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A GAzetA dos Municípios

Taxas de criminalidade têm 
redução histórica em Taubaté

Taubaté faz campanha de
vacinação contra o sarampo

Futsal Feminino de Pinda 
apresenta jogadoras de 2020

Após mutirão no Crispim,
cadastro continua nas

unidades de saúde em Pinda

Taxas de crimina-
lidade divulgadas 
pela Secretaria de 

Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo mos-
tram que Taubaté conse-
guiu uma redução recorde 
nos principais indicadores 
em até 20 anos.
As taxas são divulgadas 
na proporção de um delito 
para cada 100 mil habitan-
tes ou 100 mil veículos.  
O objetivo é permitir a 
comparação entre épocas 
diferentes e neutralizar o 
crescimento populacional 
e da frota. Isto possibilita 
análises a médio e longo 
prazos.
A série histórica com este 
tipo de dado estatístico 
tem início em 1999 no Es-
tado de São Paulo.
Para se ter uma ideia, 
Taubaté obteve uma taxa 
de 11,41 homicídios dolo-
sos (com intenção de ma-
tar) por 100 mil habitantes 

A Prefeitura de 
Taubaté inicia na 
próxima segunda-

-feira, dia 10 de fevereiro, 
a primeira etapa da Cam-
panha Nacional de Vaci-
nação contra o Sarampo. 
A vacina disponibilizada 
será a tríplice viral – SCR, 
que previne contra o sa-
rampo, a caxumba e a ru-
béola.
A campanha se estende 
até o dia 13 de março em 
todas as unidades de saú-
de que possuem salas de 
vacinação, dentro dos dias 
e horários específicos de 
funcionamento. O dia “D” 

As meninas do 
Guerreiras Pinda 
Futsal, o futsal 

feminino da Secretaria de 
Esportes, vão fazer uma 
apresentação para mostrar 
os times da sub 15, sub 17 

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
por meio da Se-

cretaria de Saúde, está 
realizando o cadastro e o 
recadastramento dos mo-
radores da cidade. A ação 
é uma exigência do Minis-
tério da Saúde para toda 
a população usuária do 
SUS. No sábado (1º), foi 
realizado mutirão na UBS 
Crispim, aberto para os 
moradores da região, aten-
didos pela unidade: Cris-
pim, Água Preta, Caran-

em 2019. Este é o melhor 
resultado desde 2007, 
quando o indicador foi de 
9,69.
As taxas de furtos e rou-
bos por 100 mil habitantes 
apresentaram recordes his-
tóricos, com os menores 
indicadores desde o início 
da série em 1999. No ano 
passado foram 966,81 fur-
tos por 100 mil habitantes 
e 314,88 roubos por 100 
mil habitantes.
Crimes relacionados a ve-
ículos também apresentam 
uma redução recorde. As 
taxas que relacionam rou-
bos e furtos na proporção 
para cada 100 mil veículos 
são as menores desde o 
início desse tipo específico 
de levantamento em 2001. 
Em 2019, Taubaté apre-
sentou 219,04 furtos por 
100 mil veículos e 76,78 
roubos por 100 mil veícu-
los.
Tecnologia é uma das 

de mobilização nacional 
será em 15 de fevereiro. 
Neste dia, as doses
estarão disponíveis das 
8h às 17h nas UBS Mais 
Independência, Fazendi-
nha e Mourisco, além do 
Taubaté Shopping e do Via 
Vale.
O objetivo da campanha 
é atualizar a caderneta de 
vacinação da população, 
nas faixas etárias de 5 a 19 
anos. Este público precisa 
receber duas doses para 
que o esquema vacinal es-
teja completo.
Taubaté fechou 2019 com 
o registro de 27 casos de 

e da sub 20.
A apresentação oficial do 
elenco será no dia 10 de 
fevereiro às 19 horas no 
Teatro Galpão, com entra-
da gratuita para o público.
O técnico da equipe, pro-

gola, Alto Tabaú, Bosque, 
Boa Vista, Maria Emília, 
Morumbi, Santana, Andra-
de, Parque das Palmeiras, 
Beira Rio, Vila Nair, Jar-
dim Yassuda e Vila Suíça. 
Após o mutirão, o cadastro 
continua em todas as uni-
dades de saúde do municí-
pio, que tem até abril com 
prazo estipulado pelo Mi-
nistério. Para participar do 
cadastro, o munícipe deve 
levar comprovante de en-
dereço recente, documen-
tos de todos os moradores 

armas de Taubaté para 
combater a criminalida-
de. Desde sua implanta-
ção, em 2014, o Centro 
de Operações Integradas 
(COI) do município  regis-
trou 28.626 ocorrências, 
culminando com o auxílio 
a 930 prisões. 
A parceria com a Polícia 
Militar por meio da ativi-
dade delegada e o apoio 
com o fornecimento de 
viaturas também ajuda a 
reforçar o patrulhamen-
to ostensivo. Esta mesma 
parceria com o Estado 
trouxe para o município 
uma companhia do Bata-
lhão de Ações Especiais 
de Polícia (Baep).
A reestruturação da Guar-
da Civil Municipal e o 
treinamento para o arma-
mento destes profissionais 
completa os esforços da 
administração municipal 
na área de Segurança Pú-
blica.

sarampo confirmados.
Aproveitando o dia “D” da 
campanha, também será 
realizada a atualização da 
caderneta para a vacina 
contra o HPV (infecções 
pelo Papilomavírus Hu-
mano). Esta vacina con-
templa meninos de 11 a 14 
anos e meninas de 9 a 14 
anos. Este  público precisa 
receber duas doses deste 
vacina para que o esquema 
esteja completo.
A orientação é para que a 
população compareça às 
unidades de saúde com o 
cartão SIM/SUS e com a 
carteira de vacinação.

fessor Márcio Silva, con-
vida para prestigiar e co-
nhecer as novas atletas 
que buscam a vitória este 
ano, o novo uniforme de 
treino, jogo e de passeio 
na categoria da sub 20.

do endereço (CPF e RG) 
e cartão SUS. Na ocasião, 
a equipe da Secretaria 
de Saúde preencherá um 
questionário do Ministério 
da Saúde com os dados do 
morador.
De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Valéria dos 
Santos, em breve o repasse 
do Ministério para a Aten-
ção Básica será por CPF 
cadastrado em cada posto 
ou unidade, por isso o ca-
dastro ou recadastramento 
são tão importantes.
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EXPEDIENTE

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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 145, Termo nº 7158
Faço saber que pretendem se casar CARLOS AMAURI DE ALVARENGA e GISLAINE BRAITO, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 15 de julho de 1982, de profissão policial militar, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
Taubaté, nº 554, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ODAIR PAULO DE ALVARENGA, de 76 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 30 de junho de 1943 e de BENEDITA DA CONCEIÇÃO DE ALVARENGA, 
de 74 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 28 de novembro de 1945, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 06 de junho de 1982, de profissão auxiliar de enfermagem, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de CARLOS ALBERTO BRAITO, de 64 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 16 de janeiro de 1956 e de GEORGINA BRAITO, de 55 anos, natural de Pinda-
monhangaba/SP, nascida na data de 24 de setembro de 1964, ambos 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.

Prefeitura de Pinda esclarece
sobre empreendimento bem viver

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, 
por meio da Secre-

taria de Habitação, divul-
gou, na quinta-feira (6), 
informações sobre os 1536 
apartamentos do Empre-
endimento Bem Viver 
Pindamonhangaba, para 
esclarecer sobre todos os 
procedimentos que já es-
tão sendo tomados para 
tratativa dos problemas de 
construção civil apresen-
tados pelos síndicos e mo-
radores do local.
De acordo com o secretá-
rio de Habitação, Marcelo 
Martuscelli, o Empreen-
dimento Bem Viver Pin-
damonhangaba teve o iní-
cio de sua construção nos 
anos de 2013 a 2016, em 
que foram entregues 1536 
apartamentos através do 
Programa Federal Minha 
Casa Minha Vida – faixa 
1, de responsabilidade do 
governo federal (FAR) em 
que o agente financiador 
foi o Banco do Brasil. Ele 
informou ainda que as em-
presas responsáveis pela 
obra foram a FORCASA 
Incorporação Imobiliária e 
Empreendimentos LTDA 
e SPL Engenharia. “Após 
a entrega das unidades, 
a construtora permanece 

com um escritório e can-
teiro de obras e reparo no 
local para prestarem su-
porte e atendimento aos 
moradores”, lembrou. 
“Muitos destes problemas 
foram sanados, porém 
as famílias continuam se 
queixando principalmente 
dos problemas de constru-
ção civil. Apesar do muni-
cípio entrar com a respon-
sabilidade de encaminhar 
apenas os nomes dos mu-
nícipes e cadastrá-los para 
participarem do sorteio, 
sempre que acionada re-
aliza contato com os res-
ponsáveis da construtora 
solicitando os reparos e 
consertos necessários”, 
garantiu.
O secretário relatou ainda 
que em janeiro de 2020 
foi realizada uma reunião 
com os síndicos dos seis 
condomínios e foi elabo-
rado um documento com 
todos os principais proble-
mas estruturais e de cons-
trução civil para interven-
ção da Prefeitura junto aos 
responsáveis. “Após docu-
mento entregue nesta Se-
cretaria de Habitação, foi 
encaminhado diretamente 
à Cenopi São Paulo Ban-
co do Brasil, aos cuidados 
do gerente responsável 

pela engenharia, solicitan-
do providências”, afirmou 
Martuscelli.
Ele destacou ainda que foi 
encaminhado ofício tam-
bém à empresa construto-
ra SPL /FORCASA solici-
tando resposta em 15 dias 
sobre todas as reclamações 
e pedidos de providências 
solicitadas pelos síndicos. 
“E, para finalizar, a pedi-
do do nosso Prefeito Dr. 
Isael, encaminhamos to-
dos os problemas ao pro-
prietário da FORCASA, 
pedindo providências e 
uma reunião urgente para 
resolvermos muitas destas 
questões pertinentes à em-
presa. 
No momento, estamos no 
aguardo do retorno dos 
mesmos no prazo máximo 
de 15 dias para tratativas 
sobre os problemas”, fri-
sou o secretário.
Os 1536 beneficiários 
destes apartamentos rece-
beram nesta quinta-feira 
(6) formulários do Banco 
do Brasil para prestarem 
suas queixas sobre os seus 
apartamentos. “Ambas 
serão protocoladas junta-
mente ao Banco do Brasil 
solicitando providências 
urgentes”, finalizou Mar-
tuscelli.



página 3A GAzetA dos Municípios08-09-10 de Fevereiro de 2020

Cad Único tem programação 
para crianças e

adolescentes em fevereiro

Abrigo realiza vacinação e 
castração em animais
acolhidos em Pinda

Taubaté retoma campanha 
Xô Escorpião

O projeto Sala Ativa, 
vinculado ao Nú-
cleo de Pesquisa, 

Projetos e Políticas para 
a Infância, Adolescência 
e Juventude (Nuca) pre-
parou diversas atividades 
para o mês de fevereiro.  A 
iniciativa é voltada para as 
famílias atendidas dentro 
do setor de Cadastro Úni-
co de Taubaté.
Além dos trabalhos per-
manentes como a brinque-
doteca e o espaço de leitu-
ra, a Saúde da Criança será 
um dos assuntos discutido 
com profissionais da área, 
principalmente, o aleita-
mento materno e a obesi-
dade infantil. 
Também haverá rodas de 
conversa sobre o Estatuto 
da Criança e do Adoles-
cente e os direitos sociais. 
Com a proximidade do 

Exemplo na proteção 
e cuidado com cães 
e gatos, o Abrigo 

de Animais da Prefeitura 
de Pindamonhangaba vem 
executando a vacinação 
e castração de todos os 
animais abrigados. Atual-
mente, o local tem 50 cães 
e 15 gatos que foram re-
colhidos considerando os 
possíveis riscos oferecidos 
à saúde pública e hoje es-
tão tratados e aptos para 
serem adotados.
Ao ser acolhido, o animal 
recebe vermífugo e pos-
teriormente a vacinação 
antirrábica. Atualmente, a 
Prefeitura está investindo 
na terceirização do serviço 
de castração de todos os 
animais. “Nosso trabalho 
aqui hoje é para manter 
o animal em boas condi-
ções de saúde, fornecendo 
alimentação balanceada, 
com ração adequada à 
idade do animal, e ainda, 
dentro da melhor estrutura 
possível, que atualmente 
vem sofrendo melhorias 
com a construção e refor-
mas civis”, afirmou a mé-
dica veterinária e gestora 
Fernanda Lucci Mussi Fa-
gundes.
Ela frisou que o abrigo não 
executa nenhum tipo de 
eutanásia, tendo em vista 
a vedação da legislação 
federal e estadual sobre 
crimes ambientais. “Po-
rém cabe salientar que na 
própria norma legal, há a 
previsão da adoção da eu-
tanásia, que somente deve 
ser adotada quando o ani-
mal oferece risco a saúde 
coletiva e somente pos-
terior adoção de todas as 
medidas veterinárias ne-
cessária para atendimento 
do animal, e ainda assim, 
precedendo do laudo vete-
rinário atestando a saúde 
prejudicada do animal, ou 

A Prefeitura de 
Taubaté retoma a 
partir da próxima 

segunda-feira, dia 10 de 
fevereiro, a operação Xô 
Escorpião.
A edição de 2020 da cam-
panha deve abranger 36 
bairros ao longo do ano 
com ações educativas para 
orientação à população, 
remoção de inservíveis, 

Carnaval, será realizada 
uma exposição com parti-
cipação de convidados so-
bre o tema.
O projeto Sala Ativa bus-
ca refletir com as famílias, 
durante o atendimento no 
setor de Cadastro Único, 
questões ligadas aos di-
reitos sociais, direitos das 
crianças e adolescentes e 
temas sociais relevantes, 
bem como promover o 
acesso à arte e cultura da 
região.
O setor de Cadastro Único 
está localizado na rua Pas-
qua Scalzoto Pastorelli, nº 
82, Jardim das Nações.
Confira a programação do 
mês de fevereiro:
Eixo Matutar (Rodas de 
Conversa)
Estatuto da Criança e do 
Adolescente: dias 10 e 17 
– 8h

seja, somente em casos ex-
tremos”.
Recentemente foram apli-
cadas as doses da v10 
(sendo três doses para o fi-
lhote e duas para adultos). 
Esta vacina é uma impor-
tante imunização que for-
nece proteção aos animais 
de sete doenças conside-
radas graves: cinomose, 
hepatite infecciosa canina, 
parvovirose, leptospirose, 
adenovirose, coronavirose 
e parainfluenza canina.
Já a vacina antirrábica 
protege os cães e gatos 
contra a raiva e é forneci-
da, gratuitamente, a todos 
animais pets da munici-
palidade, objetivando o 
controle da raiva animal. 
“Não adotamos a “matan-
ça de animais” no abrigo, 
e sim, realizamos o con-
trole de zoonoses adotan-
do todos os protocolos de 
saúde pública e entidades 
voltadas ao tema, a exem-
plo, o Instituto Pasteur, la-
boratório de referência do 
Governo do Estado de São 
Paulo na análise de cére-
bro de animais que vieram 
a óbito com sintomas de 
raiva, febre amarela den-
tre outras enfermidades 
que possam trazer risco à 
saúde pública”, explicou 
o diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafael 
Lamana. Paralelamente, o 
setor também realiza apoio 
técnico veterinário às au-
toridades competentes – 
Polícia Militar Ambiental, 
Polícia Civil, Ministério 
Público – na formulação 
de laudos técnicos que 
subsidiam e caracterizam 
o crime de maus tratos, e 
realiza visitas com caráter 
orientativo quanto a posse 
responsável de animais.
A atividade do Abrigo de 
Animais, atualmente, con-

limpezas de áreas públicas 
e de bocas de lobo. Entre 
os dias 10 e 28 de feverei-
ro, os agentes do Controle 
de Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté vão per-
correr os bairros Gurilân-
dia, Água Quente e Jara-
guá Novo.
As reclamações registra-
das pelo CAS de Taubaté 
quanto ao aparecimento 

Direitos Sociais: dias 12 
(com Departamento de 
Habitação) e 19 (com Ges-
tão SUAS) às 8h
Temas Sociais (Saúde 
da Criança): dias 14 e 28 
às 8h – (com técnicos da 
Casa da Criança e do Ban-
co de Leite Humano)
Eixo Recrear (destinado às 
Crianças)
Cantinho Lúdico: brinque-
doteca e espaço de leitura 
permanentes
Recreando: brincadeiras, 
jogos, contação de estórias
Eixo CadCultura (valori-
zação da arte e da cultura)
Espaço Drummond: espa-
ço de leitura permanente
Audiovisual: vídeos so-
cioeducativos e música 
ambiente
Cultura Viva: dia 21 – co-
memorando o Carnaval 
(exposição e convidados)

siste no controle de zoo-
noses, que não se deve 
confundir com bem-estar 
animal, porém há de se 
destacar o forte apoio dos 
voluntários que tentam 
proporcionar qualidade à 
vida animal aqueles que 
estão abrigados no setor, 
inclusive por vezes, alcan-
çando adotantes para os 
pets.
Em obras
Atualmente, o abrigo está 
em obras e ainda no pri-
meiro semestre deste ano 
será transformado no CE-
PATAS – Centro de Pro-
teção e Atendimento aos 
Animais.
O novo espaço terá re-
cepção, consultório, parte 
administrativa, sala de va-
cinação, sala de cirurgia, 
sala de procedimentos, 
canil para quarentena, ma-
ternidade, gatil, sala de in-
ternação, espaço para ani-
mais de grande porte, nova 
pintura e fachada, além de 
espaço para eventos como 
feiras de adoção.
“Foi um compromisso do 
nosso plano de governo e 
vamos cumprir, pois em 
nossa gestão a vida animal 
também é prioridade. Ain-
da este ano teremos nova 
campanha de castração 
para toda a cidade e que-
remos cada vez mais um 
olhar especial para essa 
causa”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.
A equipe do abrigo é com-
posta além da gestora Fer-
nanda, pelos servidores 
Marcella Christoff – As-
sessora, Dorocy Rafael e 
Josué Alves Rafael – Au-
xiliar de serviços gerais, 
que atendem na Estrada 
do Maçaim, s/n ou pelo te-
lefone 3648-2959 ou pelo 
e-mail: abrigodeanimais@
pindamonhangaba.sp.gov.
br

de escorpiões aumentaram 
44,79% em dois anos. Fo-
ram 642 registros em 2017 
e 1.163 reclamações no 
ano passado.
A portaria municipal nº 
780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
prefeitura.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº058/2019 – No dia 
07 de fevereiro de 2019, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº058/2019, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Equipamentos e Materiais de Informática, às empresas: 
VIA NOVITA LTDA - ME, com valor total de R$ 8.034,96; SEVENTEC 
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP, com valor total de R$ 
37.531,00 e ALLAN RODRIGUES SILVA EPP, com valor total de R$ 
14.010,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Taubaté integra Semana
Estadual de Mobilização 
contra o Aedes aegypti

Entre os dias 10 e 14 
de fevereiro, a Pre-
feitura de Taubaté 

participa da Semana Es-
tadual de Mobilização So-
cial contra o Aedes aegyp-
ti com a blitz da dengue.
Para isto, o Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté prepa-
rou um cronograma de 
atividades de divulgação e 
orientação a serem realiza-
das em locais com grande 
circulação de pessoas nas 
áreas com os maiores indi-
cadores na Análise de Den-
sidade Larvária (ADL) de 
verão. Centros de compras 
e supermercados também 

devem ser alvo das ações 
de conscientização.
As ações de combate ao 
mosquito acontecem na 
semana que vem em para-
lelo à retomada da campa-
nha Xô Escorpião. Duran-
te a passagem do caminhão 
cata treco pelas ruas dos 
bairros Gurilândia, Água 
Quente e Jaraguá Novo, os 
agentes do CAS vão apro-
veitar as orientações sobre 
os animais peçonhentos 
para falar também sobre o 
aedes. O CAS também está 
à disposição da comunida-
de para o agendamento de 
palestras em condomínios, 
clubes, associações, sindi-

catos, escolas e entidades. 
Para mais informações, os 
interessados podem ligar 
no 3635-4091.
O envolvimento da popu-
lação é fundamental neste 
momento para conter o 
avanço de casos de dengue 
em Taubaté. Balanço atu-
alizado da Vigilância Epi-
demiológica indica que fo-
ram registrados em janeiro 
82 casos confirmados de 
dengue, sendo 71 casos 
autóctones e 11 casos im-
portados. No mesmo perí-
odo do ano passado o re-
gistro era de 8 casos, dos 
quais 2 autóctones e 6 im-
portados.


