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A Gazeta dos Municípios

Km 133 da Rodovia
Carvalho Pinto segue 

com desvio para obras

Diabéticos são mais
vulneráveis ao coronavírus

Mulher de 21 anos testa positivo para
coronavírus em São José dos Campos

A Ecopistas informa 
que segue com o 
desvio operacional 

do km 133 da rodovia Car-
valho Pinto, em direção a 
São Paulo, na região de 
Taubaté. Quem segue para 
a capital paulista é desvia-
do para a pista no senti-
do interior/Litoral Norte, 
onde trafega por cerca de 
100 metros em mão dupla. 
O procedimento foi adota-
do após um deslizamento 
de terra que aconteceu em 
26 de fevereiro devido às 
fortes chuvas. Por segu-
rança, foi necessário o blo-
queio da área para avaliar 
as condições do solo e da 

O Covid-19, ou co-
ronavírus, é consi-
derado mais grave 

em pacientes idosos ou 
com problemas crônicos 
de saúde. Os relatórios da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Minis-
tério da Saúde listam algu-
mas patologias que podem 
agravar o caso e aumentar 
o índice de mortalidade. 
Uma delas é o diabetes. 
De acordo com o endocri-
nologista Fabiano Lago, os 
pacientes se tornam mais 
vulneráveis pelo excesso 
de glicose no sangue. “O 
diabetes é um fator de ris-
co para várias infecções e 
não é diferente com o co-

Na tarde desta quarta-feira 
(18), a Secretaria de Saúde 

estrutura. 
Nesta quarta-feira (18) 
foram iniciados trabalhos 
para realizar um corte 
provisório, de cerca de 10 
metros, da pista próximo 
ao viaduto. A liberação 
do trecho ainda não tem 
data prevista e será fei-
ta apenas após os reparos 
para garantir a segurança 
dos usuários. “Após essa 
intervenção, teremos uma 
análise melhor para defi-
nir os serviços definitivos 
necessários”, afirma o ge-
rente de Engenharia Nael-
son Cândido. Durante as 
obras, o tráfego permane-
ce fluindo pelo desvio que 

ronavírus. O excesso de 
glicose tende a reduzir as 
células de defesa do cor-
po, o que afeta o sistema 
imunológico, deixando-o 
mais sensível à doença”, 
explica. 
Segundo ele, essa imuni-
dade mais debilitada tam-
bém ajuda a camuflar os 
sintomas do coronavírus, 
que vai penetrar no corpo 
de forma grave e silencio-
sa, atrasando o diagnósti-
co, o que torna o paciente 
um possível propagador 
da doença. 
Entre as recomendações 
que podem auxiliar os 
pacientes diabéticos na 
prevenção do Covid-19 

de São José dos Campos 
informou que uma mora-

está sinalizado e não causa 
impactos aos usuários no 
local.
A avaliação do trecho está 
sendo feita por técnicos e 
engenheiros da concessio-
nária e de empresas espe-
cializadas.
Chuva volumosa
A região do Vale do Paraí-
ba registrou muitas chuvas 
durante o mês de feverei-
ro. Segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(INMET) em Taubaté, a 
cidade de acumulou mais 
332,2 mm de chuvas du-
rante todo o mês, sendo a 
média prevista para o perí-
odo de 197,3 mm.

estão o controle da glice-
mia, o equilíbrio constante 
na dieta e nas atividades 
físicas e a vacinação para 
outras infecções virais e 
bacterianas. 
“O paciente, assim como 
o restante da popula-
ção, também deve lavar 
as mãos e pulsos; usar 
álcool 70; evitar de to-
car nos olhos, nariz e 
boca; manter distância 
de pelo menos um metro 
de pessoas espirrando ou                                          
tossindo; e evitar sair de 
casa caso apresente algum 
sintoma de gripe”, ressal-
ta o endocrinologista da 
Estância do Lago - Spa & 
Wellness.

dora da cidade testou po-
sitivo par ao coronavírus.

A partir desse resultado é 
aguardado o resultado da 
contraprova, que deve sair 
nos próximos dias. Se for 
confirmado, este será o 
primeiro caso de corona-
vírus na região do Vale do 
Paraíba.
A paciente é uma mulher 
de 21 anos, que foi atendi-
da em um hospital privado 
de São José no dia 12 de 
março. A mulher apresen-
tava sintomas leves de gri-
pe e não foi internada.
A mulher está bem e segue 
em isolamento domiciliar. 
Ela segue sendo monito-
rada pela Vigilância Epi-
demiológica, assim como 
que quem teve contato 

com ela.
A Secretaria de Saúde in-
formou que a mulher não 
viajou para o exterior e 
que ela não se lembra te 
ter tido contato com pesso-
as com suspeita da doença. 
De acordo com dados da 
prefeitura, a cidade são 20 
casos suspeitos e 14 des-
cartados até o momento.
Coronavírus na região
Além do caso da jovem 
que aguarda os resultados 
do exame da contraprova, 
a região do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte não tem 
nenhum outro caso confir-
mado de coronavírus. Ao 
todo são 151 casos sus-
peitos do coronavírus em 

toda a região. 
Taubaté - 46 casos
São José dos Campos - 20 
casos
Ubatuba - 15 casos
Jacareí - 14 casos
Ilhabela - 10 casos
Caraguatatuba - 9 casos
Caçapava - 7 casos
Pindamonhangaba - 7 ca-
sos
São Sebastião - 5 casos
Campos do Jordão - 4 ca-
sos
Cruzeiro - 4 casos
Tremembé - 4 casos
Lagoinha - 2 casos
Cachoeira paulista - 1 caso
Guaratinguetá - 1 caso
Piquete - 1 caso
Silveiras - 1 caso
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

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

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

O desafio mundial de
proteger a Água

A ONU (Organiza-
ção das Nações 
Unidas) declarou 

em 1993, o dia 22 de mar-
ço como o Dia Mundial 
da Água, a partir das re-
comendações da Confe-
rência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento.
A água é fonte de vida e 
essencial para a sobrevi-
vência das espécies, inclu-
sive do homem. O nosso 
organismo possui mais de 
70% de água, suprindo as 
necessidades básicas e de 
saúde de qualquer indi-
víduo. O Brasil é privile-
giado quanto aos recursos 
hídricos, visto que é me-
gadiverso ? assim, 25% da 
biodiversidade do planeta 
está no nosso país, incluin-
do a água doce.
Quando falamos em escas-
sez de água, pode até soar 
estranho se observarmos o 

cenário nacional da gran-
de quantidade de chuvas. 
Como exemplo, temos as 
ocorrências no Sudeste e 
os desastres causados pelo 
mau ordenamento urba-
no e territorial dos muni-
cípios, julgando a chuva 
como o maior fator de ris-
co na urbanização.
É um desafio para os ges-
tores públicos criar me-
canismos de proteção dos 
mananciais de água e, em 
especial, a proteção dos 
rios, como fonte de abas-
tecimento no meio urbano 
e nos grandes centros. As 
políticas públicas de sa-
neamento devem ir mais 
além do que debates, mo-
vimentos etc. Deve-se en-
frentar e coibir as formas 
irregulares de moradias, 
em especial, da destinação 
de resíduos domésticos 
lançados em algum rio ou 
mar.

Por isso, fazer referên-
cia ao dia 22 como Dia 
Mundial da Água é algo 
de tamanha importância. 
Necessitamos de água de 
boa qualidade e em grande 
quantidade. Em alguns pa-
íses há disputa pela água, 
o que ainda não ocorre 
aqui no Brasil. 
Devemos seguir os bons 
exemplos e “plantar água”, 
ou seja, proteger as nas-
centes, plantar árvores no 
entorno, nas margens dos 
rios e, cada vez mais, dei-
xar claro para a sociedade 
a importância da água para 
as atuais e futuras gera-
ções.
Nesta importante data e 
nas demais, vamos evitar 
o desperdício e fazer uma 
reflexão profunda sobre 
o tema junto aos nossos 
filhos, família, alunos, es-
colas e comunidade em 
geral.

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

Livro D-25, FLS. nº 156, Termo nº 7180
Faço saber que pretendem se casar BRUNO GABRIEL GUILHERME DA CRUZ e KARINA MONTEIRO RODRIGUES 
DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 14 de agosto de 2000, de profissão aprendiz de operador de caixa, de estado civil 
solteiro, residente e domiciliado na Rua Arcanjo Banhara, nº 836, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho 
de DANIEL PEREIRA DA CRUZ, de 40 anos, natural de Promissão/SP, nascido na data de 21 de novembro de 1979 e de 
ELIANA GUILHERME DA CRUZ, de 37 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 16 de julho de 1982, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 11 de outubro de 2001, de profissão 
do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rodovia Alvaro Barbosa Lima Neto, nº 2000, Guedes, Tremembé/
SP, CEP 12120-000, filha de VALDETE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, natural de Jacinto/MG e de SILVIA HELENA 
MONTEIRO, natural de São Bento do Sapucai/SP, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 155, Termo nº 7179
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e TALITA ESPINDOLA RODRIGUES 
SIMÕES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Itabuna-BA, nascido em 30 de junho de 1991, de profissão vendedor, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado na Alameda das Pratas, nº 185, Residencial Eldorado, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ DOMIN-
GOS DOS SANTOS, de 51 anos, natural de Itabuna/BA, nascido na data de 21 de abril de 1968, residente e domiciliado em 
Itabuna/BA e de ROSEMEIRE FERREIRA SANTOS, de 52 anos, natural de Itabuna/BA, nascida na data de 17 de janeiro 
de 1968, residente e domiciliada em Jundiaí/SP. Ela é natural de Guaratinguetá-SP, nascida em 25 de fevereiro de 1993, de 
profissão advogada, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de OTACILIO 
RODRIGUES SIMÕES, de 69 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 13 de setembro de 1950, residente e domicilia-
do em São José dos Campos/SP e de TANIA MARA DA SILVA ESPINDOLA SIMÕES, de 54 anos, natural de Guaratinguetá/
SP, nascida na data de 25 de janeiro de 1966, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 155, Termo nº 7178
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA e JESSICA CUSTODIO DA SILVA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José 
dos Campos-SP, nascido em 27 de fevereiro de 1990, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km, 140, Una, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ OSWALDO MOREIRA 
DA SILVA, natural de Lambari/MG, residente e domiciliado em Ubatuba/SP e de MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA, de 55 
anos, natural de São José dos Campos/SP, nascida na data de 21 de dezembro de 1964, residente e domiciliada em Pindamo-
nhangaba/SP. Ela é natural de Diadema-SP, nascida em 22 de maio de 1992, de profissão autônoma, de estado civil solteira, re-
sidente e domiciliada na Rua Valdomiro Antunes, nº 71, Araretama, Pindamonhangaba/SP, CEP 12423-350, filha de MARIA 
DO CARMO CUSTODIO DA SILVA, de 47 anos, natural de Máceio/AL, nascida na data de 02 de agosto de 1972, residente e 
domiciliada em Pindamonhangaba/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. 
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Empresário reage a
assalto e mata dois

criminosos em Caçapava

Indústria paulista
mostra reação no início
de 2020, aponta Fiesp

Trecho da Via Dutra em São José 
dos Campos recebe serviços de 

recuperação de pavimento

Na noite da última 
terça-feira (17), 
um empresário 

reagiu a um assalto e ma-
tou dois criminosos, em 
Caçapava. O empresário e 
seu filho foram baleados e 
socorridos.
De acordo com a Polícia 
Civil o empresário chega-
va em casa com a esposa e 
o filho, no bairro Menino 
Jesus, quando foram abor-
dados pelos criminosos. 

O indicativo de ativi-
dade da indústria 
paulista mostra 

melhora em 2020. Segun-
do informou a Federação 
e Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp e Ciesp), as vendas 
reais avançaram 8,9% na 
passagem de dezembro 
para janeiro, excluídos os 
efeitos sazonais. As horas 
trabalhadas registraram 
alta de 1,1% em janeiro e 
o nível de utilização da ca-
pacidade instalada (NUCI) 
apontou aumento de 0,4 
p.p, atingindo a marca de 
75,6% no mês.
Os dados são do Levanta-
mento de Conjuntura di-
vulgados nesta quarta-fei-
ra (11) pela Fiesp e Ciesp. 
O Sensor, também medido 
pela federação, referente 
ao mês de fevereiro, ficou 
acima da linha de estabili-
dade, marcando 52 pontos, 

A CCR NovaDutra 
realiza até a pró-
xima sexta-feira 

(20), obras de recupera-
ção de pavimento da via 
Dutra no trecho que passa 
por São José dos Campos, 
no Vale do Paraíba (SP). 
As intervenções estão 
programadas para ocorrer 
no período noturno, com 
fechamento alternado de 
faixas, isso para causar o 
menor impacto possível 
no tráfego da rodovia. O 
serviço pode ser adiado ou 

Uma mulher rendeu a es-
posa da vítima e começou 
a sufocá-la, então o em-
presário reagiu e baleou o 
criminoso.
A vítima e o outro assal-
tante trocaram tiros, até 
que o empresário, mesmo 
baleado, reagiu e alvejou 
o criminoso com oito dis-
paros. Os dois criminosos 
morreram no local.
O empresário, de 48 anos, 
foi baleado na região do 

com ajuste sazonal, indi-
cando aumento da ativi-
dade industrial paulista no 
mês. De acordo com o le-
vantamento, o componen-
te estoque foi o que mais 
colaborou positivamente 
para o resultado geral, seu 
índice passou de 54,2 pon-
tos em janeiro para 55,8 
pontos no mês corrente. 
Com este resultado, o in-
dicador se mantém pelo 
terceiro mês consecutivo 
acima dos 50 pontos (de-
zembro 52,1 e janeiro 54,2 
pontos). Leituras superio-
res a 50,0 pontos indicam 
estoque abaixo do desejá-
vel. Outro destaque positi-
vo foi o indicador de ven-
das que apresentou forte 
melhora em fevereiro.  Ao 
passar de 46,4 pontos em 
janeiro para 54,9 pontos 
no mês corrente (variação 
de 8,5 pontos) o indicador 
cruza a linha de estabilida-

interrompido em caso de 
chuva.
Veja, abaixo, o trecho em 
obras:
Entre os km 157 e 156 - 
sentido Rio de Janeiro
Horário: das 23h às 6h - 
com fechamento alternado 
de faixas. A CCR Nova-
Dutra solicita aos moto-
ristas que tenham atenção 
e que respeitem a sinaliza-
ção nos trechos em obras. 
A Concessionária executa 
melhorias no pavimento 
periodicamente ao longo 

abdômen e passou por ci-
rurgia. De acordo com in-
formações da polícia, ele 
não corre risco de vida. O 
filho da vítima foi socorri-
do com um tiro de raspão e 
passa bem.
O homem tinha documen-
tos regularizados para a 
arma.
O caso foi registrado pela 
Polícia Civil como legíti-
ma defesa, mesmo assim 
ele será ouvido.

de e passa para o campo de 
expansão. Ao ficar acima 
de 50 pontos, indica ex-
pectativa de aumento das 
vendas no mês.
“No último bimestre de 
2019 a indústria foi afe-
tada por fatores negativos 
transitórios como um for-
te ajuste de estoques no 
segmento automobilístico, 
que deve ser revertido no 
início de 2020, como apon-
ta os resultados de janeiro 
e o sinalizado pelo Sen-
sor em fevereiro. Apoiado 
pelo baixo nível da taxa de 
juros (Selic) e pela expan-
são do crédito, o quadro 
é de melhora da atividade 
industrial nos próximos 
meses. O processo de re-
tomada está consolidado. 
Temos agora o risco do 
efeito cornonavírus na 
economia global”, avalia 
Paulo Skaf, presidente da 
Fiesp e do Ciesp.

dos 402 quilômetros da 
via Dutra, com o objetivo 
de oferecer mais conforto 
e segurança aos usuários.
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Dis-
que CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCRFM 
107,5 NovaDutra.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 007/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 403/2019 - EDITAL Nº 015/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE-
XOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela 
da Portaria nº 015/2020, através de seu Presidente, torna público e 
para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão pública, 
datada de 18 de março de 2020, após exame da documentação de 
habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRE-
SA HABILITADA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI. EMPRESA INA-
BILITADA: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Fica aberto 
o prazo recursal. Potim, 18 de março de 2020. André Luís Soares de 
Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº002/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CRE-
CHE MUNICIPAL MORADA DOS MARQUES - FDE – A Prefeitura 
Municipal de Potim informa a DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta Co-
mercial das empresas ROGERIO VIEIRA INSUMOS para os itens 04, 
06, 09, 23, 42 e 45; C A TEIXEIRA MOVEIS para os itens 1, 2, 3, 10, 
11, 12, 13, 22 e 27; devido à não apresentação de catálogo descriti-
vo técnico dos itens ofertados, conforme a Abertura de Diligência; e 
dos itens 05, 25, 46 e 47 ofertados pela empresa L&A MERCANTIL 
LTDA pelo não atendimento aos requisitos solicitados no Termo de 
Referência do Edital. CONVOCA-SE as empresas habilitadas que fi-
caram em segundo lugar nos itens, para negociação dos mesmos 
em 23/03/2020 às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 18 de março de 
2020. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 060/2020 – Tomada de Preços Nº 005/2020 – Contratação 
de Empresa para Execução de Obra de Infraestrutura Urbana nas 
Ruas Antônio O. Portes, Rua Luiz D. Castro, Rua Pedro Andrini e 
Rotatória Orlando E. Fernandes, conforme as Especificações cons-
tantes do Edital e seus Anexos – Tendo em vista a interposição de 
recurso da empresa EDE TER. PV. ENG. CONST. EIRELI quanto a 
habilitação da empresa C. B. T. S. COM. BRAS. DE TUBOS E SAN. 
EIRELI EPP, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis após esta 
publicação, para apresentação de contrarrazão. Potim, 18 de março 
de 2020. André L. S. Oliveira – Presidente Comissão de Licitação.
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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

Hospital Municipal de São 
José terá ala exclusiva para 
pacientes com coronavírus

IBGE adia Censo
Demográfico para 2021

por causa do coronavírus

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

O Hospital Muni-
cipal de São José 
dos Campos vai 

reservar uma ala para 
atendimento exclusivo dos 
pacientes do SUS infecta-
dos com o novo corona-
vírus que necessitarem de 
internação e tratamentos 
intensivos. O anúncio foi 
feito pela Prefeitura nesta 
terça-feira (17), durante 
encontro com representan-
tes de hospitais públicos e 
privados da cidade.
Esta ala será totalmente 
isolada dos demais seto-
res do Hospital Munici-
pal, evitando assim que 
outros pacientes possam 
ser infectados. Será uma 
unidade completa para 
atendimentos de emergên-
cia, com pronto socorro 
separado, enfermaria e 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). O setor desti-

O Instituto Brasilei-
ro de Geografia e 
Estatística (IBGE) 

decidiu adiar para 2021 a 
realização do Censo De-
mográfico que estava pre-
visto para este ano. Pelas 
características que tem de 
visitas casa a casa, o re-
censeamento vinha sendo 
planejado com visitas de 
180 mil recenseadores a 
cerca de 71 milhões de do-
micílios em todo o Brasil.
O adiamento ocorre em 
um momento delicado na 
vida da população brasi-
leira, alarmada com a epi-
demia de coronavírus que 
se alastra pelo país. Além 
da dificuldade de contatos 
pessoais dos recenseadores 

nado aos pacientes com 
coronavírus terá 24 leitos 
de internação e 11 de UTI. 
Em um possível momen-
to mais crítico do avanço 
da doença, a UTI poderá 
chegar a 20 leitos. Nos 
próximos dias, o Hospital 
Municipal inicia o proces-
so de preparação do novo 
espaço. Representantes 
de 9 hospitais públicos e 
privados de São José dos 
Campos se reuniram na 
manhã desta terça-feira 
(17) com o secretário de 
Saúde e técnicos da pasta 
para discutir o plano de 
enfrentamento do novo 
coronavírus. Os hospitais 
explicaram como estão se 
preparando para enfrentar 
a pandemia, apresentaram 
seu plano de contingência 
para a doença, os proto-
colos de atendimento, a 
estrutura disponível, os 

com a população, por cau-
sa da epidemia, foi levada 
em consideração a impos-
sibilidade de treinamento 
da força de trabalho, que 
começaria em abril. “Para 
a realização da opera-
ção censitária em 2021, o 
IBGE estabeleceu formal-
mente com o Ministério da 
Saúde o compromisso de 
realocar o orçamento do 
Censo 2020 em prol das 
ações de enfrentamento 
ao coronavírus, mantidas 
por aquele ministério. Em 
contrapartida, no próximo 
ano, o Ministério da Saú-
de realocará orçamento no 
mesmo montante com vis-
tas a assegurar a realiza-
ção do Censo pelo IBGE”, 

suprimentos e os desafios 
que poderão enfrentar nos 
próximos meses.
Hoje, não há caso confir-
mado na cidade, mas 20 
pessoas são consideradas 
suspeitas e encontram-se 
em isolamento domiciliar 
porque apresentaram sin-
tomas compatíveis com 
a covid-2019. Outros 14 
casos notificados já foram 
descartados após exames.
De acordo com Secretaria 
de Saúde, não há motivo 
para pânico, mas a popu-
lação deve procurar evi-
tar ambientes fechados e 
com grande concentração 
de pessoas, além de to-
mar medidas de preven-
ção, como lavar sempre as 
mãos, evitar tossir e espir-
rar sem a proteção de um 
lenço descartável e manter 
a higiene dos ambientes 
domiciliares.

informou a nota, assinada 
pelo conselho diretor do 
instituto.
O próximo Censo Demo-
gráfico terá como data de 
referência o dia 31 de ju-
lho de 2021, com coleta de 
dados prevista para o perí-
odo entre 1º de agosto e 31 
de outubro daquele ano.
Contração - O processo 
seletivo para contratação 
de recenseadores e su-
pervisores está suspenso. 
Candidatos que já efetua-
ram o pagamento da taxa 
de inscrição serão reem-
bolsados conforme orien-
tações a serem publicadas 
nos próximos dias.
Com informações da 
Agência Brasil


