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A Gazeta dos Municípios

PM prende homem
por tráfico de drogas

em Caçapava

São José Futsal perde 
para o Corinthians, mas 

segue líder do grupo

Castramóvel em São José dos
Campos abre inscrições para cães e gatos

Estão abertas 16 vagas de 
Tecnologia da Informação 

para trabalhar na EDP

Um homem foi preso por 
tráfico de drogas no bair-
ro Pinus Iriguassu II, em 
Caçapava, na noite desta 
segunda-feira(7). 
De acordo com a Polícia 
Militar, depois de um pa-
trulhamento, três homens 

O São José Futsal perdeu 
para o Corinthians por 2 
a 1 na noite desta última 
segunda-feira (7) no giná-
sio do Tênis Clube, pela 
Liga Nacional. Apesar do 
resultado negativo, que 
quebrou uma sequência de 
quatro vitórias seguidas, o 
time joseense segue líder 
do grupo A da competição, 

A partir desta terça-feira 
(8), está aberta as inscri-
ções para cães e gatos no 
castramóvel na região les-
te de São José dos Cam-
pos. Nesta semana, a uni-
dade móvel veterinária da 
Prefeitura de São José dos 
Campos estará nas Cháca-
ras Pousada do Vale.
Serão 460 vagas para cas-
tração de cães e gatos dos 
moradores do bairro e pro-
ximidades. As inscrições 
podem ser feitas a partir 
desta terça-feira (8) até 
sexta-feira (11), na Esco-
la Municipal Geraldo de 
Almeida (Rua Camomila, 
100). Interessados devem 
comparecer ao local das 
9h às 15h para receber as 
senhas, que serão entre-
gues até serem esgotadas. 
Caso sobrem vagas, elas 
serão disponibilizadas a 
tutores de outras regiões 
do município nos dias 11 
e 12 de junho, das 10h às 
14h.
As castrações serão reali-
zadas no sábado (12) e do-
mingo (13), e para estrutu-
rar a logística da cirurgia e 
respeitar o tempo do pro-
cedimento de cada espécie 
e sexo, o limite máximo de 
inscrições para fêmeas é 
de 120 caninas e 30 felinas 

A EDP está com 16 vagas 
abertas para profissionais 
da área de tecnologia da 
informação. Os interessa-
dos podem se inscrever até 
o dia 15 de junho na pá-
gina de vagas da EDP no 
Linkedin ou clicando aqui.
Como forma de adaptação 
à nova realidade imposta 
pela pandemia, a compa-
nhia oferece a possibilida-
de de empregar candidatos 
mesmo que residam fora 
das geografias da área de 
concessão ou de escritó-
rios centrais. São ofereci-
das oportunidades para as 
funções de:

foram vistos em condições 
suspeitas. Dois deles fugi-
ram antes que os policiais 
conseguissem abordá-los. 
O outro homem, estaria 
com uma sacola contendo 
81 invólucros de maconha, 
06 tabletes da mesma dro-

com 12 pontos (quatro vi-
tórias e duas derrotas).
O Corinthians abriu 2 a 0 
no placar e o São José di-
minuiu com Joãozinho. No 
entanto, apesar da pressão 
pelo empate até o final, o 
time visitante segurou o 
resultado, impondo à equi-
pe joseense a segunda der-
rota no torneio nacional.

por dia de atendimento.
Confira os requisitos para 
realizar a castração:
Tutores
- Residir prioritariamente 
nas Chácaras Pousada do 
Vale ou em bairros adja-
centes
- Ter idade mínima de 21 
anos
- Apresentar cópia do RG, 
CPF e comprovante de en-
dereço
- Para quem tem mais de 
60 anos, indicar um con-
dutor com idade inferior 
para conduzir o animal no 
dia da cirurgia e ter condi-
ções físicas de carregá-lo 
sob efeito anestésico no 
pós-operatório
Animais
- Somente cães ou gatos
- Não podem ser utilizados 
para fins comerciais ou de 
competições
- Devem estar em boas 
condições de saúde (não 
estar obeso, caquético nem 
apresentar doenças (como 
as de pele aparentes), des-
gaste físico, anemia)
- Fêmeas não devem estar 
no cio, prenhas ou ama-
mentando no dia da cirur-
gia
Observação: Não serão 
castrados animais braqui-
cefálicos (focinho achata-

- Analista de Requisitos de 
Negócio (Relacionamen-
to);
- Arquiteto de Dados;
- Especialista de Seguran-
ça da Informação.
- Especialista em Enge-
nharia de Dados;
- Especialista em Sistemas 
(Block Manager de Proje-
tos);
- Especialista de Soluções 
de Negócios de TI e Proje-
tos (Relacionamento);
A empresa oferece sa-
lário compatível com o 
mercado, vales refeição e 
alimentação, assistência 
médica, odontológica e se-

ga, 59 invólucros de crack, 
17 microtubos de cocaína, 
além de folhas de contro-
le de venda das drogas e 
R$402. 
O homem, que não teve a 
idade revelada pela PM, 
foi preso em flagrante. 

O próximo confronto é 
contra o próprio Corin-
thians, mas dessa vez pelo 
jogo de ida da Copa do 
Brasil, nesta quinta-feira 
(10), no Parque São Jorge, 
em São Paulo. Pela Liga 
Nacional, o próximo jogo 
será contra o Joaçaba, no 
dia 19 de junho, fora de 
casa.

do), como os gatos persas 
e os cães das raças pug, 
bulldog francês e inglês, 
boston terrier, boxer, shih 
tzu, ihasa apso e pequinês.
Idade e peso
- Gatos - 4 meses a 8 anos
- Cães (até 20 quilos) - 6 
meses a 8 anos
- Cães (até 25 quilos) - 6 
meses a 6 anos
- Cães (mais de 25 quilos) 
- 6 meses a 6 anos (serão 
atendidos de acordo com 
a quantidade de senhas 
para essa categoria e capa-
cidade de atendimento da 
equipe médica veterinária)
Observações gerais
- Poderão ser castrados até 
2 animais por CPF
- Cada inscrito deve levar 
a própria garrafa de água 
e caneta esferográfica azul
- Obrigatório o uso de 
máscara de proteção
- Todos devem manter o 
distanciamento de 2 me-
tros
- Não será permitida a en-
trada de crianças e jovens 
de 21 anos
- Tutores que não compa-
recerem no dia da cirurgia 
com os respectivos ani-
mais não poderão fazer 
novas inscrições no pro-
grama por 180 dias.

guro de vida, auxílio-cre-
che, licença-maternidade 
de seis meses e licença-pa-
ternidade de 30 dias, home 
office, dayoff no aniver-
sário,  parcerias em insti-
tuições para descontos em 
cursos, academias, restau-
rantes, farmácias, entre 
outros, 13º salário, progra-
ma de participação nos lu-
cros e resultados (PLR) e 
previdência privada. Além 
disso, os funcionários da 
EDP têm acesso a Univer-
sidade Corporativa, Plano 
de Desenvolvimento Indi-
vidual e Programa de Mo-
bilidade Internacional.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

As unhas podem informar mais sobre a nossa saúde do que imaginamos. 
Análise da cor, do formato, da textura, do aspecto e da composição pode 
auxiliar no diagnóstico de diversos males que vai de uma simples carência 
alimentar até doenças como o câncer. Esse exame se baseia numa milenar 
prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico através de um estudo geral 
de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é um exemplo de 
extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para poder evidenciar 
a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda deformação, mancha, 
depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de aspecto que revelam 
sintomas e doenças diversas que podem ainda não ter se manifestado. Esse 
tipo de exame permite a realização de um trabalho da Medicina Preventiva 
e faz parte de um método mais abrangente da Medicina Chinesa, devido 
a uma eficaz rapidez. A análise da unha revela aspectos muito pessoais de 
cada paciente. Ao contrário do que imagina a maioria as pessoas, a unha 
está sempre mudando de aspecto. O problema é que são poucas as pessoas 
que tem o hábito de observar os detalhes de seu próprio corpo. Se elas se 
preocupassem mais com as nuances, notariam as pequenas alterações no 
organismo. Uma vez registrada a mudança o terapeuta possui um método 
bastante preciso. O exame das unhas não tem mistério, o fundamental é 
saber o significado exato de cada aspecto delas. Saber observar é o grande 
aprendizado. A unha nunca recebe atenção como método de diagnóstico 
pela Medicina Alopata, entretanto, ela pode revelar segredos do corpo em 
suas mãos. Unhas aparadas, a fim de se preservar contra qualquer sintoma 
interno.

Humor

Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontram e começa-
ram a jogar conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil 
hectares de terra. E a sua?
E o argentino, com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot 
argentina e na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na Argentina e 
é mesmo uma porcaria.
***
Um menino de doze anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que 
tinha uns 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível ne-
nhum relacionamento entre os dois. Triste, o menino quis saber o porquê 
e ela lhe disse: 
- Eu não gosto de crianças!
E ele imediatamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro 
se antecipa e diz:
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados cons-
truíram a Arca de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do 
Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que 
tinha puxado a fiação?

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as 
provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já 
conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de 
relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma 
com modificações que lhe criem exagerada dependências. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo bem 
que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é obvio ou que já sabe tudo, porque 
os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais 
simples é sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

Comunidade de Eugênio de 
Melo recebe loja da

Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Soli-
dariedade de São José dos 
Campos leva nesta terça-
-feira (8) a partir das 9h, a 
‘Loja Solidária’, da Cam-
panha do Agasalho, ao dis-
trito de Eugênio de Melo, 
região leste da cidade.
A Campanha do Agasalho 
2021 começou, oficial-
mente, no dia 1º de junho, 
quando a primeira Loja 
Solidária foi montada no 
bairro Alto da Ponte, re-
gião norte. Ao todo serão 
17 locais de distribuição 

até o dia 22 de julho, pro-
movidas em todas as regi-
ões de São José.
A distribuição de roupas, 
agasalhos e cobertores 
acontecerá na EMEF Pos-
sidônio José de Freitas (R. 
Felício Jabur Nasser, 935 
- Galo Branco) até o meio-
-dia.
Paralelamente à distribui-
ção, acontecem as arreca-
dações junto aos órgãos 
públicos municipais, co-
mércio, empresas priva-
das, escola, igrejas, entre 

outros estabelecimentos 
que tenham a circulação 
de pessoas. As caixas per-
sonalizadas de coleta já 
estão sendo distribuídas 
por toda a cidade com o 
objetivo de arrecadar co-
bertores, roupas novas e 
em bom estado para garan-
tir a proteção das pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade social no inverno 
que se aproxima. Também 
podem ser doadas meias, 
cachecóis, gorros, roupas 
para bebês e sapatos.
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Aviso de Abertura de Proposta Comercial – Tomada de Preços Nº 
003/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONS-
TRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS – Tendo em vista à não protocolização de recursos 
quanto ao pontuação de habilitação do processo em epígrafe, fica 
designado o dia 10/06/2021 às 14h00min, para abertura do Envelope 
de Proposta Comercial das empresas habilitadas, no Prédio da Pre-
feitura Municipal de Potim, Setor de Licitações. Potim, 08 de junho de 
2021. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitações.

Aviso de Abertura de Sessão de Manifestação de Recurso – Pregão 
Eletrônico Nº 021/2021 - Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Insumos Hospitalares. Tendo em vista a habilitação da 
empresa BD BARBOSA EIRELI EPP, na participação do Pregão em 
epígrafe, após diligências realizadas, informa-se a abertura de ses-
são para passar à fase de manifestação de interposição de recurso 
para os itens vencidos pela empresa citada, à realizar-se no dia 09/06 
às 14h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Potim, 08 de junho de 2021 – André 
L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Pro-
cesso Administrativo Nº 403/2020 – Tomada de Preços Nº 001/2021 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF BENEDITO L. 
THOMAZ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. De acordo com despacho da Sra. Pre-
feita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado o 
INDEFERIMENTO do recurso interposto pela sociedade empresária 
RM & MOLLON CONSTRUTORA, e, via de consequência, manter 
sua inabilitação; o INDEFERIMENTO PARCIAL do recurso interposto 
pela sociedade empresária E. D. DOS SANTOS ME, e, via de con-
sequência, manter sua inabilitação, acatando a contrarrazão proto-
colada pela empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI 
e, por consequência, manter sua habilitação. Fica designado o dia 
11/06/2021 às 10h00min, para abertura da Proposta Comercial da 
empresa habilitada. Potim, 08 de junho de 2021. André Luís Soares 
de Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2020 – Registro de Preços para Futuras e 
Eventuais Aquisições de Serviços Funerários com o Fornecimento 
de Urnas Mortuárias, Incluindo Suporte, Paramentações e Translado, 
em Atendimento as Famílias em Vulnerabilidade Social do Município 
de Potim, Conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital 
– A Prefeitura Municipal de Potim CONVOCA a empresa que ficou 
em segundo lugar na disputa do Pregão em epígrafe, para sessão de 
negociação em 10/06/2021 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 08 de 
junho de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 063/2021 
– CONTRATADOS: WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS 38820884860 – OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN-
TOS MUNICIPAIS – VIGÊNCIA: 16/04/2021 À 15/04/2022 – VALOR: R$ 17.000,00 – MODALIDA-
DE: DISPENSA Nº 117/2021; 064/2021 – CONTRATADOS: VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA 
30213553821 – OBJETO: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES 
DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS II EXECUTADOS NO CRAS - PRO-
FISSIONAL PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DOS ALUNOS NOS CURSOS, ORGANIZAÇÃO 
DE LISTA DE CHAMADA, PREPARAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO 
DOS CURSOS – VIGÊNCIA: 03/05/2021 À 31/12/2021 – VALOR: R$ 9.600,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021; 065/2021 – CONTRATADOS: ALINE BIANCA BENTO DINIZ 
42018143867 – OBJETO: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS II EXECUTADOS NO CRAS - PROJETO 
DE TEATRO – VIGÊNCIA: 03/05/2021 À 31/12/2021 – VALOR: R$ 7.200,00 – MODALIDADE: CHA-
MADA PÚBLICA Nº 002/2021; 066/2021 – CONTRATADOS: MAICON RODRIGO DOS SANTOS 
37414695808 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POTIM – VIGÊNCIA: 07/05/2021 À 06/05/2022 – VALOR: R$ 17.400,00 – MODA-
LIDADE: DISPENSA Nº 073/2021; 067/2021 – CONTRATADOS: PRO-TOTAL LABORATORIO DE 
PROTESE DENTAL LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CON-
FECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 25/05/2021 A 24/05/2022 – VALOR: R$ 121.494,00 
– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021; 068/2021 – CONTRATADOS: ECOMAIS 
AR CONDICIONADOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II, PARA AS UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 13770.915000/1190-02 
– VIGÊNCIA: 25/05/2021 À 24/05/2022 – VALOR: R$ 10.200,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 018/2021; 069/2021 – CONTRATADOS: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS 
LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 13770.915000/1190-02 – VIGÊNCIA: 25/05/2021 À 
24/05/2022 – VALOR: R$ 850,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021; 070/2021 
– CONTRATADOS: HOFFMANN & GOMES LTDA EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS II, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA 
Nº 13770.915000/1190-02 – VIGÊNCIA: 25/05/2021 À 24/05/2022 – VALOR: R$ 7.804,50 – MO-
DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021; 071/2021 – CONTRATADOS: SANDRO VIL-
MAR PIRES ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II, PARA AS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 13770.915000/1190-02 – VIGÊNCIA: 
25/05/2021 À 24/05/2022 – VALOR: R$ 25.215,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2021; 072/2021 – CONTRATADOS: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO, CONFORME PROPOSTA Nº 13770.915000/1190-02 – VIGÊNCIA: 25/05/2021 À 24/05/2022 
– VALOR: R$ 7.900,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021; 073/2021 – CON-
TRATADOS: VICTOR HUGO TORQUATO ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
II, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 
13770.915000/1190-02 – VIGÊNCIA: 25/05/2021 À 24/05/2022 – VALOR: R$ 4.620,00 – MODA-
LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021; 074/2021 – CONTRATADOS: ISRAEL MOTTA DE 
SOUZA JUNIOR – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS II, PARA AS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA Nº 13770.915000/1190-02 – VIGÊNCIA: 
25/05/2021 À 24/05/2022 – VALOR: R$ 1.140,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
018/2021; 075/2021 – CONTRATADOS: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, CONFORME PROPOSTA Nº 
13770.915000/1200-04 – VIGÊNCIA: 31/05/2021 À 30/05/2022 – VALOR: R$ 11.584,00 – MODALI-
DADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021; 076/2021 – CONTRATADOS: PRADO COMERCIO 
DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INST. EIRELLI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, CONFORME PROPOSTA Nº 13770.915000/1200-04 – VIGÊNCIA: 
31/05/2021 À 30/05/2022 – VALOR: R$ 6.200,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
019/2021; 077/2021 – CONTRATADOS: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, CONFORME PROPOSTA Nº 
13770.915000/1200-04 – VIGÊNCIA: 31/05/2021 À 30/05/2022 – VALOR: R$ 11.500,00 – MODALI-
DADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021; 078/2021 – CONTRATADOS: VICTOR HUGO TOR-
QUATO – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, CONFOR-
ME PROPOSTA Nº 13770.915000/1200-04 – VIGÊNCIA: 31/05/2021 À 30/05/2022 – VALOR: R$ 
1.300,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021.
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Saúde distribui
2,3 milhões de doses
da vacina da Pfizer

Planeta sem lixo: 4 oportunidades 
de negócios que nascem

da gestão de resíduos

Ainda na noite da última 
segunda-feira (7), o Mi-
nistério da Saúde começou 
a distribuir um novo lote 
de 2,3 milhões de doses 
da vacina da Pfizer con-
tra a covid-19 a estados 
e municípios. Estados de 
São Paulo, Rio de Janei-
ro, Santa Catarina, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Ama-
zonas e o Distrito Federal 
receberão suas parcelas na 
divisão.
Já os demais estados de-
vem receber suas remessas 
até amanha, quarta-feira 
(9). As vacinas são desti-
nadas para a imunização 
dos públicos prioritários 
que estão recebendo as 

A gestão de resíduos é uma 
pauta que mobiliza não 
apenas a ciência e os pode-
res públicos e privados de 
todas as nações do plane-
ta, mas também represen-
ta uma fonte de pesquisa 
científica, desenvolvimen-
to tecnológico e de gera-
ção de renda para o merca-
do. Nesse ponto, a gestão 
de resíduos sólidos pode 
beneficiar diretamente as 
empresas responsáveis 
pelo manejo do próprio 
material descartado em 
sua cadeia produtiva ou se 
tornar a atividade primária 
de prestadores dessa cate-
goria de serviço especiali-
zado para outras empresas 
(Business-to-Business) e 
órgão públicos.
O “lixo” que para muitos 
é um incômodo e um pro-
blema a ser descartado, 
para outros se transfor-
ma em oportunidades de 
negócio bem-sucedidas 
dentro de diferentes seg-
mentos da gestão de re-
síduos. Segundo dados 
da Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Espe-
ciais (Abrelpe), o Brasil 
deixa de incrementar R$ 
14 bilhões provenientes 
da reciclagem, chegando 
a desperdiçar 12 milhões 
de toneladas de resíduos 
todos os anos. Conheça 
alguns modelos de negó-
cio baseado na gestão de 
resíduos que estão atuan-
do nessa fatia do mercado. 
Tecnologias de gestão de 
resíduos para empresas
A legislação ambiental 
brasileira exige que as em-
presas efetuem sua própria 
gestão de resíduos sólidos 
de acordo com normas e 
leis que visam diminuir a 
geração de lixo e reduzir o 
seu impacto ambiental.
Para atender essa grande 
demanda, empresas como 
a VGR, se especializaram 
no desenvolvimento e im-
plementação de softwares 
de gestão de resíduos sóli-
dos online. Esse programa 
é capaz de gerenciar os re-

aplicações segundo o pla-
no de operacionalização: 
pessoas com comorbida-
des, gestantes e puérperas 
com comorbidades, pesso-
as com deficiência perma-
nente e trabalhadores do 
ensino básico.
O Ministério da Saúde 
acrescentou que estados 
e municípios também po-
derão direcionar as doses 
para outros segmentos, 
como trabalhadores de 
aeroportos e portos, parte 
das forças de segurança e 
salvamento e Forças Ar-
madas. De acordo com o 
planejamento do Ministé-
rio da Saúde, deverão ser 
entregues no mês de junho 

síduos produzidos em di-
ferentes pontos da cadeia 
produtiva, identificando 
pontos críticos para atacar 
desperdícios. A ferramen-
ta online também integra 
todas as etapas de gestão 
(identificação, segregação, 
transporte e disposição 
final) à relatórios e docu-
mentos necessários para 
prestação de contas aos ór-
gãos fiscalizadores.
Gestão de resíduos na ge-
ração de energia
A chamada reciclagem 
energética já é praticada 
em grande parte do mun-
do, mas ainda é uma ten-
dência a ser explorada no 
mercado brasileiro. Uma 
usina de biogás, capaz de 
transformar os gases pro-
venientes em do lixo or-
gânico em energia elétri-
ca, foi instalada em Ponta 
Grossa
A expectativa é que a plan-
ta chegue a processar 12 
toneladas de resíduos or-
gânicos por dia, gerando o 
equivalente a 500 kWh de 
energia para prédios públi-
cos da cidade. Essa quan-
tidade de energia reciclada 
representa uma economia 
de até R$250 mil por mês 
e também colabora para o 
desafogamento do aterro 
sanitário municipal.
Empresas privadas já usam 
tecnologias semelhantes 
em suas plantas. Em For-
taleza, a fabricante de be-
bidas Ypióca já utiliza o 
bagaço de cana descartado 
de sua produção em uma 
usina termoelétrica: sua 
incineração é capaz de ge-
rar energia para as caldei-
ras da fábrica.
Mercado de lixo eletrônico
O lixo se transforma na 
mesma velocidade em que 
a sociedade se moderniza. 
Nas últimas décadas, o 
lixo eletrônico também se 
tornou um problema para 
o meio ambiente e, con-
sequentemente, uma fonte 
de material para empresas 
especializadas em sua co-
leta e reciclagem.
Apesar de inicialmen-

mais de 12 milhões de do-
ses da vacina da Pfizer. 
Para o período de julho a 
setembro, estão previstas 
mais 84,4 milhões de do-
ses.
O Ministério distribuiu 
até o momento 102,9 mi-
lhões de doses. Deste to-
tal, foram aplicadas 71,6 
milhões de vacinas, sendo 
48,8 milhões da 1ª dose e 
22,8 milhões da 2ª dose. 
Considerando a somatoria 
de pessoas, foram imuni-
zados completamente (1ª 
e 2ª doses) até o momento 
pouco mais de 10% da po-
pulação.
*Com informações da 
Agência Brasil

te complexo devido às 
certificações ambientais 
necessárias, custos para 
implementação de equi-
pamentos e adequação 
do espaço, uma empresa 
de coleta e reciclagem e 
gestão de resíduos sólidos 
eletrônicos pode trazer um 
bom retorno financeiro em 
médio prazo.
Segundo dados do re-
latório 2021-2027 Ele-
tronic Waste Recycling 
Industry, divulgado pela 
Market Reports World, o 
mercado global de recicla-
gem de componentes ele-
trônicos foi avaliado em 
US$794,67 milhões, com 
expectativa de crescimen-
to de 3,68% até 2027.
Cooperativas de recicla-
gem
O setor de reciclagem bra-
sileiro movimenta cerca 
de R$12 bilhões por ano, 
mas ainda perde mais de 
R$8 bilhões, segundo da-
dos do Ipea. As cooperati-
vas de reciclagem podem 
ser uma opção de entrada 
neste mercado ao mesmo 
passo que colabora para 
que menos lixo doméstico 
e industrial seja deposita-
do no meio ambiente.
Muitas dessas cooperati-
vas podem atender os po-
deres públicos, atuando na 
gestão de resíduos munici-
pal ao coletar, separar e en-
caminhar os materiais para 
que sejam reutilizados em 
novos ciclos produtivos. 
Para isso, é necessário um 
local apropriado para a 
segregação dos resíduos, 
equipamentos de prote-
ção para os trabalhadores 
da reciclagem, meios de 
transporte para a coleta e 
distribuição e maquinário 
específico para o proces-
samento de cada tipo de 
material que será retraba-
lhado na cooperativa.
As especificações técnicas 
e documentos necessários 
para a abertura de uma co-
operativa de reciclagem 
devem ser consultados 
junto à prefeitura da cida-
de. 


