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Santa Cruz está na final da Copa Record
de futsal, decisão será no Aniz Abras
A equipe de futsal feminino de Santa Cruz do Rio
Pardo venceu Marília por 3
a 1 na noite desta segundafeira (20), e garantiu vaga na
decisão da Copa Record de
futsal feminino.

O jogo foi realizado no ginásio Aniz Abras, em Santa
Cruz, que mesmo com a fria
noite de segunda-feira estava lotado.
A equipe santa-cruzense
aproveitou o apoio dos seus

torcedores, e dominou toda
a partida, porém pecava nas
finalizações. O time de Marília teve apenas uma boa
chance, ao acertar a trave
em um rápido ataque.
De tanto insistir o time de

Encceja 2019 registra meio milhão
de inscritos no primeiro dia
Em 24 horas, 491.105 mil
pessoas se inscreveram para
o Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja).
O número é muito superior ao
de 2018, quando foram necessárias 48 horas para superar esta marca. As inscrições começaram às 10h dessa segunda-feira, 20 de maio,
e podem ser feitas até o dia
31, exclusivamente pela internet, no sistema Encceja. A
maioria das inscrições,
84,8%, é de pessoas que buscam o certificado do ensino
médio. As demais, 15,2%,

buscam certificação no ensino fundamental.
O Encceja é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade adequada. Há provas para o ensino fundamental e ensino
médio, e para participar basta
ter a idade mínima exigida: 15
e 18 anos, respectivamente. O
exame é gratuito. As provas
serão aplicadas em 25 de
agosto, durante a manhã e tarde, em 611 municípios brasileiros. O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
aplica o exame e a certifica-

ção é realizada por secretarias de educação e institutos
federais parceiros.
O Ministério da Educação,
por meio do Inep, fará outras
três aplicações do Encceja em
2019. O Encceja Exterior será
aplicado em parceria com o
Ministério das Relações Exteriores. Já a aplicação para
pessoas privadas de liberdade, tanto no Brasil, quanto no
exterior, envolve também o
Ministério da Justiça. As aplicações no exterior e para pessoas privadas de liberdade terão editais próprios, e outro
cronograma.

Equipe de Santa Cruz

Santa Cruz abriu o placar no
final do primeiro tempo, após
boa tabela, Bia abriu o placar.
O segundo tempo continuou da mesma maneira,
Santa Cruz atacava e errava nas conclusões, ou parava nas defesas de uma inspirada goleira marilense.
Porém, novamente Bia
marcou para Santa Cruz.
Quando tudo parecia definido,

Santa Cruz errou na saída de
bola, e Marília marcou o seu
gol, silenciando o ginásio.
As santa-cruzenses não
se abateram e continuaram
fazendo rápidas triangulações, e o terceiro gol saiu em
cobrança de pênalti da jogadora Emilly. O minuto final foi
de muita festa do torcedor
santa-cruzense.
Na outra semifinal Ouri-

Bia e Emilly, autoras dos gols

Dos amigos Wagner e Gabriel

nhos venceu Cerqueira César por 4 a 1.
A grande final será realizada em Santa Cruz do Rio Pardo no dia 30 de maio. Vale
lembrar que Santa Cruz e
Ourinhos decidiram a competição no ano passado, com as
santa-cruzenses ficando com
título no ginásio Monstrinho
em Ourinhos.

Assine ou
anuncie no
Jornal Folha
de Santa
Cruz: Ligue
no (14)
99717-2290
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REGIÃO

Apenas 63% se vacinaram contra gripe no país
Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
ADJUDICAÇÃO:
Após o término do PREGÃO nº 25/2019 sem a manifestação
Para interposição de recursos, eu, SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA,
pregoeiro oficial, fiz a adjudicação do objeto do presente PREGÃO, das
seguintes empresas com os seguintes valores:
CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA,
com o valor de R$ 131.326,20 (cento e trinta e um mil, trezentos e vinte
e seis reais e vinte centavos) - Item: 1, 4, 5, 16, 19, 20, 29, 54, 56, 70, 89,
99, 105, 106,108, 109, 111, 118, 130, 152, 161, 175, 178, 182, 211, 218,
242, 245, 246, 248,
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR, com o valor de R$ 75.062,00
(setenta e cinco mil, sessenta e dois reais) - Item: 9, 18, 23, 25, 26, 53,
95, 100, 102, 119,123, 128, 135, 158, 160, 163, 183, 184, 188, 193, 198,
204, 212, 214, 219, 220, 225,229, 239, 241, 271,
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, com o valor de R$ 43.138,00
(quarenta e três mil, cento e trinta e oito reais) - Item: 37, 38, 77, 81, 82,
83, 168, 169, 170,
SOQUIMICA LABORATORIO LTDA, com o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) - Item: 266,
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com o valor de
R$98.486,00 (noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) Item: 31, 48,115, 116, 138, 139, 190, 200,
ATONS DO BRASIL DIST DE PRODUT HOSP LTDA, com o valor de
R$24.781,00 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais) - Item:
2, 40, 55,58, 67, 68, 90, 124, 143, 144, 267,
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com o valor de
R$178.426,60 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis
reais e sessenta centavos) - Item: 39, 41, 50, 57, 74, 87, 93, 96, 127,
131, 132, 133, 136, 154, 171,181, 202, 203, 205, 213, 235, 251, 252,
254, 261, 262, 269,
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com
o valor de R$ 166.210,00 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e dez
reais) - Item:3, 8, 11, 13, 15, 21, 33, 34, 73, 78, 86, 107, 162, 164, 165,
166, 167, 172, 174, 177,185, 247, 249,
CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICO LTDA, com o valor de
R$85.063,00 (oitenta e cinco mil, sessenta e três reais) - Item: 43, 44,
76, 121, 122,126, 137, 140, 141, 142, 148, 155, 156, 157, 159, 224,
231, 232,
R A P - APARECIDA - COM DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor
de R$ 89.328,00 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais) - Item:
6, 17, 36,42, 45, 51, 52, 59, 79, 80, 88, 94, 97, 103, 112, 114, 129, 151,
187, 191, 192, 195,207, 227, 238, 243, 268, 272, 273,
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, com o valor de
R$411.734,50 (quatrocentos e onze mil, setecentos e trinta e quatro
reais e cinquenta Centavos) - Item: 7, 10, 12, 22, 27, 28, 49, 63, 65, 66,
71, 75, 91, 98, 104, 110,117, 120, 125, 145, 146, 149, 153, 173, 176, 179,
186, 194, 196, 197, 199, 201, 206,215, 216, 217, 221, 222, 226, 230,
233, 234, 236, 237, 244, 255, 270,
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, com o valor de R$ 49.917,00
(quarenta e nove mil, novecentos e dezessete reais) - Item: 14, 24, 72,
84, 92, 134, 210, 256,260, 265,
DORAMED, com o valor de R$ 54.962,10 (cinquenta e quatro mil,
novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos) - Item: 46, 47, 62,
64, 85, 189, 208, 253,258, 259.
ITENS FRACASSADOS:
30 - CLARITROMICINA 250 MG
32 - CLORANFENICOL 250 MG
35 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 150MG
60 - ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG
61 - ESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,3MG
69 - GLICLAZIDA 80 MG
101 - PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG
113 - VARFARINA SODICA 1 MG
147 - FENITOÍNA SÓDICA 20MG/ML FRASCO SUSPENSÃO ORAL
150 - FENITOÍNA SÓDICA 20MG/ML FRASCO SOLUÇÃO ORAL
180 - ESTOLATO DE ERITROMICINA 25 MG/ML SUSPENSAO
209 - CEFTRIAXONA 250MG PO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE
223 - ESTREPTOQUINASE 750.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL
228 - GLICOSE 10% SOL. INJ. AMPOLA 10 ML
240 - SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5 MG/ML SOL. INJETAVEL
250 - CARVAO VEGETAL ATIVADO PÓ PARA USO ORAL POTE 100GR
257 - GEL LUBRIFICANTE SACHE 5G
263 - PRESERVATIVO 160MMX 49 MM LUBRIFICADO
264 - PRESERVATIVO 160MM X 52 MM LUBRIFICADO
Valor Total da Licitação: 1.428.434,40.
ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 16 DE MAIO DE 2019.
SONIA DIAS FUNCHAL DA SILVA
PREGOEIRA

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
TERMO DE LICITAÇÃO DESERTA
O Prefeito Municipal da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que NENHUM INTERESSADO
acudiu ao chamamento do Edital do TOMADA DE PREÇO 3/2019, cuja
objeto é a(o) Contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e guias
e sarjetas, conforme projetos, memoriais descritivos, orçamentos, cronogramas físico-financeiros e demais elementos técnicos em anexos a
este edital, sob o Regime de Empreitada por Menor Preço Global..
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 21 de Maio
de 2019
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

Faltam duas semanas para 21,8 milhões de pessoas se vacinarem contra a gripe.
A vacina está disponível até o dia 31 de maio nos postos de todo o país
A duas semanas do fim da
campanha, apenas 63,4% do
público-alvo se vacinou contra
a gripe em todo o país, um total de 37,7 milhões de pessoas. Ainda restam 21,8 milhões
de pessoas que precisam procurar a unidade de saúde mais
próxima para se protegerem
contra os tipos graves do vírus
da influenza (A H1N1; A
H3N2 e influenza B). A Campanha Nacional de Vacinação
contra a influenza, que teve
início no dia 10 de abril, continua até o fim da próxima semana, no dia 31 de maio.
“A vacina está disponível de
graça nas unidades de saúde
de todo o país. Para diminuir a
circulação do vírus no país é
preciso que todas as pessoas
que fazem parte do público
prioritário da campanha se vacinem. A vacina é a forma
mais eficaz de evitar a doença”, afirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Entre a população prioritária, as puérperas registraram a maior cobertura vacinal, com 288,6 mil doses aplicadas, o que representa
81,9% deste público, seguido
pelos idosos (72,2%), funcionários do sistema prisional

(71,3%), indígenas (70,7%) e
professores (65,7%). Os grupos que menos se vacinaram
foram os profissionais das
forças de segurança e salvamento (24%), população privada de liberdade (32,2%),
pessoas com comorbidades
(54%), trabalhadores de saúde (60,9%), crianças (61,5%)
e gestantes (63,2%).
Os estados com maior cobertura até o momento são:
Amazonas (93,6%), Amapá
(85,5%), Espírito Santo
(75,3%), Alagoas (73,4%),
Rondônia (72,6%) e Pernambuco (72,2%). Já os estados
com menor cobertura são: Rio
de Janeiro (45,8%) Acre
(49,7%), São Paulo (57,0%),
Roraima (57,4%) e Pará
(59,2%). Em todo o país, a
campanha permanece com
uma estrutura formada por
cerca de 41,8 mil postos de
vacinação e com a participação de aproximadamente
196,5 mil pessoas.
Os portadores de doenças
crônicas não transmissíveis,
que inclui pessoas com deficiências específicas, devem
apresentar prescrição médica
no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas

de controle das doenças crônicas do SUS deverão se dirigir aos postos em que estão
registrados para receber a vacina, sem a necessidade de
prescrição médica.
A escolha do público prioritário no Brasil segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa
definição também é respaldada por estudos epidemiológicos
e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe.
São priorizados os grupos mais
suscetíveis ao agravamento de
doenças respiratórias.
A vacina produzida para
2019 teve mudança em duas
das três cepas que a compõem, e protege contra os três
subtipos do vírus da gripe que
mais circularam no último ano
no Hemisfério Sul, de acordo
com informações da OMS: A/
Michigan/45/2015 (H1N1)
pdm09; A/Switzerland/8060/
2017 (H3N2); B/Colorado/06/
2017 (linhagem B/Victoria/2/
87). A vacina contra gripe é
segura e reduz as complicações e casos graves trazidos
pela doença.
CASOS DE GRIPE

NO BRASIL
Neste ano, até 11 de maio,
foram registrados 807 casos
de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) por influenza em todo o país, com
144 mortes. Até o momento,
o subtipo predominante no
país é o vírus influenza A
(H1N1) pdm09, com registro
de 407 casos e 86 óbitos
A Campanha Nacional de
Vacinação Contra a Influenza teve início no dia 10 de
abril em todo o país. No primeiro momento, foram priorizadas as crianças e gestantes.
A vacinação está aberta para
todos os públicos desde o dia
22 de abril e encerra no dia
31 de maio.
TRATAMENTO
DA GRIPE
Todos os estados estão
abastecidos com o fosfato de
oseltamivir e devem disponibilizá-lo de forma estratégica em
suas unidades de saúde. Para
o atendimento do ano de 2019,
o Ministério da Saúde já enviou aproximadamente 9,5 milhões de unidades do medicamento aos estados. O tratamento deve ser realizado, preferencialmente, nas primeiras
48h após o início dos sintomas.

Mais de 2,6 milhões de alunos das escolas
estaduais e técnicas de São Paulo participaram
da primeira fase da OBMEP ontem
Ontem (21), 2.684.191 alunos de 4.561 escolas estaduais e escolas técnicas (Etecs)
de São Paulo participaram da
primeira fase da 15ª edição
da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).
A maior parte dos estudantes inscritos (1.308.564) cursam o Ensino Médio. Outros
694.626 estão nos 6º e 7° anos
do Ensino Fundamental, e os

restantes 681.001 nos 8º e 9º
anos do Fundamental.
Entre os alunos das escolas estaduais de São Paulo
também estiveramo 6.939
adolescentes que cumprem
medida socioeducativa de internação em 104 unidades da
Fundação Casa.
A primeira etapa da competição foi realizada nas escolas cadastradas. Foi uma
prova objetiva, de caráter

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2019-registro de preços para
eventual aquisição de óleo lubrificante (homologados pelas
montadoras nos termos da resolução anp nº 10, de 07.03.2007),
e filtros para manutenção da frota da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
- SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição,
o edital licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 21/2019 do
tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. A entrega dos envelopes devera ser até o
dia 06 de junho as 09h00min. Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14)
3375-9500 ou e-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada
do
edital
pelo
site
eletrônico
da
prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 21 de
maio de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2019- Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal para usuários da UBS, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interessados,
que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 22/2019 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. A entrega
dos envelopes devera ser até o dia 06 de JUNHO, as 13h30min. Maiores
informações no Depto de Licitações, situado na Rua Lino dos Santos s/
nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo site
eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito
Santo do Turvo, 21 de maio de 2019.

eliminatório, composta por
20 questões de múltipla escolha. Cada resposta correta vale um ponto.
A OBMEP terá em 2019 a
participação de 18.158.665
estudantes de escolas públicas
e privadas.
Realizada pelo Instituto de
Matemática Pura e Aplicada
(IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a OBMEP contribui para estimular o estudo da
matemática no Brasil, identi-

ficar jovens talentosos e promover a inclusão social pela
difusão do conhecimento.
Cronograma
As provas da segunda
fase serão aplicadas no dia
28 de setembro. A lista de
classificados sai no dia 5 de
julho. A divulgação dos vencedores está marcada para 3
de dezembro. Premiados
com medalha de ouro, prata
ou bronze garantem o ingresso em programas de iniciação científica.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2019- Registro de Preços para
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (lanches, sucos,
bolos, água, salgados, frutas) que serão servidos em palestras, cursos, reuniões e confraternizações através da Sec. Mun.
de Assistência Social, Saúde e Cultura da Prefeitura Municipal
de Espírito Santo do Turvo conforme da Prefeitura Municipal de
Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do
Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 28/
2019 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. A entrega dos envelopes deverá
ser até o dia 07 de JUNHO, as 09h05min. Maiores informações no Depto
de Licitações, situado na Rua Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail: licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br
e retirada do edital pelo site eletrônico da prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 21 de
maio de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
EXTRATO DE LEI COMPLEMENTAR
1 – Lei Complementar Municipal nº 312 DE 15 DE MAIO DE 2019.
Dispõe sobre SORTEIO de PRÊMIOS aos contribuintes que estiverem
quites com os Tributos Municipais e dá outras providências.
Esta Lei Complementar está afixada na íntegra, no quadro de avisos,
no saguão da Prefeitura Municipal, conforme Artigo 99 da Lei Orgânica
Municipal.
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 21 de maio de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal

