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A GAzetA dos Municípios

Prêmio ANA 2020 recebe inscrições 
de boas práticas em prol da

água em sua edição histórica

Concessionária Tamoios completa 
5 anos no mês de abril

No ano em que completa 
duas décadas de atuação 
na regulação das águas em 
prol do desenvolvimento 
do Brasil, a Agência Na-
cional de Águas (ANA) 
lançou este mês o Prêmio 
ANA 2020. As inscrições 
para a premiação vão até 
31 de julho e podem ser 
realizadas gratuitamente 
pelo site. Os vencedores 
das oito categorias ganha-
rão o Troféu Prêmio ANA. 
Uma novidade dessa edi-
ção histórica é que os três 
finalistas de cada categoria 
poderão utilizar em seus 
materiais de divulgação o 
“Selo Prêmio ANA: Fina-
lista” ou o “Selo Prêmio 
ANA: Vencedor”, confor-
me o resultado final do 
concurso.
A premiação é realizada 
pela Agência Nacional de 
Águas para reconhecer 
trabalhos que contribuem 
para a segurança hídrica, 
gestão e uso sustentável 
das águas para o desen-
volvimento sustentável do 
Brasil. Segundo o regu-
lamento do Prêmio ANA 
2020,  as oito categorias 
em disputa são: Governo, 
Empresas de Micro ou de 
Pequeno Porte, Empresas 
de Médio ou de Grande 
Porte, Educação, Pesqui-
sa e Inovação Tecnológi-
ca, Organizações Civis, 
Comunicação e Entes do 
Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH).
Dentre as categorias, o 
Prêmio ANA 2020 teve 
algumas mudanças em re-
lação à última edição, re-
alizada em 2017. As três 
categorias segmentadas 
de imprensa (Impressos e 
Sites, Rádio e TV) foram 
agrupadas em Comunica-
ção, que tem um formulá-

Em 18 de abril de 2015, a 
Concessionária Tamoios 
iniciou a operação e manu-
tenção da Rodovia dos Ta-
moios, no Vale do Paraíba 
- São Paulo. Em dezembro 
do mesmo ano, iniciou as 
obras de duplicação do 
trecho de Serra no Parque 
Estadual da Serra do Mar 
- PESM, numa Unidade 
de Conservação; desafio 
enorme que trouxe bene-
fícios em termos de rela-
cionamento respeitoso e 
transparente com autori-
dades ambientais, ONGs, 
imprensa, comunidade 
acadêmica e demais Partes 
Interessadas.
É a maior obra rodoviária 
do Brasil, com R$ 2,8 bi-
lhões de investimentos e 
geração de 2.500 empre-
gos. O contrato é uma PPP 
- Parceria Público Privada, 
considerado modelo de 
administração e condução.
Nesta obra estamos utili-
zando, pela primeira vez 
no Brasil, o cable crane: 
um teleférico de carga 
cujas torres foram mon-
tadas com a ajuda de um 
helicóptero para preservar 
a floresta nativa da região. 
Esse teleférico permite a 
construção de um viaduto 
de cima para baixo e cer-
ca de 1.500 estudantes e 
professores doutores de 
diversas universidades de 
SP estiveram aqui para 
conhecer este e muitos 
outros equipamentos e 
tecnologias aplicados ao 
desenvolvimento da obra. 
Também recebemos re-
presentantes do Conselho 
Regional de Engenharia 
- CREA, Agência Regula-
dora de Transportes de SP 
- Artesp, Corpo de Bom-
beiros e outras autorida-
des.
Já foram pagos mais de R$ 
130 milhões em impostos 

rio de inscrição específico. 
Além disso, os conteúdos 
e materiais jornalísticos 
precisam ter sido veicula-
dos a partir de 1º de julho 
de 2017.
Já a categoria Ensino foi 
substituída por Educação, 
que agora aceita projetos e 
iniciativas de entidades de 
ensino não formal, como 
museus, centros culturais, 
de ciências, de educação 
ambiental, bibliotecas, jar-
dins botânicos, zoológicos 
e planetários. Além disso, 
continuam podendo parti-
cipar estudantes e profis-
sionais de instituições de 
ensino médio e fundamen-
tal.
Outra novidade foi a in-
clusão da categoria Entes 
do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, acrescentada 
para valorizar as ações de 
órgãos gestores de recur-
sos hídricos, conselhos de 
recursos hídricos, comitês 
de bacias hidrográficas, 
agências de água e entida-
des delegatárias das fun-
ções de agências de água.
O Prêmio ANA 2020 terá 
uma Comissão Julgadora 
composta por oito mem-
bros externos à ANA e 
com notório saber na área 
de recursos hídricos, meio 
ambiente ou comunica-
ção. Um representante da 
Agência presidirá o grupo, 
mas sem direito a voto. 
Os critérios de avaliação 
dos trabalhos levarão em 
consideração os seguin-
tes aspectos: efetividade, 
inovação, impactos social 
e ambiental, potencial de 
difusão, sustentabilidade e 
adesão social. Para a cate-
goria Comunicação, o cri-
tério de sustentabilidade 
não será aplicável.
A Comissão Julgadora se-

ajudando as prefeituras 
dos municipios limítrofes 
em seus projetos de desen-
volvimento.
Ao longo desse período 
houve redução de mortes 
na rodovia; nos cinco anos 
antes da concessão, foram 
registradas 116 mortes, e 
em 5 anos sob administra-
ção da Concessionária Ta-
moios foram 10.
Em parceria com a ONG 
Corredor Ecológico, fo-
ram plantadas 450 mil ár-
vores, num Projeto consi-
derado, pelas autoridades 
ambientais, um modelo 
de restauração. Em ou-
tra parceria, agora com a 
UNIVAP (maior universi-
dade do Vale do Paraíba), 
foi criado um Centro de 
Reabilitação de Animais 
Silvestres - CRAS, com 
área de quarentena, centro 
cirúrgico, alimentação, re-
abilitação, e, quando pos-
sível, soltura dos animais 
recolhidos ou resgatados 
na rodovia. O local tornou-
-se centro de referência no 
Vale do Paraíba, além de 
capacitação dos estudan-
tes. Tudo isso acompanha-
do pelas autoridades, que 
visitam e recebem relató-
rios.
Nesses 5 Anos de atua-
ção da Tamoios, prêmios 
e reconhecimentos foram 
conquistados, além de 
apresentações em eventos, 
empresas e universidades.
2016
2º lugar no Prêmio Con-
cessionária do Ano de São 
Paulo, Categoria Seguran-
ça Viária, promovido pela 
Artesp - Agência regula-
dora de Transportes de SP
Certificação na Norma In-
ternacional de Qualidade 
ISO 9.001
Implantação do Programa 
de Compliance
2017

lecionará três iniciativas 
finalistas e a vencedora de 
cada uma das oito catego-
rias. Os vencedores serão 
conhecidos em solenida-
de de premiação em data 
e local a serem definidos. 
Para recebimento do Prê-
mio ANA 2020, o partici-
pante deverá comprovar 
estar regularizado junto ao 
poder concedente, quando 
couber, no caso de regiões 
que tenham o sistema de 
regulação dos usos de re-
cursos hídricos esteja im-
plantado.
As inscrições devem ser 
realizadas totalmente pelo 
hotsite do Prêmio ANA 
e não serão aceitos ma-
teriais em meio físico, já 
que a Agência Nacional de 
Águas adota uma política 
de papel zero. Cada par-
ticipante pode inscrever 
mais de uma iniciativa. 
Além disso, poderão ser 
apresentados trabalhos in-
dicados por terceiros, des-
de que acompanhados de 
declaração assinada pelo 
indicado, concordando 
com a indicação e com o 
regulamento da premia-
ção.
O Prêmio ANA
Criado há 14 anos pela 
Agência Nacional de 
Águas para reconhecer as 
melhores práticas e ini-
ciativas voltadas ao cui-
dado das águas do Brasil, 
o Prêmio ANA é a mais 
tradicional premiação do 
setor de águas do Brasil 
e já contabilizou mais de 
2,2 mil trabalhos inscritos 
e premiou 40 projetos, de 
todas as regiões do Brasil, 
que se destacaram pela sua 
contribuição ao desenvol-
vimento do País. Conheça 
todos os vencedores e fi-
nalistas da premiação no 
Banco de Projetos.

1º lugar no Prêmio Con-
cessionária do Ano de SP, 
Categoria Inovação
Projeto de Plantio Ta-
moios foi apresentado em 
Congresso na França
Projeto de construção de 
viaduto com teleférico foi 
apresentado na Alemanha, 
na Conferência das Partes 
- Nações Unidas, como 
solução inovadora para à 
Sustentabilidade
Prêmio Eco de Sustenta-
bilidade, promovido pelo 
Jornal O Estado de SP em 
parceria com a Câmara 
de Comércio Americana 
- AMCHAM, pelo uso do 
teleférico
Para enfrentar as mudan-
ças climáticas, imple-
mentado um Sistema de 
Controle Meteorológico, 
com estações medindo a 
quantidade de chuva na 
rodovia, permitindo, junto 
com as autoridades, tomar 
ações preventivas, com 
foco na segurança do usu-
ário
Certificação nas Normas 
Internacionais 14.001 
(meio ambiente) e 18.001 
(Saúde & Segurança) e 
recertificação na Norma 
9.001 (Qualidade)
2018
1º lugar no Prêmio Con-
cessionária do Ano de SP, 
Categoria Inovação, sendo 
a primeira rodovia no Bra-
sil com Wi-Fi
Primeira rodovia com Rá-
dio Web
Recertificação nas Nor-
mas Internacionais 9.001, 
14.001 e 18.001
2019
Projeto Tamoios de Plantio 
foi apresentado em encon-
tro organizado pela União 
Europeia como contribui-
ção à Biodiversidade
Recertificação nas Nor-
mas Internacionais 9.001, 
14.001 e 18.001.
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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

Incendio na Madeireira
Romanelli, em Cruzeiro

O incendio na Madeirei-
ra Romanelli começou 
por volta da 16h do dia 
14. Pelo local, o Corpo 
de Bombeiros encontrou 
muita já em chamas e um 
compartimento fechado 

de aproximadamente 300 
metros quadrados que 
também ja estava tomado 
pelo fogo e fumaça.
Assim que as equipes de 
cinco viaturas e treze bom-
beiros iniciaram o comba-

te ao incêndio, ele logo 
foi controlado. Não houve 
vítimas e o incêndio já foi 
extinto. 
Ainda não ha informações 
sobre o que teria provoca-
do o fogo.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº005/2020 – No dia 17 
de abril de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº005/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Equipamentos para Fisioterapia II, às empresas: AFB PRIME IN-
DUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EI-
RELI, com valor total de R$ R$ 5.960,00; ENTEK EQUIPAMENTOS 
TAUBATÉ LTDA, com valor total de R$ 20.177,00; ROGERIO VIEIRA 
INSUMOS ME, com valor total de R$ 67.404,07 e VS COSTA E CIA 
LTDA, com valor total de R$ 5.101,50. Ficam as empresas convoca-
das a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 007/2020 - EDITAL Nº 011/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO ESCOLA AMADOR GALVÃO CÉSAR, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da 
Portaria Nº 079/2020, através de seu Presidente, torna público e para 
conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, 
datada de 17 de abril de 2020, após exame da documentação de ha-
bilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRE-
SAS INABILITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, 
ENGENHARIA E CONST. EIRELI; OSAKA CONSTRUTORA EIRE-
LI; CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI; SILVA RIBEIRO 
CONSTRUÇÕES EIRELI. Tendo em vista a INABILITAÇÃO de todas 
as proponentes foi aberto o prazo de até 08 (oito) dias úteis para 
a apresentação de nova documentação escoimadas de seus erros, 
conforme §3º do Artigo 48 da Lei Nº 8.666/93. Potim, 17 de abril de 
2020. André Luís Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de 
Licitações.
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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 por-
te completa, preço abaixo do merca-
do ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 302 2020 Processo 34 2020. O Municí-
pio de Redenção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo Chefe 
do Executivo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO a seguir: OBJETO: Prestação de Serviços Essenciais COVID 19 – Manuten-
ção Preventiva e Corretiva em Veículos da Secretaria de Saúde, em 20 de abril 
de 2020, com vigência de cento e oitenta dias. FAVORECIDO: Vanderlei José Lobo 
30986786829, CNPJ 19.638.492/0001-73. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art 4º da Lei 
nº 13.979/20208 e suas alterações. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito 
Municipal


