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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
fiscaliza descarte

irregular de entulho

Taubaté é 57ª melhor
cidade do Brasil
para negóciosIntegral realiza

apresentação de dança

Prefeitura de Taubaté apresenta
informatização de processos para 

arquitetos e engenheiros

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou esta semana ações 
de fiscalização para inibir 
o descarte de entulho em 
locais impróprios. A ação 
é conjunta entre as secreta-
rias de Serviços Públicos, 
Segurança, Mobilidade 
Urbana e Saúde (por meio 
do Centro de Controle de 
Zoonozes).
Na primeira semana de fis-
calização foram apreendi-
dos dois carrinhos de mão, 
um veículo e uma carroça. 

Estudo realizado pela em-
presa de consultoria Urban 
Systems e publicado pela 
revista Exame classificou 
Taubaté como a 57ª me-
lhor cidade do Brasil para 
fazer negócios em 2018.
A classificação de Tauba-
té representa um salto de 
21 posições em relação ao 
ranking do ano passado, 
quando a cidade ficou em 
78º lugar.
O ranking da Urban Sys-
tems, que está em sua 5ª 
edição, avaliou 309 mu-
nicípios brasileiros com 

Alunos do Programa de 
Ensino Integral da Emief 
Anna dos Reis Signorini 
(Emef Sedes) abordaram 
a intolerância e o respeito 
em apresentações musi-
cais realizadas no audi-
tório da escola na última 
quarta-feira, dia 7 de no-
vembro, e nesta quinta, 
dia 8 de novembro. Entre 
os pinguins-imperadores 
é necessário cantar para 

A equipe técnica da Se-
cretaria de Planejamento 
apresentou aos profissio-
nais credenciados da As-
sociação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Taubaté 
(AEAT) o sistema de pro-
cessos eletrônicos . Esse 
novo sistema  está dispo-
nível para ser acessado no 
site da prefeitura ( www.
taubate.sp.gov.br) desde o 
dia 29 de outubro.
O evento aconteceu na 
sede da associação e con-
tou com a formação de três 
turmas. As apresentações 

O cavalo foi recolhido e 
levado ao CCZ.
Todas as pessoas que fla-
gradas cometendo o des-
carte incorreto do entulho 
foram autuadas pela Lei 
Complementar 007, artigo 
433, artigo I, com multa 
no valor de R$ 1871,80, 
valor referente a 10 Uni-
dades Fiscais do Municí-
pio de Taubaté (UFMT).
As ações passam a ser 
semanais e a secretarias 
já estão acompanhando 

mais de 100 mil habitan-
tes.
No estudo, são avaliados 
indicadores em desenvol-
vimento social, capital 
humano, infraestrutura e 
desenvolvimento econô-
mico. Esses aspectos são 
considerados essenciais 
para a evolução dos negó-
cios em uma cidade.
A melhoria de Taubaté no 
ranking dos 100 melhores 
municípios brasileiros foi 
possível graças a avanços 
em três dos quatro indi-
cadores avaliados.  No 

se obter sucesso na vida, 
no entanto alguns nascem 
com um dom especial para 
a dança. Esse é o enredo da 
animação “Happy Feet”, 
da Warner Bros, e foi o 
contexto escolhido para 
trabalhar a intolerância e 
o respeito entre os alunos.
Nas aulas de dança, os 
alunos puderam abordar 
a diversidade, em suas 
diferentes esferas da con-

aconteceram nos dias  6, 
dia 7 e 8 de novembro.
Essa iniciativa teve por ob-
jetivo demonstrar todos os 
procedimentos para abrir 
um processo eletrônico, 
como os profissionais téc-
nicos e os contribuintes re-
ceberão os boletos e guias 
de pagamento. Ainda foi 
explicado como a prefeitu-
ra fará o “comunique-se” 
de forma eletrônica e de 
que forma se dará o deferi-
mento do documento final.  
Também foram abordadas 
as questões relacionadas 

os possíveis locais onde 
acontecem o depósito ile-
gal do lixo.
O descarte impróprio de 
lixo e entulho em terrenos 
pode trazer uma série de 
transtornos, como prolife-
ração de roedores, insetos 
e animais peçonhentos. 
Entulhos, por exemplo, 
podem servir de abrigo 
para aranhas e escorpiões, 
e ainda podem se tornar 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti.

desenvolvimento social a 
cidade passou da 43ª para 
a 10ª posição; no capital 
humano subiu de 82º para 
40º lugar e na infraestru-
tura a classificação passou 
do 56º para o 32º lugar.  
O desafio do município 
é conquistar pontuações 
no indicador desenvol-
vimento econômico, que 
agrega em sua composi-
ção a balança comercial, 
diversidade econômica, 
crescimento de empresas 
e geração de empregos na 
indústria e serviços.

vivência em sociedade. 
Entre ritmos e passos, o 
trabalho desenvolvido re-
sultou no espetáculo “De 
frente com o diferente”.
Sob a coreografia do Ins-
trutor de Artes, Thiago 
Gomes, cerca de 170 estu-
dantes da Educação Infan-
til, Ensino Fundamental e 
da Escola de Atletas e For-
mação Integral (EAFI) re-
alizaram as apresentações.

ao certificado digital, que 
será exigido dos profis-
sionais para acessar o sis-
tema, sendo que para o 
cidadão comum não será 
necessário.
A informatização da secre-
taria traz mais transparên-
cia e economia, sendo que 
os profissionais não vão 
precisar se deslocar até à 
prefeitura, e todos os ser-
viços poderão ser solicita-
dos e consultados na pró-
pria empresa ou em casa, 
pela internet, com acesso 
24 horas.
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e 
cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a 
mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético 
da mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes 
e levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente 
contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tare-
fas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora 
nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos 
caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de 
experiência e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das 
forças, mas não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

Arrecadação do ‘Treinão Rosa’ será
revertida em 210 mamografias

Um ato de solidariedade 
marcou o encerramento 
do “Treinão Rosa”. Além 
da conscientização e do 
incentivo à prática espor-
tiva, o evento realizado 
no dia 28 de outubro teve 
suas inscrições revertidas 
em exames de mamogra-
fia, que irão beneficiar 210 
mulheres.
Na última terça-feira (6), 
representantes da Prefei-
tura, Fundo Social de Soli-
dariedade e GAPC fizeram 
a entrega do valor arreca-
dado no Treinão Rosa para 
a WK Diagnose, empresa 
parceira que irá fornecer 
as mamografias.  
No total, foram arrecada-
dos R$ 12.002,00, equi-
valentes a 210 exames de 
mamografia. O valor foi 
entregue em mãos à admi-
nistradora da WK Diag-
nose, Wan Tcai Wung, 
pela presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Domingues, co-
ordenador de Eventos da 
Prefeitura, Ricardo Flores, 

assessores David Nerosi e 
André Nunes, e represen-
tante do GAPC, Luísa Si-
queira.
Para Wan, é gratificante 
participar de uma iniciati-
va como esta. “Acho im-
portante a conscientização 
para que as mulheres se 
previnam contra o câncer 
de mama, principalmente 
em outubro, quando temos 
a campanha Outubro Rosa, 
por isso esse trabalho da 
Prefeitura, Fundo Social e 
GAPC é muito positivo”, 
afirmou. Destacando que 
a WK acreditou no evento 
e ofereceu o melhor valor 
no exame, dando mais de 
50% de desconto por pa-
ciente.
O Fundo Social de Solida-
riedade abraçou o evento. 
Para a presidente, Cláudia 
Domingues, essa é uma 
causa que deve ser levada 
muito a sério: a prevenção 
ao câncer de mama. “Pin-
damonhangaba tem uma 
população muito solidária 
e participativa e, para nós, 

do Fundo Social, foi uma 
honra ser parceiro neste 
evento, que vai beneficiar 
muitas mulheres de nossa 
cidade”, garantiu.
O coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo Flo-
res, ficou satisfeito com o 
resultado do Treinão Rosa 
e já está em contato com 
a Secretaria de Esportes 
para lançar para 2019 um 
calendário de ‘treinões’ 
nas datas comemorativas 
ao longo do ano.
“Este foi o primeiro 
Treinão de muitos a serem 
realizados com caráter so-
lidário.
Em breve, outras institui-
ções também serão procu-
radas para que possamos 
ajudar outras causas, tão 
importantes quanto esta, 
sempre unindo com o in-
centivo à atividade física”, 
concluiu. “Gostaria de 
agradecer, ainda, a todos 
os patrocinadores e volun-
tários deste Treinão, que 
acreditaram no projeto”, 
ressaltou. 

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 14, Termo nº 6897
Faço saber que pretendem se casar MAIKON LUIZ NOGAROTO e TERESINHA LEITE NETA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 30 de julho de 1981, de profissão serralheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na rua José Júlio 
da Cruz, nº79, Parque Novo Mundo, Cep 12120-000, Tremembé/SP, filho de LUIZ HENRIQUE NOGAROTO, de 59 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 27 de setembro de 1959 e de REGINA HELENA BARBOSA NOGAROTO, de 
57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 2 de agosto de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 
Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 19 de fevereiro de 1978, de profissão pedagoga, de estado civil solteira, residente 
e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de FLAVIO APARECIDO LEITE, de 72 anos, natural de Tremembé/
SP, nascido na data de 8 de setembro de 1946, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARILZA DO PRADO LEITE, 
de 67 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 5 de novembro de 1951, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 15, Termo nº 6899
Faço saber que pretendem se casar CLAYTON SANTOS DE MARES e FABÍULA FIGUEIREDO VARGAS CAMPOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Taubaté-SP, nascido em 16 de novembro de 1977, de profissão vendedor, de estado civil solteiro, residente e do-
miciliado no mesmo endereço da contraente, filho de EUGENIO JORGE DE MARES, falecido em Taubaté/SP na data de 24 
de outubro de 2017 e de PEDRINA SANTOS DE MARES, falecida em Taubaté/SP na data de 4 de outubro de 2005. Ela é 
natural de Tremembé-SP, nascida em 28 de outubro de 1982, de profissão cabeleireira, de estado civil divorciada, residente 
e domiciliada na Avenida Doutor Hipólito José Ribeiro, nº 123, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de 
GEORGES JOSÉ DE CAMPOS JUNIOR, de 56 anos, nascido na data de 28 de outubro de 1962, residente e domiciliado 
em São José dos Campos/SP, natural de Tremembé/SP e de CLAUDIA MARIA DE SOUZA FIGUEIREDO DE CAMPOS, 
de 56 anos, nascida na data de 15 de agosto de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Cordeiro/RJ. Se 
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para 
a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 15, Termo nº 6898
Faço saber que pretendem se casar VITOR MARTINS BATISTA e MAIARA APARECIDA DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 23 de novembro de 1994, de profissão oficial de serviços, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Ismael Paula de Abreu, nº 199, Centro, Tremembé/SP, CEP:12120-000, filho de JOSÉ RUBENS BATISTA, natural de 
Pindamonhangaba/SP e de REGINA CELIA MARTINS AVELINO, natural de Taubaté/SP, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 20 de dezembro de 1995, de profissão ajudante geral, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JAIRO MANOEL DA SILVA, natural de 
Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA DE TOLEDO SILVA, natural de Tremembé/SP, residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Secretaria de Saúde
prepara dia de combate

ao diabetes

EMS Taubaté Funvic derrota o 
Libertad pela 2ª rodada

da Libertadores de Vôlei

Reforma no térreo do 
Pronto-Socorro está em 

fase de finalização

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba pro-
move, na próxima quar-
ta-feira (14), atividades 
para comemoração ao dia 
nacional de combate ao 
diabetes. Auxiliada pela 
21ª campanha nacional 
de prevenção à doença, o 
tema deste ano será “dia-
betes e família”.
As ações do dia de com-
bate ao diabetes começa-
rão na segunda-feira (12), 
com atividades de preven-
ção na Prefeitura, das 8 
às 12 horas, para que os 
funcionários e a popula-
ção possam participar da 
campanha. Na terça-feira 
(13), a campanha estará 
no Recinto São Vito, em 
Moreira César, a partir das 
8 horas. Já na quarta-feira 
(14), das 9 às 16 horas, a 
equipe de saúde estará na 
Praça Monsenhor Marcon-
des com diversas ativida-
des para toda a população.
A campanha em Pinda-
monhangaba terá parceria 
com a Etec João Gomes 
de Araújo, Colégio Table-

Na última terça-feira, 
dia 06 de novembro, em 
San Juan, na Argentina, 
a EMS Taubaté Funvic                          
conquistou sua segunda 
vitória pela Copa Liberta-
dores de Vôlei Masculino.
Os taubateanos bate-
ram o Libertad Bur-
gy Voley, por 3 sets a 0                                            
(parciais de 25×23, 25×22 
e 27×25), em jogo válido 
pela 2ª rodada do Grupo 2 

Investimento de mais de 
um milhão de reais da 
Secretaria do Estado e 
Prefeitura visa beneficiar 
atendimento aos pacientes
A reforma do Pronto-So-
corro Municipal, que se 
iniciou ano passado, está 
perto de ser concluída.  A 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Planejamento, dá conti-
nuidade aos serviços, com 
a fase de finalização da re-
forma do térreo, que pas-
sará a atender a população 
com espaço ampliado e 
com melhor comodidade.
Aproximadamente 15 mil 
pessoas utilizam o Pron-
to-Socorro mensalmente, 
desta maneira, a reforma 
irá ampliar os serviços, 
adequar e organizar para 
um atendimento huma-
nizado, com segurança e 
respeito à população. Esta 

au, Laboratório Oswaldo 
Cruz, Clínica Synerclin e 
Colégio Futura, que co-
laborarão com atividades 
como aferição de pressão, 
glicemia capilar, cálculo 
de IMC (índice de massa 
corpórea) e orientação nu-
tricional.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde da Prefei-
tura, estas ações serão 
avaliadas e encaminhadas 
para ANAD/FENAD, a 
fim de agregar ao contex-
to nacional de avaliações, 
fazendo parte de futuras 
ações estratégicas de con-
trole e prevenção ao dia-
betes, além de possibilitar 
referências e tratamento 
adequado aos pacientes 
da Atenção Básica ou Es-
pecializado da Rede SUS 
(Sistema Único de Saúde).
Sobre o diabetes
O diabetes é uma doença 
caracterizada pela hiper-
glicemia, isto é, a elevação 
da glicose no sangue. Pode 
correr devido a defeitos na 
secreção ou na ação da 
insulina, hormônio que é 

da competição continen-
tal.
Com a vitória, a equipe 
taubateana chega aos 5 
pontos ganhos, com uma 
campanha de duas vitórias 
em dois jogos até aqui.
O time já havia vencido 
o UPCN San Juan, da Ar-
gentina, por 3 sets a 2.
O EMS Taubaté Funvic 
volta à quadra no próximo 
sábado, dia 10 de novem-

é a segunda fase da obra. 
Anteriormente a ação foi 
finalizada no andar supe-
rior. A terceira e última 
etapa da reforma será na 
parte de trás do prédio, 
com prazo para conclusão 
ainda no primeiro trimes-
tre de 2019.
A obra de reforma do Pron-
to-Socorro compreende a 
melhor alocação das sa-
las, com a construção de 
novas paredes, banheiros 
com acessibilidade, im-
plantação de elevadores, 
além da nova pintura. O 
Pronto-Socorro Municipal 
recebeu uma nova identi-
dade visual para atender 
melhor os moradores de 
Pindamonhangaba. Este 
é o resultado do convênio 
realizado entre a Secreta-
ria de Saúde do Estado e 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, sendo o investi-

produzido no pâncreas. A 
principal função da insuli-
na é promover a entrada da 
glicose nas células do or-
ganismo, a fim de que ela 
possa ser aproveitada para 
diversas atividades celula-
res. A ausência de insulina 
ou o defeito na sua ação, 
resulta em acúmulo de gli-
cose no sangue, o que se 
denomina de hiperglice-
mia.
O Diabetes Mellitus é um 
dos mais graves problemas 
de saúde pública, causado 
pela falta absoluta (Tipo1) 
ou relativa (Tipo 2) de in-
sulina no organismo. Nes-
sa situação a glicose não é 
absorvida adequadamente 
pelas células, o que provo-
ca sua elevação no sangue, 
ultrapassando as taxas nor-
mais (70 a 100 mg/dl, em 
jejum). A cada 100 pesso-
as, entre 7 e 9 são porta-
dores de Diabetes. É uma 
doença silenciosa. Cerca 
de 50% desconhecem ser 
portadores. Trata-se de 
uma doença hereditária - 
não é contagiosa.

bro, quando visita o Vôlei 
Renata Campinas (SP), 
pela 3ª rodada da Superli-
ga Cimed Masculina.
A partida acontece no 
ginásio do Taquaral, e                 
começa às 18h. Pela Copa 
Libertadores de Vôlei, os 
taubateanos voltam a jogar 
no dia 14/11, às 20h, no 
ginásio do Abaeté, quando 
recebem o Sesi-SP pela 3ª 
rodada.

mento total da obra de R$ 
1.919.027,37.
Segundo a secretária de In-
fraestrutura e Planejamen-
to da Prefeitura, Marcela 
Franco, a preocupação da 
administração municipal é 
que o andamento da obra 
não prejudique o funciona-
mento do Pronto-Socorro.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Saú-
de, a reforma trará mais 
conforto ao atendimento 
dos pacientes, pois as sa-
las estarão mais arejadas e 
com mais privacidade, e as 
alas infantil e de emergên-
cia serão totalmente sepa-
radas da observação, pro-
porcionando sobretudo, a 
humanização no serviço 
da saúde. Atualmente, a 
recepção está ao lado da 
Ortopedia, mas em breve 
deve retornar para a área 
que foi reformada. 



Febre amarela volta a
fazer mais uma vítima

Temer assina decreto que 
beneficia montadoras

A Secretaria do Estado de 
Saúde confirmou na se-
gunda-feira, dia 5, a morte 
de uma pessoa que morava 
em Cunha, por febre ama-
rela. Morador daquela ci-
dade mas a suspeita é que 
tenha contraído a doença 
em Caraguatatuba. Segun-
do informações o rapaz 
trabalhou por uma semana 
na Fazenda Serramar.
O Instituto Adolfo Lutz 
confirmou a contaminação 

O presidente Michel Te-
mer (MDB) – fotos – as-
sinou , nesta quinta-feira, 
um decreto que regula-
menta a medida provisória 
que cria o Rota 2030, novo 
programa de incentivos 
para o setor automotivo 
brasileiro. Temer assinou 
decreto minutos depois da 
aprovação no Senado.
O programa estipula re-
gras que as montadoras 
deverão seguir para me-
lhorar o consumo de com-
bustível

pela doença.
No Estado, já são 502 ca-
sos autóctones de febre 
amarela silvestre.
Do total, 14 casos                          
foram registrados no Li-
toral    Norte, com cinco 
óbitos.
Já em relação às epizoo-
tias — macacos que foram 
mortos pela doença — 
neste ano já são 257 casos, 
sendo que 33 ocorreram 
em toda o Vale.

(e??ciência energética) e 
a segurança, entre outros 
temas.
Os fabricantes também 
poderão obter descontos 
em
tributos se realizarem no 
Brasil investimentos em 
projetos de pesquisa e ino-
vação.
Os benefícios previstos na 
MP valerão pelo prazo de 
cinco anos, mas a expecta-
tiva é de que o novo regi-
me vigore
por 15 anos.

A Secretaria de Saúde aler-
ta para que os visitantes 
que pretendem ir às praias 
do Litoral Norte para os 
feriados de novembro – 
Proclamação da República 
(15) e Dia da Consciência 
Negra (20) — devem se 
vacinar ainda nesta sema-
na. A pasta ressalta que o 
imunizante deve ser toma-
do dez dias de antecedên-
cia para garantir proteção 
efetiva.

A principal medida do 
novo regime é a concessão 
de até R$ 1,5 bilhão por 
ano de crédito tributário à 
indústria, caso
as montadoras participan-
tes do Rota 2030 invistam, 
pelo menos, R$ 5 bilhões 
ao ano em pesquisa e
desenvolvimento.
Pelos cálculos do governo, 
a renúncia total de receita 
deverá ser da ordem de R$ 
2,113 bilhões para 2019 e 
de R$
1,646 bilhão para 2020.

página 4 A GAzetA dos Municípios 13 de novembro de 2018

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão nº 047/2018. Objeto: Contratação de Em-
presa Especializada para Prestação de Serviços de Telecomunicações nas 
Modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), Linhas Avulsas, 
DDR, Link Internet – Banda Larga, IP Internet Dedicado e Telefonia Móvel, 
conforme especificações constantes no Memorial Descritivo e Demais Ane-
xos do Edital, tendo em vista necessidade de estudo de cláusulas do Edital. 
Potim, 09 de novembro de 2018 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/SP torna 
público que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 041/2018, reali-
zada no dia 30/10/2018, às 09h00min, que objetiva a Aquisição de Van com 
Acessibilidade para o Setor de Saúde, foi declarada FRACASSADA. As 
razões que motivaram a decisão encontram-se a disposição dos interessa-
dos no Setor de Licitação da Prefeitura. Potim, 12 de novembro de 2018.

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/SP torna 
público que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 046/2018, rea-
lizada no dia 09/11/2018, às 14h00min, que objetiva a Aquisição de Ambu-
lância UTI Tipo D, foi declarada FRACASSADA. As razões que motivaram 
a decisão encontram-se a disposição dos interessados no Setor de Licita-
ção da Prefeitura. Potim, 12 de novembro de 2018.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº050/2018 – No dia 12 de 
novembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº050/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição 
de Equipamento Hospitalar, às empresas: CMOS DRAKE DO NORDESTE 
S/A, com valor total de R$21.520,00; FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME, 
com valor total de R$13.757,14; HOFFMANN & GOMES LTDA EPP, com 
valor total de R$4.666,30; LUIZ ANDRÉ LEITE NETO SUPRIMENTOS ME, 
com valor total de R$13.170,00; M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP, com valor total de R$2.088,00; SILVIO VIGIDO ME, com valor 
total de R$24.495,00. Ficam as empresas convocadas a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº049/2018 – No dia 12 de 
novembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº049/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição 
de Mobiliário para Saúde, às empresas: A. P. DE OLIVEIRA COMERCIO 
DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, com valor total de R$9.078,00; A. C. 
DOS SANTOS MÓVEIS ME, com valor total de R$7.098,00; CANAÃ DIS-
TRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP, com valor total de R$6.383,00; 
MARFMÓVEIS EIRELI EPP, com valor total de R$7.283,00; TOTAL MÓ-
VEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, com valor total de R$11.790,00. Ficam 
as empresas convocadas a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº051/2018 – No dia 12 de 
novembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº051/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição 
de Equipamento Odontológico, às empresas: LUIZ ANDRÉ LEITE NETO 
SUPRIMENTOS ME, com valor total de R$8.415,00; SILVIO VIGIDO ME, 
com valor total de R$15.545,00. Ficam as empresas convocadas a assinar 
o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº044/2018 – No dia 12 de 
novembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº044/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Material de 
Alvenaria, à empresa ALKA VALLE FERRAGENS EIRELI, com valor total 
de R$ 428.286,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº045/2018 – No dia 12 de 
novembro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº045/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Dicionários para Educação, à 
empresa NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME, com valor total de 
R$ 15.646,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.


