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Região define planos para
ampliar videomonitoramento
Troca de imagens pelo Sistema Alerta Brasil, sugerida pela PRF, garante estrutura a cinco cidades da região
Foto: Gabriel Mota

Câmeras do COI instalafdas em acesso à rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá; reunião busca intensificar videomonitoramento na região
Leandro Oliveira
Da Região

Uma reunião em Guaratinguetá definiu estratégias
para ampliar o monitoramento por câmeras e a segurança pública em cinco

municípios do RMVale (Região Metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte).
A iniciativa partiu da Polícia
Rodoviária Federal e pode
ser colocada em prática
por meio do Sistema Alerta
Brasil, que interliga imagens

de vídeomonitoramento
de rodovias federais e dos
COI’s (Centro de Operação
Integrada) de cada cidade.
Além de Guaratinguetá,
participaram da reunião
representantes de secretarias municipais de Segu-

rança Pública de Cruzeiro,
Taubaté, Aparecida e Lorena.
O sistema se caracteriza
basicamente pela troca de
informações e imagens das
câmeras de vídeomonitoramento das cidades com a
PRF, facilitando a recupe-

ração de veículos furtados,
clonados ou com problemas
na documentação. Na região,
a principal rodovia federal é
a Presidente Dutra.
“É importante esse sistema, pois estaremos vigiando também. Caso alguma
ocorrência em cada cidade,
teremos acesso as imagens
da Via Dutra, que é muito
importante. A gente sabe que
acontecem muitos acidentes,
prática de furto, roubo de
veículos, roubo de carga.
Será muito importante cada
cidade ter acesso às imagens
nessa parceria com a PRF”,
afirmou o secretário de Segurança Pública de Lorena,
Alfredo Pereira.
Lorena é uma das cidades
da região que tem o COI
instalado. Antes dela, Guaratinguetá foi pioneira na
instalação das câmeras de
monitoramento. O responsável pelo setor de segurança do município já avalia
como positiva a troca de
informações dos municípios
vizinhos.
“Bem mais segurança. Já
há uma integração muito
boa envolvendo as cidades
próximas como Aparecida,
Lorena e Potim. Com essa
nova integração com a Polícia Rodoviária Federal, com
certeza, irá abranger toda a
área fazendo um cinturão de
segurança na região”, destacou em vídeo o secretário
de Segurança e Mobilidade

Urbana de Guaratinguetá,
Marco Antônio ‘Major’ de
Oliveira.
O sistema não terá custo
para ambas as partes e o convênio pode ser assinado em
breve. Outra possibilidade é
a de que as pessoas possam
registrar boletim de ocorrência não criminal de natureza,
que só cause danos, por
exemplo, em acidentes de
trânsito sem vítimas. Dentro
do mecanismo será fornecida
essa opção, em eventos que
só tenham danos materiais.
Além de Guaratinguetá e
Lorena, Cruzeiro e Taubaté
também contam com câmeras do COI. Apenas Aparecida
ainda não tem o sistema, mas
é o local que concentra o
maior número de entradas e
saídas de veículos devido ao
fluxo do turismo religioso.
O município é sede da PRF
na região.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal destacou que as
tratativas com as prefeituras
buscam viabilizar cooperação técnica em relação à
disponibilização de sistemas. “Além de estabelecer
demais parcerias na área de
inteligência policial, na reunião foram demonstradas as
funcionalidades e o potencial
das câmeras de monitoramento, como os municípios
poderiam utilizá-los, e a melhor forma de trabalhar com
tais ferramentas no combate
aos mais diversos crimes”.

Câmara aprova processante contra Mineiro na Educação
Contratação do IBC de Sorocaba e gestão das atividades na rede municipal são questionadas por vereadores
Foto: Reprodução PMCP

Thales Siqueira
Cachoeira Paulista

A Câmara de Cachoeira
Paulista aprovou, na sessão
da última terça-feira (21), a
abertura de uma comissão
processante contra o prefeito
Antônio Carlos Mineiro (MDB)
após denúncia de irregularidades na contratação do
IBC (Instituto Brasileiro de
Cidadania), para serviços de
manutenção das escolas e
gestão da merenda na rede
municipal, no montante de
R$ 2,1 milhões por meio de
dispensa de licitação. Em maio,
uma CEI (Comissão Especial de
Inquérito) já havia sido criada
para apurar apontamentos no
contrato.
A sessão teve início com
a presença do secretário de
Educação, Francis Augusto
Guimarães, para responder
questionamentos dos parlamentares. O vereador Max
Barros (DEM) aproveitou a
ocasião para questioná-lo sobre quais medidas estão sendo

Merenda distribuída na escolas da rede municipal; gestão da IBC já era investigada por CEI aberta na Câmara

tomadas para a restituição do
valor de R$ 350 mil, referente
à primeira parte do contrato.
“O contrato da IBC foi cancelado logo na primeira prestação de contas. Foi nomeada agora uma comissão de
tomada de contas especiais,

que está apurando todas as
diferenças para fazer o ajuizamento disso para poder
receber a diferença caso a
empresa não queira restituir
de forma amigável”, frisou o
secretário.
Em julho, a Prefeitura anun-

ciou a rescisão do contrato
(assinado no dia 23 de abril)
com a IBC, após a gestão
identificar preços dos kits de
merenda acima da média de
mercado. O prazo para a empresa dar início às atividades
(manutenção das escolas e

creches da rede municipal e
distribuição dos kits alimentícios) era após o pagamento da
primeira parcela, equivalente
aos R$350 mil.
Logo após a sabatina de
perguntas ao secretário, foi
votado o pedido para abertura
de uma Comissão Processante,
encaminhada pela denúncia
de um morador da cidade.
Dos 13 vereadores presentes
apenas dois foram contra a
denúncia, Rogéria Nunes-Pode
e Agenor do Todico-PL.
Após a abertura, a comissão
processante foi formada pelos
vereadores Max como presidente, Dil Fonseca (PSD) como
relator e Carlinhos da Saúde
(PL) como membro.
No documento é detalhado
o repúdio e solicitado que
seja instaurado a processante,
que pode levar à cassação do
mandato do prefeito. Entre as
manifestações, trechos como
“... nota-se que o valor de R$
2,1 milhões é por demasiado
alto para tal modalidade de
dispensa, inexistindo causas
descritas na Lei 8.666/93

que justifiquem a contratação
por tal modalidade...”, “... a
dispensa irregular da licitação
configura claramente infração
político-administrativa...”, “...
a Prefeitura Municipal não
firmou o devido contrato de
gestão, que fixaria as metas e
especificaria os prazos, justamente no intento de burlar a
fiscalização da execução contratual”, “não bastasse a afronta democrática consistente
não omissão de submissão
da contratação pelo Conselho
Municipal, outra, e mais grave,
afronta democrática ocorreu
na não submissão da contratação à essa Câmara Municipal”.
Após a formação da comissão e a notificação de
Mineiro, que deve apresentar
sua defesa prévia, um parecer
sobre o prosseguimento será
submetido ao Legislativo.
A reportagem do Jornal
Atos procurou o prefeito de
Cachoeira Paulista para abordar a investigação iniciada na
Câmara, mas Antônio Carlos
Mineiro não respondeu até
o fechamento desta matéria.
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Com aval da Câmara por R$ 50 milhões, Soliva
já pode planejar e obras para infraestrutura
Executivo prepara lista de ações orçadas em R$ 100 milhões; Nei Carteiro foi único vereador contrário
Foto: Leandro Oliveira

O governista Márcio Almeida e o oposicionista Fabrício Dias, em sessão na Cãmara; proposta garante apoio nas duas bancadas do Legislativo

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Passou pelo crivo da Câmara de Guaratinguetá o
projeto do Executivo que
solicitava autorização para
um empréstimo do Município junto à Caixa Econômica
Federal, por meio do Finisa
(Financiamento a Infraestrutura e Saneamento). A
aprovação no plenário não
apresentou sustos aos governistas, mas teve um voto
contra, do vereador de oposição Nei Carteiro (MDB).
“Não sou contra o desenvolvimento da cidade, (sou) a
favor, mas da maneira certa.
Se você observar o que está
escrito na justificativa, ele
deixa bem claro que os bairros elencados são passíveis
de mudança e o projeto em
questão cita o valor do empréstimo, mas não diz em
nenhum momento de quais
investimentos de fato serão
feitos”, justificou Nei, ao ser
questionado sobre o motivo
pelo voto contrário.
Antes da votação, na segunda-feira, dia 20, o prefeito Marcus Soliva (PSC)
esteve na Casa, quando
apresentou o projeto aos
vereadores. Apenas dois
vereadores não estiveram
presentes na apresentação:
Pedro Sannini (PSC), que
está afastado devido a problemas de saúde, e Fabrício
Dias (MDB). O segundo se
reuniu com o prefeito no dia
seguinte, antes da sessão, e
optou por votar a favor do
empréstimo.
A bancada do PSD, que
conta com Marcelo Coutinho, o Celão, Marcelo da
Santa Casa e Rosa Filippo,
votou a favor, assim como
todos os vereadores presentes do PSC, Danielle Dias
e Márcio Almeida. O presidente da Câmara, Arilson
Santos, que votaria apenas
em caso de empate, acenou
favoravelmente à proposta.
Do MDB, Vantuir Faria e Fa-

brício Dias acompanharam
os demais parlamentares.
Defesa – Coube ao líder
do governo na Casa, Márcio
Almeida, defender a aprovação da proposta. “No projeto
e no desejo dele (prefeito),
é fazer reforma de praças
esportivas, praças públicas
e também ampliação de
vias, no que diz respeito à
pavimentação. Não somente
recapear, mas também levar
pavimentação aos bairros
que ainda não tem”, destacou Almeida.
O empréstimo será pago
em dez anos e tem carência
de dois anos. De acordo com
Márcio Almeida, a atual
administração da Prefeitura
começa a pagar as parcelas
em 2024. Os vencimentos
devem ser quitados pelas
próximas duas gestões municipais.
No projeto constam obras
de recapeamento e alargamento de avenidas e ruas do
Pedregulho, Vila Alves, São
Dimas e Colônia do Piagui.
São descritas ainda pavimentações e drenagens de
ruas dos bairros Clube dos
500, Pingo de Ouro, Parque
das Garças, Chácaras Agrícolas Beira Rio e Chácara
Piagui. Outras propostas,
como a fase 1 do Complexo
Viário e ligação entre a
avenida Padroeira do Brasil
ao Complexo Mário Covas,
a construção da Arena Multieventos, duplicação da
avenida Alberto Barbetta,
nova entrada para o bairro
Tamandaré e uma série de
obras e reformas também
foram listadas.
Com a aprovação, a Prefeitura poderá celebrar o
convênio com a Caixa por
meio do Finisa para garantir
os R$ 50 milhões. O valor
é metade do orçamento
previsto para o plano de
estrutura montado pelo
governo Soliva, que conta
ainda com R$ 20 milhões da
Fazenda Municipal e outros
R$ 30 milhões de verbas
parlamentares.

Aparecida realiza
mutirão para atualizar
atendidos do CadÚnico
Da Redação
Aparecida

A Prefeitura de Aparecida
inicia na próxima segunda-feira (23) um mutirão para
atualização do CadÚnico, para
as famílias que estejam em
situação de vulnerabilidade.
Serão dois dias de atendimento no Cras (Referência de
Assistência Social) do bairro
Itaguaçu.
A Capital Mariana da Fé é
uma das cidades da região que
mais sentiu a crise econômica
gerada pela Covid-19. Ações
da Prefeitura conseguiram
arrecadar toneladas de alimentos, após o apelo do prefeito Luiz Carlos de Siqueira,
o Piriquito (Podemos) que
revelou, em rede nacional,
que o índice de desemprego
no município, dependente do
turismo, chegou a 80%, com
boa parte da população sem
fonte de renda.
Mesmo com a volta de atividades como a feira livre e o
comércio regular e a retomada

do setor hoteleiro nos últimos
meses, a situação ainda é de
dificuldade extrema.
Com foco nisso, o atendimento, nos dois primeiros dias
estará centralizado na sede do
Cras, na Rua Itacolomi, n°
613,
também atendendo os moradores dos bairros São Geraldo
e São Sebastião.
Ainda segundo a secretaria
de Desenvolvimento e Promoção Social, durante os demais
dias da semana, o atendimento
será direcionado para a sede
da Assistência Social, que fica
Rua Jaime Ribeiro, nº 75, no
Centro.
Para aderir ao CadÚnico e
ter acesso um dos programas
sociais do Estado de São Paulo
e Governo Federal, como Bolsa
Família e Vale Gás, os interessados devem ter uma renda
familiar de até três salários mínimos (R$ 3.351) e apresentar
documentos como (RG, CPF,
comprovante de endereço,
carteira de trabalho e certidão de nascimento) de todos
os membros das pessoas que
vivem na mesma residência.

7 DE OUTUBRO DE 2021

ne: (11) 94830-7438

Imóveis à Venda
Roseira: Vendo terreno em Roseira velha, no bairro Nossa
Senhora da Piedade,
7x20. Imperdível! Valor: R$ 70.000,00.
Telefone: (12) 36462288
Guaratinguetá: Vendo apartamento próximo à Aeronáutica,
2 quartos sendo 1
suíte, varanda Gourmet, área de laser.
Valor: R$ 350mil Telefone: 99156-9136
Piquete: Vendo sítio
em Piquete, com 32
alqueires, floresta
nativa, água cristalina, com várias
nascentes (cachoeira dentro). Casa
para residência com
2 quartos. Lago de
1.000m² com sistema de drenagem.
Lago ornamental.
Documentação Ok.
Vasto pomar de frutas. Valor: R$
480.000,00 Telefone: (12) 99764-7239
Potim: Vendo ampla
chácara, com 3 suítes, sala, cozinha,
banheiro, garagem,
churrasqueira, piscina e lago. Valor: R$
700.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Ubatuba: Ter reno
plano, pronto para
construção junto à
mata Atlântica, em
condomínio. Clube
com quadras de
espor te, salão de
festas, salão de jogos, salão de ginástica ao ar livre, trilha
para caminhada,
riacho e lago. Valor:
230.000,00. Telefone: (12) 98101-9001
Roseira: Vendo casa
no centro. Andar superior com 1 suíte, 2
dormitórios, banheiro, sala de tv, todos
os quartos com ar
condicionado! Térreo, cozinha, sala
de estar, escritório,
banheiro, lavanderia, toda varandada, churrasqueira,

p i s c i n a, g a r a g e m
para 6 carros, e independência para
empregada. Valor:
750.000,00. Telefone: (12) 3646-2288
Pindamonhangaba:
Casa a venda no
Loteamento Resi dencial Carangola!
Imóvel com 244m²
de área construída,
contendo 4 dormitórios (sendo 2 suítes,
sala de estar, sala
de TV, sala íntima,
3 banheiros, escritório, Cozinha, despensa, 2 áreas de
serviço, jardim, quintal, garagem para
6 carros. Valor: R$
400.000,00. Telefone: (12) 98258-1939
Lavrinhas: Vendo lotes à 260km de São
Paulo, à par tir de
1.200m² por apenas
R$100/m². Área de
expansão urbana,
com escritura, documentação em dia.
Telefone: (12) 992324089
Guaratinguetá: Vendo apartamento em
Guaratinguetá, com
2 dormitórios (1 com
armário planejado),
2 banheiros, sala na
medida de 4,5x7,5,
cozinha com armários, área de serviço,
1vg coberta. Valor:
R$ 255.000,00. Telefone: (12) 981482626
Roseira: Vendo linda
chácara em Roseira,
com piscina, campo
de futebol, pomar,
tanque para peixes,
churrasqueira, fogão
a lenha. Telefone:
(12) 98278-2633
Ubatuba: Linda casa
a venda no bairro
Umuarama. Semi-nova com piscina,
13 0 m ², c ontendo:
sala, copa, cozinha
planejada, 3 quartos (sendo 1 suíte),
1 banheiro social,
lavanderia, área com
churrasqueira. Estacionamento para
3 veículos. Valor R$
700.000,00. Telefo-

Pindamonhangaba:
Im óve l abai xo d o
valor de mercado,
muito bem loc ali zado. Contendo 2
quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro,
área de ser viço e
garagem. Não aceita
troca. Financiamento
só com a carta de
crédito da Caixa já
aprovada. Valor: R$
195.000,00. Telefone: (12) 99106-6974
Potim: Vendo ou troco casa no bairro
cidade nova. Com 1
quarto, sala, cozinha,
banheiro. Aceito carro. Aceito proposta.
Documentado! Valor:
R$ 150.000,00. Telefone: (12) 996779611
Roseira: Vende-se
casa no Centro, com
2 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e
garagem! Valor: R$
130.000,00. Telefone: (12) 3646-2288

Imóveis para alugar
Caraguatatuba: Casas para temporada
e finais de semana,
com ótimos preços
para o pacote de ano
novo. Não fique sem
curtir a praia, ainda
dá tempo, reser ve
já a sua! Valor: R$
2.600,00. Telefone:
(12) 99763-0693
Pindamonhangaba:
Diferencial em belíssima casa! Armários
de madeira. A sala
acomoda 2 ambientes com uma deliciosa lareira, além da
graça de um jardim
de inverno. Localização privilegiada,
com 3 suítes, quintal
espaçoso e ainda 4
vagas cobertas de
garagem. Valor R$
3.000,00. Telefone:
(12) 99629-3187

Roseira: Hotel novo!
Quar tos amplos,
com banheiro e TV,
camas box confortáveis, recepção e
sala de TV. Diárias a
partir de 80,00 individual e 160,00 casal
com direito a café da
São Sebastião: Ven- manhã! Faça a sua
do terreno com área reser va! Telefone:
de 250m², com água (12) 3646-2304
e energia elétrica
instalada da rua, escritura definitiva que São Sebastião: Alugo
possibilita o finan- casa em condomínio
ciamento do imóvel fechado na praia do
por instituições fi- Juquei. Condomínio
nanceiras. Valor: R$ conta com equipe de
70.000,00. Telefone: segurança, câmeras.
(12) 99145-3616
Casa com 2 quartos,
3 banheiros, 2 vagas
na garagem. Valor:
C r u z e i r o : Ve n d o R$ 2.800,00. Telefocasa, excelente lo- ne: (12) 99667-0766
calização. Casa com
2 andares, 4 quartos,
3 banheiros, sala de Guaratinguetá: Aluestar, sala de jantar, ga-se Bela Fazenda
cozinha, quintal, área Histórica com Cade serviço e sacada
interna. Valor: R$
385mil. Telefone: (12)
98105-4394
Silveiras: Vende-se
sítio com 30.000m²,
casa com 7 cômodos, e várias plantas
cultivadas, araucárias, horta de verdura
e legumes, represa
de peixes, entre várias outras árvores
frutíferas. Terreno
c o m nasc ente de
água, energia elétrica e documentação
em dia. Valor:
R$ 180.000,00. Telefone: (12) 991060010

sarão do século 19
restaurado em estilo
Suíço com aqueduto e roda d'agua gigante no interior da
construção. 5 amplas
suítes com ar condicionado e ventilador
de teto, aquecedor,
grande piscina com
c ozinha c aipira e
anexo com fogão a
lenha, forno e churrasqueira, cozinha
ampla no casarão,
sala de jantar com
mesa de 18 lugares
e 3 amplas sala de
estar e wi-fi. Valor:
R$ 3.500,00. Telefone: (12) 99622-3094
Piquete: Somos uma
Fazenda histórica
da época do Café,
à disposição para a
realização de eventos de médio e grande por te, ou seja,
recebemos grupos
apenas acima de 30
pessoas, tanto para
passar o dia quanto
para eventos com
hospedagem! Telefone: (12) 3156-3171
Cunha: A luga - se
c as a em c hác ar a
para temporadas,
próximo à estrada
Cunha-SP. Capacidade para 10 pessoas, em 2 quartos,
2 beliches em casa,
1 quar to com suíte. Piscina, campo,
mesa de ping-pong,
piscina natural no
rio e muita beleza
e ar puro. Valor: R$
5 0 0,0 0. Telefone:
(12) 99613-0145
Guaratinguetá: Alugo
ponto comercial, salão de 80m, 2 banheiros, cozinha de 20m;
área de luz 10m, depósito de 10m. Valor

Eletricista Residencial! 50.00 a visita.
Serviços de instalação e manutenção
elétrica para combinar no local o valor
do serviço. Telefone:
(12) 99126-0393
Taubaté: faço frete e e aprovaç õ e s em
carreto para Vale. F: geral. Desenvolvi99250-1809
mentos de estudos,
Anteprojetos e projetos completos de
Pinda: presto servi- e d i f i c a ç õ e s p a r a
ço de digitação. F: aprovações em ór99600-3571
gãos públicos e regularizações. Projetos
elaborados com a
Pinda: presto servi- intenção de unir estéço de eletricista. F: tica e funcionalidade
98887-6818
de acordo com os requisitos necessários
para cada ambiente.
Pinda: faço imposto Telefone: (12) 98202de renda. F: 99775- 9918
6073
Pindamonhangaba:
Mesa/bancada para
cozinha ou área
gourmet. Feita sob
encomenda, em marcenaria conceituada. Ótimo material e
acabamento. Resistente. Largura 75cm
comprimento 150cm
altura79cm. Valor:
R$ 650,00. Telefone:
(21) 98377-3095
Ubatuba: Sou representante independente da Omnilife.
Empresa Mexicana,
no Brasil que atua
no ramo de Nutrição
com tecnologia micelização. A absorção
dos nutriente é de
9 9%. A limenta as
células no tempo de
5 a 10 minutos. Valor:
R$ 160,00. Telefone:
(24) 99327-8597

Ubatuba: Pet Sitter
em domicílio! Cuidadora de animais em
domicílio, se você
vai se ausentar e não
tem onde deixar seu
bichinho, não se preocupe mais. Eu tomo
conta dele com todo
carinho no aconchego do seu lar. Telefone: (12) 99745-8751
Caraguatatuba: Tenho larga experiência em instalação
e manutenç ão de
aquecimento solar
para banho e piscina!
Estudo propostas!
Telefone: (19) 997257408
Lorena: Banho e tosa
Onze Cães. Produtos de qualidade e
toda atenção que seu
amiguinho merece.
Agende sua hora.
Telefone: 3153-2159

Guaratinguetá: Projetos de interiores Pindamonhangaba:

Guaratinguetá: Atendimento domiciliar
em Psicologia. Residências, clínicas de
recuperação, casas
de repouso, hospitais, escolas e empresas. Avaliações,
laudos, atendimentos, acompanhamentos. Telefone: (12)
99187-4100

Diversos
Guaratinguetá: Pulseira de couro tranç a d o m ult i m a r c a,
ajustável de penas
da moda moda masculina. Cor: Marrom e
preto. Valor R$ 40,00
Telefone: (12) 996642205

Cruzeiro: Assistência
e consultoria em departamento pessoal!
Você que é empresário e está precisando
de orientação para
contratar funcionários e gerenciar toda
parte de rotinas, entre em contato conosco Valores a partir de 49.90. Telefone:
(12) 98299-2723

Caraguatatuba:
Trabalhamos c om
mudas de grama da
mais alta qualidade
direto do produtor ao
consumidor. Temos
grama Esmeralda,
São Carlos, Batatais
entre outras. Valor:
R$ 4.40. Telefone:
(15) 99779-3974

Pindamonhangaba:
Manutenção especializada em geladeira e máquina de
lavar! Trabalhamos
com diversas macas.
Todas as peças utilizadas são originais!
Telefone: (12) 31056481

Guaratinguetá: Vendo por ta pano de
prato, porta toalha
de rosto para banheiro ou por ta fralda
de bebe, em um só
artesanato. Feito de
Cd e lacre de latinhas
por apenas R$ 15.00.
Telefone: (12) 31252992

Caraguatatuba: Localização de vazamentos, com equipamentos eletrônicos
d e a l t a p r e c i s ã o,
atendimento, 24 horas, atendemos todo
o litoral norte. Telefone: (12) 98145-8783
Guaratinguetá: Aulas
particulares de informática para concursos públicos e aprendizagem individual
para todas as idades.
Aprenda tudo sobre o
Sistema Operacional
Windows, Pacote MS
Office, LibreOffice,
Segurança do Sistema, Internet e muito
mais! Atendimento a
domicilio. Telefone:
(12) 99187-8420

PREFEITURA DE SILVEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 048/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de
Obra de Implantação e Recapeamento na Rua João Araujo no Bairro São
Sebastião no município, com o fornecimento de material e mão de obra,
conforme descrição constante do Termo de Referência-Anexo I. A entrega
dos envelopes deverá ser protocolada até às 8h30 do dia 25/10/2021 no
Setor de Protocolo da Prefeitura, situada a Praça Padre Antonio Pereira
Azevedo, 52 – Centro – Silveiras. A abertura dos envelopes dar-se-á na
mesma data às 9h30 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, no
endereço supra. O EDITAL na íntegra está à disposição dos interessados
no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.silveiras.sp.gov.br,
menu Portal da Transparência, item Licitações.
Silveiras, 06 de outubro de 2021.
Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

trada para MP4. Sem
caixa. Preço negociável. R$ 40,00. Telefone: (12) 3144-4623
Cachoeira Paulista:
Vendo lindo Sony
Shake, 1.500 wats
de potenciais RMS,
preço de hoje, somente hoje R$
1.300,00. Telefone:
(12) 98200-8144
Guaratinguetá: Vendo título do Itaguara
por R$ 3.000m imperdível. Falar com
Mateus ou Cris. Telefone: 98222-1936
Pindamonhangaba:
Bose Soundlink!
Conexão Bluetooth.
Produtos da Bose
estão no topo em
qualidade de som.
Único dono. Valor:
R$ 980.00 Telefone:
(12) 98878-1970

Cruzeiro: Vendo balança digital de cozinha, só 35.00! Sua
dieta e suas receitas
na medida certa. Falar com Kelly. TelefoCunha: Doces Or- ne: (61) 98572-9630
gânicos. Fazemos
doces orgânicos de
leite, etc. Todos com Guaratinguetá: Pasa ç ú c a r m a s c av o. so título do Itaguará,
Produtos de excelen- abaixo do valor de
te qualidade! Telefo- mercado por motine: (11) 97106-6499 vo de mudança de
cidade. É possível
parcelar no cartão.
C a r a g u a t a t u b a : Valor: R$ 4.200,00.
Lindíssimo f ilhote Telefone: (12) 99118mac hinh o, c o m 2 0142
meses, de Apitz Alemão. Com pedigree,
vacina impor tada, Lorena: Gota Dagua
vermifugado, ades- Limpeza de Piscinas.
trado no tapetinho Oferecemos o que já
higiênico. Procuran- de melhor em quado um lar. Valor: R$ lidade nos serviços
2.500,00. Telefone: de tratamento e manutenção. Telefone:
(12) 98126-4460
99253-7326

Pindamonhangaba:
Conserto de computadores, impressoras
e celulares de todas
as marcar. Mais informações, faça o
contato! Telefone:
(12) 99218-9096

Guaratinguetá: Serralher ia Metalser.
Portões basculantes,
portões deslizantes,
por tões pivotante,
estruturas metálicas,
soldas em geral, manutenções, automatização de portões,
toldos e luminosos.
Telefone: (12) 992274964

São Sebastião: Vendo lancha proline 19'
Yamaha 60hp, navegando com carreta
coletes e documentada. Pronta para
navegar! Valor: R$
16.000,00. Telefone:
(12) 98143-2394

Caraguatatuba: Taças de vidro para
casamentos ou eventos. Noivos, padrinhos, convidados.
Para brindes ou lembranças. Valor: R$
25.00. Telefone: (12)
99647-1854

A p a r e c i d a: A u l a s
particulares de Yoga.
Quero disponibilizar
meu ser viç o para
quem tirar interesse.
Morei na Índia e sou
formado em Yoga.
30.00 a hora! Telefone: (12) 99156-9767

Cruzeiro: Arrendamos florestas de
euc alipto no Vale
do Paraíba, a partir de 30 Hectares
para implantação de
apiários/colméias (6
meses de carência:
Telefone: (12) 99640- G u a r a t i n g u e t á e
4179
Região: Procuro um
sócio para vender
frango assado, tenho
Guaratinguetá: Re- máquina de assar. A
vistas em quadr i - pessoa entra com
nhos. Superman - o ponto. Telefone:
Lendas do Homem 98141-5308
de aço - Curt Swan e
outras. Estou fazendo todas por 110,00. Cruzeiro: Vendo ToSomente para cole- rete região Pinda/
cionares. Telefone: Q ueluz. Espec if i (12) (12) 98312-1728 cações 12 a 20cm
diâmetro e 2.40
c ompr imento. Lo Aparecida: Vendo bi- cais de fácil acesso
cicleta aro 24, usada, para retirada. Conem bom estado, com sulte frete! Valor: R$
marcha. Revisão fei- 45.00. Telefone: (12)
ta recentemente R$ 99732-5056
20 0,0 0. Telefone:
(12) 99624-5618
Pindamonhangaba:
L avadora de A lt a
C r u ze i r o: Ve n d e - Stanley SW22, nova
-se Barbie cantora. e c o m N F, ú n i c a
Duas lindas bonecas, dona. Adquirido na
sem qualquer tipo loja Demil de Pindade defeito, rabisco, monhangaba. Valor:
furos. Funcionando R$ 990,00 Telefone:
perfeitamente. Com (12) 98878-1970
todos os itens. En-

Guaratinguetá: Aten-

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 02 - Contrato 166/19 – CP 01/19 – Processo Licit 296/19
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
CONTRATADO: RAFAEL SOLER MANCHINI ENGENHARIA ME
CNPJ: 27.154.995/0001-00
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação
da vigência do Contrato n° 166/19, decorrente do Proc Licit n° 296/19, CP n° 01/19,
firmado em 04/10/19, nos termos previstos em sua cláusula 9.1.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência
contratual por mais 03 (tres) meses, a partir de 04 de outubro de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA: A contratada renuncia, neste ato, à aplicação do reajuste
contratual previsto na cláusula 9.2 do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas
relativas à prorrogação do contrato, pelo período de 03 (três) meses, é de R$
153.070,59 (cento e cinquenta e três mil, setenta reais e cinquenta e nove
centavos).
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
original.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021
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Guaratinguetá: Desentupidora Jr serviços. Desentupidora
de pias, desentupidora de ralos, desentupidora de lavatórios, desentupidora
de vasos sanitários,
desentupidora caixa
de expeção. Valor R$
30,00. Telefone: (12)
98246-8191
Pindamonhangaba:
Limpando de tudo!
Trabalho com limpezas de casas,
escritórios e restaurantes. Lavo e passo
roupas. Trabalho de
manhã, tarde e noite.
Feriados e finais de
semana! Faça seu
orçamento. Telefone:
(12) 99113-7008
São Sebastião: Senhora de 55 anos,

Cachoeira Paulista:
Vendo filhotes de boxer. Filhotes vacinados e vermifugados.
Valor à combinar.
Telefone: (12) 996001043 ou (12) 997687680
Guaratinguetá:
Vendo Piano Fritz
Dobbert. Única
foca. Super conservado, apenas com
uma lasca na frente,
sob a chave. Precisa afinar. Valor: R$
3.000,00. Telefone:
(11) 94160- 2395
Pindamonhangaba:
Balde para guincho! Acessórios p
icamento. Completa
linha de guinchos
e mini gruas. Valor:
R$ 250,00. Telefone:
(47) 98812-1181
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Número de vítimas de assassinato
na região cresce 42% em agosto

Cruzeiro lidera lista de mortes violentas no período; Lorena tem redução de casos em 2021
Da Redação
RMVale

Um levantamento divulgado pelo Estado na última
sexta-feira (24) revelou que a
RMVale (Região Metropolitana
do Vale do Paraíba e Litoral
Norte) registrou em agosto um
aumento de 42% de vítimas de
assassinato em comparação ao
mesmo mês de 2020. Terceira
cidade mais violenta no ano,
Cruzeiro foi o município com
mais mortos em agosto.
Segundo os dados da SSP (secretaria de Segurança Pública
do Estado), a RMVale teve em
agosto 37 moradores assassinados, vítimas de homicídio doloso (quando existe a intenção
de matar). O montante supera
em 11 o do mesmo período de
2020, que foi de 26, quando
25 pessoas perderam as vidas
em homicídios dolosos e uma
num latrocínio (roubo seguido
de morte).
Líder de casos, Cruzeiro registrou um aumento de 100%
no comparativo com o mesmo
mês de 2020, saltando de 3
para 6 vítimas fatais. O último
assassinato em agosto foi
praticado no dia 26 contra o
morador da zona rural Alerson
Vinicius Jacinto, que tinha 31
anos. De acordo com o boletim
de ocorrência, moradores do
bairro Entre Rios acionaram
a Polícia Militar, por volta das
21h, após encontrarem o corpo
caído num trecho da Estrada
Real. Ao chegar no local indicado, os PM’s constataram que
o homem foi morto com cinco
disparos de arma de fogo que o
atingiram nas regiões da cabeça e costas. O crime permanece
sendo investigado pela Polícia
Civil de Cruzeiro.
Com cinco assassinatos cada,

Jacareí e São José dos Campos
fecham a lista das três cidades
com mais casos no oitavo mês
de 2021.
Os 13 demais municípios
que tiveram moradores assassinados no período foram
Pindamonhangaba (4), Taubaté
(3), Caçapava (2), Cachoeira
Paulista (2), Lorena (2), Caraguatatuba (1), Cunha (1),
Guaratinguetá (1), Igaratá
(1), Potim (1), São Bento do
Sapucaí (1), São Sebastião (1)
e Ubatuba (1).
Total – As estatísticas da SSP
revelam que a RMVale contabiliza 239 vítimas de assassinato
entre janeiro e agosto, sendo
231 de homicídio doloso e
oito de latrocínio. O montante
é 11% superior ao da mesma
época do ano passado, que foi
de 215 (210 homicídios dolosos e cinco latrocínios).
Com 33 casos, Taubaté lidera
a lista na região. A vice-liderança é ocupada por São José dos
Campos, que teve 29 moradores ocorrências. Fechando o
“pódio”, Cruzeiro aparece com
24 vítimas fatais da violência.
O número é 14% maior que o
registrado nos primeiros oito
meses de 2020, que foi de 21.
Aumentando a preocupação
das famílias de Cruzeiro, a rotina de violência permanece. Na
última sexta-feira (24), o jovem
Alessandro Toledo, que tinha
25 anos, foi morto a tiros no
bairro Vila Batista. Segundo o
boletim de ocorrência, o rapaz
caminhava pela rua Doutor
Mário Pinto, quando foi surpreendido pelo atirador, que
estava num carro. Atingido
por dois tiros na barriga e um
no braço, Toledo foi socorrido
por vizinhos e encaminhado
ao Pronto Socorro de Cruzeiro, mas não resistiu aos
ferimentos.

As outras cidades da RMVale
que registraram assassinatos
nos dois primeiros quadrimestres foram Pindamonhangaba (23), Caraguatatuba (21),
Jacareí (20), Guaratinguetá
(12), Lorena (10), Ubatuba
(10), Caçapava (9), Potim (7),
São Sebastião (7), Cachoeira
(5), Cunha (4), Ilhabela (4),
Redenção (4), Tremembé (4),
Aparecida (3), Campos do Jordão (3), Lagoinha (2), Igaratá
(1), Natividade (1), Piquete
(1), Roseira (1) e São Bento do
Sapucaí (1).
Redução – Na contramão
de Cruzeiro, Lorena teve uma
queda considerável de crimes
contra a vida em 2021. Apon-

tada por um estudo do Instituto
‘Sou da Paz’ como a cidade
mais violenta do estado em
2017, Lorena alcançou uma
redução 33% de vítimas de
assassinato no comparativo
com os oito primeiros meses
de 2020, caindo de 15 para
10 casos.
Por outro lado, a cidade registrou um crime na noite da
última quinta-feira (23) que
causou grande comoção pelas
ruas e redes sociais. Dono de
uma lanchonete, Bruno Rodrigues, mais conhecido como
Cenoura, foi morto a tiros em
frente ao seu estabelecimento,
na rua José Ferraz de Vasconcelos, no bairro Cabelinha.

De acordo com o boletim
de ocorrência, o comerciante,
que tinha 33 anos, e um grupo
de clientes foram rendidos,
por volta das 23h, por dois
homens que desceram de uma
motocicleta. Após roubarem o
dinheiro das vítimas, os criminosos ordenaram que Cenoura
os acompanhasse até a calçada.
Em seguida, um dos homens
efetuou diversos disparos de
arma de fogo contra o trabalhador, que chegou a ser socorrido
por vizinhos, mas morreu ao
dar entrada no Pronto Socorro.
A Polícia Civil registrou o
caso como latrocínio e segue
buscando identificar os autores
do crime.

Viatura da Polícia Militar, durante ocorrência de homicídio

Dilermando
Reis e a volta
dos festivais
Da Redação
Guaratinguetá

A secretaria de Cultura
de Guaratinguetá realizou
em setembro o 25°Festival
Dilermando Reis. A edição
deste ano foi totalmente
online, retomando as homenagens ao compositor e
músico após o cancelamento,
em 2020, devido à pandemia
de Covid-19.
Neste ano, a programação
foi transmitida pelo canal do
Youtube "Cultura Guaratinguetá", com apresentações
como “Gu 7 Cordas”, “Marcos
Kayser” e em seguida, “Haiu
Ando Ballet" e "Os Seresteiros de Guaratinguetá”.
Ícone – Criado em 1995,
o festival homenageia o
violonista e compositor,
considerado um dos maiores
ícones do violão brasileiro.
Dilermando Reis nasceu em
Guaratinguetá e ficou marcado por obras em gêneros
como choro e clássicos do
violão.
Ídolo do ex-presidente Juscelino Kubistcheck (19561961), perpetuou suas obras
até os dias atuais. Anualmente Guaratinguetá recorda a
memória e as músicas no
evento, que faz parte do calendário nacional da música.

