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A GAzetA dos Municípios

Após parceria entre Embraer e 
Unesp, São José dos Campos 

anuncia número de testes

Pesquisa do Inpe destaca Taubaté
e riscos do coronavírus na RMVale 

Prefeitura de Caraguatatuba 
solicita ao estado aumento do 

número de leitos do HR

Após parceria firmada en-
tre Embraer e Unesp para 
a doação de 40 mil testes, 
a prefeitura de São José 
dos Campos declarou que 
receberá 20 mil deles para 
aplicar em pacientes com 
suspeita da doença atendi-
dos nas unidades de saú-
de pública do municipio, 
conforme protocolos esta-
belecidos pelo Ministério 
da Saúde. Também serão 
disponibilizados 15 mil 
exames para Araraquara e 

Embora pesquisa desen-
volvida pelo Laboratório 
de Investigação de Sis-
temas Socioambientais 
do Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) mostre 
que Taubaté está prepa-
rada para o combate ao 
coronavírus, ela lança um 
alerta para os riscos de 
ações isoladas em uma re-
gião altamente conectada 
como a RMVale. O estu-
do, denominado Desafios 
para o Enfrentamento da 
covid-19 na Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, 
foi divulgado no dia 1º de 
maio. “O agente infeccio-
so desta pandemia é um 
vírus. O vírus, assim como 
a vida, não fica contido nos 
limites administrativos 
de nossos municípios. No 
Vale do Paraíba, nós vi-
vemos em nossas cidades 
mas vivemos também, em 
uma das 74 regiões me-
tropolitanas do Brasil. E a 
escala metropolitana não 
vem sendo evidenciada 
nas abordagens para o de-
senho das estratégia de en-
frentamento à covid-19”, 
informa trecho da pesqui-
sa. São três eixos avalia-
dos pelos pesquisadores: o 
Índice de Vulnerabilidade 
Metropolitana à covid-19 
(IVM COVID-19), o grau 
de conectividade para os 
municípios e um Modelo 
Epidemiológico para es-
timativa da probabilidade 

O prefeito de Caraguatatu-
ba, Aguilar Junior, assinou 
nessa segunda-feira (4), 
um ofício endereçado ao 
governador de São Paulo, 
João Dória, e ao Secretá-
rio de Desenvolvimento 
Regional do Estado, Mar-
co Vinholi, solicitando o 
aumento do número de 
leitos do Hospital Regio-
nal do Litoral Norte, bem 
como a restrição de acesso 
ao município como uma 
importante ação para o en-
frentamento ao novo coro-
navírus (covid-19).
Segundo o ofício, a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, está investindo na 
compra de diversos equi-
pamentos, criando leitos, 
estruturas e capacitando 
os profissionais de saúde, 
além de realizar uma série 
de ações junto à fiscaliza-
ção de comércios, higie-
nização de ruas e pontos 
de ônibus, bem como uma 
ampla campanha de cons-
cientização da população 
sobre o contágio.
“Mesmo com todos os 
nossos esforços, o muni-
cípio já constatou óbitos 
e a perspectiva, segundo 
os especialistas, é de au-
mento da propagação do 
vírus e do crescimento 
exponencial do número 
de pessoas infectadas nos 
próximos dias”, ressaltou 
Aguilar Junior. O prefeito 

5 mil para Botucatu, onde 
a empresa também está 
presente, como forma de 
apoio às comunidades.
Pelos termos do convênio 
firmado por meio da Fun-
dunesp (Fundação para 
o Desenvolvimento da 
Unesp), a Embraer realiza-
rá uma doação financeira 
no valor de R$ 4 milhões 
para execução dos exa-
mes, coleta de amostras, 
transporte e diagnóstico, 
somando as três cidades 

de chegada e instalação de 
transmissão sustentada da 
doença. 
São elencados ainda ativos 
para os municípios e regi-
ões, considerando a estru-
tura de saúde, econômica 
e percentual de população 
dependente do SUS, por 
exemplo. 
Considerações 
A pesquisa avalia que 
Taubaté apresenta con-
dição de vulnerabilidade 
mais baixa quando com-
parada aos outros 38 mu-
nicípios da região. 
Por outro lado, Taubaté 
apresenta conexões com 
29 outros municípios, com 
destaque para São José 
dos Campos, São Pau-
lo e Campinas. Estes são 
centros com transmissão 
sustentada instalada. O 
modelo epidemiológico 
indica que a probabilida-
de de chegada e instalação 
da transmissão sustentada 
de coronavírus a Tauba-
té é de 1, ou seja, é certo 
que chegará. Caso Tauba-
té se encontrasse isolado, 
sua capacidade de respos-
ta emergência sanitária 
seria alta, por apresentar 
maior acesso a todos os 
ativos do sistema de saú-
de considerados - leitos, 
SAMU, respiradores, mé-
dicos e menor percentual 
de população dependente 
exclusivamente do SUS. 
No entanto, o cenário real 
aponta para conexões com 

salienta que o município 
possui um número redu-
zido de leitos hospitalares 
de isolamento capazes de 
atender toda a demanda e, 
por isso, solicita ao gover-
nador a liberação de mais 
leitos no Hospital Regio-
nal em Caraguatatuba para 
atendimento dos pacientes 
com a covid-19.
Outro ponto abordado no 
ofício foi a restrição de 
trânsito na cidade. “Esta-
mos preocupados com o 
grande fluxo de pessoas 
que acessam o nosso mu-
nicípio pelas rodovias es-
taduais, principalmente a 
Tamoios. Solicitamos que 
sejam adotadas medidas 
restritivas, como o fecha-
mento da rodovia para os 
não residentes na cidade 
e aos serviços que não 
sejam essenciais, além da 
adoção de barreiras sani-
tárias”, destacou Aguilar 
Junior em seu pedido.
Cronologia
- O prefeito de Caragua-
tatuba, Aguilar Junior, en-
caminhou em 16 de março 
um ofício ao governador 
de São Paulo, João Dória, 
pedindo a antecipação da 
inauguração do Hospital 
Regional e a disponibili-
zação de leitos, para pa-
cientes com suspeita ou 
confirmados com o novo 
coronavírus (covid-19).
- O Hospital Regional foi 
aberto para funcionamen-

beneficiadas.
Conforme o protocolo das 
autoridades de saúde, o 
material coletado será en-
viado para as unidades da 
Unesp dedicadas ao pro-
cessamento da metodolo-
gia RT-PCR, exame con-
siderado padrão-ouro para 
o diagnóstico do novo co-
ronavírus. A expectativa 
é que o resultado saia em 
até 16 horas após o rece-
bimento das amostras pelo 
laboratório.

municípios, dentro e fora 
da RMVale.
Taubaté tem em sua rede 
de conexões vários muni-
cípios que possuem uma 
capacidade de resposta 
muito menor, pois estes 
municípios não dispõem 
do mesmo conjunto de 
ativos necessário para o 
enfrentamento ao corona-
vírus, como Natividade da 
Serra, Lagoinha, Reden-
ção da Serra, Tremembé e 
Santo Antônio do Pinhal.
Os pesquisadores avaliam 
ainda que um pacto regio-
nal que, por um tempo, 
garantisse uma redução 
desse fluxo intermunicipal 
em 80% associado a medi-
das de isolamento social, 
traria uma possibilidade 
de atrasar a chegada e ins-
talação do coronavírus por 
mais 27 dias. 
A medida ajudaria a acha-
tar sua própria curva com 
este ganho. Além disso, 
como Taubaté tem centra-
lidade nestas conexões, o 
município poderia ajudar 
a diminuir a intensidade 
do espalhamento para rede 
de municípios que estão 
conectados a ele. O tempo 
ganho é necessário, não 
só para preparar Taubaté, 
mas para preparar, prin-
cipalmente quem está em 
uma situação bem mais 
desfavorável em relação 
aos seus Ativos para fazer 
o enfrentamento da epide-
mia. 

to no dia 30 de março com 
10 leitos com respirado-
res, com expectativa para 
entrega de mais 10 leitos 
até dia 15 de abril, que não 
se concretizaram.
- No dia 20 de março, o 
Ministério Público do Es-
tado de São Paulo e Muni-
cípio de Caraguatatuba in-
gressaram com uma Ação 
Civil Pública com pedido 
de tutela de urgência limi-
nar para o fechamento da 
Rodovia dos Tamoios (SP-
99), principal via de aces-
so ao Litoral Norte, visan-
do a proibição do acesso a 
Caraguatatuba de turistas 
e veranistas.
- A medida liminar foi con-
cedida na noite de 21 de 
março pelo juiz da 1ª Vara 
Cível de Caraguatatuba, 
Ayrton Vidolin Marques 
Junior. No entanto o Tri-
bunal de Justiça do Estado 
de São Paulo derrubou a 
liminar no mesmo dia.
- Outra ação tomada pela 
Prefeitura de Caragua-
tatuba visando reduzir o 
contágio pelo novo coro-
navírus, foi a realização 
de uma barreira sanitária, 
instalada na chegada ao 
município na Rodovia dos 
Tamoios. O Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo também derrubou 
a liminar concedida pela 
Justiça de Caraguatatuba e 
determinou a suspensão da 
barreira sanitária.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Prazo para eleitor regularizar 
situação na Justiça Eleitoral 

se encerra nesta hoje

O eleitor com pendências 
com a Justiça Eleitoral 
tem até hoje (6) para regu-
larizar a situação e votar 
nas Eleições Municipais 
de 2020. A regularização 
do titulo de eleitor está 
sendo feita somente por 
meio eletrônico, para evi-
tar aglomerações por cau-
sa da pandemia provoca-
da pelo novo coronavírus 
(Covid-19),.
O cidadão deve acessar 
por meio de atendimento 
remoto e solicitar alista-
mento (primeira via do 
título), mudança de muni-
cípio (transferência), alte-
ração de dados pessoais, 
alteração de local de vo-
tação por justificada ne-
cessidade de facilitação de 
mobilidade e revisão para 
a regularização de inscri-
ção cancelada.
Além do passo a passo e da 
indicação dos documentos 
necessários, o espaço tam-
bém contém link direcio-
nando para as páginas de 
atendimento de cada um 
dos 27 tribunais regionais 
eleitorais (TREs) para 
efetuar o requerimento de 
alistamento eleitoral.
Regularização eleitoral - 
Os eleitores que precisam 
regularizar sua situação 
na Justiça Eleitoral podem 
emitir, no portal do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), sem sair de casa, a 
Guia de Recolhimento da 

União para o pagamento 
de débitos eleitorais. O pa-
gamento da guia deve ser 
feito no Banco do Brasil 
(agências ou app).
Dispensa de pagamento 
- O eleitor que não tem 
condições financeiras 
para fazer o pagamento 
de débitos eleitorais pode 
pedir a dispensa do paga-
mento de multas. Assim 
como os demais documen-
tos exigidos, o pedido de 
isenção também deve ser 
anexado ao requerimento 
de regularização eleitoral 
feito pelo Título Net, que 
pode ser acessado no TRE 
, devendo ser incluído no 
campo “outros”.
Multas - Estão sujeitos à 
multa os eleitores que não 
votaram em uma eleição 
sem apresentar justifica-
tiva eleitoral, sendo cada 
turno um pleito específi-
co; que se ausentaram dos 
trabalhos eleitorais; e que 
realizaram o alistamento 
eleitoral fora do prazo le-
gal.
Plantão - O regime de 
plantão extraordinário, 
por causa da pandemia de 
título cancelado, foi insti-
tuído pelo TSE no dia 20 
de março. Desde então, o 
atendimento presencial, 
a coleta biométrica e os 
prazos processuais fica-
ram suspensos por tempo 
indeterminado. Os prazos 
de processos que tramitam 

em meio físico continuam 
suspensos enquanto durar 
o regime diferenciado de 
trabalho. Já os processos 
em todos os graus de ju-
risdição da Justiça Eleito-
ral que tramitam em meio 
eletrônico tiveram os pra-
zos retomados ontem (4), 
sendo vedados os atos pre-
senciais.
Suspensão de títulos - Em 
razão do contexto de crise, 
o TSE suspendeu tempo-
rariamente o cancelamen-
to de títulos de cerca de 
2,5 milhões de eleitores 
que não compareceram ao 
cadastro biométrico obri-
gatório. A medida atinge 
17 estados (AC, AM, BA, 
CE, ES, MA, MG, MS, 
MT, PA, PE, PR, RJ, RS, 
SC, SP e RO). Com isso, 
esse eleitorado estará apto 
a votar normalmente nas 
Eleições Municipais de 
2020.
Com o fim do prazo, o ca-
dastro eleitoral será fecha-
do e nenhuma alteração 
será permitida, somente a 
impressão da segunda via 
do título será autorizada.
Além de ficar impedido de 
votar, o cidadão que teve 
o título cancelado fica im-
pedido de tirar passaporte, 
tomar posse em cargos pú-
blicos, fazer matrícula em 
universidades públicas, 
entre outras restrições.
Com informações da 
Agência Brasil
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Fundart Ubatuba disponibiliza relatório sobre
estudo de cores do Sobradão do Porto

A Prefeitura Municipal de 
Ubatuba por meio da Fun-
dação de Arte e Cultura de 
Ubatuba (Fundart) dispo-
nibilizou, na segunda-feira 
(4), o estudo completo que 
fundamentou a definição 
de cores para a pintura da 
fachada do Sobradão do 
Porto. 
O documento foi elabora-
do pelo ateliê Julio Mo-
raes Conservação e Res-
tauro, sob a coordenação 
do arquiteto responsável 
Milton Nishida, por meio 
do contrato no. 018/2019, 
de 4 de outubro de 2019. 
O ateliê buscou vestígios 
de pinturas de diversas 

épocas da vida do edifí-
cio nas paredes (panos de 
fundo e ornamentos como 
capitéis e esculturas), ma-
deiras (marcos de portas e 
janelas, filhas, caixilhos e 
beirais de telhados) e nos 
metais dos gradis, todos da 
área externa. Também fo-
ram analisadas 25 fotogra-
fias de diferentes épocas. 
O relatório destaca que 
não foi possível fazer uma 
descrição precisa, comple-
ta e segura do tratamento 
cromático das fachadas 
em nenhuma época de-
vido às muitas reformas 
realizadas de maneira in-
completa, impróprias ou 

inadequadas em vários 
momentos do passado do 
casarão, construído em 
1846. Outro ponto ressal-
tado é a imensa perda de 
dados informativos sobre 
as alterações feitas no edi-
fício, algo que costuma 
acontecer em residências 
particulares.
“O restauro da fachada do 
Sobradão do Porto signi-
fica o compromisso com 
a nossa história, com a 
nossa cultura. As cores 
aplicadas devolvem um 
pouco da nossa memória 
e a originalidade da edi-
ficação. Agora, continua-
mos em busca de mais re-

cursos para a recuperação 
do espaço interno e assim 
proporcionar a realização 
de exposições e outras di-
versas atividades, além da 
visitação para turistas que 
buscam o roteiro cultural 
em Ubatuba”, menciona o 
prefeito de Ubatuba,  Dél-
cio Sato.
Vasos de Miragaia sendo 
preparados para a restau-
raÃ§Ã£oVasos de Mi-
ragaia sendo preparados 
para a restauração (Foto 
: Fundart/IPHAN)Vasos 
orçamentais “Miragaia - 
Porto” 
Desde o início da restau-
ração parcial do Sobra-
dão do Porto a Fundação 
é questionada sobre a lo-
calização dos dois vasos 
de louça que compõem a 
fachada do prédio históri-
co. Camila Marujo escla-
rece que as duas unidades 

foram retiradas no início 
das obras, embaladas con-
forme orientação técnica 
e alocadas na sede admi-
nistrativa da FundArt por 
segurança.
Camila acrescenta que as 
peças deverão passar por 
processo de restauração 
específica e só após serão 
colocadas no local de ori-
gem. 
As peças foram importa-
das de Portugal e segun-
do pesquisa os vasos são 
provenientes da antiga 
Fábrica de Louças de Mi-
ragaia, que funcionou em 
Portugal de 1775 a 1852, 
na freguesia de Miragaia, 
no Porto.  
Quanto as estátuas que re-
presentavam as quatro es-
tações climáticas, também 
em louça, desapareceram 
no início da década de oi-
tenta, conforme cita estu-

do aprofundado realizado 
pelo pesquisador Tiago 
Oliveira. 
Reabertura do prédio his-
tórico
Sobre a reabertura do So-
bradão do Porto, a diretora 
presidente da FundArt ex-
plica que o prédio históri-
co continuará sem acesso 
ao público por questões de 
segurança estrutural. Ca-
mila Marujo destaca ainda 
que a Prefeitura Municipal 
de Ubatuba está empenha-
da na captação de recur-
sos para a continuidade da 
obra de restauração. 
“Estamos atuando em di-
ferentes frentes na capta-
ção de recursos - emendas 
parlamentares, leis de in-
centivo, doações e até pa-
trocínio direto. Interessa-
dos em contribuir podem 
entrar em contato com a 
FundArt.” Camila Marujo.

Sebrae promove programa
Enfrente na próxima sexta-feira

O Escritório Regional do 
Sebrae (Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas), em 
São José dos Campos, em 
parceria com a Prefeitura 
e parceiros, promove na 
próxima sexta-feira (8) a 
1ª Maratona Digital - Pro-
grama Enfrente. O evento 

é gratuito.
O objetivo da ação é apre-
sentar soluções práticas e 
alternativas para minimi-
zar os impactos da crise 
causada pelo Covid-19 
aos pequenos empreende-
dores.
Será um dia exclusivo aos 
empreendedores do muni-

cípio, em que toda equipe 
de especialistas do Sebrae 
estará disponível ao pe-
quenos empresários para 
esclarecimentos e apoio 
para dúvidas e ações neste 
período de pandemia. 
O apoio da Prefeitura 
ocorre por meio da Secre-
taria de Inovação e Desen-

volvimento Econômico.
Inscrições
Os empreendedores que 
tiverem interesse em par-
ticipar da ação devem se-
guir os seguintes passos:
1º. Fazer a inscrição no 
link abaixo do Sympla, es-
colhendo os temas de inte-
resse; (é livre adesão de 1, 
2 ou mais temas). 
2°. Aguardar confirmação 
da inscrição a ser envia-
da pela equipe do Sebrae 
no e-mail informado pelo 
participante. As vagas são 
limitadas e serão efetiva-
das por ordem de inscri-
ção;
3°. Acessar o link de 
acesso da sala virtual 
15 minutos antes do ho-
rário de início do tema 
escolhido. Importante                                          
ressaltar que este link de 
acesso será enviado no 
e-mail de confirmação de 
inscrição e somente aos 
que tiverem sua inscrição 
aprovada.

As inscrições devem ser 
feitas pelo link.
Programação dos temas
8h30 às 9h45 - Entenda 
seus direitos: entenda os 
benefícios, aspectos tra-
balhistas e decisões do 
governo estadual e federal 
que podem beneficiar seu 
negócio.
10h30 às 11h45 - Prote-
gendo o caixa da sua em-
presa: aprenda como ana-
lisar a situação financeira 
da sua empresa e avalie 
seu nível de endividamen-
to.
13h30 às 14h15 - (Re)Ne-
gociando com Clientes e 
Fornecedores: utilize téc-
nicas de negociação para 
renegociar com fornece-
dores e seus clientes.
15h às 16h15 - Conhecen-
do o Crédito Certo para 
sua Empresa: calcule sua 
necessidade real de capi-
tal e conheça as principais 
linhas de crédito para seu 
negócio.

17h às 18h15 - Inovando 
nas Vendas: conheça as es-
tratégias que sua empresa 
pode adotar para continuar 
vendendo e se relacionan-
do com o cliente.
Orientações para assistir 
aos temas
- Escolha um lugar com 
pouco barulho
- Utilize fone de ouvidos 
para melhor entendimento
- Se certifique que seu mi-
crofone esteja fechado
- Utilize de preferência 
computador/notebook co-
nectado ao cabo de Inter-
net (melhor estabilidade 
de sinal). Porém, é pos-
sível utilizar também seu 
Smartphone e Internet por 
meio de conexão Wi-Fi.
- Separe um caderno ou 
folhas para anotações im-
portantes
- Anote suas dúvidas para 
questionamento posterior
- Caso a conexão falhe, 
acesse novamente o mes-
mo link
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
015/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Material de Artesanato. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 06/05/2020, até as 09h00min do dia 20/05/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
20/05/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
20/05/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Alteração de Abertura de Licitação – TOMADA DE PREÇOS 
Nº 009/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS 
GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. A Prefeitura Municipal de Potim/SP infor-
ma a alteração de data de abertura da Tomada de Preços citada para: 
Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 22/05/2020. Abertura 
dos Envelopes: 10h00min do dia 22/05/2020. Demais informações 
permanecem inalteradas. Potim, 05 de maio de 2020. André L. S. 
Oliveira – Presidente Comissão de Licitação.

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


