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A GAzetA dos Municípios

Revitalização na rodovia
SP-62 começou nesta

segunda-feira em Taubaté

Distrito Federal intensifica
segurança em escolas

Castração de Cães será
no Cidade Nova no final do
mês em Pindamonhangaba

HU de Taubaté será
municipalizado a partir de maio

Começou nessa segunda-
feira, dia 18 de março, o 
início da obra de revita-
lização do trecho urba-
no da rodovia SP-62. As 
primeiras intervenções 
acontecem na pista senti-
do Quiririm, no trecho da 
avenida Carlos Pedroso 
da Silveira com a avenida 
dos Imigrantes (em frente 
ao Samu). O período de 
intervenções nesse trecho 
é de aproximadamente de 
30 dias.

O Governo do Distrito Fe-
deral (GDF) identificou 
quatro casos de ameaças 
feitas por estudantes em 
redes sociais e em escolas. 
Por esta razão, o governo 
intensificou a segurança 
em centros de ensino. O 
anúncio foi feito na sex-
ta-feira, dia 15 pelo se-
cretário de Educação, Ra-
fael Parente, por meio do 
Twitter. Agentes à paisana 
estão em ação dentro de 
algumas escolas.
“Também é fato que es-
tamos registrando alguns 
casos de ameaças de alu-
nos. A Secretaria de Segu-
rança e toda a inteligência 

A castração de cães está 
programada para aconte-
cer no bairro Cidade Nova 
neste mês. Os interessados 
poderão procurar a Prefei-
tura de 20 a 26 de março 
para realizar a inscrição.
Esta é a terceira ação de 
castração promovida pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, abrangendo agora 
o Cidade Nova e os bair-
ros da proximidade.
Para realizar a inscrição, é 
necessário que o proprie-

A prefeitura de Taubaté 
vai assumir a gestão do 
Hospital Universitário a 
partir de 1º de maio. Ad-
ministrado pelo governo 
do estado, até lá estará 
acontecendo o processo 
de transição.
Segundo informações da 
Prefeitura, essa mudança 
objetiva desafogar as Uni-
dades de Pronto Atendi-
mento (UPAs).
Atualmente o HU man-
têm pacientes internados 
por tempo indeterminado, 
à espera de leitos na rede 
estadual – já que a trans-

O custo total da obra é 
de R$ 18,8 milhões, com 
recursos municipal e es-
tadual. O trabalho prevê 
recuperação asfáltica, si-
nalização, calçamento, 
implantação de ciclovia e 
iluminação. São 6,3 quilô-
metros de extensão, entre 
o km 123,7 e km 130, en-
globando as avenidas Car-
los Pedroso da Silveira, 
Charles Schneider e Emí-
lio Amadei Beringhs.
O local será sinalizado 

do GDF já estão em ação, 
dentro de algumas escolas 
e à paisana”, disse o secre-
tário.
Invasão
No final da manhã de sex-
ta-feira, dia 15, um pro-
fessor, armado com uma 
faca, dardos e uma besta, 
do mesmo tipo da usada 
pelos jovens envolvidos 
no atentado na Escola Es-
tadual Professor Raul Bra-
sil, em Suzano, entrou no 
prédio da secretaria. Ele 
queria se encontrar com o 
secretário. O professor foi 
preso. Ninguém foi ferido.
Parente liberou os ser-
vidores da Secretaria de 

tário do animal apresente 
comprovante de endere-
ço, cópia do documento 
pessoal com foto, além de 
preencher a ficha de inscri-
ção e termo de autorização 
cirúrgica. As inscrições e 
o procedimento cirúrgico 
não terão custos aos mu-
nícipes, que deverão estar 
atentos às recomendações 
do pré e pós-operatório, 
garantindo assim a plena 
recuperação no animal.
O serviço de castração 
tem como objetivo a iden-
tificação e ao controle 
populacional dos animais 

ferência depende do aval 
da Secretaria Estadual da 
Saúde. Com a mudança, a 
prefeitura terá autonomia 
para administrar os leitos. 
Os 800 funcionários do 
hospital, segundo o secre-
tário de Saúde de Taubaté 
João Ebram Neto, não se-
rão dispensados.
Atualmente, o hospi-
tal atende pacientes de 
Taubaté e outras cidades 
da região, mas a prefei-
tura informou que após a 
municipalização, a unida-
de será referência para a 
internação dessas pesso-

com placas de obras e des-
vios, indicando o sentido 
centro ou sentido bairro. 
Com relação ao transporte 
público, atenderá todos os 
pontos normalmente, per-
correndo o desvio.
Haverá agentes de trânsito 
no local para orientação e 
acompanhamento da  flui-
dez, além do  acompanha-
mento pelas câmeras de 
monitoramento do Centro 
de Operações Integradas 
(COI).

Educação que trabalham 
na sede do Setor Bancário 
Norte, no centro de Bra-
sília, que não se sentirem 
bem emocionalmente.
“Eu não voltarei ao gabi-
nete hoje. Novas medidas 
para a segurança do prédio 
já serão implementadas na 
segunda-feira”, anunciou, 
também pelo Twitter, Pa-
rente.
O secretário disse ainda 
que prestará apoio ao pro-
fessor que entrou armado 
na secretaria e à sua fa-
mília. “Estamos fazendo 
e faremos todo o possível 
para que recebam todos os 
tratamentos necessários”.

em Pindamonhangaba na 
região sudeste, que abran-
ge os bairros: Cidade 
Nova, Feital, Jardin Eloy-
na, Campinas, Triângulo e 
Goiabal.
No total, serão castrados, 
gratuitamente, 400 cães. 
As cirurgias serão reali-
zadas no sábado (30) e no 
domingo (31). Segundo o 
Departamento de Riscos 
e Agravos à Saúde, a cas-
tração gratuita está sendo 
realizada por regiões da 
cidade e, em breve, outras 
localidades serão contem-
pladas.

as, por meio do sistema 
Cross, que regulamenta a 
oferta de serviços na saú-
de.
A empresa que fará a ges-
tão do hospital é a SPDM 
– Sociedade Paulista para 
o Desenvolvimento da 
Medicina, mesma empre-
sa que gerencia o Hospital 
Municipal de São José dos 
Campos. 
O contrato, que tem vi-
gência de 24 meses, foi 
assinado com a empresa 
no dia 8 de março, com o 
valor próximo de R$ 157 
milhões.
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Miscelânea
Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquis-
tado a simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica. 
Defende uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a 
partir do século 20, a neurótica ganhou destaque por apresentar bons re-
sultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando 
o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e nos fortalecemos. Por 
outro lado, quando não fazemos exercícios, o cérebro atrofia, perdendo 
a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. A prática desses 
exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude pequenos 
hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os ou-
tros, resolva revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fe-
chados, etc. Apesar se serem exercícios simples,eles estimulam o cérebro 
e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto quem está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- E que sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem 
vai pagar a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está atento ao pastor no rádio:
- Irmãos, se alguém tiver algum problema de saúde, ponha a mão no lugar 
do corpo que está doendo e eu rezarei agora para a sua cura.
O velhinho, mais do que depressa, põe as mãos nas virilhas e a velha ven-
do aquilo, exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não 
ressuscitar os mortos...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe 
estranha ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso aí que eu coloquei hoje como resposta na prova de Ge-
ografia...

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si 
mesma. Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com 
alguém rico, ficam controlando e arrumam as maiores ciladas para afas-
tá-los de pessoas indesejadas, sempre com a desculpa de querer o melhor 
para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas atitudes traduzem muito 
um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por seus semelhan-
tes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos das 
desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade e o 
mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem 
sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam 
inventando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente 
dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o 
que elas consideram sua propriedade, seus filhos. Muitas explicam que 
querem poupá-los das dificuldades e, por isso, exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agi-
rem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária 
porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro inte-
resse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a 
vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes 
ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas 
amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.
Elogie em público, mas critique em particular.
É preciso viver não apenas existir.
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A comunicação é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
Uma amizade não morre e se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.

Governo anuncia nomeação de 
1.039 policiais e investimento de R$ 
261 mi em bônus policial e viaturas

Os policiais são remanes-
centes de concursos públi-
cos anteriores
O Governador João Do-
ria anunciou na sexta-fei-
ra, dia 15 a nomeação de 
1.039 policias policiais 
militares e científicos, re-
manescentes de concursos 
públicos anteriores. Além 
disso, serão investidos 
cerca de R$ 261 milhões 
para o pagamento de boni-
ficação de policiais e aqui-
sição de 1.736 viaturas 
para a Polícia Militar.
“É um conjunto de ações 
na área de Segurança Pú-
blica por força da priori-
dade que este Governo dá 
à área para garantir à po-
pulação condições melho-
res de policiamento nas 
ruas”, disse Doria.
As viaturas serão adquiri-
das com investimento de 
R$ 136.090.400 e o paga-
mento de bonificação tem 
valor estimado de R$ 125 
milhões para cerca de 70 
mil policiais civis, milita-
res e técnico-científicos.
As novas aquisições fa-
zem parte do investimen-
to previsto para 2019. As 
entregas acontecerão até 
julho deste ano. São 148 

Bases Comunitárias Mó-
veis, 300 motocicletas 
para as Rondas Ostensivas 
com Apoio de Motocicle-
tas (Rocam), 1.226 para a 
Força Tática e Radiopa-
trulha e 62 para o Corpo 
de Bombeiros. Os primei-
ros veículos serão do Cor-
po de Bombeiros e Bases 
Comunitárias Móveis.
“Com isso, o sistema de 
Segurança Pública se vê 
fortalecido para cumprir a 
sua missão diária, para le-
varmos à população pau-
lista a proteção que nos 
cabe e que ela merece”, 
afirmou o Secretário da 
Segurança Pública, João 
Camilo Pires de Campos.
Bonificação
O pagamento está rela-
cionado aos resultados do 
terceiro trimestre de 2018 
e serão beneficiados poli-
ciais que atuam em áreas 
em que houve redução dos 
índices de vítimas de leta-
lidade violenta (homicídio 
doloso e latrocínio), roubo 
e furto de veículo, além de 
roubo em geral no trimes-
tre.
Desde 2014, quando o 
programa foi criado com 
objetivo para premiar o 

esforço dos policiais na 
redução de crimes, foram 
pagos 826.664 bônus (R$ 
945,5 milhões).
Nomeação de policiais re-
manescentes
Entre os profissionais que 
irão reforçar a segurança 
pública em São Paulo, es-
tão 449 policiais técnicos-
científicos, sendo 51 mé-
dicos legistas, 240 peritos 
criminais, 128 fotógrafos 
e 30 desenhistas técnico
-periciais. Na Polícia Mi-
litar serão incorporados 
590 novos soldados de 2° 
classe.
“Eles vão iniciar o curso 
de formação de soldados 
em maio de 2019 e já es-
tarão atuando em maio de 
2020”, disse o Comandan-
te-Geral da Polícia Mili-
tar, Marcelo Vieira Salles.
Há concursos em anda-
mento para o preenchi-
mento de 2.750 vagas da 
Polícia Civil. São 250 va-
gas para delegados, 600 
para investigadores, 800 
para escrivães, 300 para 
agentes de telecomunica-
ções, 200 para papilosco-
pistas, 400 para agentes 
policiais e 200 para auxi-
liares de papiloscopistas.
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Governo de SP determina
indenização às vítimas
do atentado de Suzano

Governo lança edital de
estudos para concessão

de 22 aeroportos

Shopping Pátio Pinda
e Nefrovale promovem

Dia Mundial do Rim

Mercado reduz estimativa para 
o crescimento da economia 

brasileira em 2019

Os valores serão pagos 
pelo Governo Estadual 
aos familiares das víti-
mas no prazo de 30 dias; 
decreto será publicado do 
Diário Oficial
O governador João Doria 
criou um comitê executivo 
formado pela Procurado-
ria Geral do Estado, pelas 
secretarias da Educação, 
Segurança Pública e As-
sistência Social, além de 
membros da Defensoria 

O Ministério da Infraes-
trutura publicou hoje (18) 
no Diário Oficial da União 
edital de chamamento pú-
blico para interessados em 
realizar estudos técnicos 
para a concessão de 22 
aeroportos em todo o país. 
Por meio de sua conta na 
rede social Twitter, o mi-
nistro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, confir-
mou a publicação.
“Conforme anunciado 
após sucesso do primeiro 
leilão de aeroportos em 
blocos, publicamos hoje 
no Diário Oficial da União 
o edital de chamamento 
para mais uma rodada de 
concessão de 22 terminais 
aeroportuários”.
Freitas destacou que os 
projetos serão estrutura-
dos em três blocos: Blo-
co Sul, composto pelos 
aeroportos de Curitiba, 

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, 

O mercado financeiro re-
duziu a projeção de cres-
cimento da economia bra-
sileira em 2019. Caiu de 
2,28% para 2,01% neste 
ano estimativa para a ex-
pansão do Produto Interno 
Bruto (PIB). Foi a terceira 
redução consecutiva. As 
projeções estão no bole-
tim Focus, publicação se-
manal elaborada com base 
em estimativas de insti-
tuições financeiras sobre 
os principais indicadores 
econômicos.
De acordo com o boletim, 

Pública como convidados, 
para garantir celeridade 
no processo de pagamento 
de indenização aos fami-
liares das vítimas do aten-
tado ocorrido na escola 
professor Raul Brasil, em 
Suzano. O decreto, que 
será publicado na edição 
de hoje, sexta-feira, dia 
15 do Diário Oficial prevê 
que o grupo determine, no 
prazo máximo de 30 dias, 
os valores que serão pagos 

Foz do Iguaçu (PR), Na-
vegantes (SC), Londri-
na (PR), Joinville (SC), 
Bacacheri (PR), Pelotas 
(RS), Uruguaiana (RS) e 
Bagé (RS); Bloco Nortes, 
composto pelos terminais 
de Manaus, Porto Velho 
(RO), Rio Branco, Cru-
zeiro do Sul (AC), Taba-
tinga (AM), Tefé (AM) e 
Boa Vista; e Bloco Cen-
tral, composto pelos ae-
roportos de Goiânia, São 
Luís, Teresina, Palmas, 
Petrolina (PE) e Impera-
triz (MA).
Governo leiloa 12 aero-
portos brasileiros, na sede 
da B3 (Bovespa), em São 
Paulo, divididos em três 
blocos: Nordeste; Sudeste 
e Centro-Oeste. - Rovena 
Rosa/Agência Brasil
“O presente edital tem por 
objetivo chamar pessoas 
físicas ou jurídicas de di-

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 

a estimativa para 2010 
para o crescimento do PIB 
(soma de todos os bens 
e serviços produzidos 
no país) permaneceu em 
2,80%. 
Em 2021 e 2022, a expec-
tativa segue em 2,50% de 
crescimento do PIB. A es-
timativa é divulgada às se-
gundas-feiras, pelo Banco 
Central.
Inflação - Para este ano, a 
estimativa para a inflação 
subiu pela segunda vez 
seguida. A previsão para o 
Índice Nacional de Preços 

pelo Governo Estadual 
aos familiares das vítimas.
“Nenhuma ação do Go-
verno poderá compensar 
vidas perdidas, mas em 
um momento de tamanha 
dor e tristeza, é fundamen-
tal que essas famílias não 
enfrentem burocracia e 
processos lentos para te-
rem acesso aos recursos. 
É hora de solidariedade e 
atitude”, afirmou o Gover-
nador de São Paulo.

reito privado interessadas 
na apresentação de proje-
tos, levantamentos, inves-
tigações e estudos (estudos 
técnicos) que subsidiem a 
modelagem da concessão 
para a expansão, explo-
ração e manutenção dos 
aeroportos objeto deste 
chamamento público de 
estudos”, diz o texto.
Na semana passada, o lei-
lão de 12 aeroportos, na 
B3, com ágio de 986%, su-
perou a outorga estipula-
da pelo governo de R$ 2,1 
bilhões. No total, os lances 
pelos três blocos somaram 
R$ 2,377 bilhões. Os ter-
minais estão localizados 
nas regiões Nordeste, Su-
deste e Centro-Oeste, e, 
juntos, recebem 19,6 mi-
lhões de passageiros por 
ano, o que equivale a 9,5% 
do mercado nacional de 
aviação.

de material educativo e                                   
também orientações sobre 
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.

ao Consumidor Amplo 
(IPCA) passou de 3,87% 
para 3,89%.
Em relação a 2020, a pre-
visão para o IPCA perma-
nece em 4%. Para 2021 e 
2022, também não hou-
ve alteração na projeção: 
3,75%.
A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN), é 4,25%, com in-
tervalo de tolerância entre 
2,75% e 5,75%. A estima-
tiva para 2020 está no cen-
tro da meta (4%).
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Bonde descarrila quando levava 
passageiros de Pindamonhangaba 

ao bairro turístico do Piracuama

Ataque em bonde deixa três
mortos e cinco feridos

na Holanda; suspeito foi preso

Chuva forte provoca alagamentos e 
deslizamentos de terra nas principais 

ruas de Campos do Jordão

Um bonde da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão 
que faz a linha de turis-
mo em Pindamonhangaba 
descarrilou na tarde des-
te domingo por volta das 
15h. Ninguém ficou feri-
do. A automotriz havia sa-
ído às 14h da estação, no 
centro de Pinda, e fazia o 
trajeto do bairro Piracua-
ma.
O descarrilamento ocor-
reu  logo após a automo-
triz passar pelo balneário 
“Reino das Águas Cla-
ras”. De acordo com pas-
sageiros que participavam 
de um passeio, uma das 
rodas dianteiras do veícu-
lo saiu dos trilhos, mas o 
motorneiro conseguiu fre-
ar e evitar que o veículo 
tombasse. 
O passeio faz parte de 
uma programação turís-
tica da E.F.C.J. nos finais 

Um homem efetuou dis-
paros dentro de um bonde 
na cidade de Utrecht, na 
Holanda, na manhã desta 
segunda-feira (18). Três 
pessoas morreram. À tar-
de, a polícia prendeu o 
principal suspeito de en-
volvimento no crime: o 
turco Gökmen Tanis, de 
37 anos. As motivações 
do ataque ainda são des-
conhecidas.
Os tiros começaram por 
volta das 10h45 (6h45, 
em Brasília), na Praça 24 
de Outubro, no centro de 
Utrecht. No local, há uma 
parada de bondes. Cinco 
pessoas ficaram feridas – 
três delas em estado gra-
ve, segundo o prefeito da 
cidade, Jan van Zanen.
Tanis foi preso em uma 
série de operações da po-
lícia local em residências 
e prédios de Utrecht. Ele 
parece em uma imagem, 
aparentemente capturada 
por uma câmera de segu-
rança de um bonde, ves-
tindo casaco azul. O vídeo 
foi gravado às 10h41, ou 
seja, quatro minutos antes 
do relato dos tiros.
Segundo o procurador 
Rutger Jeuken, Tanis já foi 
preso anteriormente – as 
autoridades não revelaram 
por qual motivo. O co-
ordenador nacional para 
Segurança e Contraterro-
rismo da Holanda, Pieter-
Jaap Aalbersberg, afirmou 

A chuva forte da noite des-
te domingo (17), causou 
alagamentos e desliza-
mentos de terra em Cam-
pos do Jordão(SP). Não há 
desalojados ou feridos.
De acordo com a Defe-
sa Civil, as avenidas Frei 
Orestes Girardi e Januário 
Miraglia, duas das princi-
pais avenidas que cortam 
a cidade, ficaram alagadas 
e precisaram ter o trânsito 

de semana. Por R$ 13, os 
passageiros fazem um tra-
jeto de cerca de duas ho-
ras, entre o centro de Pin-
damonhangaba e a região 
do Rio Piracuama.
Nota da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão
A Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão (EFCJ) 
informa que, por volta 
das 14h50 deste domin-
go (17), uma automotriz 
da ferrovia descarrilou 
durante viagem do Trem 
Turístico Piracuama, em 
Pindamonhangaba, após 
cruzar uma passagem de 
nível, no km 18 da via fér-
rea.
Não houve feridos e o va-
lor da passagem foi de-
volvido. Após o ocorrido, 
o operador da automotriz 
imediatamente entrou em 
contato com a estação 
Pindamonhangaba solici-

que “não se pode descartar 
a motivação terrorista”.
De acordo com a agência 
holandesa NOS, pessoas 
conhecidas de Tanis dis-
seram que ele tinha pro-
blemas psicológicos e um 
“problema familiar”.
No início, tanto a polícia 
holandesa quanto o prefei-
to haviam informado que 
nove pessoas ficaram feri-
das, mas a polícia corrigiu 
o balanço.
Alerta máximo
Após o tiroteio, a praça 24 
de Outubro foi fechada e 
ambulâncias foram até o 
local. Três helicópteros 
foram acionados para dar 
socorro às vítimas.
As autoridades elevaram o 
alerta para ataques terro-
ristas para o nível máximo 
(5) na província de Utre-
cht – número que foi bai-
xado logo depois da prisão 
de Tanis.
As escolas foram orienta-
das a fechar suas portas, e 
a polícia aumentou a segu-
rança nas infraestruturas 
vitais. As mesquitas foram 
esvaziadas.
Há, ainda, policiais em 
alerta em Amsterdã e Ro-
terdã. A segurança nos ae-
roportos foi reforçada.
O premiê holandês, Mark 
Rutte, disse estar preocu-
pado e acionou o comitê 
de combate ao terrorismo 
após o incidente.
A cidade de Utrecht tem 

interditado durante a noi-
te.
O órgão ainda informou 
que foram registrados três 
deslizamentos de terra na 
cidade. Um dos desliza-
mentos aconteceu no bair-
ro Vila Rica e atingiu um 
veículo que passava pelo 
local. 
Os outros dois desliza-
mentos aconteceram na 
região central da cidade, 

tando um veículo reserva 
para auxiliar no transpor-
te dos passageiros. O ve-
ículo chegaria ao local às 
16h, porém um ônibus de 
turismo que passava pelo 
local ofereceu carona aos 
30 passageiros, que retor-
naram à estação Pindamo-
nhangaba.
Os técnicos da EFCJ apu-
ram as causas do descar-
rilamento da automotriz. 
Cabe ressaltar que nos 
últimos cinco anos hou-
ve um intenso trabalho 
de manutenção e reparos 
na ferrovia. Durante este 
período foram investidos 
mais de R$ 12 milhões 
em serviços de troca de 
dormentes, implantação 
de canaletas de drenagem 
e sinalização, moderniza-
ções na via permanente do 
0 ao km 23 e transforma-
dores da subestação.

mais de 300 mil habitantes 
e fica a cerca de 40 km da 
capital holandesa, Amster-
dã.
Pai de suspeito pede puni-
ção, diz agência
Mehmet Tanis, pai de 
Gökmen, disse à agência 
turca DHA que quer que 
o filho seja punido caso se 
confirme que ele realmen-
te é o autor do ataque.
De acordo com a imprensa 
turca, a família do suspeito 
é de Yozgat, no centro da 
Turquia. Mehmet disse à 
DHA que ele retornou à 
Turquia em 2008 depois 
de se divorciar de sua es-
posa, que ficou com seu 
filho Gokmen na Holanda, 
para onde haviam emigra-
do juntos.
Ele se casou novamente e 
agora mora na província 
de Kayseri, no centro da 
Turquia. “Não existe diálo-
go, não tenho contato com 
meu filho há 11 anos. Não 
nos falamos desde 2008”, 
declarou Mehmet Tanis. 
“Ele não tinha uma atitude 
agressiva, mas faz 11 anos 
desde então. O que acon-
teceu, o que ele viveu? Eu 
não sei”, acrescentou.
Segundo a agência Reu-
ters, o presidente da Tur-
quia, Recep Tayyip Erdo-
gan, disse que a agência de 
inteligência turca também 
investiga se o atentado 
teve motivações pessoais 
ou terrorismo.

próximo aos bairros Vila 
Sodipe, Britador e Nadir.
A Defesa Civil informou 
que nenhuma família fi-
cou desalojada e que nin-
guém se feriu. Na manhã 
desta segunda-feira (18), 
equipes da Defesa Civil 
estão fazendo o monitora-
mento das áreas atingidas 
pela chuva. Na últimas 48 
horas, choveu quase 80 
milímetros na cidade.

Aviso de resultado de julgamento de Proposta Técnica – Processo Admi-
nistrativo Nº 063/2018 – Tomada de Preços Nº 007/2018 – Contratação de 
Empresa para elaboração do Plano de Drenagem do Município de Potim, 
conforme as Especificações constantes do Edital e seus Anexos – A Prefei-
tura Municipal de Potim/SP, por meio da Comissão Permanente de Licita-
ções, torna público aos interessados o resultado da fase de julgamento da 
Proposta Técnica do referido processo licitatório. Segue a pontuação dos 
licitantes habilitados: RHS Controls Recursos Hídricos e Saneamento Ltda 
– NPf = 67,24; Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda – NPf = 70,00; 
TCA Soluções e Planejamento Ambiental Ltda EPP – NPf = 59,87. Fica 
aberto o prazo recursal. Potim, 18 de março de 2019. André L. S. Oliveira – 
Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº005/2019 – No dia 18 de 
março de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pre-
gão Nº005/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação 
de Empresa para Fornecimento de Oxigênio Medicinal, à empresa: WHITE 
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, com valor total de R$63.509,50. 
Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.


