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A GAzetA dos Municípios

Bacia de contenção
evita enchentes no

Três Marias em Taubaté

Adquira os convites do concurso 
“Miss e Mister Melhor Idade 2019” 
a partir de segunda-feira (16/09)

Taubaté abre concursos 
na área da Saúde

Região Norte de Caraguatatuba 
recebe serviço de prevenção 

contra alagamentos

A Prefeitura de Taubaté 
entrega na próxima quar-
ta-feira, dia 18 de setem-
bro, a bacia de contenção 
de enchentes do Parque 
Três Marias. Esta é a pri-
meira grande obra do pro-
grama Acelera Taubaté a 
ser oficialmente inaugu-
rada.
Foram construídos, sob 
a rede de alta tensão da 
Companhia de Transmis-
são de Energia Elétrica 
Paulista (CTEEP),  dois 
reservatórios que vão atu-
ar de forma interligada e 
permitir o escoamento das 
águas de chuva de forma 
escalonada para evitar a 
ocorrência de alagamen-
tos. Mais de 246 imóveis 
da região serão beneficia-
dos com este equipamen-
to.
A construção da bacia de 
contenção teve início em 
4 de janeiro e custo de R$ 

Caraguatatuba promove 
em sua sexta edição, um 
concurso de beleza e sim-
patia que escolhe entre 35 
candidatos, o “Miss e Mis-
ter Melhor Idade 2019”. 
Quem quiser prestigiar 
este show, poderá adqui-
rir os convites, a partir 
da próxima segunda-feira 
(16/09).
Para garantir o ingresso, 
os interessados deverão 
procurar a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso 

A Prefeitura de Taubaté 
abre inscrições para con-
cursos públicos destina-
dos ao provimento de 29 
vagas para cargos na Se-
cretaria de Saúde.
Os salários variam de R$ 
1.978,67 a R$ 3.553,80, 
com acréscimo de 40% 
de Adicional de Nível 
Universitário (ANU). A 
taxa de inscrição custa R$ 

Mais um trabalho destina-
do à prevenção de enchen-
tes está sendo realizado 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, dessa vez com 
o desassoreamento de um 
dos principais canais de 
drenagem na Região Nor-
te da cidade.

4 milhões. Essa foi uma 
obra de magnitude, que 
envolveu números gran-
diosos para a sua execu-
ção.
Foi necessária a escava-
ção de 91.000 m³ de ter-
ra, o equivalente a 15.000 
caminhões carregados. Já 
a quantidade de concreto 
utilizada na obra (1.955 
m³) daria para construir a 
estrutura de um prédio de 
10 andares.
Os reservatórios possuem 
10,9 mil m² de área e ca-
pacidade de armazena-
mento de 29,8 mil m³, o 
que equivale ao volume de 
12 piscinas olímpicas. 
A quantidade de água ar-
mazenada com a capaci-
dade máxima daria para 
abastecer 3.750 cami-
nhões pipa.
O programa Acelera 
Taubaté completou 20 
meses de atividades com 

(Sepedi), das 9h às 16h30 
e trocar por um pacote de 
fralda geriátrica. Convites 
limitados!
O concurso será realiza-
do no dia 4 de outubro, a 
partir das 19h, no salão do 
Centro Integrado de Aten-
ção à Pessoa com Defici-
ência e ao Idoso (Ciapi), 
no bairro Jardim Jaqueira.
As fraldas arrecadadas se-
rão destinadas às institui-
ções sociais parceiras do 
município que atuam di-
retamente no atendimento 

15,65.
Entre os cargos ofereci-
dos, por exemplo, estão 
os de acupunturista, nu-
tricionista, dentistas es-
pecialistas e médicos es-
pecialistas. As inscrições 
serão realizadas por meio 
da internet até o dia 27 de 
outubro. As provas estão 
previstas para ocorrer no 
dia 24 de novembro.

O trabalho irá beneficiar 
os bairros Jetuba inclusive 
o Residencial e Portal Fa-
zendinha, drenando a água 
das chuvas. Com o traba-
lho, a vazão deve aumen-
tar em 300% no canal de 
drenagem, melhorando o 
fluxo de água.

desembolso de R$ 92,2 
milhões e 42,06% de exe-
cução.
Em dezembro de 2017 as 
ordens de serviço para as 
primeiras empresas ven-
cedoras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Serviço:
Inauguração da Bacia de 
Contenção de Enchentes 
do Três Marias
Dia – 18 de setembro
Horário – 11h
Local – rua Brasilina Mo-
reira dos Santos, s/nº, Par-
que Três Marias

de idosos e pessoas com 
deficiência.
A programação do concur-
so integra apresentações 
musicais com o show do 
Trio Los Angeles & Ban-
da Tempero Latino para 
animar a noite. 
O evento é uma iniciati-
va da Prefeitura de    Ca-
raguatatuba por meio da 
Sepedi.
A Sepedi está localizada 
na Rua Jorge Burihan, 10 
– Jardim Jaqueira, telefo-
ne: 3886-3050.

Os editais estão dispo-
níveis no site www.ins-
titutoexcelenciapr.com.
br e também no portal da 
prefeitura pelo link http://
www.taubate.sp.gov.br/
concursos/. Informações 
também podem ser obti-
das pelo e-mail contato@
institutoexcelenciapr.com.
br ou pelo telefone (044) 
3026-1016.

Há mais de 20 dias o ser-
viço vem sendo feito pela 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep) com uma 
escavadeira hidráulica. 
Segundo a previsão, até o 
final de semana a vala es-
tará completamente desas-
soreada e limpa.
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Miscelânea
Curiosidades

Especialidades médicas

Angiologista: trata do aparelho circulatório
Cardiologista: trata do coração
Dermatologista: trata da pele
Endocrinologista: trata das glândulas
Gastroenterologista: trata do aparelho digestivo
Geriatra: trata das pessoas idosas
Ginecologista: trata das mulheres
Hematologista: trata do sangue
Nefrologista: trata dos rins
Neurologista: trata do sistema nervoso
Obstetra: trata da gravidez e do parto
Oftalmologista: trata dos olhos
Ortopedista: trata dos ossos e dos músculos
Otorrinolaringologista: trata do nariz, dos ouvidos e da garganta
Pediatra: trata das crianças
Pneumologista: trata dos pulmões
Reumatologista: trata do aparelho locomotor
Urologista: trata dos rins e das vias urinárias
***  
Gripes e resfriados são doenças respiratórias, causadas por vírus que po-
dem ser contraídas pelo ar ou pelo contado direto entre as pessoas. Até 
hoje, nenhum estudo comprovou que seres humanos submetidos às baixas 
temperaturas correm mais riscos de contrair essas doenças. Esse mito pode 
ser explicado porque, em dias mais frios, as pessoas passam mais tempo 
aglomeradas em ambientes fechados, o que facilita a contaminação. Além 
disso, alguns tipos de vírus da gripe, se multiplicam mais no inverno.    

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um 
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador 
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais cons-
truíram o Titanic. 

Pensamentos, provérbios e citações

Um coração sem mácula dificilmente de assusta.
Se não fosse pelo ultimo minuto, muita coisa ficaria sem fazer.
Onde existe vontade, existem meios.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
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).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

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

Livro D-25, FLS. nº 98, Termo nº 7065
Faço saber que pretendem se casar REGINALDO DE PAULA e CHRISTIELY JULIE DE CAMPOS ANDRADE, apren-
sentando 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 05 de abril de 1990, de profissão motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Padre Carlos Henrique Fusão, nº 22, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CARLOS ALBERTO DE 
PAULA, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1960 e de IRANI ROSA PEREIRA PINTO 
DE PAULA, de 56 anos, natural de Barra Mansa/RJ, nascida na data de 17 de dezembro de 1962, ambos residentes e domi-
ciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 21 de maio de 1991, de profissão escriturária, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Ivo Thomaz Fernandes, nº 168, Monção, Taubaté/SP, CEP 12052-660, filha de 
EDEVALDO ANDRADE, de 53 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 28 de agosto de 1966 e de CLEUNICE 
MARIA DE CAMPOS ANDRADE, de 53 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 10 de agosto de 
1966, ambos residentes e domiciliados 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. 

Livro D-25, FLS. nº 99, Termo nº 7067
Faço saber que pretendem se casar IGOR HENRIQUE SILVA MENDES DA COSTA e ÉLLEN MARIA MORGADO SA-
TYRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de São José dos Campos-SP, nascido em 14 de julho de 1998, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Ismael Paula de Abreu, nº 203, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CLAUDECI 
EMILIANO DA COSTA, de 41 anos, natural de Jaboatão dos Guararapes/PE, nascido na data de 03 de agosto de 1978 e de 
ELISANGELA DOS SANTOS SILVA MENDES, de 38 anos, natural de Jacareí/SP, nascida na data de 18 de novembro de 
1980, residentes e domiciliados em Jacareí/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 20 de novembro de 2001, de pro-
fissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do habilitante, filha de WELLINGTON 
JOSÉ SATYRO, de 38 anos, natural de Jaboatão dos Guararapes/PE, nascido na data de 25 de abril de 1981 e de MARIA 
VERA LUCIA MORGADO, de 35 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 18 de outubro de 1983, ambos residen-
tes 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. 

Livro D-25, FLS. nº 99, Termo nº 7066
Faço saber que pretendem se casar ELVIS EDUARDO DE SOUZA e ANA MARIA SODRÉ DOS SANTOS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José 
dos Campos-SP, nascido em 16 de março de 1970, de profissão gerente administrativo, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Queluz, nº 250, Parque Nossa Senhora da Gloria, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ DE 
SOUZA, 73 anos, natural de Brazópolis/MG, nascido na data de 19 de março de 1946 e de HILDA ALVES DE SOUZA, de 
71 anos, natural de São Bento do Sapucai/SP, nascida na data de 21 de março de 1948, ambos residentes e domiciliados em 
São José dos Campos/SP. Ela é natural de Bom Jesus da Lapa-BA, nascida em 28 de abril de 1990, de profissão operadora 
de caixa, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO CARLOS 
CARDOSO DOS SANTOS, de 66 anos, natural de Paratinga/BA, nascido na data de 16 de janeiro de 1953, residente e domi-
ciliado em Paratinga/BA e de MARIA SODRE DOS SANTOS, de 65 anos, natural de Paratinga/BA, nascida na data de 10 de 
novembro de 1953, residente e domiciliada 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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Taubaté promove ações 
educativas na Semana
Nacional do Trânsito

Secretaria de Turismo está com 
inscrições para 3º Caraguá 

Beer Festival até dia 20

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, pre-
parou ações educativas 
para a Semana Nacional 
de Trânsito 2019. As ati-
vidades começam na pró-
xima quarta-feira, dia 18 
de setembro, e seguem 
até o dia 25 de setembro. 
Em 22 de setembro é co-
memorado o Dia Mundial 
sem Carro e em 25 de se-
tembro o Dia Nacional do 
Trânsito.
No dia 18, das 9h às 12h 
e das 14h às 16h30, acon-
tece na praça Dom Epa-
minondas uma ação de 
conscientização e orien-
tação em parceria com o 
Detran, com exposição de  
carro batido, estande com 
distribuição de materiais e 
demonstração de etilôme-
tros. 
A mesma ação será reali-
zada no dia 21, das 10h às 
16h, no Via Vale Garden 
Shopping.
No dia 19, uma equipe da 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana estará com um 
estande de distribuição de 
materiais na Feira de Lite-
ratura Infantil de Tauba-
té (FLIT), na avenida do 

As inscrições para empre-
sários que queiram parti-
cipar do 3º Caraguá Beer 
Festival podem ser reali-
zadas até o próximo dia 
20 de setembro, das 8h30 
às 17h, na sede da Secre-
taria Municipal de Turis-
mo (Setur), ou pelo e-mail 
inscricao.eventos@cara-
guatatuba.sp.gov.br.
O evento será de 17 a 20 
de outubro de 2019, na 
Praça da Cultura, e deve 
reunir um público de cerca 
de 15 mil pessoas. Podem 
participar comerciantes 
dos setores de Cervejas 
Artesanais e Alimentícios 
com trucks, food bikes, 
karts e estandes.
O edital completo por ser 
acessado a partir da pá-
gina 12 do edital 139,no 
link http://www.caragua-
tatuba.sp.gov.br/pmc/wp-
-content/uploads/2019/09/
Edital_139.pdf
De acordo com a Setur, 
serão disponibilizados 
20 estandes, sendo qua-
tro para comercialização 
de alimentos salgados de 
preparo rápido (petiscos e 
comida de boteco), bebi-
das alcoólicas (artesanais) 
e bebidas não alcoólicas, 
seis para a comercializa-
ção de hambúrgueres arte-

Povo, das 16h às 18h. No 
mesmo dia, das 9h às 12h, 
uma parceria leva o mini-
circuito e o robô para o 5º 
Batalhão da Polícia Mili-
tar, com escolas convida-
das pelo órgão.
O minicircuito também 
estará na EMEI Ten. Cel. 
PM.Péricles (Vila São 
Geraldo) no dia 20 de se-
tembro, no dia 23 no co-
légio Taubateano e no dia 
24 na EMIEF Sgto. Ever-
ton Vendramel de Castro 
Chagas (Sítio II) , também 
com a presença do robô.
Dia 22, domingo, das 
12h às 16h30, no Taubaté 
Shopping, haverá exposi-
ção de desenhos, textos e 
materiais sobre o trânsito, 
elaborados por alunos da 
escola Jardim das Nações. 
Uma equipe da Secretaria 
de Mobilidade Urbana vai 
orientar e distribuir pan-
fletos, adesivos e brindes.
Ainda como parte das 
ações, de 17 a 26 de se-
tembro, das 8h às 16h, no 
espaço Georgina Albu-
querque, na Câmara Mu-
nicipal, acontece a exposi-
ção “Trânsito e Arte”. Os 
trabalhos foram desenvol-
vidos por alunos do perí-

sanais denominado “Vila 
do Hambúrguer” exclu-
sivamente para as ham-
burguerias e lanchonetes 
participantes do Caraguá a 
Gosto 2019, bebidas alco-
ólicas artesanais e bebidas 
não alcoólicas.
Outros dois são para ven-
da de doces diversos e be-
bidas não alcoólicas, além 
de quatro espaços para 
Food Bikes ou Food Karts 
alimentos diversos exceto 
quaisquer bebidas alco-
ólicas. 14 estandes serão 
destinados exclusivamen-
te a produtores de Cerveja 
Artesanal.
O secretário de Comuni-
cação, Rodrigo Tavano, 
destaca que, a pedido do 
prefeito Aguilar Junior, 
este ano haverá uma tenda 
para abrigar produtores de 
cervejas artesanais, exclu-
sivamente de Caraguata-
tuba. “É um presente do 
prefeito para incentivar 
esses produtores”.
Os proprietários interessa-
dos devem apresentar no 
ato da inscrição: CNPJ; 
Apresentação da marca e 
registro no MAPA (ape-
nas para os produtores de 
Cerveja Artesanal); Do-
cumento veicular em dia 
com especificação da ca-

odo integral da EMIEF 
Padre Silvino Vicente 
Kunz(Areão); alunos do 
Atendimento Educacional 
Especializado da escola 
Sítio II e alunos da EME-
EIF Madre Cecília.
O programa permanente 
de Educação para o Trân-
sito tem diversas frentes 
de atuação durante o ano, 
com palestras educativas 
e minicircuito nas escolas 
municipais de ensino inte-
gral e escolas particulares; 
palestras; interação com 
o Robotran (personagem/
robô caracterizado como 
agente de trânsito); parti-
cipação em empresas e es-
tabelecimentos comerciais 
com palestras e nas Sema-
nas Internas de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho 
(SIPATs); parceria com o 
Observatório da Violência 
da Faculdade de Ciências 
Jurídicas da Universidade 
de Taubaté (Unitau) atra-
vés de blitz educativas; 
além de blitz e orientações 
em vias públicas, sho-
ppings, supermercados e 
outros espaços públicos. 
Somente este ano já foram 
atendidas mais de 12 mil 
pessoas nessas atividades.

tegoria comércio; Anota-
ção de Responsabilidade 
Técnica (ART) aprovada 
pelo Corpo de Bombeiros; 
alvarás de funcionamento 
e da Vigilância Sanitária; 
certificado de curso de 
manipulação de alimen-
tos; exames de saúde ou 
atestados dos manipula-
dores de alimentos; e do-
cumentos pessoais do(s) 
dono(s).
Os interessados em parti-
cipar na modalidade food 
trucks e trucks devem re-
colher a taxa de R$ 500 
(depósito no Banco do 
Brasil, Agência 1741-8/ 
conta 130.137-3/ Fundo 
Municipal de Turismo – 
FUNDITUR). Para estan-
des e karts a taxa é de R$ 
400 e as Food Bikes pa-
gam R$ 250.
Os valores são válidos 
para trabalhar nos quatro 
dias de festival que nos 
dias 17 e 18 de outubro 
acontece das 17h à 0h e 
nos dias 19 e 20, das 11h 
à 0h.
A Secretaria de Turismo 
fica na Avenida Dr. Arthur 
Costa Filho, 25 – Centro. 
O atendimento ao público 
é das 8h30 às 17h. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3897-7910.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM – 072/2019 – MARCELA GONZALES BARBOSA 06578037900 – OBJE-
TO: PROJETO SOCIAL VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA 
TRABALHAR COM GRUPO DE ORIENTAÇÃO E APOIO AOS PAIS – VIGÊNCIA: 
14/08/2019 Á 31/12/2019 – VALOR: R$ 6.750,00 – MODALIDADE: CHAMADA PU-
BLICA Nº 010/2019; 073/2019 – SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEBRAE – OBJETO: IMPLEMEN-
TAR O PROGRAMA “SETOR SEGMENTO 2019 SEBRAE-SP ARTESANATO” – 
VIGÊNCIA: 15/08/2019 Á 14/12/2019 – VALOR: R$ 6.800,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA PEDIDO Nº 291/2019; 074/2019 – SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES 
EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO FREI GAL-
VÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS – VIGÊNCIA: 27/08/2019 À 26/08/2020 – VALOR: R$ 108.066,19 – MO-
DALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019; 075/2019 – TIGS SERVIÇOS 
LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PRO-
JETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA EDUCAÇÃO, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 29/08/2019 
À 28/08/2020 – VALOR: R$ 94.090,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 040/2019; 0762019 – MAX JOSEPH GOMES DA COSTA 38723324813 – OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VI-
GÊNCIA: 29/08/2019 À 28/08/2020 – VALOR: R$ 139.700,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE POTIM - 057/2019 – DETENTORA: ESKELSEN ARTE-
FATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS-
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BLOQUETE DE CONCRETO E 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - VIGÊNCIA: 19/07/2019 A 18/07/2020 - VALOR: 
R$ 431.600,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019; 058/2019 
– DETENTORA: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME - OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - VIGÊNCIA: 19/07/2019 
A 18/07/2020 - VALOR: R$ 70.120,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 033/2019; 059/2019 – DETENTORA: JCB MATERIAIS LTDA ME - OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - VIGÊNCIA: 19/07/2019 
A 18/07/2020 - VALOR: R$ 9.131,40 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 033/2019; 060/2019 – DETENTORA: NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO 
E SERVIÇO LTDA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - 
EPI - VIGÊNCIA: 19/07/2019 A 18/07/2020 - VALOR: R$ 34.605,00 - MODALI-
DADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019; 061/2019 – DETENTORA: TREND 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMEN-
TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - VIGÊNCIA: 19/07/2019 A 18/07/2020 
- VALOR: R$ 8.200,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019; 
062/2019 – DETENTORA: UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PAR-
CELADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - VIGÊNCIA: 
19/07/2019 A 18/07/2020 - VALOR: R$ 20.649,05 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 033/2019; 063/2019 – DETENTORA: D. R. MARTINEZ ME - 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE EQUIPAMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VIGÊNCIA: 29/07/2019 A 
28/07/2020 - VALOR: R$ 292.461,30 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 035/2019; 064/2019 – DETENTORA: GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS 
EM GERAL LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
- VIGÊNCIA: 29/07/2019 A 28/07/2020 - VALOR: R$ 90.625,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019; 065/2019 – DETENTORA: MARKA SER-
VIÇOS E COMERCIO LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS - VIGÊNCIA: 29/07/2019 A 28/07/2020 - VALOR: R$ 152.304,00 - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019; 066/2019 – DETENTORA: 
N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DE 
ORDEM JUDICIAL - VIGÊNCIA: 29/07/2019 A 28/07/2020 - VALOR: R$ 39.449,70 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019; 067/2019 – DETENTO-
RA: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS E MEDICA-
MENTOS DE ORDEM JUDICIAL - VIGÊNCIA: 29/07/2019 A 28/07/2020 - VALOR: 
R$ 25.401,40 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019; 068/2019 
– DETENTORA: ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE INSUMOS E MEDICA-
MENTOS DE ORDEM JUDICIAL - VIGÊNCIA: 29/07/2019 A 28/07/2020 - VALOR: 
R$ 112.794,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019.
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Ação da Secretaria de 
Saúde leva serviço médico 

ao Bairro do Guadalupe

Fundo Social de Solidariedade 
oferece curso gratuito de

assentador de pisos e azulejos

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, inciou nesta quin-
ta-feira (12) atendimento 
no Bairro Guadalupe be-
neficiando cerca de 50 fa-
mílias da região, que pas-
sarão a contar, a cada 15 
dias, com serviços de uma 
equipe de saúde que inclui 
um médico clínico geral, 
uma enfermeira e quatro 
auxiliares de enfermagem.
O objetivo da ação é faci-
litar o acesso das famílias 
do bairro aos serviços bá-
sicos de saúde, evitando o 
deslocamento até a UBS 
(Unidade Básica de Saú-
de) na região central de 
Caçapava.
O atendimento ocorre das 
8h às 12h e das 13h às 17h 
em espaço comunitário da 
Igreja Nossa Senhora de 
Guadalupe, na Rua 2, S/N.
A cada quinze dias se-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava esta-
rá com inscrições abertas 
no próximo dia 17, terça-
-feira, para o curso gratui-
to de assentador de pisos e 
azulejos, com 30h de du-
ração. 
As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente, das 
9h às 11h30 ou das 14h às 
15h30, na sede do Fundo 
Social.

rão ofertados serviços de 
saúde como realização 
de exames papanicolau, 
atualização de carteira de 
vacinação e consulta com 
médico clínico geral.
No primeiro dia de funcio-
namento, foram realizados 
16 exames papanicolau, 
12 consultas médicas e, 
até o início da tarde de 
quinta-feira, um total de 
14 atendimentos de va-
cinação. São oferecidas 
vacinas contra hepatites 
A e B, tétano, meningite, 
HPV, varicela, paralisia 
infantil e tríplice viral, que 
protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola.
O serviço médico no local 
agradou aos moradores. 
“Vai facilitar a vida de 
muita gente aqui, porque 
é muito difícil conciliar o 
horário de ônibus com os 
das consultas na cidade. 

O curso é realizado por 
meio de uma parceria com 
a Escola da Construção 
Civil do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo. O objetivo é 
promover qualificação rá-
pida dos participantes para 
que tenham mais e melho-
res chances no mercado de 
trabalho.
O curso será ministrado 
no período noturno, em 

Então está sendo ótimo ter 
esse serviço aqui”, disse 
a estudante Janaína Nas-
cimento dos Santos, que 
levou o filho Kennay, de 
3 anos, para uma consulta 
médica. Outra que apro-
vou o atendimento foi a 
dona de casa Gabriela dos 
Santos Augusto, que levou 
o filho Arthur, de 1 ano e 2 
meses, para uma consulta 
de rotina. “Com criança 
é muito difícil ir até a ci-
dade para passar no médi-
co. Aqui facilita a vida da 
gente”, disse ela.
Para serem atendidos no 
local, os moradores en-
tram em contato com uma 
representante do bairro, 
Rosemeire Aparecida dos 
Santos Isaias, voluntária 
que recolhe os nomes dos 
pacientes e encaminha à 
UBS para marcação das 
consultas.

dias a serem definidos. Os 
pré-requisitos para a ins-
crição é ter idade igual ou 
superior a 18 anos, estar 
desempregado e com bai-
xa renda. Para fazer as ins-
crições é preciso apresen-
tar RG, CPF, comprovante 
de endereço e carteira de 
trabalho. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
3655-6193.


