lorena, SP, 18 de março de 2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO DE LOCAÇÃO - TERMO ADITIVO Nº 01 – Proc. Nº 
950/2019GPRO -

Contrato nº 22/2018 –
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA.
LOCADOR: ANTÔNIO LOURENÇO TAVARES.
CPF: 435.294.618-49 e RG: 5.172.217
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o contrato de locação de imóvel 
localizado na Rua Professor Jovino de Aquino, nº 200, Vila Nunes, Lorena/SP, 
CEP: 12603-040, onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transporte de Lorena, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 14/03/2019, 
conforme estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato 
original nº 22/2018 e no artigo 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica reajustado o valor contratual, por acordo entre as 
partes, no percentual de 5% (cinco por cento), perfazendo o montante de R$ 
1.777,44 (um mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), 
observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de assinatura do contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA: O valor global do presente termo aditivo é de R$ 37.325,28
(trinta e sete mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), sendo 
certo que este valor será pago em 12 parcelas iguais mensais e consecutivas no 
valor de R$ 3.110,44 (três mil cento e dez reais e quarenta e quatro centavos).
CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
original.
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2019.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial 

Nº 25/19 PROC. Nº 145/19.
O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço global, cujo objeto é o registro de
preços para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços e locação de equipamentos 
para montagem da infraestrutura de Som e Iluminação 
necessária para a realização dos eventos e festas 
realizados pela Secretaria de Cultura e Turismo, 
a realizar-se às 09h30min do dia 05 de Abril 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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS 

E DE MATERIAL  ELÉTRICO DE LORENA, 
GUARATINGUETÁ E REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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 da empresa Metallince Indústria e 
Comércio Ltda, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no próximo dia 21 de março de 2019, às 7h00, 
em convocação única, respeitando quorum legal, na sede da 
empresa, situada na Rua Benedicto Moreira de Barros, n° 199, 
no bairro Engenheiro Neiva, na cidade de Guaratinguetá/SP, para 
tratar de assuntos  referente a Banco de Horas. 
Lorena, 18 de março de 2019.

José Luiz de Souza Azevedo 
Diretor/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 017/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de quatro (04) veículos 
automotores, tipo passeio, zero quilômetro, ano de fabricação e modelo 
não inferiores a 2019, capacidade mínima de 5 ocupantes, 4 portas 
e motorização bicombustível mínima 1.0, e demais 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: 01/04/2019, às 10:00 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, 18 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 012/2019
CONVITE Nº 04/2019
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade 
Convite sob o n° 04/2019, para a "Contratação de empresa especializada 
para a execução de obra de reforma da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Bom Jesus e construção de muro de divisa", conforme 
descrição e detalhamento no Termo de Referência-Anexo I. A entrega 
dos envelopes deverá ser protocolada até às 9h do dia 27/03/2019 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 10h 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, 15 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 013/2019
CONVITE Nº 05/2019
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade 
Convite sob o n° 05/2019, para a "Contratação de empresa especializada 
para a execução de obra de reforma das quadras cobertas Ernesto 
Carolino das Neves, Arcênio Ângelo da Silva, Nicolau Calderaro Fialho 
e Benedito Daniel Mota da Silva, no município de Silveiras", conforme 
descrição e detalhamento no Termo de Referência-Anexo I. A entrega 
dos envelopes deverá ser protocolada até às 13h do dia 27/03/2019 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 14h 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, 15 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 015/2019
CONVITE Nº 06/2019
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade 
Convite sob o n° 06/2019, para a "Contratação de empresa especializada 
para a execução de obra de reforma na EMEIEF Dom Edmund Benedict 
Nugent, com substituição do telhado e execução de pintura, incluindo 
o forro, no município de Silveiras", conforme descrição e detalhamento 
no Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 9h do dia 28/03/2019 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 10h 
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, 15 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 016/2019
CONVITE Nº 07/2019
O município de Silveiras comunica a abertura de licitação na modalidade 
Convite sob o n° 07/2019, para a "Contratação de empresa especializada 
para a execução de obra de construção do Velório Municipal, com área de 
130,0 m², no município de Silveiras", conforme descrição e detalhamento 
no Termo de Referência-Anexo I. A entrega dos envelopes deverá ser 
protocolada até às 13h do dia 28/03/2019 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 14h 
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, 15 de março de 2019.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal.
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Pode 
entrar 

que
a casa
é sua.

A Câmara Municipal é a cara 
de Guará e de quem vive nela. 
Suas decisões espelham as 
necessidades e exigências dos 
cidadãos para se transformarem 
em leis, tornando a cidade cada 
vez mais moderna, agradável e 
bonita, melhorando a qualidade 
de vida de todos.

Participe das atividades da 
Câmara, conhecendo o processo 
legislativo e ajudando a garantir 
sua transparência.

A� nal, a Câmara é sua.

Assista às sessões da Câmara 
todas as terças e quintas-feiras, 
às 18h: Av. João Pessoa, 471, 
Pedregulho – Tel.: 3123-2400.
Pelo rádio: Piratininga 89.9 FM.
Na Internet:
www.camaraguaratingueta.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ

Câmara Municipal da 
Estância Turística de 

Ética e transparência, a serviço do p o.

Estação Ferroviária - Praça Condessa de Frontin

Prefeitos do Vale Histórico aguarda Estado 
para contar com sistema de monitoramento
Detecta deve garantir tecnologia para combate ao tráfico de drogas; Queluz aposta na iniciativa privada

Caroline Meyer
Região

O sistema Detecta de mo-
nitoramento do Estado está 
em processo de negociação 
para a instalação de câme-

ras nas cidades do Vale 
Histórico. A iniciativa esta-
dual fornece a tecnologia e 
a implantação depende das 
verbas de cada prefeitura. 
Queluz aposta em alternati-
vas para conseguir recursos 

para a iniciativa.
O programa é da secre-

tária de Segurança Pública 
do Estado e foi trazido para 
a região em uma reunião 
realizada em Queluz, ainda 
em fevereiro.

O uso do sistema foi pro-
posto pelo prefeito de Ba-
nanal, Carlindo Rodrigues, 
o Piá (PDT), que combina o 
sistema de monitoramento 
de câmeras com um banco 
de dados integrado às po-
lícias Civil e Militar, faci-
litando o reconhecimento 
de criminosos, vítimas e 
placas de carros que são 
registrados pelas imagens.

A medida busca ser im-
plantada em todas as cida-
des do Vale Histórico, como 
Queluz, Silveiras, São José 
do Barreiros, Areias, Arapeí 

Reunião em Queluz debateu instalação do Detecta para os municípios do Vale Histórico; sala de monitoramento do Governo do Estado conta com estrutura ampliada

Foto: Reprodução PMQ

e Bananal e também em 
municípios como Cruzeiro 
e Lavrinhas. Segundo o pre-
feito de Queluz, Laurindo 
Garcez (PSDB) a necessidade 
da implantação é motivada 
pela característica do Vale 
Histórico como rota alter-
nativa para o escoamento 
do tráfico de drogas. “Essas 
cidades são uma opção por 
eles (os traficantes) acha-
rem que são menores e que 
não vai ter monitoramento. 
Aqui, na entrada do Rio de 
Janeiro, tem um posto de 
fiscalização enorme e as 

chances de as cargas serem 
apreendidas é muito gran-
de. Por isso, eles acabam 
seguindo por essas cidades 
menores”, explicou o prefei-
to, que destacou ainda que 
o Estado só fornece a tec-
nologia das câmeras inter-
ligadas ao banco de dados, 
deixando os recursos para 
a implantação do sistema 
nas mãos das prefeituras.

Como forma de agilizar 
as negociações, que já teve 
licitação aprovada, Garcez 
pretende utilizar recursos 
da iniciativa privada por 
meio de empresas e postos 
de gasolina do município. 
“Eu vou partir para a ini-
ciativa privada. Que façam 
doação da câmera para o 
município, como os postos 
de gasolina que poderão 
utilizar essa tecnologia de 
monitoramento para saber 
se existe a presença de 
carro roubado”, detalhou 
Garcez.

Outra alternativa apon-
tada pelo prefeito é usar 
parte do recurso que a 
cidade recebe por ser MIT 
(Município de Interesse 
Turístico), destinado a revi-
talização das praças, para a 
implantação de cerca de 12 
câmeras nesses locais com 
essa tecnologia.

O prefeito acredita que 
até o segundo semestre a 
nova ferramenta já esteja 
em funcionamento.

Foto: Reprodução GESP
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