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COMPRE SEM
SAIR DE CASA

Ventiladores pulmonares, que são essenciais aos atendimentos de casos mais graves da Covid-19; RMVale tem elevação dos números da doença
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Arrecadações do Yoka Guaratinguetá, que na primeira ação beneficiou 65 famílias com cestas básicas

Esporte da região luta contra fome na pandemia
Thamiris Silva
RMVale

Além de leitos lotados, de-
saceleração da campanha de 
vacinação e a preocupação 
com o futuro de pequenas e 
médias empresas, a pandemia 
de Covid-19 trouxe outro sério 
impacto no dia a dia do brasi-
leiro: a fome. Após observarem 
o aumento da situação de 
vulnerabilidade da comuni-
dade, equipes esportivas pro-
fissionais da região realizam 
campanhas de arrecadação, 
na tentativa de reduzir a dor 
de quem está convivendo com 
o prato vazio, enquanto luta 
contra a doença.

A fome é um problema anti-
go no Brasil causado pela desi-
gualdade. Com a pandemia, ela 
se intensificou e o problema, 
que era de preocupação das 
organizações que moldam 
a sociedade, como o Estado, 
foi se dissipando para outras 
instituições, como os clubes 
esportivos.

As ações, que contam com a 
ajuda da torcida e amigos, já 
atingiram mais de vinte famí-
lias e a expectativa só aumenta 
para as próximas campanhas.

O time de futebol feminino, 
Pinda Sport Clube, que iniciou 
suas atividades em janeiro, ain-
da não participou de nenhum 
campeonato mas já é exemplo 
de responsabilidade social 
para outras agremiações. O 
time está participando da sua 
primeira campanha ‘Contra 
Fome’, em parceria com a con-

gregação religiosa Salesianos, 
em ação que conta com ajuda 
de moradores de Pindamo-
nhangaba.

A campanha, que começou 
há 18 dias, conta com a par-
ticipação do clube há pouco 
mais de uma semana, com 
expectativa de arrecadar até 
vinte cestas básicas. Os pontos 
de recolhimento se dividem 
em dois postos da cidade; no 
bairro Parque São Domingos, 
à rua Dr. Laerte Machado 
Guimarães, nº 510, e outro em 
Moreira César, na rua Olympio 
Marcondes Azevedo, nº 281.

“A gente entende que essas 
campanhas são fundamentais 
nesse momento que estamos 
passando. Os postos de coleta 
estão surtindo efeito. Graças 
a Deus estão chegando bas-
tante alimentos não perecí-
veis”, contou o coordenador 
e técnico do Pinda, Marcos 
da Costa. “Essa é a primeira 
participação, mas é a primeira 
de muitas. Já está no nosso ca-
lendário participar de outras”, 
completou.

Em Guaratinguetá, o futsal 
é outra modalidade que tem 
dado exemplo, batendo um 
bolão em quadra e na comu-
nidade. O Yoka Guaratinguetá, 
time que disputa a Liga Paulis-
ta (principal campeonato de 
futsal do estado de São Paulo) 
e vai estrear no dia 14 de maio 
na Copa Paulista, já realizou 
duas campanhas durante a 
pandemia de Covid-19.

Na sua primeira ação para 
minimizar os danos da crise, 
em parceria com a marmita-

ria “Marmitex da Le”, o clube 
conseguiu doar quinhentas 
refeições para a população 
carente de Guaratinguetá. 
“Nós arrecadamos cerca de 
65 cestas básicas nessa cam-
panha de agora, doamos 30 

Impacto da crise entre grupos carentes levam clubes a desenvolver campanhas solidárias; missão é atrair comunidade

para o pessoal do Alimenta 
Guará. Depois a gente pegou 
25 e demos para o pessoal da 
Saeg Solidária (atividade social 
do Serviço de Água, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá), 
e as últimas 10 nós doamos 

para famílias carentes da nossa 
região”, revelou o presidente 
do clube, Antônio Leonardo 
Soares.

Ainda em quadra, o Vôlei de 
Taubaté já realizou mais de 
cinco campanhas solidárias 

para arrecadação de alimentos. 
O time, que conta com oito 
atletas da Seleção Brasileira, se 
tornou bicampeão na Superliga 
de Vôlei no último dia 16, e 
mantém atividades de apoio à 
comunidade mais atingida fi-
nanceiramente pela pandemia.

Na sua última ação foram 
579 quilos de alimentos rece-
bidos e enviados para a Fussta 
(Fundo Social de Solidariedade 
de Taubaté), que fará a distri-
buição para as instituições do 
município. Na campanha, com 
o intuito de atrair e conscienti-
zar a torcida, foram sorteados 
uniformes do EMS Taubaté 
Funvic para quem participou 
da arrecadação. 

Fome - Na RMVale (Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) a si-
tuação das pessoas que estão 
em condição de insegurança 
alimentar tem aumentado, 
consequência da perda de 
renda de 72 mil postos de 
trabalho, com base nos dados 
do Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios).

Em 2020, a insegurança ali-
mentar alcançou mais da me-
tade dos brasileiros, número 
que chegou a 116,8 milhões. O 
impacto continuou avançando 
em 2021. Hoje, já está em 117 
milhões, de acordo com dados 
do estudo realizado pela Rede 
Penssan (Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar).

A Rede Penssan divulgou 
que 19 milhões de pessoas 
passam fome efetivamente em 
todo país.

RMVale supera 200 mil casos 
de Covid e quatro mil mortes

Três municípios 
concentram mais 
da metade dos 
casos da doença

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) ultrapassou 
na última segunda-feira (26) 
a marca de duzentos mil 
moradores contaminados 
pelo novo coronavírus (Co-
vid-19). No último final de 
semana, o número de mortes 
superou quatro mil casos. 
De acordo com os dados das 
secretarias de Saúde das 39 
cidades da RMVale, a área 
registrou até o fim da última 
segunda-feira 201.685 in-
fectados pela Covid-19. Jun-
tas, três cidades acumulam 
53% dos casos da doença 
contabilizados na região, em 
dados fechados até a tarde 
da última segunda-feira.
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Câmara arquiva 
cassação contra 
Flavia Pascoal,
em Ubatuba

A Câmara de Ubatuba rejei-
tou, na última sessão, a abertu-
ra de um processo de cassação 
contra a prefeita Flavia Pascoal 
(PL). O denunciante cobrava 
que a chefe do Executivo fosse 
punida por supostas falhas de 
gestão no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus.

A sessão teve como ponto 
alto a análise do pedido do 
empresário Vinicius Vascon-
cellos, que cobrava a perda de 
mandato da prefeita.

Tio confessa à 
polícia estupro 
de menina
de seis anos

Acusado de violentar a pró-
pria sobrinha, um morador 
de Lorena segue preso qua-
tro dias depois de ser detido 
em flagrante pela Polícia 
Militar, na tarde da última 
sexta-feira (23), 
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Projeto Pavimenta Cruzeiro avança, com 
atividades no Itagaçaba e Lagoa Dourada

Câmara de Ubatuba arquiva pedido 
de cassação contra Flavia Pascoal

A prefeita Flavia Pascoal, alvo do pedido de cassação rejeitado na Câmara; supostas falhas na pandemia

Fotos: Reprodução

Legislativo aponta fragilidade na denúncia; vereador vê perseguição contra prefeita 
Da Redação
Ubatuba

A Câmara de Ubatuba rejei-
tou, na última sessão, a abertu-
ra de um processo de cassação 
contra a prefeita Flavia Pascoal 
(PL). O denunciante cobrava 
que a chefe do Executivo fosse 
punida por supostas falhas de 
gestão no enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus.

Realizada na noite da última 
terça-feira (20), a sessão teve 
como ponto alto a análise 
parlamentar do pedido do 
empresário Vinicius Vascon-
cellos, que cobrava a perda de 
mandato da prefeita.

Vasconcellos, que na última 
eleição municipal foi candi-
dato a vice-prefeito na chapa 
de Gady Gonzales (Patriota), 
protocolou no último dia 12 
uma denúncia contra Flavia 
alegando que ela foi irrespon-
sável na condução do Execu-
tivo no combate à pandemia. 
O primeiro apontamento do 
denunciante foi que a prefeita 
demonstrou falta de gestão ao 
não utilizar para o custeio de 
ações de prevenção ao contá-

gio da doença, R$ 37,6 mil, 
repassados pela Justiça Federal 
ao Município, provenientes de 
acordos e execuções judiciais. 

A segunda acusação era que 
a nova gestora descumpriu o 
protocolo específico definido 
pelo Governo Federal para 
o acondicionamento de 240 
doses da vacina Coronavac. 
Em 29 de março, uma queda 
no sistema de energia elétrica 
de Ubatuba ocasionou o des-
ligamento dos aparelhos de 
refrigeração das doses em três 
unidades de Saúde, localizadas 
nos bairros Lagoinha, Perequê-
-Mirim e Rio Escuro. Devido a 
alteração da temperatura de 
refrigeração dos imunizan-
tes, Ubatuba os encaminhou 
para uma avaliação técnica 
do Ministério da Saúde, que 
definirá em breve se eles serão 
descartados ou aproveitados.

Durante a sessão, antes dos 
vereadores discutirem o pedido 
de Vasconcellos, foi lido o pa-
recer da Procuradoria Jurídica 
da Casa, contrário à abertura 
de um processo de cassação, 
afirmando que não encontrou 
materialidade para que a de-
núncia tivesse continuidade.

Na sequência, os parlamen-
tares anunciaram que segui-
riam o parecer da Procurado-
ria, já que os motivos citados 
pelo empresário não teriam 
o peso necessário para justi-

ficar a anulação do processo 
eleitoral.

Em argumentação à decisão, 
parte dos vereadores ressaltou 
que em relação ao primeiro 
apontamento do empresário, o 

recurso repassado pela Justiça 
Federal já estava disponível na 
cidade desde o fim de 2020, 
período em que era comandada 
pelo ex-prefeito, Délcio Sato 
(PSD). Além disso, Flavia já 

havia aplicado recentemente os 
recursos em medidas sanitárias.

Sobre a questão do desli-
gamento momentâneo dos 
aparelhos de armazenamento 
das doses das vacinas, os par-
lamentares destacaram que re-
almente houve uma queda de 
energia em diversos bairros da 
cidade, confirmada até mesmo 
pela concessionária Elecktro, 
devido a uma tempestade que 
atingiu o município em 29 de 
março. O Legislativo já cobrou 
que o Executivo adote medidas 
estruturais nas unidades de 
Saúde para evitar problemas 
semelhantes.

Primeiro a utilizar a tribuna, 
o vereador José Monteiro, o 
Júnior JR (Podemos), justificou 
a decisão da Casa. “Nossa as-
sessoria jurídica deu um sólido 
embasamento e a mim conven-
ceu. Os motivos são políticos, 
não jurídicos, e acreditamos 
nisso. Tenho absoluta con-
vicção que os temas técnicos 
aqui versados são plenamente 
ajustáveis. Os R$ 37 mil já es-
tavam à disposição da gestão 
anterior e são insignificantes 
perto da estruturação que vem 
sendo planejada agora para a 
Saúde do Município, que inclui 
o antigo sonho da construção 
de um novo hospital”.

Após o presidente da Câma-
ra, Jorge Ribeiro (PV), enfatizar 
que, assim como a Procurado-
ria Jurídica, não viu materia-
lidade para prosseguir com 
o processo de cassação, ele 
aconselhou o arquivamento do 
caso. O pedido foi aceito pelos 
demais parlamentares.

Investimento supera os R$ 800 mil em atendimentos somente neste ano
Bruna Silva
Cruzeiro

Concluindo os cem primei-
ros dias do segundo mandato 
do prefeito Thales Gabriel 
(PSD), a pavimentação de 
ruas nos bairros Itagaçaba e 
Lagoa Dourada estão entre 
as principais ações de sequ-
ência nos trabalhos. Nos três 
primeiros meses do ano, nove 
vias de Cruzeiro receberam 
calçamento.

O projeto “Pavimenta Cru-
zeiro” foi criado ainda no 
primeiro mandato de Gabriel 
e tenta reduzir o número 
de ruas e avenidas que não 
possuem pavimentação. O 
trabalho é viabilizado com 
apoio da Câmara, por meio de 
recursos estaduais e federais 
destinados. Ao todo, o muni-
cípio estima que são quase 
dois quilômetros de ruas 
calçadas em quatro bairros. O 
calçamento é feito com bloco 
de concreto intertravado de 
16 fases, material que inibe 
danos causados pelo tempo.

De acordo com a Prefei-
tura, o Itagaçaba recebeu a 
pavimentação de mais duas 
ruas: Lígia Novaes de Luca 
e Arsênio Francesco Pietro 
Ângelo Bertone. Juntas, as 
vias somam mais de quatro-
centos metros de calçamento. 
O investimento foi de cerca de 
R$ 160 mil.

Diversos bairros já foram 
contemplados com o proje-
to, entre eles Vila Romana, 
Jardim São José, Jardim São 
Judas Tadeu, Vista Alegre e 
Bela Vista.

Segundo o secretário de 
Obras, Paulo Felix, o crono-
grama deve atender ainda 
mais ruas como a José Antô-
nio Ribeiro Tetal, no Bela Vis-
ta, e a travessa José Paulino, 
no Pontilhão.

O Município enfatizou que 
possui um plano de ação para 
dar sequência em outras im-
portantes vias da cidade.

Uma das ruas que recebem ação de calçamento do Pavimenta Cruzeiro

Fotos: Divulgação PMC



Com 4.081 mortos, região 
supera 200 mil infectados 
no pior mês da pandemia
Três municípios concentram mais da metade dos casos de Covid-19; 
cidades do Litoral Norte estão entre as dez com mais contaminados

Tio confessa à Polícia 
Militar ter estuprado 
menina de seis anos
Criminoso é flagrado com crack; Estado 
aponta redução de estupros na RMVale

Lucas Barbosa
RMVale

A RMVale (Região Metro-
politana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte) ultrapassou 
na última segunda-feira (26) 
a marca de duzentos mil mo-
radores contaminados pelo 
novo coronavírus (Covid-19). 
O número de mortes superou 
quatro mil casos no último 
final de semana.

De acordo com os dados 
das secretarias de Saúde das 
39 cidades da RMVale, a área 
registrou até o fim da última 
segunda-feira 201.685 infec-
tados pela Covid-19.

Juntas, três cidades acumu-
lam 53% dos casos da doença 
contabilizados na região, em 
dados fechados até a tarde 
da última segunda-feira. Os 
107.018 registros se dividem 
em São José dos Campos 
(60.970). Taubaté (29.407) 
e Jacareí (16.641).

Fechando a lista dos dez 
municípios com mais con-
taminados desde o início 
da pandemia aparecem Ca-
raguatatuba (13.006), Pin-
damonhangaba (11.161), 
Guaratinguetá (9.856), São 
Sebastião (8.215), Caçapava 
(6.138), Ubatuba (6.477) e 
Ilhabela (5.955).

As demais 15 cidades 
que contabilizam mais de 
mil casos confirmados da 
doença são  Lorena (5.034), 
Cruzeiro (4.540), Campos 
do Jordão (4.104), Apare-
cida (2.379), Tremembé 
(2.350), Cachoeira Paulista 
(1.870), Igaratá (1.677), Po-
tim (1.542), Bananal (1.052) 
e Roseira (1.033).

Em contrapartida, os 18 
municípios com menos infec-
tados pelo novo coronavírus 
são Cunha (954), Paraibuna 

(884), Piquete (814), Queluz 
(724), Santa Branca (627), São 
Luiz do Paraitinga (542), São 
Bento do Sapucaí (497), Santo 
Antônio do Pinhal (398), Jam-
beiro (291), Lavrinhas (284), 
Silveiras (283), São José do 
Barreiro (282), Areias (269), 
Lagoinha (243), Monteiro 
Lobato (224), Canas (197), 
Redenção da Serra (179), 
Arapei (171) e Natividade da 
Serra (130).

Mortes – Segundo as esta-
tísticas das secretarias mu-
nicipais de Saúde, a RMVale 
registrou até a última segun-
da-feira 4.076 óbitos causa-
dos pela pandemia.

Assim como o número de 
contaminados, São José dos 
Campos, Taubaté e Jacareí 
englobam mais da metade das 
mortes na região, atingindo 
o índice de 51%. Enquanto 
a primeira teve 1.181 mora-
dores mortos, as outras duas 
contabilizaram 479 e 448 
respectivamente.

Os demais municípios entre 
os vinte com mais vítimas fa-
tais são Caraguatatuba (315), 
Pindamonhangaba (226), 
Guaratinguetá (182), Lorena 
(150), Cruzeiro (138), São Se-
bastião (131), Caçapava (130), 
Campos do Jordão (103), 
Ubatuba (97), Aparecida (75), 

Cachoeira (68), Tremembé 
(34), Ilhabela (33), Paraibuna 
(29), Piquete (26) e Potim (25).

Na lista das cidades que 
registram menos de vinte 
pacientes mortos aparecem 
Bananal (19), Igaratá (19), 
Roseira (17), Cunha (15), 
Queluz (15), Silveiras (14), 
São luiz do Paraitinga (13), 
Lavrinhas (11), São Bento do 
Sapucaí (11), Santo Antônio 
do Pinhal (9), Canas (8), São 
José do Barreiro (8), Jambeiro 
(7), Natividade da Serra (7), 
Santa Branca (7), Lagoinha 
(6), Redenção da Serra (6), 
Arapeí (5), Monteiro Lobato 
(5) e Areias (4).

Leitos para atendimentos de casos mais graves da Covid-19; RMVale tem elevação dos números da doença

Da Redação
Lorena

Acusado de violentar a pró-
pria sobrinha, um morador de 
Lorena segue preso quatro 
dias depois de ser detido em 
flagrante pela Polícia Militar. 
Na prisão, na tarde da última 
sexta-feira (23), os policiais 
encontraram uma quantida-
de de entorpecentes com o 
acusado.

Segundo a PM, equipes da 
Rocam (Ronda Com Apoio de 
Motocicletas) patrulhavam o 
bairro Vila Simão em busca 
de um procurado pela Justi-
ça pelo crime de estupro de 
vulnerável (quando a vítima 
tem menos de 14 anos ou é 
portadora de necessidades es-
peciais) praticado contra uma 
menina de apenas seis anos 
no início da última semana.

Durante as buscas, os poli-
ciais se depararam com um 
pedestre com as mesmas 
caraterísticas físicas descritas 
no boletim de ocorrência.

Ao ser abordado, o homem, 
flagrado com um pedaço de 
crack, confessou que havia 
violentado a própria sobrinha. 
Tentando justificar o ato, ele 
afirmou que estava drogado 
no momento do crime. 

Percebendo a movimenta-
ção, um grupo de moradores 

do bairro se aproximou do 
criminoso e passou ameaça-
-lo de linchamento. Na sequ-
ência, as equipes da Rocam 
acionaram o reforço policial, 
que conseguiu conduzir o 
estuprador em segurança 
até a viatura e encaminhá-lo 
à Delegacia de Lorena, onde 
permanece à disposição da 
Justiça.   

O crime em 2021 – Dados 
divulgados pela secretaria es-
tadual de Segurança Pública 
apontam que a RMVale (Reg-
nião Metropolitana do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte) 
registrou queda de 34% nas 
ocorrências de estupro no 
primeiro trimestre de 2021 
em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior.

De acordo com o laudo, 
foram 36 denúncias de viola-
ção sexual neste ano contra 
55 nos três primeiros meses 
de 2020. Somente em março, 
a queda é ainda maior: 11 
queixas contra 20 no março 
do ano anterior.

Nos dados referentes a es-
tupro de vulnerável (prática 
de relação com menores de 
14 anos ou portadores de 
enfermidades e transtorno 
mental), as cidades da RMVa-
le tiveram aumento de 5% em 
relação a 2020. Foram 124 
denúncias em 2021, contra 
118 no ano passado.

Empresa de Saneamento retoma atividades presenciais na loja de atendimento

Águas Piquete mantém contato 
direto com moradores da cidade

Em tempos de pandemia, 
o setor de saneamento vem 
mantendo suas atividades 
para garantir o acesso da 
população aos serviços de 
saneamento básico. Em 
Piquete, a Águas Piquete, 
empresa responsável pelo 
abastecimento de água no 
município, atendendo ao 
Plano São Paulo de Combate 
à pandemia da Covid-19 e ao 
decreto municipal retomou 
as atividades presencias na 
segunda-feira (26), seguindo 
o horário de funcionamento 

Da Redação
Piquete

das 11h às 17h, no endereço 
Rua Cel. José Mariano 42, 
Parque São Miguel. Cep: 
12620-000.

Com a premissa de estar 
sempre próximo aos clien-
tes, ainda mais nesse perí-
odo de pandemia, a Águas 
Piquete tem diversificado 
seus canais de atendimento 
para sanar dúvidas e agilizar 
a prestação dos serviços.  A 
concessionária é uma das 
pioneiras no país a adotar 
pesquisas com base na meto-
dologia NPS (Net Promoter 
Score), que trata-se de uma 
métrica que traz insights, 
permitindo resolução dos 
problemas de forma precisa, 

aprimorando constante-
mente o atendimento. Além 
disso, por meio da página 
do Facebook/Águas Piquete, 
o contato com a população 
é feito de forma dinâmica, 
onde são publicados todos 
os comunicados de manu-
tenções preventivas e dicas 
relacionadas aos serviços de 
abastecimento e tratamento 
da água.

“Os clientes estão no cen-
tro de todas as nossas ativi-
dades. Por isso, investimos 
em processos cada vez mais 
eficientes para melhor servir 
os moradores de Piquete, 
buscando um atendimento 
humanizado que vai além 

do convencional, disponi-
bilizando tecnologias que 
facilitem a vida de todos” 
acrescenta o diretor ope-
racional da Águas Piquete, 
Sérgio Bovo.

A Águas Piquete ainda 
reforça que os clientes tam-
bém podem efetuar os paga-
mentos ou imprimir a segun-
da vida da fatura, consulta 
de débitos, visualização do 
histórico de pagamentos e 
muito mais, através do apli-
cativo online Digi Iguá. Em 
casos de dúvidas ou mais in-
formações os clientes podem 
entrar em contato pelo 0800 
202 0120 ou Whatsapp 17-
99641-3259.

AUGUSTO FLÁVIO DOS SANTOS DALÉCIO, Oficial 
Registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Aparecida/SP, FAZ 
SABER que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo artigo 1.525 do Código Civil Brasileiro: E se alguém 
souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei. 

Editais de Proclamas — APARECIDA

2328 – Laércio de Alcântara Andrade e Natália Fernanda Raimundo. Ele, 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, nascido no dia 
20 de fevereiro de 1995, residente e domiciliado na Rua Itaiguara, 1095, 
Brejo Seco, Aparecida/SP, filho de José Laércio de Andrade e Dejanira 
de Alcântara. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no 
dia 27 de feveeiro de 1994, residente e domiciliado na Rua Itaiguara, 
1095, Brejo Seco, Aparecida/SP, filha de José Messias Raimundo e 
Andréia de Fátima Egídio Raimundo.
2329 – José Batista Bento e Nívea Aparecida de Souza Silva. Ele, 
nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido no dia 16 de 
janeiro de 1998, residente e domiciliado na Rua Itaiguara, 126, Brejo 
Seco, Aparecida/SP, filho de José Aparecido Bento e Rosalina Batista 
da Silva. Ela, nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 
12 de outubro de 2000, residente e domiciliado na Rua Itaiguara, 126, 
Brejo Seco, Aparecida/SP, filha de Antônio da Silva e Francisca Izabel 
de Souza.
2330 – Gabriel Bruno Coutinho Moreira e Luiza Maura Camargo 
Martins. Ele, nacionalidade brasileira, ajudante geral, solteiro, nascido 
no dia 07 de dezembro 1997, residente e domiciliado na Rua Antonia 
de Oliveira Cardoso, 43, São Roque, Aparecida/SP, filho de José 
Mauricio Moreira e Rosilane da Conceição Coutinho Moreira. Ela, 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida no dia 10 de setembro 
de 2002, residente e domiciliado Rua Antonia de Oliveira Cardoso, 43, 
São Roque, Aparecida/SP, filha de Tiago Henrique de Oliveira Martins 
e Bruna Helena Camargo.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 05/2021
PROCESSO Nº 018/2021
CONVITE Nº 04/2021
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de peças originais de 
primeira linha para a frota municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Silveiras.
Contratada: Barbosa Truck Center LTDA. CNPJ nº 08.902.708/0001-40. Valor: 
R$ 144.761,80 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais 
e oitenta reais). Data da Assinatura: 26/04/2021. Vigência: 12 (doze) meses.
Silveiras, 27 de abril de 2021.

Guilherme Carvalho da Silva 
 Prefeito Municipal
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