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A GAzetA dos Municípios

Diretor afirma que déficit de 
moradia em Taubaté é baixo

Shopping Pátio Pinda
e Nefrovale promovem

Dia Mundial do Rim

Anac suspende voos
com Boeing 737-8 Max

Cientistas russos criam
‘máquina do tempo’ e conseguem 
realizar ‘viagem’ para o passado

A Câmara de Taubaté re-
alizou audiência pública 
para debater o tema habi-
tação e moradia popular. 
Nela, o diretor de Habi-
tação, Gerson Muhlbauer, 
afirmou que o déficit habi-
tacional da cidade é baixo 
e que a lista de espera não 
chega a 100 pessoas.
“Podemos afirmar que o 
déficit habitacional é mui-
to baixo, porém, déficit 
habitacional é diferente de 
necessidade habitacional. 
Temos várias pessoas que 
conseguiam pagar alu-
guel, mas hoje não conse-
guem, algumas eram sol-
teiras e hoje têm famílias 
e necessitam de moradia. 
A lista de espera não che-
ga a 100 pessoas, e dessas, 
estão aprovadas 75 pesso-
as para os empreendimen-

Profissionais da saúde re-
alizarão atendimentos gra-
tuitos e darão orientações 
para a população
O mês de março é dedica-
do à conscientização das 
doenças renais em diver-
sas regiões do País e em 
Pindamonhangaba não 
poderia ser diferente. O 
Shopping Pátio Pinda, em 
parceria com a Nefrovale 
– Clínica de Nefrologia, 

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) de-
terminou a suspensão dos 
voos com aviões Boeing 
737-8 Max, no Brasil. A 
diretriz deve ser cumprida 
imediatamente, inclusi-
ve pelas empresas que já 
tinham anunciado a sus-
pensão de suas operações, 
como a Gol Linhas Aére-
as.
A medida foi anunciada no 
dia 13, 3 dias após a queda 
de um avião da companhia 
aérea Ethiopian Airlines, 
perto da cidade de Bishof-

Os físicos russos alcança-
ram efetivamente o mes-
mo princípio de viagem 
no tempo
Parece coisa de ficção 
científica, mas não é!
Cientistas russos do Labo-
ratório de Física do Insti-
tuto de Física e Tecnolo-
gia de Moscou revelaram 
nesta semana que criaram 
uma espécie de ‘máquina 
do tempo’ e que já obtive-
ram sucesso ao realizar a 
‘viagem’ de uma partícula 
minúscula em uma fração 
de segundo para o passa-
do.
Os primeiros testes bem 
sucedidos foram realiza-
dos com objetos menores 
que o átomo na direção 
oposta da “flecha do tem-
po”, desafiando assim a 
segunda lei da termodi-
nâmica. Os experimentos 
envolveram elétrons — 
partículas negativamente 
carregadas que compõem 
um átomo — encontra-
dos no reino da mecânica 
quântica, o estudo de par-
tículas subatômicas.
Os físicos responsáveis 
fizeram uma analogia en-
volvendo uma pausa para 

tos”, disse Gerson.
A audiência foi solicita-
da pela vereadora Loreny 
(PPS), que anunciou a 
apresentação de um proje-
to de lei em parceria com 
Douglas Carbonne (PC-
doB) para exigir a divul-
gação da lista de espera de 
moradias habitacionais.
Segundo o diretor, o dé-
ficit é representado pelo 
número de pessoas que re-
sidem em moradias indig-
nas ou em áreas de risco, 
como encostas ou próxi-
mo a rios, e em Taubaté 
esse número “não chega 
a dez”. Apesar disso, Ger-
son acrescentou que existe 
estudo para a construção 
de 640 casas em parcerias 
com os Governos do Esta-
do e Federal, porém, não 
existe previsão para que 

realizará neste sábado, dia 
16 um mutirão em prol do 
Dia Mundial do Rim.
A ação acontecerá no cen-
tro de compras, das 11h às 
16h. 
Na ocasião, serão reali-
zados diversos atendi-
mentos para o público, 
como: aferição de peso, 
altura e pressão arterial, 
cálculo do IMC, teste de 
glicemia, distribuição 

tu, a 62 km de Adis Abeba, 
no Quênia. As 157 pesso-
as que estavam a bordo do 
modelo 737-8 Max mor-
reram no acidente, cujas 
causas ainda estão sendo 
investigadas. Vários paí-
ses suspenderam a utiliza-
ção do modelo.
Em nota divulgada na noi-
te de quarta-feira, dia 13, a 
Anac informou que, antes 
de determinar a suspensão 
das operações, contatou a 
agência reguladora do se-
tor aéreo dos Estados Uni-
dos, a Federal Aviation 

um jogo de sinuca, no qual 
as bolas são substitutas 
dos elétrons. Depois do 
intervalo, as “bolas” estão 
espalhadas no que deveria 
ser uma maneira aleatória, 
de acordo com as leis da 
física. Mas os pesquisado-
res conseguiram fazê-los 
retomar à sua ordem ori-
ginal de ‘quebra’ do triân-
gulo – aparecendo como 
se estivessem voltando no 
tempo, usando apenas um 
computador quântico es-
pecial.
Já a tal ‘máquina do tem-
po’ descrita pela Scientific 
Reports foi construída a 
partir de um computador 
quântico básico, compos-
to de “qubits” — que são 
unidades de informação 
descritas por um ‘1’, um 
‘0’ ou uma ‘superposi-
ção’ mista de ambos, que 
podem ser armazenados 
em um elétron. No expe-
rimento, um ‘programa de 
evolução’ foi lançado, o 
que fez com que os qubits 
se tornassem um padrão 
de mudança crescente de 
‘0’s e ‘1’s. Durante esse 
processo, a ordem foi per-
dida – assim como ocorre 

isso aconteça.
Morador do Parque Ae-
roporto, Felipe do Prado 
– munícipe que levou a 
vereadora Loreny a suge-
rir o debate do assunto em 
plenário – pediu informa-
ções sobre famílias que 
estão de forma irregular 
nos conjuntos habitacio-
nais, e o diretor afirmou 
que os funcionários da Se-
cretaria visitam todos os 
imóveis, porém, questões 
ligadas ao financiamento 
cabem ao Banco do Brasil 
resolver.
Outros munícipes usaram 
a tribuna para cobrar ex-
plicações sobre situações 
individuais, muitas liga-
das à administração dos 
condomínios, problemas 
com vizinhança e relacio-
nados ao síndico.

de material educativo                                             
e também orientações so-
bre o tema.
As ações serão realizadas 
por uma equipe multidis-
ciplinar de médicos, en-
fermeiros, nutricionistas, 
psicólogos e assistentes 
sociais.
A iniciativa é gratuita, 
aberta ao público e acon-
tece no shopping próximo 
à loja Americanas.

Administration (FAA); 
a Boeing e a companhia 
Gol, única a utilizar o 737-
8 Max no Brasil.
Em janeiro de 2018, espe-
cialistas da Anac avalia-
ram o modelo da Boeing 
antes da Gol colocá-lo em 
operação. 
Após identificar diferen-
ças operacionais em rela-
ção aos modelos anterio-
res, a agência exigiu que 
os funcionários da com-
panhia recebessem treina-
mento para operar as no-
vas aeronaves.

quando as bolas de sinuca 
são golpeadas e espalha-
das com uma tacada.
Outro programa modifi-
cou o estado do computa-
dor quântico de tal forma 
que evoluiu “para trás”, 
do caos para a ordem. Na 
sequência, o estado dos 
qubits foi rebobinado de 
volta ao seu ponto inicial 
original.
Os cientistas descobri-
ram que, trabalhando com 
apenas dois qubits, a “in-
versão de tempo” foi al-
cançada com uma taxa de 
sucesso de 85%. Quando 
três qubits foram envolvi-
dos, ocorreram mais erros, 
resultando em uma taxa de 
sucesso de 50%.
“Criamos artificialmente 
um estado que evolui em 
direção oposta à da flecha 
termodinâmica do tempo. 
Nosso algoritmo pode ser 
atualizado e usado para 
testar programas escritos 
para computadores quân-
ticos e eliminar ruídos e 
erros”, celebrou o pesqui-
sador Dr. Gordey Lesovik, 
que dirige o laboratório 
de Física da Informação 
Quântica.
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Miscelânea
Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entre-
tanto nos meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. 
Poucos sabem que uma das paisagens mais bela apresentam-se justamen-
te no inverno baiano. A Chapada Diamantina compreende as cidades de 
Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, Vale do Capão, Muergê, Palmei-
ras. Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas naturais incomparáveis 
como a Cachoeira do Mosquito e Gruta da Paixão, perfeitamente combi-
nadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma 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 lin-
da lagoa. O Poço Azul é uma caverna de 16 metros de profundidade com 
água cristalina para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de 
Porto Seguro vive o turismo baiano, h[a muito mais para ser explorado, 
por um preço geralmente baixo, em meio de vitórias régias, samambaias 
da água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela 
noite, A mulher só de “butuca”, ouve ele repetir várias vezes o nome da 
outra. Na manhã seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai 
bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma água que estou botando a maior 
fé na corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara 
mais fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar 
com você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Sorria agora (pois na velhice não terás dentes).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Não ligue pra vida (pois ela não tem telefone).
Se você se achar horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Não pare pra pensar (pense andando).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (fala-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte ou não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a cer-
teza de que ela não vá se levantar).
E se o sonho acabou (não desanime, na padaria da esquina tem muito mais 
sonhos).

Mensagens

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um 
colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por 
ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo pra você e para as 
coisas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, 
alterar a rotina lhe trará novas energias. Tenha clara visão entre o trabalho 
e o tempo livre e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. 
Mantenha contato com as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando 
recebeu uma ligação inesperada de alguém. Envie um email para alguém 
ou ligue para parentes e amigos para simplesmente dizer “oi”. Seja cria-
tivo, encontre uma atividade na qual você possa extravasar sua criativi-
dade. Não importa se você está ocupado ou anda com preguiça no fim de 
semana, se reserve um tempo para atividades criativas e você será feliz e 
mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem 
você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou ten-
tar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará 
o mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você 
mesmo, por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre a sua 
felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos 
e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais focalizará 
suas energias. Seja feliz, enfim, faça com que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos posi-
tivos e os bons momentos da vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A auto estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
Se você ache que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais elevo e verdade que as reais.

Patrocinado pela Suzano,
1° Prêmio Literário de

Jacareí divulga vencedores

Ganhadores das três cate-
gorias terão obras publi-
cadas e receberão prêmios 
em dinheiro
A Suzano, em parceria 
com a Fundação Cultural 
de Jacarehy e a Prefeitu-
ra de Jacareí, reconheceu 
os autores Larissa Bueno, 
Rafael Quintiniano e Gior-
gio Cappelli como ganha-
dores do PLIJ – 1° Prêmio 
Literário de Jacareí. A ce-
rimônia de premiação e o 
lançamento dos livros será 
neste sábado, no dia 16, às 
19h, na Sala Mario Lago. 
Os curadores do concur-
so estarão presentes e co-
mandarão uma oficina de 
escrita criativa no mesmo 
dia, às 14h30.
Patrocinado por meio da 
Lei de Incentivo à Cultu-
ra (LIC) do município, o 
concurso teve 65 inscri-
ções de 42 escritores da 
cidade. Larissa Bueno, 
de 15 anos, foi a primei-
ra colocada na categoria 
‘Contos e Crônicas’, com 
a obra ‘A mudança que eu 
não vi’. Rafael Quintinia-
no foi o destaque na cate-
goria ‘Poemas’, por ‘Elé-
trons no céu de Netuno’, 
e Giorgio Cappelli teve 
o livro ‘Quem tem medo 
dos lobos do mal’ escolhi-
do como melhor romance. 
Além da publicação das 
obras, pela editora Sema-
nário, eles receberão prê-
mio em dinheiro.
“A grande repercussão ge-
rada pelo 1º Prêmio Lite-
rário de Jacareí comprova 
que a cidade tem uma rica 

cena literária, com muitos 
talentos à espera de uma 
oportunidade para publi-
car suas obras. Tão impor-
tante quanto reconhecer os 
três escritores escolhidos, 
em diferentes gêneros, a 
iniciativa também estimu-
la o interesse da comuni-
dade pela literatura e ofe-
rece a chance de contato 
com autores renomados”, 
afirma o consultor de Sus-
tentabilidade da Suzano, 
Adriano Martins.
Oficina
Os escritores Carol Rodri-
gues, Ana Laura Estaregui 
e Santiago Nazarian fo-
ram os curadores e sele-
cionaram os vencedores 
do PLIJ. Após a análise 
de todos os inscritos, eles 
levantaram temas sobre li-
teratura para debaterem na 
oficina de escrita criativa, 
como forma de incentivo 
e suporte aos autores do 
município.
A atividade ocorre antes 
da cerimônia de premia-
ção – das 14h30 às 17h30, 
na Secretaria de Educação 
– e terá dois momentos: 
no primeiro, uma conver-
sa sobre processos de es-
crita, trajetórias de publi-
cação e mercado editorial; 
em seguida, haverá um 
exercício de criação em 
prosa. Serão oferecidas 25 
vagas e a participação será 
por ordem de inscrição. 
Os interessados podem se 
inscrever nos sites do Se-
manário (semanario.com.
br) e do Prêmio Literário 
de Jacareí (plij.com.br). 

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones 
(12) 3952-1888 ou (12) 
3952-5022 ou pelo e-mail 
contato@plij.com.br
Sobre a Suzano
A Suzano, empresa resul-
tante da fusão entre a Su-
zano Papel e Celulose e a 
Fibria, tem o compromisso 
de ser referência global no 
uso sustentável de recur-
sos naturais. Líder mun-
dial na fabricação de ce-
lulose de eucalipto e uma 
das maiores fabricantes 
de papéis da América La-
tina, a companhia exporta 
para mais de 80 países e, 
a partir de seus produtos, 
está presente na vida de 
mais de 2 bilhões de pes-
soas. Com operações de 
dez fábricas, além da joint 
operation Veracel, possui 
capacidade instalada de 
11 milhões de toneladas 
de celulose de mercado e 
1,4 milhão de toneladas de 
papéis por ano. A Suzano 
tem aproximadamente 37 
mil colaboradores diretos 
e indiretos e investe há 
mais de 90 anos em solu-
ções inovadoras a partir 
do plantio de eucalipto, as 
quais permitam a substi-
tuição de matérias-primas 
de origem fóssil por fon-
tes de origem renovável. A 
companhia possui os mais 
elevados níveis de Gover-
nança Corporativa da B3, 
no Brasil, e da New York 
Stock Exchange (NYSE), 
nos Estados Unidos, mer-
cados onde suas ações são 
negociadas.



página 3A GAzetA dos Municípios16-17-18 de março de 2019

Motivação do crime em
Suzano está em

investigação, diz secretário

Caixa inicia pagamento do
abono salarial PIS 2018/2019 

para nascidos em maio e junho

Governo extingue funções de 
confiança e limita gratificações

O benefício fica dispo-
nível para saque a partir 
desta quinta-feira 14
A CAIXA inicia nesta 
quinta-feira, hoje 14, o 
pagamento do Abono Sa-
larial (PIS – Programa de 
Integração Social) do ca-
lendário 2018/2019, para 
os trabalhadores nascidos 
em maio e junho. Os va-
lores variam de R$ 84 a 
R$ 998, de acordo com a 
quantidade de dias traba-
lhados durante o ano base 
2017.
Os titulares de conta in-
dividual na CAIXA com 
cadastro atualizado e 
movimentação na conta, 
receberam o crédito auto-
mático antecipado no dia 
12/03. Os pagamentos são 
escalonados conforme o 
mês de nascimento do tra-
balhador, e tiveram início 
em julho passado. O Abo-
no Salarial permanecerá 
disponível para todos os 

O governo extinguiu on-
tem cargos em comissão 
e funções de confianças, 
além de limitar a ocu-
pação, a concessão ou a 
utilização de gratifica-
ções. A medida atinge 
21 mil cargos, funções e                            
gratificações em diversos 
níveis do Poder Executivo 
Federal. De acordo com 
a publicação, a economia 

O secretário de Seguran-
ça Pública de São Pau-
lo, João Camilo Pires de 
Campo, e o comandante 
da Polícia Militar, coronel 
Marcelo Salles, disseram 
ontem, dia 13 em entrevis-
ta coletiva sobre o massa-
cre na Escola Raul Brasil, 
em Suzano, que a motiva-
ção do crime ainda não é 
conhecida, mas está sendo 
investigada pela Polícia 
Civil. “Todos esses cabos 
soltos, cabe à polícia ago-
ra ir amarrando”, disse o 
secretário.
Os dois atiradores, confir-
mados como Guilherme 
Taucci Monteiro, de 17 
anos, e Luiz Henrique de 
Castro, de 25 anos, eram 
ex-alunos da escola Raul 
Brasil. 
Um deles, Guilherme, es-
tudou na escola até o ano 
passado e tinha problemas 
(que não foram citados). 
Um inquérito foi aberto, e 
já houve uma reconstitui-
ção no local.
Os atiradores entraram 
na escola com certa fa-
cilidade, já que o portão 
estava aberto. Eles chega-
ram em um carro branco 
e portavam um revólver 
38, quatro jet luders (para 
recarregamento de arma), 
uma besta (uma espécie 
de arco e flecha) e uma 
machadinha, que foi en-
contrada com um dos ati-
radores. Antes de entrar 
na escola, eles atiraram 

beneficiários até 28 de ju-
nho de 2019.
Para os nascidos em maio 
e junho, estão disponíveis 
R$ 2.796.768.159,00 para 
3.823.311 trabalhadores. 
O valor do benefício pode 
ser consultado no Aplica-
tivo CAIXA Trabalhador, 
no site da CAIXA (www.
caixa.gov.br/PIS) ou pelo 
Atendimento CAIXA ao 
Cidadão: 0800 726 0207. 
A CAIXA disponibiliza 
R$ 16,3 bilhões para 22,3 
milhões de beneficiários 
em todo o calendário.
Quem tem direito a sacar?
Tem direito ao benefício 
o trabalhador inscrito no 
Programa de Integração 
Social (PIS) ou no Pro-
grama de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (PASEP) há pelo 
menos cinco anos e que 
tenha trabalhado formal-
mente por pelo menos 30 
dias em 2017 com remu-

anual com as extinções 
será de mais de R$ 194 
milhões.
Dos cargos em comissão 
e funções de confiança, 
5.100 já estão extintos. 
Mais 12.408 serão extin-
tos em 31 de julho. No 
caso das gratificações, 
1.487 estão vedadas desde 
ontem, 2.001 não poderão 
ser concedidas a partir de 

no dono de uma locadora 
de carros, Jorge Antonio 
Moraes, que também veio 
a óbito.
Quando entraram na esco-
la, eles atiraram primeiro 
na coordenadora Marile-
na Ferreira Vieira Umezo, 
depois em uma funcioná-
ria da escola, reconhecida 
como Eliana Regina de 
Oliveira Xavier, e então 
miraram os alunos. Cinco 
estudantes e as duas fun-
cionárias da escola morre-
ram. Os atiradores se ma-
taram.
Os alunos que morreram 
foram Pablo Henrique Ro-
drigues, Cleiton Antônio 
Ribeiro, Caio Oliveira, 
Samuel Melquíades Silva 
de Oliveira e João Vitor 
Ramos Lemos (morreu na 
ambulância do Samu, a 
caminho do hospital).
Segundo o governo pau-
lista, os feridos são Leti-
cia Melo Nunes (removi-
da para o Hospital Santa 
Maria), Samuel Silva Fe-
lix (levado para o Hospi-
tal Santa Maria), Beatriz 
Gonçalves, Anderson Car-
rilho de Brito, (atendido 
no Hospital Santa Maria) 
Murilo Gomes Louro Be-
nite (está no Hospital das 
Clínicas), Jennifer Silva 
Cavalcanti (Hospital Lu-
zia de Pinho Mello, em 
Mogi das Cruzes), Leo-
nardo Vinicius Santana, 
Adna Bezerra e Guilher-
me Ramos.

neração mensal média de 
até dois salários mínimos. 
Também é necessário que 
os dados estejam corre-
tamente informados pelo 
empregador na Relação 
Anual de Informações 
Sociais (RAIS), ano-base 
2017.
Quem possui o Cartão do 
Cidadão e senha cadastra-
da pode se dirigir a uma 
casa lotérica, a um ponto 
de atendimento CAIXA 
Aqui ou aos terminais de 
autoatendimento da CAI-
XA. Caso não tenha o 
Cartão do Cidadão e não 
tenha recebido automati-
camente em conta CAI-
XA, o valor pode ser reti-
rado em qualquer agência 
da CAIXA, apresentando 
o documento de identifi-
cação. O trabalhador com 
vínculo a empresa pública 
possui inscrição PASEP e 
recebe o pagamento pelo 
Banco do Brasil.

30 de abril e quatro a par-
tir de 31 de julho.
Aquelas pessoas que ocu-
pam os cargos em co-
missão e as funções de 
confiança que deixam 
de existir ou os cargos 
que dependem das grati-
ficações estão automati-
camente exoneradas ou 
dispensadas, nas datas 
correspondentes.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 017/2019 – Tomada de Preços Nº 002/2019 – No dia 15 de 
março de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita 
Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da 
respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONTINUAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PSF C NO BAIRRO 
JARDIM CIDADE NOVA, CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS 
NO BAIRRO JARDIM ALVORADA E CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
DE UBS D NO BAIRRO CENTRO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 909.860,39 
(novecentos e nove mil e oitocentos e sessenta reais e trinta e nove cen-
tavos) à empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Ficando a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.
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Gurilândia recebe reunião
do “Bairro a Bairro

 Orçamento Cidadão”

EDP investe R$ 13 milhões
em nova estação de
energia em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté 
realiza no dia 29 de março, 
sexta-feira, o projeto Bair-
ro a Bairro – Orçamento 
Cidadão. A primeira reu-
nião do ano com morado-
res acontece na quadra do 
bairro Gurilândia, que fica 
na avenida Cinderela, 13.
Os portões serão abertos 
às 13h para o cadastra-
mento e já início do aten-
dimento. Para participar, é 
preciso retirar senha até às 
20h e os portões serão fe-
chados às 22h.
O projeto faz parte do Or-
çamento Cidadão, inseri-
do no plano de governo da 
administração municipal, 
permitindo que os mora-
dores apresentem as ne-

Taubaté passa a contar 
com uma nova Estação de 
Transformação de Energia 
(ETD) da EDP que vai au-
mentar em 25% a capaci-
dade de carga instalada no 
município.
A ETD Mantiqueira co-
meçou a funcionar nes-
ta quarta-feira, dia 13 de 
março, com benefícios di-

cessidades de seus bairros 
para que sejam realizadas 
ações de forma direciona-
da e com a destinação de 
parte do orçamento do mu-
nicípio. Todas as Secre-
tarias Municipais estarão 
presentes, objetivando um 
atendimento personaliza-
do e possibilitando maior 
agilidade na solução das 
solicitações. É importante 
que cada morador apre-
sente solicitações globais, 
visando melhorias em ge-
ral do local onde reside.
Durante o evento, os alu-
nos das Escolas do Tra-
balho da prefeitura irão 
realizar corte de cabelo 
dos munícipes presentes. 
O evento ainda conta com 

retos ao distrito de Quiri-
rim e ao distrito industrial 
do Piracangaguá.
Foram investidos R$ 13 
milhões pela EDP na 
construção da estação, que 
conta com equipamentos 
de última geração.  Total-
mente digitalizada, a uni-
dade possui um sistema 
integrado de supervisão, 

atividades para as crian-
ças, desenvolvidas pelas 
secretarias de Turismo e 
Cultura e Esportes e La-
zer. Os personagens do 
Sítio do Picapau Amarelo 
estarão presentes, com ati-
vidades esportivas, brin-
cadeiras e contação de 
histórias.
Serviço:
Prefeitura Bairro a Bairro 
– Orçamento Cidadão
Data: 29 de março (sexta-
feira)
Horário: a partir das 13h
Entrega de senhas até às 
20h / Fechamento dos por-
tões às 22h
Local: Quadra Coberta
Endereço: Avenida Cinde-
rela, 13 – Gurilândia

comando, controle e pro-
teção. 
A estação também conta 
com um sistema de vi-
deomonitoramento para 
segurança, que também 
permite a visualização, de 
forma remota, das opera-
ções e serviços realizados 
nos equipamentos de alta 
tensão.


