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A Gazeta dos Municípios

MPT abre inquéritos para 
avaliar danos sociais do

fechamento da Ford

Butantan e Fiocruz ainda devem 
cerca de 30% dos dados
das vacinas, diz Anvisa

Nova assembleia definirá se
haverá greve dos caminhoneiros em 1º de fevereiro

Montadora anunciou na 
segunda-feira, 11, encer-
ramento de atividades no 
país
O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) abriu três 
inquéritos civis para ava-
liar os danos sociais do fe-
chamento das fábricas da 
Ford no Brasil. Nesta se-
mana, a montadora anun-
ciou o encerramento das 
atividades das unidades 
de Taubaté (SP), Camaçari 
(BA) e Horizonte (CE).
O MPT convocou nesta 
quinta-feira, 14, uma reu-
nião com representantes 
do Ministério da Econo-
mia e da Ford para abrir 
diálogo e coletar informa-
ções sobre o fechamento 
das fábricas. 
Segundo o Ministério Pú-
blico, participaram o se-
cretário especial da Previ-
dência e Trabalho, Bruno 
Bianco Leal, e o secre-
tário de Trabalho, Bruno 
Dalcolmo, além do dire-

As vacinas do Butantan 
e da Fiocruz ainda têm 
cerca de 30% dos dados 
pendentes de complemen-
tação, comunicou a Anvi-
sa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) nesta 
quinta-feira, 14.
A agência disse ter envia-
do um ofício pedindo es-
sas informações e solici-
tando que os laboratórios 
o respondam ainda hoje.
O órgão regulador ressal-
tou que o prazo de dez dias 
para a análise e decisão do 
pedido de uso emergencial 
só vale depois da entrega 
total dos dados.
Ambas as instituições de-
ram entrada no pedido na 
última sexta-feira, 8.
Para a Coronavac, 29,3% 
das informações preci-
sam de complementação, 
como a análise estatística 

Caminhoneiros autôno-
mos de todo o país marca-
ram uma nova assembleia, 
sem ainda data definida, 
para tentar angariar apoio 
e definir as pautas de uma 
nova greve nacional que 
vem sendo articulada pela 
categoria para o dia 1º de 
fevereiro.
Na reunião online na noite 
desta quarta-feira, 13, com 
cerca de 50 lideranças dos 
caminhoneiros, foi discuti-
da uma pauta que vai des-
de manifestações contra o 
projeto BR do Mar (que 
incentiva a navegação pela 
costa brasileira) ao piso 
mínimo do frete e recla-
mações contra a política 
de preços de combustí-
veis. O Conselho Nacional 
do Transporte Rodoviário 
de Cargas (CNTRC) man-

tor jurídico, Luís Cláudio 
Casanova, e do gerente 
de Relações Governa-
mentais da Ford, Eduardo                
Freitas.
A audiência foi conduzida 
pelo procurador-geral do 
MPT, Alberto Balazeiro, e 
contou com a participação 
das tês procuradoras do 
Trabalho que conduzem 
os inquéritos: Flávia Vilas 
Boas de Moura, Valdenice 
Amália Furtado e Celes-
te Maria Ramos Marques 
Medeiros.
Os procuradores preocu-
pam-se não só com a si-
tuação dos empregados 
das fábricas fechadas, mas 
com toda a cadeia produ-
tiva de fornecedores que 
vai sofrer os impactos das 
mudanças.
Fechamento
Em nota divulgada na úl-
tima segunda-feira, 11, a 
Ford citou os impactos da 
crise gerada pela pande-
mia do novo coronavírus 

dos resultados da eficácia 
e mais dados sobre o es-
tudo de imunogenicidade 
—ou seja, a capacidade da 
vacina de gerar produção 
de anticorpos. O Butantan 
disse que enviaria essas 
informações até hoje, dia 
15, de acordo com a An-
visa.
Para a vacina da Fiocruz, 
desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford em 
conjunto com a Astraze-
neca, são 31,29% os dados 
pendentes, que são sobre a 
comparabilidade, estabili-
dade e transporte.
A fundação disse, em nota, 
que mantém o corpo técni-
co à disposição para escla-
recimentos e que está “em 
contato com a Astrazeneca 
e o instituto Serum, produ-
tor na Índia, para respon-
der aos esclarecimentos 

teve a convocação para a 
greve em 1º de fevereiro. 
O presidente da entidade, 
Plínio Dias, afirmou que 
a definição da pauta é im-
portante para colocar na 
mesa e ser chamado para 
diálogo com os órgãos 
responsáveis. “Até agora 
não fomos recebidos pelo 
governo, por isso a para-
lisação”, explicou ele aos 
demais motoristas.
“O que você está achando, 
meu irmão? O senhor tem 
condições de rodar com 
seu caminhão nesse País, 
com combustível caro, in-
sumo caro, tudo aumenta, 
tudo sobre e o frete está 
uma desgraceira. Pessoal, 
250 litros de diesel está 
quase R$ 1 mil. Não tem 
mais cabimento. De Curi-
tiba para São Paulo sobra 

para justificar a decisão de 
fechar suas unidades no 
país. “A pandemia global 
da covid-19 ampliou os 
desafios do negócio, com 
persistente capacidade 
ociosa da indústria e redu-
ção das vendas na Améri-
ca do Sul, especialmente 
no Brasil”.
O MPT informou que os 
representantes da empre-
sa mantiveram essa argu-
mentação durante a audi-
ência e se comprometeram 
a enviar os dados solicita-
dos pelos procuradores e 
pelo governo federal.
A empresa deve concen-
trar agora a produção de 
veículos na América do 
Sul nas fábricas da Argen-
tina e do Uruguai. Serão 
mantidos, entretanto, a 
sede administrativa para 
a América do Sul em São 
Paulo, o Centro de Desen-
volvimento de Produto, na 
Bahia, e o Campo de Pro-
vas, em Tatuí (SP).

solicitados o mais rapida-
mente possível”.
A Anvisa disponibilizou 
um painel em que o anda-
mento da análise pode ser 
acompanhado.
O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, disse 
em reunião com prefeitos 
mais cedo nesta quinta que 
a vacinação pode começar 
em 20 de janeiro. Essa es-
timativa, no entanto, não 
poderá ser concretizada 
caso a agência reguladora 
leve os dez dias previstos 
para concluir a avaliação.
A diretoria colegiada do 
órgão tem uma reunião 
marcada para este domin-
go, 17, para discutir as 
solicitações de uso emer-
gencial.
(*Com informações de 
Nohlan Hubertus, da CNN 
em Brasília)

R$ 150 no final da viagem 
e está com o tanque seco, 
não sobra nada. Quem 
acha que a situação está 
ruim, pare dia 1º”, con-
vocou Dias num grupo 
de WhatsApp. “Tem pes-
soas aí que ficam atrás de 
lideranças que se dizem 
de caminhoneiros alegan-
do que não precisa parar. 
Isso é uma afronta. Às ve-
zes essas pessoas não tem 
problemas, não tem ca-
minhão, não estão nem aí 
para a categoria que repre-
sentam. Mas garanto que 
já estão aparecendo muitas 
pessoas para o dia 1º.”
As últimas tentativas de 
greve da categoria não 
vingaram por rachas en-
tre as diversas entidades 
representativas no país. 
O governo federal aposta 

justamente nessa divisão 
para tentar desmobilizar a 
greve.
Na Região Sul, cami-
nhoneiros prometem em 
grupos de WhatsApp blo-
quear cidades e fábricas 
de alimentos, o que pode 
afetar o abastecimento de 
supermercados.
O interlocutor da catego-
ria no governo tem sido o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas. O minis-
tério questiona a represen-
tatividade da Associação 
Nacional do Transpor-
te Autônomos do Brasil 
(ANTB), que mais cedo 
previu que a greve poderia 
ser maior que a realizada 
em 2018. “O Ministério 
da Infraestrutura (MInfra) 
esclarece que a Associa-
ção Nacional do Transpor-

te Autônomos do Brasil 
(ANTB) não é entidade de 
classe representativa para 
falar em nome do setor 
do transporte rodoviário 
de cargas autônomo e que 
qualquer declaração fei-
ta em relação à categoria 
corresponde apenas à po-
sição isolada de seus diri-
gentes”, disse a pasta por 
meio de nota.
O ministério destacou a 
necessidade de entender o 
“caráter difuso e fragmen-
tado de representativida-
de do setor”. “Nenhuma 
associação isolada pode 
reivindicar para si falar 
em nome do transportador 
rodoviário de cargas autô-
nomo, e incorrer neste tipo 
de conclusão compromete 
qualquer divulgação fide-
digna dos fatos referentes 

à categoria”, acrescenta.
O Ministério da Infraestru-
tura informou ainda, por 
meio de sua assessoria de 
comunicação, que há uma 
agenda permanente de di-
álogo com as principais 
entidades representativas 
da categoria por meio do 
Fórum do Transporte Ro-
doviário de Cargas (TRC), 
além de reuniões cons-
tantes com lideranças da 
categorias. “O restabele-
cimento do fórum, desde 
2019, tem sido o principal 
canal interativo entre go-
verno e setor e qualquer 
associação representativa 
que deseje contribuir para 
a formulação da política 
pública pode requerer a 
sua participação para dis-
cutir eventuais temas de 
interesse da categoria.”
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência da 
Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a 
cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 1539. 
E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as 
mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época para 
lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usados pe-
los nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, mas seus 
significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a marcha 
nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da rainha Vi-
tória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o mal) e a 
grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual ataque. Já 
o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem uni-
das para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, embora represen-
tada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi adotada como 
um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado sobre os noivos 
resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

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

Livro D-25, FLS. nº 226, Termo nº 7320
Faço saber que pretendem se casar WILLIAN THAYLOR THOMÉ CAMACHO e SULAMITA KAREN DE CAR-
VALHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. O habilitante é natural de São Bernardo do Campo-SP, nascido no dia 06 de outubro de 1994, de estado civil 
solteiro, de profissão mecanico, residente e domiciliado na Rua Antônio Nogaroto, nº 75, Ana Cândida, Tremembé/SP, 
filho de WESLEI VALTENCIR CAMACHO, de 57 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 14 de agosto 
de 1963 e de MARLI RODRIGUES THOMÉ CAMACHO, de 56 anos, natural de Santo André/SP, nascida na data 
de 29 de março de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, 
nascida no dia 06 de janeiro de 1995, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua An-
tônio Nogaroto, nº 75, Ana Cândida, Tremembé/SP, filha de CREBSON JOSÉ DE CARVALHO, de 47 anos, natural 
de Nazaré Paulista/SP, nascido na data de 22 de fevereiro de 1973 e de GILMARA FERREIRA PINTO, de 46 anos, 
natural de Caçapava/SP, nascida na data de 15 de setembro de 1974, 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 Cartó-
rio e cópia para a imprensa local desta cidade. 

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 089/2020 – CON-
TRATADOS: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME – OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CESTA BÁSICA - SERVIDORES MUNICIPAIS 
– VIGÊNCIA: 18/11/2020 À 17/11/2021 – VALOR: R$ 116.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 057/2019; 090/2020 – CONTRATADOS: B V MIGOTO & MIGOTO LTDA – OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 
– VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 832.550,00 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 040/2020; 091/2020 – CONTRATADOS: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA – OBJETO: PROJETO ARTÍS-
TICO LEI ALDIR BLANC - LIVE MUSICAL ESTILO SERTANEJO – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 
– VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 092/2020 – CONTRATADOS: 
MILCE DO CARMO GALVÃO DE CASTRO – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - LIVE 
MUSICAL ESTILO MPB – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDA-
DE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 093/2020 – CONTRATADOS: LUIZ FRANCISCO GALVÃO THO-
MAZ – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - LIVE MUSICAL POP ROCK – VIGÊNCIA: 
07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 
094/2020 – CONTRATADOS: PAULO HENRIQUE DINIZ DIAS – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI 
ALDIR BLANC - LIVE MUSICAL SAMBA E PAGODE – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: 
R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 095/2020 – CONTRATADOS: ALICÉ-
RIO SILVIO DA SILVA – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - LIVE MUSICAL MÚSICA 
ELETRÔNICA DJ – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHA-
MADA PÚBLICA Nº 010/2020; 096/2020 – CONTRATADOS: PAULO ROBERTO DA SILVA – OBJETO: 
PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - LIVE MUSICAL ESTILO SERESTA – VIGÊNCIA: 07/12/2020 
A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 097/2020 – 
CONTRATADOS: NANCI APARECIDA SOARES – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC 
– OFICINA DE TEATRO – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: 
CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 098/2020 – CONTRATADOS: MAIQUE RAFAEL SANTOS CUAN-
DRA – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - LIVE PASSEIO VIRTUAL – VIGÊNCIA: 
07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 
099/2020 – CONTRATADOS: JUDITE ALMEIDA DE OLIVEIRA – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI 
ALDIR BLANC – EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 
9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 100/2020 – CONTRATADOS: BIANCA 
CRISTINA PAULINO – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - PALESTRA SOBRE CULTU-
RA DE INCLUSÃO DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 
9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 101/2020 – CONTRATADOS: ANDRESSA 
DE CARVALHO MACHADO – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - EDIÇÃO CULTURAL 
DO CAMINHO DA FÉ EM MÍDIA DIGITAL – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 
– MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 102/2020 – CONTRATADOS: EDERSON CLAYTON 
DA SILVA LÚCIO – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - DANÇAS TÍPICAS CAIPIRA 
– VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA 
Nº 010/2020; 103/2020 – CONTRATADOS: ALEXANDRE DE LIMA MORAES – OBJETO: PROJETO AR-
TÍSTICO LEI ALDIR BLANC - ESCULTURA EM AREIA PRESÉPIO DE NATAL OFICINA – VIGÊNCIA: 
07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 
104/2020 – CONTRATADOS: GERALDO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR – OBJETO: PROJETO AR-
TÍSTICO LEI ALDIR BLANC - CONTOS LITERÁRIO – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 
9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 105/2020 – CONTRATADOS: SAMANTHA 
CRISTINA CAMPO RODRIGUES – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - APRESENTA-
ÇÃO DE AUDIOVISUAL – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDA-
DE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 106/2020 – CONTRATADOS: MARGARETE ALVES GALVÃO 
THOMAZ – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - CULINÁRIA TÍPICA DO MUNICÍPIO 
E REGIÃO – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA 
PÚBLICA Nº 010/2020; 107/2020 – CONTRATADOS: MARIA GISELI ALVES SANTANA – OBJETO: PRO-
JETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - CURSO DE ARTESANATO EM TABOA – VIGÊNCIA: 07/12/2020 
A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 108/2020 – 
CONTRATADOS: SHIRLEI BITENCOURT DANIEL MOREIRA – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI AL-
DIR BLANC - FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVÉS DO ARTESANATO – VIGÊNCIA: 07/12/2020 
A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 – MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 109/2020 – 
CONTRATADOS: MAURO AUGUSTO DUARTE – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC 
- APRESENTAÇÃO DE TRUPE DE NATAL – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 
– MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 110/2020 – CONTRATADOS: BRUNA ELIZABETH 
CARVALHO SAMPAIO MILLER – OBJETO: PROJETO ARTÍSTICO LEI ALDIR BLANC - OFICINAS DE 
HISTÓRIAS E LENDAS DO MUNICÍPIO – VIGÊNCIA: 07/12/2020 A 06/12/2021 – VALOR: R$ 9.888,30 
– MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2020; 111/2020 – CONTRATADOS: ALLAN RODRIGUES 
SILVA EPP – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE NOTE-
BOOKS - EDUCAÇÃO – VIGÊNCIA: 28/12/2020 À 27/12/2021 – VALOR: R$ 650.000,00 – MODALIDA-
DE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020; 112/2020 – CONTRATADOS: INEC INSTITUTO EDUCACAO, 
CULTURA E GESTÃO LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA ANÁLISE DE PROJETO DE 
LEI DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO - CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA – VIGÊNCIA: 29/12/2020 À 28/03/2021 – VALOR: R$ 49.100,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 
175/2020; 113/2020 – CONTRATADOS: BBRANCO ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITA-
DA – OBJETO: CONSERTOS E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA GERALDO JOSÉ RODRIGUES 
ALCKMIN – VIGÊNCIA: 28/12/2020 À 27/03/2021 – VALOR: R$ 43.721,64 – MODALIDADE: DISPENSA 
Nº 191/2020; 114/2020 – CONTRATADOS: PLANUS BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA PREVENÇÃO E 
COMBATE À COVID-19 – VIGÊNCIA: 30/12/2020 À 29/03/2020 – VALOR: R$ 38.000,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA Nº 152/2020; 115/2020 – CONTRATADOS: CARPER - SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA 
OCUPACIONAL S/S LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES 
DE PREVENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES À POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA 
I E II DE POTIM/SP – VIGÊNCIA: 30/12/2020 À 29/03/2020 – VALOR: R$ 26.000,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA Nº 192/2020; 116/2020 – CONTRATADOS: CARPER - SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA 
OCUPACIONAL S/S LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES 
DE PREVENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES À POPULAÇÃO CARCERÁRIA DA PENITENCIÁRIA 
I E II DE POTIM/SP – VIGÊNCIA: 30/12/2020 À 29/03/2020 – VALOR: R$ 26.000,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA Nº 192/2020.
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Polícia Militar: novo edital 
para 2,7 mil soldados de

2ª classe é lançado

As inscrições começa-
ram nesta quinta-feira, 
14; salário inicial é de R$ 
3.318,53
Foi publicado no DOE 
(Diário Oficial do Esta-
do), deste sábado, 9, o edi-
tal para selecionar 2.700 
soldados de 2ª classe que 
irão atuar nas unidades da 
PMESP (Polícia Militar do 
Estado de São Paulo). O 
curso de formação tem du-
ração média de um ano e é 
realizado na Escola Supe-
rior de Soldados “Coronel 
PM Eduardo Assumpção”, 
na zona norte da Capital, e 
nos núcleos de formação 
no interior, à ela subordi-
nados.
A abertura deste concurso 
público foi autorizada pelo 
despacho do governador 
João Doria publicado no 
DOE, de 25 de janeiro de 
2020.
O edital na íntegra pode-
rá ser conferido no site da 
Imprensa Oficial, no ca-
derno Executivo I – seção 
Concursos Públicos, a par-
tir da página 197.
Inscrições
Os interessados na seleção 
poderão se inscrever das 
10h de 14 de janeiro até às 
23h59 de 25 de fevereiro 
deste ano, exclusivamente 
pelo site da Fundação para 
o Vestibular da Univer-
sidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” 
– Fundação VUNESP, pa-
gando uma taxa de R$ 57.
O pagamento da taxa de-

verá ser feito, no máximo, 
até o 1º dia útil subsequen-
te ao término do período 
das inscrições.
Principais requisitos
Os candidatos precisam 
ser brasileiros e ter entre 
17 e 30 anos, exceto para 
aqueles que já pertencem 
aos quadros da PM pau-
lista. 
É necessário estar em dia 
com suas obrigações elei-
torais e militares e ser ha-
bilitado para condução de 
veículo motorizado entre 
as categorias “B” e “E”. 
Tatuagens são permitidas, 
desde que não faça alusão 
à discriminação, violên-
cia ou seja ofensiva à PM 
ou aos direitos humanos. 
As mulheres interessadas 
necessitam de altura mí-
nima de 1,55 metro e os 
homens, de 1,60 m.
Para ser um futuro soldado 
da PM, o participante pre-
cisa ter concluído o ensino 
médio ou equivalente e 
passar em todas as etapas 
do concurso dentro do nú-
mero e vagas.
Salário e atribuições
A remuneração inicial 
do aluno-oficial é de R$ 
3.318,53, incluindo o sa-
lário-base, o Regime Es-
pecial de Trabalho Policial 
(RETP) e o valor de insa-
lubridade.
As atribuições do cargo de 
Soldado PM de 2ª classe 
são o policiamento osten-
sivo e a preservação da or-
dem pública.
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Dória marca início das
aulas presenciais

para 1º de fevereiro

Investimento de R$ 80 mi-
lhões para ampliação de 
oferta de vagas em creches 
foi anunciado nesta quar-
ta-feira, 13, em encontro 
online
O Governador João Doria 
e os Secretário de Estado 
Rossieli Soares (Educa-
ção) e Marco Vinholi (De-
senvolvimento Regional) 
apresentaram aos 645 pre-
feitos do Estado os deta-
lhes da volta às aulas pre-
senciais a partir de 1º de 
fevereiro na rede pública 
estadual.
No encontro online tam-
bém foi anunciado inves-
timento de R$ 80 milhões 
para o programa de am-
pliação de oferta de vagas 
em creches escolares.
“A Educação é fundamen-
tal para todos nós que so-
mos pais, temos filhos que 
há mais de 12 meses estão 
distante de suas aulas, do 
ensino, de seus professo-
res e que precisam, com 
critério, com planejamen-
to retomarem suas aulas”, 
disse o Governador João 
Doria.
A retomada ocorrerá no 
próximo dia 1º de feve-
reiro. Para este ano, foi 
autorizada pelo Governo 
do Estado a abertura das 
escolas em todas as fases 
do Plano São Paulo, obe-

decendo aos critérios de 
segurança estabelecidos 
pelo Centro de Contingên-
cia do Coronavírus.
“Hoje, a ciência nos mos-
tra que o espaço escolar é 
seguro desde que realize-
mos todos os protocolos 
corretamente. Como Go-
verno do Estado, estamos 
seguindo a ciência e junto 
com as prefeituras, vamos 
avançar para priorizar 
cada vez mais a educação, 
abrindo nossas escolas 
para todos os estudantes”, 
explicou o Secretário da 
Educação, Rossieli Soa-
res.
Além do tema da volta às 
aulas, foram abordadas as 
parcerias entre Estado e 
Municípios, como mate-
riais didáticos, merenda e 
transporte escolar.
No encontro virtual, tam-
bém foi anunciado um 
novo programa para am-
pliação de vagas em cre-
ches municipais. O di-
ferencial para este ano é 
que as prefeituras poderão 
ofertar seus próprios pro-
jetos de obras para cons-
trução.
O número de vagas ofer-
tadas dependerá das de-
mandas dos municípios. 
Detalhes sobre o programa 
serão publicados em reso-
lução nos próximos dias.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM - 081/2020 – DETENTORA: TCBASE 
COMERCIAL LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES 
MUNICIPAIS - VIGÊNCIA: 15/12/2020 À 14/12/2021 - VALOR: R$ 1.743.360,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020; 082/2020 – 
DETENTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR - VIGÊNCIA: 18/12/2020 À 17/12/2021 - VALOR: R$ 53.850,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
037/2020; 083/2020 – DETENTORA: JOAQUIM INÁCIO FERREIRA BORGES 18390821869 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - VIGÊNCIA: 18/12/2020 À 17/12/2021 - VALOR: R$ 104.857,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020; 084/2020 – DETENTORA: PLINIO HALBEN CORREA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - VIGÊNCIA: 18/12/2020 À 17/12/2021 - VALOR: R$ 4.402,95 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020; 085/2020 – DETENTORA: COMERCIAL TITICA GAS LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - VIGÊNCIA: 18/12/2020 À 17/12/2021 - VALOR: R$ 102.004,00 - MODALI-
DADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020; 086/2020 – DETENTORA: BIOWORLD SISTEMAS EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO - VIGÊNCIA: 21/12/2020 A 20/12/2021 - VALOR: R$ 38.970,00 - MO-
DALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2020; 087/2020 – DETENTORA: EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA - OBJETO: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - VIGÊNCIA: 23/12/2020 
À 22/12/2021 - VALOR: R$ 70.934,91 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020; 088/2020 – DETENTORA: ALLAN RODRIGUES SILVA 
EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE NOTEBOOKS - EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 28/12/2020 À 
27/12/2021 - VALOR: R$ 650.000,00 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2020.

CHAMAMENTO PÚBLICO - A Prefeitura Municipal de Potim vem por meio deste, dar atendimento ao Artigo 34, § 1º, da 
Lei Nº 8.666/93, e tornar público que se acha aberta as inscrições ao Cadastro Municipal de Fornecedores para efeito de 
habilitação, na forma regulamentar, onde os cadastros serão válidos por 12 (doze) meses, bem como para atualização 
dos registros existentes, as regras para a efetivação dos cadastros se encontram no site: www.potim.sp.gov.br, podendo 
ser solicitados também através do e-mail: licitacao@potim.sp.gov.br. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitações.


