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A GAzetA dos Municípios

Alckmin inicia obras do 
novo Hospital Regional 

do Litoral Norte

Localizado no município 
de Caraguatatuba, a unida-
de contará com 186 leitos 
e será referência para toda 
a região do Litoral Norte 
do Estado
A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo inicia, 
nesta segunda, 25 de julho, 
as obras do novo Hospital 
Regional do Litoral Norte, 
em Caraguatatuba. A uni-
dade integra o programa 
estadual “Saúde em Ação” 
e terá um investimento de 
quase R$ 200 milhões, en-
tre obras, equipamentos e 
mobiliário, viabilizados 
por meio de uma parceria 
inédita com o BID (Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento).
O processo de licitação das 
obras contou com a parti-
cipação de seis empresas e 
a proposta vencedora foi a 
do Consórcio CDG/Plano-
va, com valor final de R$ 
149 milhões para execu-
ção das obras. Ainda serão 
investidos cerca de R$ 47 
milhões para compra dos 
equipamentos e mobiliá-
rios. O prazo previsto para 
conclusão da obra é 24 
meses.  
O novo hospital presta-
rá atendimento integral e 
humanizado aos pacientes 
em urgência e emergência, 
internações agudas e ci-
rurgias eletivas, de forma 
regionalizada. A unidade 
será totalmente voltada ao 
atendimento gratuito dos 
usuários do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e será 
referência para os muni-

cípios de Caraguatatuba, 
Ubatuba, São Sebastião e 
Ilhabela.
Na alta temporada, a re-
gião recebe um acréscimo 
de população flutuante 
cinco vezes maior que a 
local, o que contribui no 
aumento da necessidade 
de assistência hospitalar.
Com uma área construída 
de aproximadamente 25,3 
mil m², a unidade terá seis 
pavimentos e um helipon-
to. Contará com 186 leitos 
operacionais, distribuídos 
em 48 de clínica médica, 
48 de clínica cirúrgica, 25 
de ortopedia e traumatolo-
gia, 25 de neurocirurgia e 
40 leitos de UTI adulto. O 
pronto-socorro será refe-
renciado e especializado 
em casos de média e alta 
complexidade.
A unidade está localizada 
no município de Caragua-
tatuba, próximo ao limi-
te sul com São Sebastião 
junto ao anel viário e de-
verá ser gerenciada por 
uma Organização Social 
de Saúde (OSS), a ser defi-
nida ao final da obra, atra-
vés de processo de convo-
cação pública.
Parceria: Do total a ser in-
vestido por meio do pro-
grama “Saúde em Ação”, 
70% são provenientes do 
empréstimo firmado com 
o BID e 30% são de recur-
sos do tesouro do Estado. 
As regiões que irão rece-
ber os investimentos do 
BID foram escolhidas pela 
Secretaria após um estudo 
que teve como critérios 

questões epidemiológicas 
e necessidades regionais e 
os recursos terão o prazo 
de cinco anos para serem 
concluídos.
Há ainda a previsão de 
outros investimentos no 
litoral Norte e região, para 
construção de sete Caps 
(Centros de Atenção Psi-
cossocial) nos municípios 
de Ilha Bela, Caraguatatu-
ba, São Sebastião e Ubatu-
ba e de quatro novas UBSs 
nas cidades de Ubatuba, 
São Sebastião e Caragua-
tatuba, além da reforma da 
ala psiquiátrica da Santa 
Casa de Caraguatatuba, 
de duas UBS na cidade de 
Ubatuba e do DRS (De-
partamento Regional de 
Saúde) de Taubaté.
“O governo do Estado de 
São Paulo vem buscan-
do, cada vez mais, novas 
parcerias que facilitem o 
financiamento de proje-
tos desenvolvidos com o 
objetivo de ampliar e me-
lhorar o acesso da popu-
lação a serviços de saúde 
modernos, bem equipados 
e próximos de suas resi-
dências”, diz David Uip, 
Secretário de Estado da 
Saúde de São Paulo.
O secretário destaca que 
a parceria com o BID, 
além de proporcionar 
a construção e reforma  
de unidades de saúde, irá 
permitir a reorganização 
dos fluxos de assistência 
à saúde da população, em 
parceria com os muni-
cípios beneficiados pelo 
programa. 

ABC Transportes
homenageia funcionários

no Dia do Motorista

Iniciativa visa celebrar a 
data e ressaltar importân-
cia da profissão
Profissão de primeira ne-
cessidade, muitas respon-
sabilidades e histórias para 
contar. Ser motorista não é 
apenas operar uma máqui-
na, mas sim comandar um 
dos principais elementos 
de mobilidade da cidade. 
Com essa visão, a ABC 
Transportes prestará uma 
homenagem a seus fun-
cionários no Dia do Moto-
rista, celebrado em 25 de 
julho.
Em 2016, além da tradi-
cional faixa comemorativa 
exposta na garagem du-
rante todo o mês, a home-
nagem será composta pela 
entrega de brindes aos mo-
toristas. Haverá também a 
realização de cumprimen-
tos individuais a serem 
feitos pessoalmente pelas 

lideranças da empresa.
“Todos os anos realizamos 
ações para celebrar a data, 
valorizando sempre a pro-
fissão e o profissional. O 
motorista é um dos princi-
pais pilares da ABC Trans-
portes. Acreditamos que 
respeitar nossos colabora-
dores é o primeiro passo 
para prestar um serviço de 
qualidade”, afirma Manoel 
Adair, diretor executivo da 
ABC Transportes.
Funcionário da empresa 
desde 1992, o motorista 
José Antonio Constanti-
no, de 59 anos, tem muito 
orgulho da profissão, que 
considera excelente. “A 
ABC Transportes me abriu 
as portas, sempre confian-
do em meu trabalho, o qual 
procuro fazer com perfei-
ção. Todos meus colegas 
de trabalho também são 
ótimos profissionais. Só 

tenho a agradecer”, conta 
Constantino.
Sobre a ABC Transportes
A ABC Transportes é uma 
empresa do ramo de trans-
porte coletivo presente 
em Taubaté desde 1974. 
Sob nova direção desde 
março de 2002, também 
opera três linhas no mu-
nicípio de Tremembé e 
outras cinco intermunici-
pais: duas entre Pindamo-
nhangaba e Taubaté, duas 
entre Tremembé e Taubaté 
e uma entre Caçapava e 
Tremembé. Para isso, con-
ta com uma frota de 108 
veículos. Seu sistema de 
bilhetagem eletrônica está 
entre os mais modernos do 
Brasil e oferece agilida-
de, conforto e segurança 
aos passageiros-clientes. 
A qualidade do serviço é 
confirmada pelo certifica-
do ISO 9001:2008.

Começou a tradicional 
Festa do Bom Jesus de 

Tremembé

Teve início nesta sexta-
feira um dos mais tradi-
cionais eventos do Vale 
do Paraíba. É a Festa do 
Senhor Bom Jesus de Tre-
membé, que tem em sua 
programação as atividades 
religiosas e as populares 
com $várias atrações. 
Entre as principais atra-

ções musicais do evento, 
destaques para o sambista 
Péricles, a banda Cidades 
Negra, o cantor sertanejo 
Gusttavo Lima e a dupla 
Maria Cecília e Rodolfo, 
entre vários outros. 
As atividades serão rea-
lizadas em dois espaços, 
Praça Geraldo Costa (Pra-

ça da Estação) e Praça Fé-
lix Nobre de Campos. No 
centro da cidade também 
haverá outras atrações 
como parque de diversões 
e praça de alimentação. 
A festa do Bom Jeus segue 
até o dia 7 de agosto e to-
dos os shows são  gratui-
tos.
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Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entretanto nos 
meses de abril e outubro movimento turístico diminui muito. Poucos sabem que 
uma das paisagens mais belas apresenta-se justamente no inverno baiano. A Cha-
pada Diamantina compreende as cidades de Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, 
Vale do Capão, Muergê, Palmeiras, Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas 
naturais incompatíveis com a Cachoeira do Mosquito e a Gruta da Paixão, perfeita-
mente combinadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 metros. 
O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma linda lagoa. O Poço 
Azul é uma caverna com 16 metros de profundidade com água cristalina para nadar 
e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de Porto Seguro vive o turismo baia-
no, há muito mais para ser explorado, por um preço geralmente baixo, em meio de 
vitorias régias, samambaias d’água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.
***
A luminosidade e os raios emitidos pela telinha, de perto ou de longe, não causam 
danos permanentes aos olhos de ninguém. O máximo que pode acontecer, momen-
taneamente é um cansaço das vistas ou um ressecamento do globo ocular, porque a 
pessoa “vidrada” na programação acaba diminuindo a freqüência das piscadas, Ler 
com pouca luz ou dentro de um carro em movimento pode até causar dor de cabeça, 
tontura e outros desconfortos, mas também não estraga a capacidade da visão.

Humor

Na aula de português, a professora pergunta:
- Joãozinho, me fale um verbo?
- Bicicreta, fessora.
- Joãozinho, bicicleta não é verbo, é substantivo.
- Você Pedrinho, me fale um verbo?
- Prástico, fessora.
- Pedrinho, plástico não é verbo, é substantivo.
- E você Luizinho, me fale um verbo?
- Hospedar, fessora.
- Parabéns Luizinho, hospedar é verbo. Então agora me fala uma frase com o verbo 
hospedar?
- Hospedar da bicicreta é de prástico.
***
O professor de ciências era muito nervoso. Um dia ele levou para a aula uma pata 
de um pássaro. Apontou para um aluno e perguntou:
- Olhando esta pata de pássaro, responda-me qual é a família, gênero e espécie do 
animal?
- Como é que eu vou saber tudo isso só com uma pata?
- Seu ignorante. Gritou o professor. Você está suspenso!
E pegando uma caneta e papel perguntou ao aluno:
- Qual é seu nome completo?
O menino estendeu a mão para o professor e disse:
- Adivinha?

Mensagens

Por mas inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde 
na arrogância, A humildade ainda é parte mais bela da sabedoria.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de 
algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas de lado. Perdoar 
ajuda a recuperar o equilíbrio e traz paz interior. Perdoar não significa necessaria-
mente se reconciliar, Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o 
que vale é recuperar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato sim-
bólico, mas fingir que perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o 
orgulho pesar? Lembre-se de que o maior beneficiado pelo perdão será você.
***
Toda satisfação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu con-
tentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mes-
mo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante 
investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase 
de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os fami-
liares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa 
remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do Sol, esquecendo a sombra e 
brilhando de novo.

Pensamentos, provérbios e citações

O pensamento é escravo da vida e a vida o bobo do tempo.

A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.

Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.

Ser grande é abraçar uma grande causa.

A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Quem ama a vida é amado pela vida.

A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura.

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.

Só refletimos quando somos confrontados com um problema.

É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.

Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.

Para que pensar no amanhã se ele termina depois de amanhã.
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EXPEDIENTE

Detran.SP traz dicas de
educação para o trânsito na 
semana do motorista e do 

motociclista
Prudência, cidadania e res-
peito às regras de trânsito são 
as principais recomendações 
para evitar aborrecimentos e 
acidentes 
Nesta semana, todo o Brasil 
celebra os dias do motorista 
(25) e do motociclista (27). O 
Estado de São Paulo concen-
tra o maior número de moto-
ristas e frota do país. São 22,7 
milhões de pessoas habilita-
das e quase 28 milhões de veí-
culos registrados (1/3 da frota 
do Brasil) nos 645 municípios 
do estado.
Com esse cenário, o trânsito 
acaba sendo espaço de grande 
convivência. E se o trânsito é 
formado por condutores, ci-
clistas e pedestres, é sempre 
bom relembrar que o compor-
tamento responsável e o res-
peito às normas de trânsito e 
ao outro fazem a diferença no 
dia a dia de todos.
Manter a atenção, ser gentil e 
adotar uma postura prudente 
podem evitar conflitos com 
outros motoristas e contri-
buir para um trânsito mais 
seguro, reduzindo o número 
de acidentes e mortes. Mais 
de 40 mil vidas são perdidas 
no trânsito por ano em todo 
o Brasil e 7 mil no Estado 
de São Paulo (fonte: DATA-
SUS). 
“As datas são propícias para 
reforçar a importância do 
uso consciente dos veículos, 
priorizando sempre a vida. O 
Detran.SP tem ampliado suas 
ações voltadas à segurança no 
trânsito, com participação em 
comitês de discussão, promo-
ção de campanhas educativas 
e fomento à pesquisa”, ressal-
ta Neiva Aparecida Doretto, 
diretora-vice-presidente do 
Detran.SP. 
Confira abaixo dez atitudes 
que podem melhorar o trânsi-
to, evitar acidentes, multas e 
aborrecimentos: 
1) Nada de beber e dirigir – O 
álcool prejudica os reflexos e 
a coordenação. Nunca pegue 
o volante após ingerir bebida 
alcoólica, por menor que te-
nha sido a quantidade, porque 
aumenta muito a chance de 
envolvimento em acidentes.
2) Motociclista use capacete, 
calçados e vestuário adequa-
dos – Em caso de acidente, 
eles podem ser a diferença en-
tre um susto ou um ferimento 
muito grave. Os motociclistas 
são o segundo tipo de vítima 
fatal mais frequente no Esta-
do, cerca de três vezes mais 
que os pedestres, segundo o 

levantamento do Observató-
rio Paulista de Trânsito.
3) Preste atenção no trânsito 
e não no celular – O celular 
é inimigo dos condutores, 
pois desvia a atenção e tira 
a capacidade de reagir rapi-
damente no trânsito, se ne-
cessário. O aparelho só pode 
ser usado quando o veículo 
estiver estacionado. Nunca 
em movimento ou em breves 
paradas, como em semáforos 
e pedágios. Enquanto o veícu-
lo estiver em deslocamento, o 
celular pode ser utilizado so-
mente na função GPS e deve 
ser fixado no para-brisa ou no 
painel dianteiro. Para mexer 
na função GPS, no entanto, é 
preciso estacionar. A mesma 
regra vale para motocicletas. 
4) Celular: inimigo também 
dos pedestres – O uso de ce-
lular também causa a desa-
tenção dos pedestres, que, por 
vezes, atravessam as vias sem 
os devidos cuidados e podem 
ser vítimas de atropelamen-
tos. Acidentes que envolvem 
atropelamentos lideram o 
ranking de óbitos em todo o 
Estado, segundo o levanta-
mento do Observatório Pau-
lista de Trânsito. 
5) Use a seta, sem medo – No 
trânsito, é muito importante 
ver e se manter sempre visí-
vel. Por isso, o condutor deve 
sempre sinalizar seu desloca-
mento com antecedência para 
os demais motoristas e pedes-
tres. A seta deve ser acionada 
antes de mudar de faixa ou de 
direção, fazer ultrapassagens, 
conversões e retornos.
6) Ultrapassagem do jeito 
certo – Colisões laterais e 
frontais são comuns e po-
dem causar acidentes com 
fatalidades e vítimas graves. 
Ultrapassagens feitas de for-
ma irregular, ou seja, pela 
direita da faixa ou em locais 
proibidos para isso são cau-
sas comuns desses acidentes. 
A regra vale para todos: a  
ultrapassagem de outro veí-
culo em movimento deve ser 
feita em locais permitidos 
pela sinalização e sempre 
pela esquerda, exceto quando 
o veículo a ser ultrapassado 
estiver na faixa apropriada e 
sinalizando o propósito de en-
trar à esquerda.
7) Respeite o limite de velo-
cidade da via – Adotar uma 
velocidade adequada ao trân-
sito evita aborrecimentos e 
tragédias. Em hipótese algu-
ma ultrapasse o limite máxi-
mo indicado na via. Mas nem 

sempre será possível andar no 
limite, como quando houver 
congestionamento, por exem-
plo. Assim, é fundamental 
respeitar as características do 
trânsito e manter sempre a cal-
ma. Estresse não contribui no 
trânsito. Reduza a velocidade 
também onde, por exemplo, 
exista maior concentração de 
pedestres, ciclistas e motoci-
clistas.
8) Se tem ciclista, guarde 
a distância de 1,5 metros – 
Respeitar o espaço de deslo-
camento entre o veículo e o 
ciclista é vital. Os veículos 
maiores devem dar a prefe-
rência para os menores. Da-
dos do Observatório Paulista 
de Trânsito apontam que os 
ciclistas são o quarto tipo de 
vítimas fatais ou internadas 
por acidentes de trânsito no 
Estado, por isso, reduza a ve-
locidade e reforce a atenção 
ao se aproximar de um deles 
na pista.
9) Se a vaga para estacionar é 
preferencial, atenção – Desde 
janeiro deste ano, o motorista 
que desrespeita o uso das va-
gas preferenciais (para pesso-
as com deficiência ou idosos, 
por exemplo) em estaciona-
mentos passou a ser tratado 
com mais rigor.
10) Faixa de pedestres é para 
o pedestre – Outra infração 
comum diz respeito ao con-
dutor que para o veículo so-
bre a faixa de pedestres na 
mudança de sinal luminoso. 
Resultado: o pedestre acaba 
atravessando fora da faixa e 
corre o risco de atropelamen-
to. Os pedestres continuam 
sendo o tipo de vítima fatal 
por acidentes de trânsito mais 
frequente no Estado, segundo 
levantamento do Observató-
rio Paulista de Trânsito. Por 
isso, reduza sempre a veloci-
dade nos locais de travessias 
e de grande concentração de 
pedestres, como escolas, hos-
pitais e terminas de ônibus, 
trens e metrô.
“Sempre é tempo para adotar 
comportamentos seguros no 
trânsito. A prudência bene-
ficia todos ao redor, não im-
portando se você é pedestre, 
ou condutor. E como a edu-
cação para o trânsito é um 
exercício diário, tem que pra-
ticar”, reforça José Antônio  
Oka, coordenador do Obser-
vatório Paulista de Trânsito, 
que reúne, processa, analisa e 
dissemina informações sobre 
acidentes de trânsito no Esta-
do de São Paulo.
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São Paulo inicia testes 
clínicos em humanos 

com a “pílula do câncer”

Acessa SP oferece curso 
online gratuito de como 

preparar um bom
currículo

O Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo 
(Icesp) dará início na pró-
xima segunda-feira (25) 
aos testes clínicos da fos-
foetanolamina sintética 
em humanos. A substância 
é conhecida como pílula 
do câncer. O anúncio foi 
feito pelo governador Ge-
raldo Alckmin nesta quin-
ta-feira (21), no Palácio 
dos Bandeirantes.
A pesquisa clínica é pio-
neira o início dos testes. 
A realização do estudo 
foi aprovada pela Comis-
são Nacional de Ética em 
Pesquisa, do Ministério 
da Saúde. Inicialmente, a 
substância será testada em 
10 pacientes e após, a ava-
liação, poderá ser determi-
nado sua segurança. Caso 
não sejam registrados 
efeitos colaterais, outros 
200 pacientes com câncer 

O Acessa SP, programa 
do Governo do Estado 
de São Paulo, está com 
inscrições abertas para o 
minicurso on-line “Como 
preparar um currículo”. A 
ferramenta oferece lições 
rápidas, dicas para montar 
o currículo e ainda pre-
paração e orientação dos 
candidatos para dinâmicas 
de grupo e entrevistas de 
emprego. Para melhorar 
o currículo, o Acessa tam-
bém coloca à disposição 
outras opções de minicur-
sos, como os de idiomas, 
entre eles os da versão “Se 
vira”, que traz dicas sobre 

serão pesquisados.
“Nós teremos nessa pri-
meira etapa 210 pacientes 
que começam nesta segun-
da-feira a tomar a pílula 
fosfoetanolamina. Vai ser 
feito o acompanhamento 
com todo o rigor científi-
co e em dois meses já te-
remos uma avaliação do 
resultado”, disse Alckmin.
No estágio 1, está previs-
to a inclusão de mais 21 
pacientes para cada um 
dos 10 grupos (tipos) de 
tumor: cabeça e pescoço, 
pulmão, mama, cólon e 
reto (intestino), colo ute-
rino, próstata, melanoma, 
pâncreas, estômago e fíga-
do. Os candidatos passarão 
por triagem e deverão pre-
encher os critérios de ele-
gibilidade para determinar 
a segurança da droga. Se 
observados sinais de ativi-
dade da substância nessa 

russo, chinês, italiano, ale-
mão, francês, japonês, in-
glês e espanhol. Além dos 
voltados para as áreas do 
Turismo (Empreender no 
turismo e Turismo recepti-
vo); Comunicação (Como 
falar bem em público); e 
Organização (Faça o tem-
po render). O programa 
também conta com uma 
parceria entre o Sebrae SP 
e o Banco do Povo. No 
total, são mais de 100 car-
tilhas sobre como montar 
um negócio e 41 cursos à 
distância oferecidos pelo 
Sebrae SP, nas áreas de 
Finanças, Marketing, Ad-

fase, o estágio 2 se iniciará 
com mais 20 participantes 
em cada grupo
De acordo com Alck-
min, a pesquisa deve 
chegar ao máximo de 
1.000 voluntários testan-
do a droga em 10 tipos  
de tumores diferentes. A 
pesquisa pretende avaliar 
todas as chances da dro-
ga mostrar a sua eficiên-
cia, porque ela pode não 
ser eficiente no câncer de 
mama, mas pode ser efi-
ciente no câncer de mela-
noma. 
“Esse é um desenho cien-
tífico muito adequado que 
foi submetido a todo o ri-
gor científico e a todas as 
comissões de aprovação. 
Então nós temos um tra-
balho dentro do que é mais 
rigoroso em todo o mundo 
”, disse o secretário da Saú-
de David Uip.

ministração e Inovação. Já 
o Banco do Povo Paulis-
ta coloca à disposição 10 
cursos de empreendedoris-
mo e instruções de como 
recorrer às linhas de finan-
ciamento sem burocracia e 
com taxas reduzidas.
Quem não tem acesso à 
internet e deseja conhecer 
os cursos, pode utilizar 
um dos postos do Acessa 
SP em funcionamento no 
Estado. Os atendimentos 
são gratuitos e o tempo 
de acesso varia de 30 a 60 
minutos, podendo ser re-
novado de acordo com a 
procura.

COMUNICADO: Auxílio Transporte

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí informa a todos os estudantes, 
residentes neste município e que recebem auxílio transporte, que a partir do mês 

de Agosto o cadastro precisará ser atualizado para que todos continuem recebendo 
este auxílio.

Desta forma, solicitamos que seja entregue, no Departamento de Educação, a De-
claração que comprove que o aluno continua matriculado/frequente na faculdade e 

o Calendário Escolar do segundo semestre.
O prazo para entrega será até o dia 10/08/2016.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 028/2016 - No dia 25 de julho de 2016, 
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. LUIS CARLOS PIÃO, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte e incineração de resíduos hospitalares sólidos e químicos, consi-
derando a adjudicação pelo Pregoeiro, à empresa: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA. ME, na ordem de R$ 7,50 para o Kg de Lixo Sólido e R$ 7,60 para o Kg de 
Lixo Químico, totalizando a importância de R$ 60.300,00. Fica a empresa convocada a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATOS DE ATA DE R.P. 2016 – PREFEITURA DE SÃO LUIZ DO PARAITIN-
GA
ATA DE R.P.: 16/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
BENEDITO ALMIR RIBEIRO – ME-MODALIDADE: PREGÃO Nº 24/16-OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORI-
ZAÇÃO-VALOR: R$ 183.310,00 -VIGÊNCIA: 07/06/16 A 07/06/17-DATA: 07/06/16
ATA DE R.P.: 16/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
F C A DOS SANTOS SONORIZAÇÃO – ME-MODALIDADE: PREGÃO Nº Nº 
24/16-OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE SONORIZAÇÃO-VALOR: R$ 76.300,00 -VIGÊNCIA: 07/06/16 A 07/06/17-
DATA: 07/06/16
ATA DE R.P.: 16/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
LUIS GUSTAVO DA SILVA EVENTOS – ME-MODALIDADE: PREGÃO Nº Nº 
24/16-OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE SONORIZAÇÃO-VALOR: R$ 48.000,00-VIGÊNCIA: 07/06/16 A 07/06/17-
DATA: 07/06/16
ATA DE R.P.: 17/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA-MODALIDADE: PREGÃO 
Nº 22/16-OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO I-VALOR: R$ 152.780,00-VIGÊNCIA: 01/07/16 A 01/07/17-DATA: 
01/07/16
ATA DE R.P.: 18/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI-MODALIDA-
DE: PREGÃO Nº 26/16-OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-
VALOR: R$ 78.897,47-VIGÊNCIA: 01/07/16 A 01/07/17-DATA: 01/07/16
ATA DE R.P.: 19/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
RIVALDO VALÉRIO NETO –EPP-MODALIDADE: PREGÃO Nº 26/16-OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-VALOR: R$ 4.095,00 -VIGÊNCIA: 
01/07/16 A 01/07/17-DATA: 01/07/16
ATA DE R.P.: 20/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME-MODALIDADE: PREGÃO Nº 30/16-OB-
JETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL-VALOR: R$ 80.000,00-VIGÊNCIA: 18/07/2016 A 
18/07/2017-DATA: 18/07/2016
ATA DE R.P.: 21/16-CONTRATANTE: P.M. SÃO L PARAITINGA-DETENTORA: 
TCBASE COMERCIAL LTDA-MODALIDADE: PREGÃO Nº 27/16-OBJETO: 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CESTA BÁSICA-VALOR: R$ 204.000,00 
-VIGÊNCIA: 19/07/16 A 19/07/17-DATA: 19/07/16

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. 
L. do Paraitinga torna pública a alteração da data de abertura de licitação na modalidade 
Pregão N°034/2016 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de Pedra Britada, Pedra 
Marruada, Cascalho e Macadame. Nova Data para realização: 08/08/2016 às 10:00 hs.; 
Tendo em vista alterações no Edital. André L. A. Guimarães – Diretor de Compras e 
Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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Estão abertas as inscrições 
para a 2ª edição da Beer 

Run no Taubaté Shopping 

 Quer a receita 
para um dia memorá-
vel? O Taubaté Shopping, 
em parceria com a XTry 
Marketing e Eventos, traz 
a solução ao juntar três in-
gredientes queridos pelo 
público: corrida, cerve-
ja e música. Assim nas-
ce a Beer Run Night, um 
evento temático que segue 
o formato tradicional de 
uma prova de corrida, mas 
com elementos, no míni-
mo, inusitados.
 No dia 20 de agos-
to, os participantes percor-
rerão 5 km saindo às 19h 
do estacionamento do cen-
tro de compras e realizarão 
um percurso nos arredores 
do shopping. Antes da lar-
gada, será oferecida uma 
degustação de 180 ml da 
cerveja Madalena e, após 
o fim da prova, como prê-
mio para todos que cruza-
rem a linha de chegada, 
mais 400 ml em uma cane-
ca personalizada do even-
to.
 A iniciativa será 
enriquecida ainda por uma 
pequena feira sobre a his-
tória e as curiosidades da 
cerveja. As bebidas, por 
sua vez, serão armazena-
das em Kombis estiliza-

das e modificadas para se 
transformarem em gran-
des barris de chopp. Após 
a corrida, o público poderá 
curtir também um show da 
banda Bellator Rock.
 Inscrições
 As inscrições para 
a Beer Run Night devem 
ser feitas pelo site www.
corridabeerrun.com.br e 
vão até o dia 15 de agos-
to ou até quando o núme-
ro máximo de vagas for 
atingido. O valor é de R$ 
90,00 até o dia 5 de agos-
to e de R$ 100,00 do dia 
6 ao dia 15. Cada partici-
pante inscrito terá direito a 
um kit (camiseta e caneca 
personalizadas), que deve 
ser retirado no dia da cor-
rida no balcão de trocas do 
shopping, das 13 às 17h, 
mediante a apresentação 
do comprovante de paga-
mento. Pessoas acima de 
60 anos têm desconto de 
50% no valor da inscrição. 
No dia da prova, os corre-
dores devem chegar com 
uma hora de antecedência. 
 Taubaté Shopping
Com uma área construída 
de mais de 42 mil metros 
quadrados e um público 
anual de mais 1 milhão de 
pessoas, o Taubaté Sho-

pping está há 26 anos na 
região e gera cerca de 3 
mil empregos diretos e in-
diretos. Sua infraestrutura 
inclui 200 lojas satélites, 
nove lojas âncoras, três 
megalojas, cinco salas de 
cinema da rede Moviecom 
(três delas com tecnologia 
Moviecom X), boliche, a 
mais completa praça de 
alimentação da região, 
supermercado, academia, 
faculdade e mais de mil 
vagas de estacionamento. 
Inaugurado em 9 de no-
vembro de 1989, o empre-
endimento é administrado 
pela AD Shopping.
 Sobre a AD Sho-
pping 
A AD Shopping, maior ad-
ministradora independen-
te de shopping centers do 
País, está presente em to-
das as regiões brasileiras. 
Com 25 anos de experiên-
cia e foco em planejamen-
to, comercialização e ges-
tão de shopping centers, a 
AD administra um patri-
mônio de R$ 5,3 bilhões. 
São mais de 5 mil lojas, 
em 1,9 milhão de m² de 
área construída e 790 mil 
m² de área bruta locável. 
Visite: www.adshopping.
com.br.

Prefeitura sanciona lei 
que garante músicos 

em Ilhabela
 O prefeito de Ilha-
bela, Toninho Colucci, 
sancionou na noite de 
quinta (21/7) durante a 
abertura do “Boteco Cul-
tural”, na Praça das Ban-
deiras, na Vila, a lei que 
prioriza a participação de 
músicos locais na abertu-
ra dos grandes shows na 
cidade. “Gostaria de dizer 
da alegria de estar sancio-
nando essa lei, a música já 
faz parte do dia a dia de 
Ilhabela que é uma cidade 
inspiradora, com grandes 
músicos e eles merecem 
nosso reconhecimento” 
declarou o Prefeito Toni-
nho Colucci.
 Para o presi-
dente da Associação de  
Músicos de Ilhabe-
la, Tarcisio Edson 
César, a data é mar-
cante para todos os profis-
sionais da música na cidade. 
 “Tem muito músi-
co na cidade que o pessoal 
nem sabe que tem CD gra-
vado, que ta ai pelo mundo 

e a população de Ilhabela 
desconhece. Então, para a 
classe é muito importante, 
porque vamos ter a opor-
tunidade de se apresentar 
e aparecer. Mesmo porque 
quando vem artistas reno-
mados o público sempre 
é maior, então, pessoas de 
outras localidades também 
passam a conhecer o nosso 
trabalho e assim podemos 
expandir a nossa música” 
disse o presidente.
 Prestigiaram o 
acontecimento os vere-
adores Luizinho da Ilha 
e Valdir Veríssimo, os 
secretários municipais  
Benedito Augusto dos 
Santos (Cultura), Sérgio 
Badito (Esporte), Sandra 
Maria Adão (Educação) e 
Cleuza Maciel (Turismo). 
A lei sancionada na noite 
de quinta-feira foi propos-
ta pelo vereador e presi-
dente da Câmara, Adilton 
Ribeiro.
 O “Boteco Cul-
tural”, que faz parte da 

programação do “Julho é 
mais quente em Ilhabela”, 
termina somente no do-
mingo (24/7), e é apresen-
tado pela cantora Larissa 
Cavalcanti e pelo músico 
Beto Di Franco. Parte da 
renda da venda do “Bote-
co” será revertida ao Fun-
do Social de Solidarieda-
de.
 Programação Bo-
teco Cultural
 22/7 (sexta)
 Quarteto Trombro-
ther’s
 Dona Alice
 Trio Luar
 Bruxos S.A.
 Forróbodó
 23/7 (sábado)
 Nós na Goma
 Pop Music
 Helinho do Pagode
 Grupo Tamba
 Mano Beethoven
 24/7 (domingo)
 Marcelo Batuque
 Effe Brasil
 Aline Outa
 Roney Allves

Vagas no PAT
de Caraguá

 Veja as vagas do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Caraguá 
(PAT). O interessado deve 
apresentar os documentos 
pessoais (RG, CPF, CTPS 
e PIS) no PAT ou no Pou-
patempo.
 Auxiliar de en-
fermagem, Cabeleireiro, 
Caseiro (sitio), Chapeiro, 
Confeiteiro, Cozinheiro 
de restaurante, Cozinheiro 
geral, Esteticista, Garçom, 

Governanta de hotelaria, 
Instrutor de academia, 
Manicure, Massagista, 
Mecânico de automóvel, 
Mecânico de refrigeração, 
Misturador de fios de fi-
bras de vidro, Motorista de 
automóveis, Nutricionista, 
Padeiro, Pintor de veícu-
los (reparação), Pizzaiolo, 
Técnico de manutenção 
eletrônica.
 As vagas possuem 
perfis específicos com re-

lação à experiência, es-
colaridade, entre outros, 
podendo sofrer variações 
e não estarem mais dis-
poníveis se atingirem o 
limite máximo de encami-
nhamentos, ou ainda, em 
caso de encerramento pe-
los empregadores que as 
disponibilizaram.
 O PAT está locali-
zado na Rua Taubaté, 520, 
bairro Sumaré. O telefone 
é (12) 3882-5211.


