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Taubaté confirma primeiro caso de sarampo em mais de 20 anos

Almoxarifados da Farmácia 
e da Saúde recebem reforma 

e adequações em Pinda

Guerreiras Pinda garantem vaga 
nos Jogos Abertos do Interior

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté confirma o 
primeiro caso de sarampo 
no município. Esse é o pri-
meiro registro confirmado 
da doença em mais de 20 
anos de monitoramento 
das séries históricas de 
agravos pela Secretaria de 
Saúde.

Os almoxarifados da Far-
mácia Municipal e da Se-
cretaria de Saúde estão 
passando por reforma e 
adequações para melhor 
organização no armazena-
mento e dispensação dos 
medicamentos. Ambos fi-
cam localizados no prédio 
da Farmácia Municipal.
O almoxarifado receberá 
um novo andar, que está 
sendo reformado para re-
ceber adequadamente os 
medicamentos e insumos 
da saúde. Também está 
recebendo um elevador de 
carga e cobertura na área 
de descarregamento dos 
materiais, para facilitar o 
transporte mesmo em dias 
de chuva.
Já o almoxarifado da en-

As Guerreiras Pinda, a 
equipe de futsal femini-
no da Semelp (Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer), se tornaram cam-
peãs dos Jogos Regionais, 
em São Sebastião. Com a 
vitória nos Jogos, as me-
ninas garantiram vaga na 
primeira divisão para os 
Jogos Abertos do Interior, 
que acontecerão em no-
vembro, em Marília.
De maneira invicta e com 
100% de aproveitamento, 
o título de campeã dos Jo-
gos Regionais veio após 
uma sequência de gran-
des vitórias, a coroação 
das meninas veio na final 
contra a equipe de São 
Sebastião. No jogo, Pin-
da deu um show e venceu 
por 4×0. Durante os Jo-
gos Regionais, entraram 
em quadra para defender 
Pindamonhangaba: Mimi, 
Samira, Liandra, Gabi, 
Júlia, Duda, Paloma, Di, 
Ludmila, Lili, Denna, La-
rissa, Madu e Karina, sob 
o comando do técnico, 
Márcio Silva.
A equipe contou ainda 
com os preparadores fí-
sicos Ramatis e Thayla 
Avelar, o preparador de 

A vítima é uma mulher de 
54 anos, moradora da re-
gião da Vila São José. O 
quadro dela em relação ao 
sarampo é estável e seu 
estado de saúde é monito-
rado.  
A suspeita foi notificada 
em maio e o caso confir-
mado este mês após exa-

fermagem receberá refor-
ma do telhado e do piso, 
para melhor adequação às 
normas da Vigilância Sa-
nitária.
A obra está sendo reali-
zada pelo proprietário do 
imóvel, ou seja, não tem 
custos para a Prefeitura.
Além do Almoxarifado, a 
Farmácia também recebe-
rá melhorias nos próximos 
dias. O fluxo de atendi-
mento será reestruturado, 
como realocação de gui-
chês e da área de espera, 
visando melhor acolhi-
mento no atendimento aos 
munícipes. Na área exter-
na, será feita uma nova 
fachada, na qual será ins-
talado um toldo para pro-
teção de sol e chuva.

goleiras Gledson Donizet-
ti, o fisioterapeuta Thiago, 
a massoterapeuta Letí-
cia Ferreira, os auxiliares 
Alexandre Arronge e “tio” 
Lemes, além da fotógrafa 
Heloísa Ferreira.
O técnico explica que com 
essa conquista Pindamo-
nhangaba consolida o 
bom trabalho desenvolvi-
do pela comissão técnica, 
diretoria e atletas ao longo 
dos últimos três anos.
“O projeto das Guerreiras 
Pinda Futsal começou em 
2017, somente com atletas 
da cidade e nos Jogos Re-
gionais daquele ano ficou 
com o terceiro lugar. Já 
em 2018, com o Fundo de 
Apoio aos Atletas, a equi-
pe ficou com o vice-cam-
peonato perdendo nos pê-
naltis a grande final. E em 
2019, o título veio coroar 
todo um planejamento re-
alizado pela comissão téc-
nica”, finalizou Márcio.
Vagas abertas para o futsal 
feminino
A Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba está 
com vagas abertas para 
meninas de 13 a 15 anos 
para praticar futsal nas Es-
colas de Esportes da cida-

mes realizados pelo Ins-
tituto Adolfo Lutz. Ainda 
na fase de suspeita, fa-
miliares próximos como 
esposo, filho e neto rece-
beram reforço da vacina. 
Após confirmação do caso 
agora em julho, foi rea-
lizada ação de bloqueio 
vacinal na rua onde ela re-

“Desde que assumimos, 
estamos realizando me-
lhorias na farmácia. Prin-
cipalmente o estoque que 
nunca mais ficou vazio, 
como no momento que as-
sumimos. 
E o fluxo da farmácia au-
mentou em mais de 25%, 
agravado principalmente 
pela crise no país que fez 
as pessoas procurarem 
ainda mais o sistema pú-
blico de saúde. 
Devido a isso vamos ini-
ciar esta reforma para 
melhor estocar o maior 
número de medicamentos 
necessários e um melhor 
acolhimento das pessoas 
durante o atendimento”, 
explicou o prefeito Isael 
Domingues.

de.
O projeto de iniciação 
esportiva tem o objetivo 
mais de socializar, edu-
car, inserir a criança no 
esporte. Podem participar 
as meninas que nasceram 
entre 2006 e 2008, para fa-
zer parte da equipe sub 16 
que disputará a Copinha 
do Estado de São Paulo, 
basta comparecer no giná-
sio do Tabaú, nesta quarta-
-feira (17), para participar 
do treinamento.
As meninas que deseja-
rem participar devem es-
tar com shorts e camiseta 
de treino e também tênis 
e meião de futsal. As inte-
ressadas devem estar por-
tando também uma cópia 
do RG e estar acompanha-
das do responsável.
Os dias de treino nesta 
semana serão quarta-feira 
(17), às 16 horas, quinta-
-feira (18), às 18 horas e 
sexta-feira (19), às 16 ho-
ras, sempre no ginásio do 
Tabaú.
Vale destacar que as Esco-
las de Esportes de Pinda-
monhangaba é um método 
de base para as equipes 
que representam a cidade 
em grandes competições.

side, com um total de 101 
pessoas vacinadas.
Atualmente, outros seis 
casos suspeitos são in-
vestigados pela Vigilân-
cia Epidemiológica em 
Taubaté. Em todas estas 
situações, foram reali-
zadas ações de bloqueio 
vacinal nas regiões onde 
foram notificados os casos 
suspeitos. A mesma estra-
tégia de bloqueio também 
foi adotada após a notifi-
cação de casos suspeitos 
na cidade de Caçapava. 
As ações foram tomadas 
em trechos de divisa entre 
as cidades e em locais de 
circulação em comum, a 
exemplo do Poupatempo, 
hipermercado Macro e 
shopping-centers.
Vacinação e cuidados bá-
sicos de higiene são as 
principais formas de pre-
venção contra a doença.

A vacina tríplice viral é 
fornecida ao município 
pelo Programa Nacional 
de Imunizações, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Saúde e está disponí-
vel durante todo o ano na 
Rede Municipal de Saúde. 
A vacina deve ser aplicada 
em duas doses a partir de 
um ano de vida da crian-
ça até 29 anos de idade. 
Pessoas de 30 a 59 anos 
(nascidos a partir de 1960) 
devem receber uma dose. 
Aqueles que não tomaram 
ou têm dúvidas devem 
comparecer às unidades de 
saúde com a caderneta de 
vacinação. É preciso levar 
sempre um documento de 
identificação e se possível 
o cartão SIM/SUS.
A vacina é contraindicada 
para mulheres grávidas, 
pacientes em tratamento 
de quimioterapia e pesso-

as com algum problema 
relacionado a imunidade. 
Quem já teve a doença 
pode ser considerado imu-
ne.
Outras orientações são 
evitar aglomerações, man-
ter os ambientes arejados 
e fazer regularmente a hi-
gienização das mãos.
Casos suspeitos
1 – Bebê do sexo masculi-
no de seis meses, morador 
do São Gonçalo
2  – Homem 28 anos, mo-
rador da Vila Marli
3 – Menina de três anos, 
moradora das Chácaras 
Reunidas
4 – Homem de 48 anos, 
morador do Jardim Conti-
nental
5 – Homem de 18 anos, 
morador do Piracangaguá
6 – Mulher de 24 anos, 
moradora do jardim Cali-
fórnia
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Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos boli-
nhos? Ou legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? 
Um dos procedimentos que evita o desperdício de alimentos é bastante 
conhecido das donas de casa: a transformação. Carne moída pode ser bem 
saborosa, muito bem preparada não restará uma porção para o dia seguin-
te, a probabilidade de rejeição é bem menor. A mágica culinária entra em 
cena e se encarrega de resolver o problema, O produto pode entrar na 
composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar três 
colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito água e sal. O legume 
pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, da qual 
se retira o miolo que também pode ser misturado ao recheio. Depois de 
encher o vegetal, vai todo ao forno por vinte minutos, para gratinar.       
*** 
Tempo de duração da digestão, em média, de alguns alimentos

Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média com pão e manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas
***
O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo 
com que apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de 
som e cor. Com novo surto, produz uma nova imagem e assim por diante 
durante 10 a 30 minutos de duração, em média de um sonho. Tentando 
encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estranhas imagens em 
uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da 
pessoa que está sonhando.

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me trou-
xe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa por-
que ele não sabe ler.

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Co-
nheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se con-
ta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de 
enxergar o que é único e individual.
***
A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a 
viver com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios pa-
péis e que há apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um 
de nós. Ao atuarmos da melhor maneira possível em nossas atribuições, 
ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando com o progresso de 
outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se um ator 
se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem 
como os outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

Nenhuma certeza é pior do que a dúvida ameaçadora.
Amigo certo é aquele que sempre aparece nas horas incertas.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Uma criança que lê será um adulto que pensa.
Ler bons livros deixa nosso dia bem melhor.
Não existe o bem ou o mal, é o pensamento que nos faz assim.
Peça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

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 80, Termo nº 7029
Faço saber que pretendem se casar IGOR BIANCO GONÇALVES e NATHANE UEKED DA COSTA, apresentando os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 05 de julho de 1991, de profissão engenheiro civil, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Virgínia 
Turci Zanin, nº 15, Conjunto Residencial Quiririm, Taubaté/SP, CEP: 12043-410, filho de JULIO CESAR GONÇALVES, 
de 57 anos, natural de Guaíra/SP, nascido na data de 01 de setembro de 1961 e de RITA DE CÁSSIA LIMA BIANCO GON-
ÇALVES, de 56 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 11 de novembro de 1962, residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 19 de novembro de 1990, de profissão engenheira civil, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 102, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha 
de ANTONIO TADEU DA COSTA, de 62 anos, natural de Santo Antônio do Pinhal/SP, nascido na data de 22 de novembro 
de 1956 e de SUELI CARIME UEKED DA COSTA, de 60 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 08 de maio 
de 1959, 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. 

Tremembé, 17 de julho de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Subprefeitura de Moreira César
realiza melhorias na Rodovia

Vereador Abel Fabrício Dias (SP-062)

A Subprefeitura de Mo-
reira César está realizando 
diversas melhorias na Ro-
dovia Vereador Abel Fa-
brício Dias (SP-062), que 
liga Pindamonhangaba ao 
Distrito.
A rodovia está recebendo 
serviços de capina, limpe-
za de canteiros, pintura de 
guias e ciclovia, entre ou-
tros. As obras estão sendo 
realizadas através de um 

convênio firmado entre a 
Prefeitura e a Funap (Fun-
dação Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel), por meio 
do qual detentos do regi-
me semiaberto prestam 
serviços à cidade.
Nesta semana, as obras 
estão sendo executadas no 
trecho da Vila São Bene-
dito e seguem sentido o 
bairro Morumbi.
De acordo com o subpre-

feito Nilson Luis, o convê-
nio possibilita a realização 
dos trabalhos em maior 
proporção, trazendo me-
lhorias para SP-062 junto 
ao DR.
“Nunca tivemos um tra-
balho deste tipo sendo re-
alizado e com o convênio 
conseguimos essa parceria 
para trazer melhorias para 
SP-062 junto ao DR”, dis-
se o subprefeito.

Ponto MIS: “Benzinho” e
“O início, o fim e o meio” são as 

estreias da semana em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Museu da Imagem 
e do Som – “Ponto MIS” 
realiza nesta semana a exi-
bição de filmes na cidade. 
A Biblioteca Pública Mu-
nicipal Maria do Carmo 
Santos Gomes – “Dona 
Carminha”, do bairro Vila 
São Benedito, apresenta 
na quinta-feira (25) o lon-
ga “Benzinho”, às 10 ho-
ras e às 13h30. Já no sába-
do (27), o CEU das Artes 
exibe o documentário de 

Raul Seixas, “O início, o 
fim e o meio”, às 14 horas.
O longa nacional, “Benzi-
nho”, conta a história de 
Irene, uma mãe de famí-
lia que precisa lidar com 
a partida prematura de seu 
filho mais velho, Fernan-
do, que vai tentar a vida 
como jogador de handebol 
na Alemanha.
Já o documentário “O iní-
cio, o fim e o meio” vai 
contar a trajetória do co-
nhecido cantor e composi-
tor, Raul Seixas. 

O filme desvenda por 
imagens raras de arquivo, 
encontro com familiares, 
conversas com artistas, 
produtores e amigos, a tra-
jetória da lenda do Rock 
brasileiro.
A biblioteca fica na rua 
Guilherme Nicoletti, 
1.169 – Vila São Benedi-
to, Tel. (12) 3637-1440; 
O CEU das Artes fica na 
avenida das Orquídeas, no 
Vale das Acácias – Morei-
ra César, Tel. (12) 3637-
1715.
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Pinda assina parceria 
para integrar o revalida

Prefeitura de Caragua
realiza obras contra

enchente para beneficiar
Britânia e Santamarina

Pindamonhangaba parti-
cipará, a partir de agosto, 
do Curso de Complemen-
tação para Revalidação do 
Diploma Médico Obtido 
no Exterior. 
A assinatura do termo de 
parceria entre a Prefeitu-
ra, Santa Casa e Centro 
Universitário São Lucas 
foi realizada na última se-
mana, com a presença do 
prefeito Isael Domingues 
e do provedor da San-
ta Casa, Décio Prates da 
Fonseca.
Médicos brasileiros ou 
estrangeiros residentes no 
Brasil, que obtiveram di-
ploma de graduação em 
instituições estrangeiras 
reconhecidas no país de 
origem, para revalidar 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba iniciou as obras 
contra enchentes e alaga-
mentos nos bairros Jardim 
Britânia, Pontal Santama-
rina e parte do Balneário 
Golfinhos, região Sul da 
cidade. 
Os técnicos da empresa 
terceirizada contratada 
pela Prefeitura já estão 
com maquinários e adue-
las na região da ponte 
que corta o Rio Lagoa, no 
bairro Jardim Britânia.
Serão executados nos bair-
ros diques de contenção 
e canal extravasador das 
águas. Parte do empreen-
dimento será feito após 
corte na Rodovia SP-55 
(Rio-Santos) e toda a tu-
bulação seguirá pelo bair-
ro Pontal Santamarina.
Para algumas das interven-
ções a Prefeitura aguarda 

seus diplomas realizam 
provas teóricas e práti-
cas junto a Universidade 
Federal do Mato Grosso, 
além dos estudos com-
plementares práticos. O 
Centro Universitário São 
Lucas, parceiro da UFMT, 
oferece a parte prática da 
complementação de estu-
dos, obrigatoriamente na 
rede pública.
Em Pinda, serão cerca de 
26 revalidandos, atuando 
na Santa Casa, UBS Ipê II, 
UBS Azeredo, CIAF, UPA 
Moreira César, Pronto-So-
corro e Saúde Mental. No 
dia 1º será realizada uma 
aula inaugural e, a par-
tir do dia 2 de agosto, os 
alunos já estarão nas uni-
dades.

também autorizações da 
Petrobras (parte da obra 
passa ao lado dos dutos da 
empresa) e do DER (De-
partamento de Estradas e 
Rodagem) para o corte na 
rodovia.
O investimento na obra 
de escoamento de águas 
chega a R$ 3 milhões e 
é realizado em parceria 
com o Fehidro (Fundo de 
Recursos Hídricos do Es-
tado de São Paulo), ligado 
ao Governo do Estado. A 
previsão é de que os traba-
lhos durem cerca de seis 
meses.
O projeto para drenagem 
dos dois bairros foi apre-
sentado e aprovado no 
Comitê de Bacias Hidro-
gráficas do Litoral Norte 
(CBH-LN) no ano passa-
do e recebeu aprovação do 
Fehidro.
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COI consegue integração de 
mais 30 câmeras ao programa 
Cidade Segura em Caçapava

A partir de quinta Zona
Azul não estará funcionando 

em Caraguatatuba

O Centro de Operações 
Integradas (COI) da Pre-
feitura de Caçapava está 
operando, desde junho, 
com mais 30 câmeras in-
tegradas ao seu sistema 
de monitoramento. Esse 
aumento foi possível de-
vido à adesão de oito co-
merciantes e mais cinco 
moradores ao Programa 
Cidade Segura. No dia 22 
de maio, uma reunião en-
tre o COI (Centro de Ope-
rações Integradas) e os co-
merciantes de Caçapava, 
realizada na Associação 
Comercial, apresentou o 
programa aos empresários 
e convidou os interessa-
dos a realizar um cadastro 
de adesão. 
Até então, o município 
contava com 13 câmeras 
na região central e quase 
200 câmeras compartilha-
das de estabelecimentos 
diversos, dos quais 150 
são de prédios públicos 
municipais, como escolas 
e creches, por exemplo, e 
50 de comércios e residên-

A partir das 0h de quin-
ta-feira (18/07), a  Zona 
Azul de Caraguatatuba 
deixará de funcionar, isto 
significa que o sistema de 
estacionamento rotativo 
eletrônico não será cobra-
do e nem fiscalizado.
A decisão foi tomada pela 
atual administração mu-
nicipal em obediência à 
notificação do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), que jul-
gou irregular o processo 
de licitação e o contrato 
com a empresa realizado 
em 2013. Segundo o TCE-
-SP, à época, a Prefeitura 
deixou de justificar a falta 
de critérios de reajuste e 
revisão do valor da tarifa 
que impediu a participa-
ção de empresas em con-
sórcio, sem explicações 
técnicas que justificassem 
a vedação e possível res-
trição da visita técnica e da 
exigência de qualificação 
técnica mediante prova de 
execução dos serviços.
O contrato foi de apro-
ximadamente R$ 22,8 
milhões por sete anos e 
as irregularidades foram 
apuradas com base em re-
presentação feita por em-
presas que disputaram o 
certame licitatório.
O julgamento pelo TCE-
-SP foi realizado em ju-
lho do ano passado, mas 
a Prefeitura de Caraguata-

cias.
Das 30 novas câmeras in-
seridas ao programa, 8 es-
tão em estabelecimentos 
dos bairros Piedade, Vila 
Santa Isabel, Vila Santos 
e Sapé II. As outras 22 
câmeras estão na região 
central.
Os comerciantes e em-
presários que tiverem 
câmeras em seus estabe-
lecimentos conectadas à 
Internet e que ainda qui-
serem aderir ao programa 
podem entrar em contato 
com a Secretaria de Defe-
sa e Mobilidade Urbana. 
Uma equipe técnica fará 
a avaliação para viabilizar 
o monitoramento. Não há 
custo para adesão e a van-
tagem é o aumento da se-
gurança para o município.
O COI funciona 24 horas 
por dia, com o apoio da 
Guarda Municipal e da 
Polícia Militar. Quem ti-
ver denúncias pode ligar 
no telefone 153 (das 6h às 
22h), ou 190 (24 horas por 
dia).

tuba só foi notificada, via 
publicação, no mês passa-
do.
A empresa teve o prazo de 
30 dias para recolher os 
equipamentos e proceder 
as rescisões trabalhistas 
com seus funcionários.
Próximo Passo
A Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secreta-
ria de Mobilidade Urbana, 
já está elaborando uma 
nova licitação para o Esta-
cionamento Rotativo pois 
pesquisas mostram a sua 
necessidade.
A análise preliminar indi-
ca que desta vez o estacio-
namento rotativo terá um 
perímetro menor do que 
existe atualmente, bem 
como a cobrança apenas 
em dias úteis. 
Também deve-se res-
peitar a lei federal e a                             
cobrança  será fracionada 
em períodos de 15 minu-
tos.
A vontade da atual admi-
nistração é que seja isen-
to o pagamento das vagas 
especiais e a possibilidade 
está sendo estudada juridi-
camente.
Os usuários que possuí-
rem créditos para o esta-
cionamento rotativo, ad-
quiridos pelo aplicativo da 
empresa, poderão solicitar 
reembolso ligando para o 
callcenter da Serttel (12) 
2101-0641.
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Turista de 50 anos morre 
afogado na Praia do
Lázaro, em Ubatuba

Ilhabela projeta aumento de 
25% no número de visitantes 

no Race Village em 2019

Um homem morreu afo-
gado no início da tarde 
desta quarta-feira (17) em 
Ubatuba. A vítima era um 
turista da cidade mineira 
de Uberlândia e tinha 50 
anos.
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a guarnição 
foi solicitada por volta das 
13h para uma ocorrência 
de afogamento na Praia 
do Lázaro. As primeiras 
viaturas a se dirigirem até 
o local foram as MOBs ( 
Motos de Bombeiros). 

Ilhabela fica ainda mais 
movimentada a partir des-
ta quarta-feira (17) quan-
do tem início o Race Vi-
lage 2019, programação 
cultura e musical que faz 
parte da Semana da Vela. 
Por definição, uma ilha é 
um pedaço de terra cerca-
do por água. Por analogia, 
o Race Village pode ser 
considerado uma ilha den-
tro da Ilhabela. O espaço 
instalado no Centro Histó-
rico da Vila está cercado 
por turistas desde o início 
de julho. 
No mês náutico de 2019, 
a expectativa é para cres-
cimento na casa de 25% 
no número de visitantes 
em relação ao ano anterior 
no local que conta com 
100 atrações grátis, en-
tre shows, palestras, feira 
literária, sala de cinema, 
entre outras. Em 2018, o 
Race Village recebeu cer-
ca de 68 mil visitantes em 
24 dias. 
Para 2019, a estimativa 
é chegar a 86 mil em 23 
dias. Apenas nos dez pri-
meiros dias de atividades, 
30 mil pessoas passaram 
pelo espaço de convivên-
cia no Centro Histórico. 
Os shows receberam bom 
público todas as noites, as 
cinco palestras realizadas 
até agora tiveram lotação 
máxima e o desfile de bar-
cos encheu o Píer da Vila 
no domingo (14). 
“Os números do ano pas-
sado são estimados. Esta-
mos trabalhando para im-
plantar uma inteligência 
no turismo que inclui a 
observação real de dados. 
Nesta temporada já temos 
pesquisadores em ação. 
Estou feliz porque os dias 
estão lindos em Ilhabela e 
turistas, velejadores e mo-
radores têm marcado pre-

Ao chegar, a equipe tentou 
a reanimação da vítima até 
a chegada da ambulância 
do SAMU. No entanto, o 
turista não resistiu e mor-
reu dentro da ambulância.
O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Le-
gal (IML). Os bombeiros 
acreditam que o turista 
tenha sido surpreendido 
pela maré e dessa forma, 
acabou sendo puxado pela 
força das águas. Ele esta-
va na praia com a esposa e 
dois filhos.

sença no Race Village”, 
avalia a secretária de De-
senvolvimento Econômi-
co e do Turismo de Ilha-
bela, Bianca Colepicolo.
O crescimento no núme-
ro de visitantes no Race 
Village é reflexo do gran-
de envolvimento da comu-
nidade e dos turistas com 
o novo espaço e também 
com o aumento do número 
de atividades. Neste ano, o 
espaço de convivência re-
ceberá 100 eventos até o 
dia 28 de julho, um incre-
mento de 150% em rela-
ção à temporada anterior, 
que promoveu 40 atra-
ções. Os dados são super-
lativos em diversas áreas. 
A curva ascendente mais 
significativa em relação a 
2018 vem dos shows: 75% 
maior. Cresceu de 18 no 
ano passado para 32 apre-
sentações em 2019.
Grandes shows nos pró-
ximos dias - Kiko Zam-
bianchi traz sua famosa 
canção ‘Primeiros Erros’ 
e demais sucessos para o 
palco principal do Race 
Village nesta quinta-fei-
ra (18), a partir das 20h. 
Mais cedo, às 19h, a Ban-
da Mano Beethoven abre a 
programação noturna.
Entre os shows mais espe-
rados estão a tradicional 
banda Ira!, de sucessos 
como ‘Flores em Você’, 
‘Envelheço na Cidade’, 
‘Tarde Vazia’, entre ou-
tros, embalados pelo vo-
calista Nasi e o guitarrista 
Edgard Scandurra. A apre-
sentação será na segunda-
-feira (22). João Suplicy 
também subirá no palco 
principal do Race Village 
na sexta-feira (26). Irmão 
do cantor Supla e filho do 
político Eduardo Suplicy, 
ele apresentará o espetácu-
lo de ‘De Elvis a Jobim’.



página 6 A GAzetA dos Municípios 18 de julho de 2019

Alargamento de calçadas e acessibilidade são foco de reformas no 
centro de Pindamonhangaba

A prefeitura de Pindamo-
nhangaba reuniu a im-
prensa local para escla-
recer dúvidas e anunciar 
o projeto de revitalização 
da Rua dos Andradas e da 
Praça Monsenhor Mar-
condes, nesta quarta-feira 
(17) no Palacete 10 de Ju-
lho. 
As obras iniciam-se ain-
da neste mês e terão du-
ração de três meses para 
que não prejudique o                                
calendário de festividades 
em que o comércio recebe 
um maior fluxo de com-

pradores.
Serão duas obras distintas, 
mas interligadas e que pos-
suem o mesmo objetivo 
e padrão. A revitalização 
da praça está orçada em 
R$214 mil e será realizada 
por meio de um convênio 
federal, com emenda par-
lamentar e contrapartida 
da prefeitura. 
O foco é trazer acessibi-
lidade para os munícipes. 
Apesar da instalação do 
piso podotátil e das ram-
pas, o ladrilho histórico 
central será preservado. A 

praça ganhará novos ban-
cos e cestos de lixo padro-
nizados.
“Podemos caracterizar 
isso com um termo mui-
to utilizado na arquitetu-
ra que é o ‘retrofit’, que 
permite resgatar a história 
com modernidade e isso 
nós temos feito na cidade 
como um todo, dentro de 
um planejamento urba-
no estruturado, buscando 
sempre a qualidade de 
vida das pessoas”, pon-
tuou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 

Franco.
Já na Rua dos Andradas, 
a primeira etapa de obra 
compreende o trecho que 
vai do banco Itaú à Praça, 
o investimento é de R$328 
mil da iniciativa privada, 
por meio da participação 
comunitária, através do 
Programa de Expansão 
Industrial. O trecho será 
beneficiado com alarga-
mento da calçada, revisão 
da capitação de águas plu-
viais e pavimentação da 
calçada e da rua. Também 
serão instaladas rampas 
de acessibilidade e piso 
podotátil, assim como na 
praça.
A quebra do piso do pas-
seio da Praça Monsenhor 
Marcondes já começou 
nesta manhã, já as obras 
da rua dos Andradas ini-
ciam-se na próxima se-
gunda-feira (22).
O prefeito Isael Domin-
gues relembrou a obra da 
Praça 7 de Setembro que 
também segue o mesmo 

padrão de reforma que 
será feita nos próximos 
meses na região central. 
“Esse mesmo conceito nós 
queremos transmitir para 
toda a cidade, nós gostarí-
amos de remodelar o fluxo 
para que os veículos pos-
sam transitar de uma outra 
maneira, trazendo as pes-
soas para o centro urbano 
da cidade com melhores 
acessos, melhorando tam-
bém o comércio local”, 
completou.
Trânsito - Estão previstos 
períodos de interdição do 
trânsito para realização 
das obras conforme o an-
damento das etapas. En-
tretando o Departamento 
de Trânsito garante orien-
tação através de agentes 
de trânsito e sinalização 
de rotas alternativas.
Associação Comercial e 
Industrial de Pindamo-
nhangaba - A Secretaria de 
Obras e Planejamento reu-
niu-se com a ACIP para 
esclarecer dúvidas dos 

comerciantes em relação 
ao projeto. Na ocasião, 
responsáveis por lojas do 
trecho estiveram presen-
tes e puderam debater so-
bre o assunto. “Chegamos 
ao consenso de que vale a 
pena passar por um pouco 
de turbulência durante es-
ses três meses de reforma 
para colher os frutos por 
anos, pois com a calçada 
na frente, com uma única 
passagem de veículos em 
velocidade reduzida, as 
vitrines das lojas ficarão 
muito mais expostas, além 
da acessibilidade, e isso 
ao final do mês fará toda 
a diferença nas vendas”, 
explicou Thiago Derrico, 
presidente da ACIP.
O que ainda está sendo 
acertado entre a prefeitura 
e os comerciantes afeta-
dos pela reforma é a res-
peito do local apropriado 
para carga e descarga, de 
forma que seja encontrada 
uma solução para benefí-
cio de todos.

Varejo brasileiro 
vai perder fôlego 
e crescer apenas 

1,1%, projeta ACSP

O varejo restrito brasilei-
ro deve apresentar cresci-
mento de 1,1% em 2019 
na comparação com o ano 
passado, projeta a Asso-
ciação Comercial de São 
Paulo (ACSP). “É um 
resultado fraco e um in-
dicativo de que a econo-
mia brasileira parou de se 
recuperar. Trata-se de um 
número bem inferior aos 
2,3% de 2018 e aos 2,1% 
de 2017”, avalia o eco-
nomista da ACSP Marcel 
Solimeo.
Ele lembra que, em maio, 
o varejo cresceu 1,3% na 
variação em 12 meses, se-
gundo o IBGE. “Pela pro-
jeção da ACSP, os núme-
ros do setor irão arrefecer 
até atingir o resultado de 
1,1% em dezembro”.
O economista salienta 
que, no começo do ano, as 
expectativas de aumento 
para o setor estavam na 
faixa entre 2% e 3%, mas 
as dificuldades econômi-
cas já não permitem mais 
uma recuperação nesse 
patamar.
“Contudo, há tempo para 
que medidas sejam toma-
das, como reduzir os juros 
e os depósitos compulsó-
rios dos bancos, o que be-

neficiará muito o crédito à 
pessoa física, estimulando 
o varejo”, diz Solimeo. 
Ele acrescenta que a infla-
ção sob controle e o fraco 
ritmo da atividade econô-
mica abrem espaço para 
o Banco Central reduzir a 
taxa básica de juros/Selic 
algumas vezes até o fim do 
ano.
“Se a reforma da Previ-
dência for aprovada rapi-
damente e os demais ajus-
tes foram viabilizados, a 
confiança do consumidor 
e do empresariado tende 
a aumentar, o que por sua 
vez melhora a projeção 
para o comércio”.
Por fim, ele ressalta que 
os segmentos que têm dei-
xado o varejo no azul em 
2019 são supermercados, 
farmácia e artigos de uso 
pessoal – “produtos de 
primeira necessidade e de 
menor valor”.
A projeção foi feita pelo 
Instituto de Economia 
Gastão Vidigal/ACSP 
com base em dados: do 
varejo do IBGE; dos juros, 
do crédito à pessoa física e 
da massa salarial ampliada 
disponível, do Banco Cen-
tral; e do Índice Nacional 
de Confiança/ACSP.
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Em 2018, mais de 20 milhões 
de crianças não foram
vacinadas no mundo

Dados da ONU se referem 
à imunização contra sa-
rampo, difteria e tétano
Dados de agências da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) revelam 
que 20 milhões de crian-
ças em todo o mundo não 
foram vacinadas contra 
doenças como o saram-
po, a difteria e o tétano 
em 2018. As informações 
foram divulgados ontem, 
segunda-feira, dia 15, pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Fundo 
das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef). Para 
as agências, esse número 
equivale a mais de um em 
cada 10 menores em todo 
o planeta.
O nível de estagnação da 
cobertura de vacinação 
com três doses de difteria, 
tétano e coqueluche, tam-
bém conhecida como tos-
se convulsa, e uma dose 
da vacina contra o saram-
po, é de cerca de 86% em 
nível global. Apesar de ser 
considerado elevado, esse 
nível de cobertura não é 
suficiente. As agências 
destacam que é necessária 
uma cobertura de 95% en-
tre países e comunidades 
em todo o mundo, para 
proteger as crianças con-
tra surtos de doenças que 
podem ser evitados pela 
vacinação.
Grande parte das crianças 
que não foram vacinadas 
vive nos países mais po-
bres e está desproporcio-
nalmente em nações que 
vivem em conflitos ou são 
afetadas por eles de algu-
ma forma.
Quase metade do total 
de crianças não vacina-
das vive em 16 países 
com esses problemas: 
Afeganistão, República 
Centro-Africana, Chade, 
República Democrática 
do Congo, Etiópia, Haiti, 
Iraque, Mali, Níger, Ni-
géria, Paquistão, Somália, 
Sudão do Sul, Sudão, Síria 
e Iêmen.
De acordo com as agências 
da ONU, se essas crianças 
ficarem doentes, correm 
o risco de sofrer as con-
sequências mais graves 
para a saúde e têm menor 
oportunidade de acesso a 
tratamentos e cuidados de 
saúde que salvam vidas.
Acesso
De acordo com as agên-
cias da ONU, as grandes 

disparidades no acesso a 
vacinas acontecem em pa-
íses de todos os níveis de 
rendimento. Essa situação 
resultou em surtos de sa-
rampo em muitas partes 
do mundo, incluindo em 
países com altas taxas de 
vacinação em geral. Em 
2018, quase 350 mil casos 
de sarampo foram regis-
trados em todo o mundo, 
mais do dobro do que em 
2017.
No topo da lista de inci-
dência da doença em 2018 
está a Ucrânia. Apesar de 
o país ter vacinado mais de 
90% de seus bebês, a co-
bertura foi baixa durante 
vários anos, deixando um 
grande número de crian-
ças mais velhas e adultos 
em risco.
Várias nações com alta in-
cidência e cobertura têm 
grupos significativos de 
pessoas que não foram va-
cinadas contra o sarampo 
no passado. Essa situação 
“demonstra como a bai-
xa cobertura ao longo do 
tempo ou comunidades 
distintas de pessoas não 
vacinadas podem desen-
cadear surtos mortais”, diz 
a ONU.
HPV
Pela primeira vez, os da-
dos de cobertura de va-
cinação contra o Vírus 
do Papiloma Humano, 
o HPV, foram revelados 
pelas agências internacio-
nais. A cobertura da va-
cina protege as meninas 
contra o cancro do colo do 
útero na idade adulta.
De acordo com o estudo, 
90 países introduziram a 
vacina contra o HPV nos 
seus programas nacionais 
desde 2018. O número 
de meninas alcançadas na 
área analisada equivale a 
uma em cada três em todo 
o mundo.
A OMS e o Unicef fazem 
parte da parceria com a 
Aliança Global para Vaci-
nas e Imunização (Gavi), 
que ajuda a reforçar os 
sistemas de imunização e 
resposta a surtos em paí-
ses. As iniciativas incluem 
vacinar todas as crianças 
com imunização rotineira, 
conduzindo campanhas de 
emergência e dando for-
mação aos profissionais de 
saúde como parte essen-
cial da qualidade dos cui-
dados de saúde primários.
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Interdição de via
em Caçapava

Leilão público da Prefeitura de 
Caraguatatuba dos 118 lotes do 
Mar Verde II será no dia 9 agosto

No dia 18 de julho de 
2019 (quinta-feira), a SA-
BESP realizará interven-
ção emergencial na rede 
de tratamento de água lo-
calizada na Rua José Bo-
nifácio. Para permitir a 
realização da intervenção, 
a Rua José Bonifácio, no 
trecho compreendido en-
tre a Rua Quinze de No-
vembro e a Rua Soldado 
José Alves Abreu, estará 
interditada no período de 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba fará um Leilão 
Público (02/2019) de 118 
terrenos do loteamento 
Mar Verde II, região Nor-
te do município, no dia 9 
de agosto (antevéspera do 
Dia dos Pais), às 9h, no 
Teatro Mario Covas, no 
Indaiá. O certame presen-
cial e eletrônico, pelo site 
https://www.superbid.net/
index.htm, colocará à ven-
da 118 lotes das Quadras 
6, 11, 12, 17 e 18 do bair-
ro. A área total de 47.541 
m² está avaliada em R$ 
7.060.260.
Desse montante, 96 terre-
nos são para uso residen-
cial com o valor inicial 
de R$ 69.120; e 22 lotes 
estão localizados em Área 
de Preservação Perma-
nente (APP), com preço 
a partir de R$ 7.680. Es-
ses terrenos situados em 
APP e declive acentuado 
podem ser utilizados para 
compensação ambiental e 
contam 10% para utiliza-
ção residencial.
Os imóveis do Leilão 
02/2019, na modalidade 
maior lance, podem ser 
vistoriados pelos interes-
sados em adquiri-los, das 
8h às 17h, sem acompa-
nhamento de representan-
te da prefeitura. Os lances 
serão computados pelo 
leiloeiro do Grupo Super-
bid, Julio Abdo Costa Ca-
lil.
Quem arrematar um dos 
terrenos deverá pagar o 
valor integral no ato da 
compra ou  deixar 20% de 
sinal, além da comissão 
do leiloeiro e o restante no 
dia útil seguinte a data de 
realização do certame, por 
meio de cheque nominal a 
Prefeitura de Caraguatatu-
ba
O Mar Verde II é um lote-
amento fechado com área 
de lazer, cachoeira, par-
quinho e quadras polies-
portiva, de bocha, vôlei 
de praia e de beach tênis 
e campo areia. A portaria 
fica a 200m da Praia da 
Mococa.
O Teatro Mario Covas 
está localizado na Avenida 
Goiás, nº 187 – Indaiá.
Credenciamento

05:00 às 09:00 horas.
No referido período, o ve-
ículo que se deslocar no 
sentido bairro-centro deve 
seguir o seguinte itinerá-
rio: Rua Soldado José Al-
ves de Abreu, Rua Dona 
Amélia Pantaleão, Rua 
Quinze de Novembro, 
Rua Regente Feijó. Já o 
veículo que se deslocar no 
sentido centro-bairro deve 
seguir o seguinte itinerá-
rio: Rua José Bonifácio, 

Podem participar do lei-
lão pessoas maiores de 
18 anos e empresas regu-
larizadas. Os interessados 
devem efetuar o creden-
ciamento com a equipe do 
leiloeiro oficial, no dia do 
leilão (09/08), a partir das 
8h30, no Teatro Mario Co-
vas, no Indaiá.
No ato do credenciamen-
to, é necessário apresentar 
os seguintes documentos: 
RG, CPF, e comprovante 
de residência, caso pes-
soas físicas; ou Estatuto/
Contrato Social, CNPJ, 
comprovante de endereço 
e documento(s) de identi-
ficação do(s) sócio(s), no 
caso de pessoas jurídicas.
Leilão Eletrônico – Quem 
for dar lances via internet 
no Leilão Público da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
tem que se cadastrar no 
site https://www.super-
bid.net/index.htm,   Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 
4950-9400 ou pelo e-mail  
cac@superbid.net. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta, das 9h às 18h.
Durante o credenciamen-
to, o usuário deve forne-
cer corretamente todos os 
dados solicitados (que te-
rão caráter sigiloso e não 
serão divulgados pelo pro-
vedor do site aos outros 
usuários, com exceção do 
“login”). Após o cadastro, 
o provedor do site entrará 
em contato com o usuário 
para checar as informa-
ções prestadas e liberar o 
acesso ao sistema, realiza-
do por meio de “login” e 
senha.
O edital completo com 
os detalhes dos itens está 
disponível no link http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/licitacoes/ (Parte 
do site da Prefeitura de 
Caraguatatuba destinada 
à Empresa). O documento 
pode ser baixado mediante 
a cadastro prévio no E-Li-
citações.
A Secretaria de Adminis-
tração fica na Rua Siquei-
ra Campos, 44 – Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3897-8156, no 
Departamento de Serviços 
Auxiliares, ou pelo e-mail 

Rua Quinze de Novem-
bro, Rua Capitão Carlos 
de Moura.
Solicita-se aos condutores 
que conduzam seus veí-
culos em velocidade re-
duzida e com cuidado nas 
imediações da interdição, 
e que fiquem atentos à si-
nalização de trânsito. So-
licita-se também aos pe-
destres que se desloquem 
com o máximo de atenção 
e cuidado.

leilao@caraguatatuba.sp.
gov.br.
118 lotes do Mar Verde II
Os 118 imóveis foram in-
corporados ao patrimônio 
do Município de Caragua-
tatuba conforme sentença 
proferida em Ação de Ad-
judicação Compulsória.
A adjudicação dos imó-
veis dados pelo loteador 
como garantia (caução) da 
execução das obras de in-
fraestrutura do loteamento 
tem como objetivo custear 
a implantação da rede de 
abastecimento de água po-
tável e rede coletora de es-
goto, obras de responsabi-
lidade do loteador que não 
foram executadas, na épo-
ca da aprovação do lotea-
mento (Decreto 48/1987, 
de 04 de maio de 1987).
Os referidos terrenos não 
são áreas institucionais, 
previstas no Art. 4º da Lei 
nº 6.766/79 (Lei de Parce-
lamento do Solo Urbano), 
destinadas à edificação 
de equipamentos comuni-
tários, tais como praças, 
ginásio de esportes, áreas 
de lazer, escolas, postos de 
saúde, entre outros equi-
pamentos públicos.
Após análise da Comissão 
de Avaliação e Revisão de 
Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba o valor atualizado do 
m² ficou em R$ 20 e R$ 
180, conforme a metra-
gem e localização de cada 
terreno.
Serviço
Leilão Público da Prefei-
tura de Caraguatatuba – 9 
de agosto (sexta-feira)
Credenciamento: 8h30
Horário: 9h
Local: Teatro Mario Co-
vas (Presencial) e https://
www.superbid.net/index.
htm (Leilão eletrônico/on-
line)
Endereço: Avenida Goiás, 
nº 187 – Indaiá
Informações: (11) 4950-
9400 e (12) 3897-8156/ ou 
pelos e-mails cac@super-
bid.net e leilao@caragua-
tatuba.sp.gov.br
Visitação dos Lotes no 
Mar Verde II (Região Nor-
te): por conta dos interes-
sados nos imóveis

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 004/2019 - Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – BAIRRO FREI 
GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS – Sessão realizada no dia 15/07/2019 às 
15h00min. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licita-
ção e Avaliação.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – TP 007/2018 – Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLA-
NO DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS – De acordo com despacho da Sra. Prefeita Municipal, 
Erica Soler. S. Oliveira, acolhendo a avaliação da Diretoria de Meio 
Ambiente acerca do recurso impetrado pela sociedade empresária 
VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA, quanto 
à pontuação de sua Proposta Técnica, fica determinado a seguinte 
pontuação dos licitantes habilitados: Vallenge Consultoria, Projetos e 
Obras Ltda – NPf = 70,00; RHS Controls Recursos Hídricos e Sane-
amento Ltda – NPf = 51,33; TCA Soluções e Planejamento Ambiental 
Ltda EPP – NPf = 50,55. As empresas RHS Controls Recursos Hídri-
cos e Saneamento Ltda e TCA Soluções e Planejamento Ambiental 
Ltda EPP, tiveram as suas Propostas Técnicas DESCLASSIFICADAS 
por não alcançarem o mínimo de 70% do PT2, conforme item 10.8 do 
Edital. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 17 de julho de 2019. André 
L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.


