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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté dá 
continuidade as obras 

do AME e Lucy Montoro

Moradores poderão
escolher o nome da 
nova UBS Bem Viver

em Pindamonhangaba

Pinda implanta Programa 
Cidade Inteligente com

pontos de Wi-Fi

Quinta-feira tem troca de ingressos 
para partida da EMS Taubaté
Funvic contra Lebes Canoas

A Prefeitura de Tauba-
té contratou, por meio de 
concorrência pública, a 
empresa Hcon Engenha-
ria LTDA que dará con-
tinuidade a execução das 
obras para a construção 
do Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) 
e da Rede Lucy Montoro. 
O contrato tem vigência 
de 18 meses e foi assi-
nado por um valor de R$ 
10.457.827,76 para os pré-
dios que se localizam na 
Avenida Amador Bueno 

Na próxima semana, de 
segunda (06) a sexta-feira 
(10), será realizada uma 
campanha para a escolha 
do nome da nova Unidade 
Básica de Saúde – UBS do 
empreendimento Bem Vi-
ver, no Araretama.
Para que a população par-
ticipe desta escolha será 
realizada uma votação em 
que as urnas serão coloca-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está implan-
tando o programa Cidade 
Inteligente e Humana que, 
entre outras melhorias, vai 
oferecer pontos de Wi-Fi 
gratuito para a população. 
O Parque da Cidade foi o 
primeiro local a disponi-
bilizar o serviço, que será 
ampliado para a Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Praça do Cisas em Morei-
ra César e Praça da igreja 
São Miguel Arcanjo, no 
Araretama.
No Parque da Cidade, os 
locais onde o sinal está 
disponível são próximos 

Os ingressos para a partida 
entre EMS Taubaté Fun-
vic e Lebes Canoas esta-
rão disponíveis para troca, 
EXCLUSIVAMENTE, no 
Via Vale Garden Shopping 
nesta quinta-feira, dia 
02 de novembro. O jogo 
acontece no próximo do-
mingo, dia 05 de novem-
bro, às 13h no ginásio do 
Abaeté e vale pela 4ª roda-
da da Superliga.
Cada ingresso será troca-
do por 1 quilo de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar). Uma única pessoa 
poderá trocar apenas dois 
ingressos mediante apre-
sentação de documento 
como CPF ou RG. Crian-
ças até 4 anos não preci-
sam de ingresso.

da Veiga, no bairro Jardim 
Santa Clara. Com a capa-
cidade de 20 mil atendi-
mentos por mês, com mais 
de 22 especialidades médi-
cas, o AME de Taubaté vai 
atender munícipes locais 
e da região. O modelo de 
Taubaté será o ‘AME Mais’ 
–que também funciona  
como um hospital-dia, 
com oferta de cirurgias em 
que não é necessária a in-
ternação. Já a Rede de Re-
abilitação Lucy Montoro é 
referência em reabilitação 

das nas Unidades Básicas 
de Saúde dos bairros Ara-
retama I, Araretama II e 
Araretama III.
Uma das sugestões 
para receber a homena-
gem é o Dr. Edson Car-
los Fraga da Silva, car-
diologista da rede que  
atende diversas unidades 
do município. Porém a 
população também poderá 

ao portal de entrada.
O programa Cidade Inteli-
gente e Humana é um pro-
jeto que vai envolver diver-
sas ações. Além do serviço 
de Wi-Fi, outra iniciativa 
é a parceria com o comér-
cio e indústrias na área de 
segurança, em que a Pre-
feitura poderá receber no  
COI as imagens de câ-
meras privadas de vigi-
lância, para auxiliar a  
polícia nas investiga-
ções de algum delito.  
O programa também prevê 
aplicativo de celular para 
disponibilizar horários de 
ônibus, implantação de 

Para essa partida, 10% dos 
ingressos colocados para 
troca serão reservados para 
atender pessoas dos gru-
pos especiais: portadoras 
de deficiência física; ido-
sos com idade igual ou su-
perior a 65 anos; gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo. Os 
mesmos deverão apresen-
tar, no momento da troca, 
documentos comproba-
tórios de sua necessidade 
de atendimento prioritário 
(Lei nº 10.048, de 8 de no-
vembro de 2000).
Ao todo serão disponibili-
zados 800 ingressos distri-
buídos em um único posto 
de troca:– Via Vale Garden 
Shopping – das 14h às 22h 
– Ingressos disponíveis: 

nas deficiências físicas e 
sensoriais e oferece servi-
ços de reabilitação ambu-
latorial para pacientes com 
sequelas de AVC/AVE, 
traumatismo craniano,  
amputação, lesão medular, 
paralisia cerebral infantil 
e atraso de desenvolvi-
mento neuropsicomotor, 
síndromes neurológicas, 
entre outras doenças neu-
rológicas, e tratamento de 
reabilitação de internação 
para pacientes com lesão 
encefálica ou amputados.

sugerir nomes para a nova 
unidade.
Além da UBS, o empre-
endimento receberá ain-
da a construção de uma 
creche e de duas escolas.  
O intuito é transformar o 
local em um bairro refe-
rencia em qualidade de 
vida para os moradores, 
que terão acesso fácil à 
saúde e à educação.

portais de monitoramento 
de acesso à cidade, alu-
guel gratuito de bicicle-
tas por meio de aplicativo 
de celular, entre outras 
ações dentro do conceito 
de “smart cities”. O fun-
cionamento do sistema de 
internet gratuito foi reali-
zado através de uma par-
ceria com a iniciativa pri-
vada - empresa América  
Net, operadora de te-
lecomunicações - por 
meio de doação via 
decreto nº 5431, de  
2017, que permite a doa-
ção da iniciativa privada 
para a Prefeitura.

800 (80 preferencial).
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo. 
É proibida a entrada de 
instrumentos musicais, ca-
pacetes, guarda-chuvas e 
bebidas alcoólicas ou não, 
em garrafas ou latinhas. 
Somente será liberada a 
entrada de água em copos 
plásticos.
A recomendação é que 
os torcedores não deixem 
para trocar os ingressos na 
última hora, pois a expec-
tativa é de lotação e não 
serão realizadas trocas na 
hora do jogo. Os portões 
do Abaeté serão abertos 1 
hora antes da partida.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábi-
to ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, 
a boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante 
ficar uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois 
ela facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, 
esse ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as 
unhas. Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena 
investir em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar 
exercícios físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e 
revigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão traba-
lho para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e 
sementes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de con-
sumo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combi-
nados comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva 
com morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. 
Pesquisas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às 
dietas. Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se 
de lavar muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir 
o suco logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os 
sucos e, se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais sau-
dáveis do que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do 
tamanho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o 
quintal do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca 
na noite anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respon-
deu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, 
que se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra sa-
berem como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais 
tarde, haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experi-
mentar a solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado 
é esquecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é 
verdadeiro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não 
guarde mágoas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na 
sua. Aprenda a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando 
a tristeza bater. Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, 
a ter fé. Fé de que por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá 
cumprir a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você deci-
de quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez 
que você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate 
com prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.

Monteiro Lobato é destaque 
no Congresso Paranaense 

de Cidades Digitais

Prefeita Daniela Cássia 
apresenta projeto de cida-
de inteligente da localida-
de que caminha para ser 
referência aos municípios 
com até 20 mil habitantes
A Prefeita de Monteiro 
Lobato (SP), Daniela de 
Cássia, confirmou presen-
ça no 5º Congresso Para-
naense de Cidades Digi-
tais, evento gratuito para 
gestores municipais que 
será realizado em São José 
dos Pinhais, nos dias 23 e 
24 de novembro, para tra-
tar de eficiência de gestão 
e aprimoramento dos ser-
viços públicos através das 
Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação.
Com 4.500 habitantes e lo-
calizada na Serra da Man-
tiqueira, região de Campos 
do Jordão e São José dos 
Campos, Monteiro Loba-
to caminha para se tornar 
referência para municípios 
com até 20 mil habitantes 
no que se refere a investi-
mentos em tecnologia para 
melhorar a gestão e a vida 
das pessoas. A Prefeita 
destaca que as ações visam 
fazer de Monteiro Lobato 
não apenas uma cidade in-
teligente e humana, mas 
também encantada, com 
um projeto de desenvolvi-
mento local aproveitando 
o ambiente de conectivi-
dade e a imagem do seu 
mais ilustre morador, o es-
critor José Bento Monteiro 
Lobato.
Em entrevista à TVRCD, 
ela comenta sobre a cria-
ção de uma cultura digital 
que vem surgindo na lo-
calidade, além dos bene-

fícios diretos na gestão e 
na sistematização das in-
formações da Saúde, por 
exemplo. Diversas pro-
postas foram implantadas 
a custo zero na cidade. “As 
pessoas hoje não precisam 
sair mais da casa para falar 
para a prefeita que a ponte 
está ruim ou que queimou 
uma lâmpada. Então a 
gente já consegue ter esse 
nível de atendimento na 
cidade”, disse a prefeita.
Congresso – Promovido 
pela Rede Cidade Digital 
(RCD) em parceria com a 
Prefeitura de São José dos 
Pinhais, o Congresso irá 
reunir prefeitos, gestores, 
vereadores, especialistas 
e empresários para apre-
sentação de modelos e so-
luções em andamento nas 
localidades. Ao mesmo 
tempo em que aproxima 
municípios do mercado 
fornecedor de tecnologia, 
o diretor da RCD, José 
Marinho, ressalta a impor-
tância do encontro para 
contribuir com o plane-
jamento das Prefeituras. 
“Através dessa interação 
é possível conhecer o que 
está dando certo e como 
adaptar para cada reali-
dade. É essa troca de ex-
periências que facilita o 
surgimento de cidades 
inovadoras, conectadas 
e mais próximas do cida-
dão”, observa.
As inscrições para o 5º 
Congresso Paranaense de 
Cidades Digitais são gra-
tuitas para servidores pú-
blicos e podem ser feitas 
pelo http://redecidadedigi-
tal.com.br. O evento tem o 

patrocínio master da ENW 
e da GOVBR; ouro da Exa-
ti Tecnologia e Camerite; 
prata do Instituto Cidades 
Inteligentes e bronze da 
Universidade Positivo. A 
iniciativa tem o apoio ins-
titucional do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC), Associação 
dos Municípios do Paraná 
(AMP), Associação Brasi-
leira de Internet (Abranet), 
Associação Brasileira de 
Empresas de Soluções de 
Telecomunicações e In-
formática (ABEPREST), 
Associação das Empresas 
de Tecnologia da Infor-
mação do Paraná (As-
sespro-PR), Infraero, 
Sanepar, União dos Vere-
adores do Paraná (UVE-
PAR), das Associações 
de Municípios AMCG, 
AMCESPAR, AMEPAR, 
ASSOMEC, AMERIOS, 
AMUSEP, AMSOP, 
AMUNOP, AMUNOR-
PI, AMUNPAR, AMUVI, 
CANTUQUIRIGUAÇU, 
COMCAM e dos hotéis 
Bourbon Dom Ricardo 
Aeroporto Curitiba Busi-
ness e Rio Hotel by Bour-
bon Curitiba Aeroporto.
Serviço
5º Congresso Paranaense 
de Cidades Digitais
23 e 24 de novembro, em 
São José dos Pinhais
Inscrições gratuitas para 
servidores públicos
http://redecidadedigital.
com.br
Informações pelo 
(41)3015-6812 ou pelo 
congresso@redecidadedi-
gital.com.br
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Governo Municipal reúne-se 
com à comunidade do

Caracol 2 para ouvir pedidos 
de benfeitorias para o bairro

Taubaté Shopping recebe
exposição em incentivo

à adoção de animais 

Um grupo de moradores 
do Bairro Caracol 2 foi re-
cebido no Paço Municipal 
pelo prefeito Vitão Miran-
da, em uma reunião que 
teve como objetivo ouvir 
às reivindicações de me-
lhorias para o bairro.
    Dentre as solicitações 
apresentadas pelos mora-
dores, estão: a regulariza-
ção fundiária do Caracol 
2; colocação de redutores 
de velocidade para a segu-
rança viária no local; esco-
amento da água das chuvas 
oriundas da Rodovia dos 
Tamoios que se alastram 
pelo bairro; e a solicitação 
de serviços de correio para 
atender os munícipes da 
região.   O prefeito Vitão 
já encaminhou um ofício 
aos Correios, requerendo 
que a empresa inclua o Ca-
racol 2 no atendimento de 
serviços de correio, uma 
vez que a rua do bairro 
tem nome e com números 
nas casas.
   A Prefeitura de Parai-
buna também solicitou à 
Concessionária Tamoios 
para ver a possibilidade de 
ajudar o bairro, instalando 
redutores de velocidade no 

A ação visa à conscienti-
zação das pessoas da im-
portância da adoção de 
animais de rua
Há muitos animais aban-
donados pelas ruas, preci-
sando de um lar e até mes-
mo de cuidados. Dentro 
dessa realidade, o projeto 
“Chic é adotar” busca in-
centivar a adoção. Amélia 
Mussi, criadora do pro-
jeto, em parceria com a 
ONG Cãopanheiros, reco-
lhe os animais de rua e re-
aliza os cuidados iniciais. 

local e buscando resolver 
o problema da água das 
chuvas que se deslocam da 
Rodovia dos Tamoios em 
direção ao bairro.
   A respeito do pedido de 
regularização, o Gover-
no Municipal explica que 
tanto o Bairro Caracol 2 
como o Caracol 1 estão 
em processo de regulari-
zação fundiária junto ao 
Programa “Cidade Legal” 
da Secretaria Estadual da 
Habitação. Atualmente, 
a regularização está em 
fase de avaliação técnica 
e jurídica, acerca do diag-
nóstico apresentado e rela-
cionado às áreas a serem 
regularizadas. Programa 
“Cidade Legal”    Desde 
2009, o Programa Cidade 
Legal busca acelerar e des-
burocratizar o processo de 
regularização e averbação 
de unidades habitacionais, 
oferecendo apoio técnico 
às prefeituras para a regu-
larização de parcelamento 
do solo e de núcleos habi-
tacionais, públicos ou pri-
vados, para fins residen-
ciais, localizados em área 
urbana ou de expansão 
urbana.

Para levar mobilizar mais 
pessoas na campanha, o 
projeto está com uma ex-
posição de fotos no Tauba-
té Shopping. A mostra traz 
fotos de animais já adota-
dos junto com seus novos 
donos e recebendo todo o 
carinho que merecem. “O 
objetivo é mostrar às pes-
soas que os cães sem raça 
definida também dão tan-
to amor e carinho quanto 
qualquer outro”, explica 
Amélia. Para tornar a ex-
posição ainda mais cheia 

    O programa começa 
com o levantamento to-
pográfico, realizado por 
uma equipe técnica que 
realiza buscas documen-
tais, análise e diagnóstico 
da situação dos locais para 
a elaboração de um pla-
no de regularização. Em 
seguida, é feita a emissão 
de certificados de regula-
rização fundiária, que são 
as Declarações de Con-
formidade Urbanística e 
Ambiental (DCUAs) para 
o registro dos loteamen-
tos. Além disso, o Cidade 
Legal intermedia o con-
tato com os registros de 
imóveis para registrar os 
documentos de posse dos 
proprietários, obter as ma-
trículas individuais e as 
escrituras dos imóveis.
   Em âmbito estadual, o 
Programa Cidade Legal 
já beneficiou 2,5 milhões 
de famílias que moravam 
em moradias irregulares 
nas 554 cidades paulistas 
conveniadas ao programa, 
através da emissão dos 
certificados de regulariza-
ção, que asseguram as fa-
mílias às escrituras da casa 
onde vivem.

de amor, Amélia firmou 
uma parceria com Pâme-
la Antunes, advogada e 
defensora dos animais, 
que realiza palestras para 
crianças sobre cuidados 
com animais, com ex-
posição de desenhos das 
crianças que assistiram às 
palestras, como mais uma 
forma de conscientização. 
A exposição fica no centro 
de compras até o dia 21 de 
novembro, em frente ao 
Café Donuts, e pode ser 
conferida gratuitamente.

Prefeitura de Caçapava 
abre inscrições para

alfabetização de jovens 
e adultos e conclusão do 

ensino fundamental

A Prefeitura de Caçapa-
va está com vagas abertas 
para jovens e adultos que 
buscam alfabetização ou 
querem concluir o Ensino 
Fundamental, por meio da 
Educação para Jovens e 
Adultos (EJA), da Secre-
taria de Educação.
As inscrições para as salas 
de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) estão dis-
poníveis tanto para a pri-
meira etapa (EJA I), volta-
da para quem quer cursar 
da alfabetização ao 5º ano 
do fundamental I, quanto 
para a EJA II, que possi-
bilita ao estudante cursar 
do 6º ao 9º ano e concluir 
esta importante etapa dos 

estudos. 
Podem se inscrever mu-
nícipes a partir dos 14 
anos, é importante que 
os interessados façam a 
inscrição para garantir  
a vaga. As matrículas se-
rão realizadas em janeiro 
de 2018. 
O prazo para se inscrever 
termina no dia 15 de de-
zembro. Para se matricular 
basta comparecer as uni-
dades escolares de interes-
se (abaixo).
EJA I - Da alfabetização 
ao 5 ano
- EMEF “Prof. Aluísio 
França Barbosa” - Horário 
das 18h30 Às 22h30
- EMEF “Edmir Viana de 

Moura” - Horário 8h às 
11h (manhã) 
- Horário 13h às 15h (tar-
de)
- Salão Comunitário Nos-
sa Senhora D’Ajuda – Ca-
çapava – Horário 18h30 às
EJA – Do 6 ao 9 ano 
- EMEF “Edmir Viana de 
Moura” - Horário 8h às 
11h (manhã) ou Horário 
13h às 15h (tarde)
Maiores informações pe-
los telefones - Secretaria 
de Educação (12) 3652 
9350 ou na Escola EMEF 
“Edmir Viana de Moura” 
(12) 3655-5157 / 3653 
2926.
Não perca essa oportuni-
dade!

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°057/2017 – No dia 06 de 
novembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE 
OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Ad-
judicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº057/2017, refe-
rente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Material Esportivo, à empresa: AT&WP 
COMERCIAL LTDA EPP, com valor total de R$36.900,00; DIAS E SARAI-
VA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP, com valor total de R$38.885,50. 
Ficam as empresas convocadas a assinarem a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 059/2017. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição de Peças para Manutenção de Veículos Linha 
Leve. Data da realização: 20/11/2017 às 09h00min - Início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 061/2017. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição de Peças para Manutenção de Veículos Linha 
Pesada. Data da realização: 21/11/2017 às 09h00min - Início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.
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Espaço Cidadão é
inaugurado na Região 

Sul de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
inaugurou, na tarde da se-
gunda-feira, 31, o Espaço 
Cidadão no bairro da Ma-
randuba. O local reúne a 
Administração Regional 
Sul Francisco Lopes de 
Araújo – “Chico Romão” 
– e o Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
”Maria Balio”.
Moradores da região, fa-
miliares dos homenage-
ados, secretários munici-
pais, os vereadores Manuel 
Marques, Osmar de Souza 
e Wellington de Moura, 
além do vice-prefeito Ju-
randir de Oliveira Veloso 
e do prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), parti-
ciparam da cerimônia. O 
local foi revitalizado, am-
pliado e agora passa a ofe-
recer serviços que antes 

só estavam disponíveis na 
sede da Prefeitura.
Jurandir de Oliveira Ve-
loso, também secretário 
municipal de Cidadania e 
Desenvolvimento Social, 
afirmou que o novo es-
paço facilitará os acessos 
dos cidadãos aos serviços. 
“Entregamos esse espaço 
para oferecer um melhor 
atendimento dos serviços 
de protocolo da Prefeitura 
e do CRAS”, disse.
Solange Toledo, secretá-
ria de Fazenda, declarou 
que a Prefeitura não mediu 
esforços para levar para a 
Região Sul esse novo espa-
ço de serviços ao cidadão. 
O prefeito Délcio Sato fa-
lou aos presentes e fez um 
balanço dos 10 meses de 
governo e suas conquistas 
para o município. “Nossa 

gestão sempre teve o dese-
jo de trazer esses serviços 
para a Região Sul. E não 
paramos por aqui; ainda 
teremos muito mais como 
cursos profissionalizantes, 
que serão ofertados pelo 
Fundo Social. Que a popu-
lação use os serviços que 
foram descentralizados 
para cá”, declarou Sato.
A primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Ubatuba, 
Sandra Sato, entregou flo-
res para Aracy Balio, uma 
das filhas da homenagea-
da Maria Balio e também 
para a viúva de Chico Ro-
mão, Leopoldina Francis-
ca de Araújo.
A administração Regional 
Sul e o CRAS estão locali-
zados na rua Oscar Rossin, 
nº 10, na Maranduba.

Prefeitura de Caçapava 
faz plantio de 40 árvores 

na entrada da cidade

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio do De-
partamento de Serviços  
Municipais, fez o plantio 

de 40 mudas de Ipê roxo 
na entrada da cidade, na 
Rodovia João do Amaral 
Gurgel.

Durante o mês de novem-
bro pelo menos 200 árvo-
res serão plantadas na ci-
dade.

Projeto “Educação
Inclusiva Uma Prática em 

Construção” promove 
mais um encontro no Paço 

Municipal em Ilhabela

O projeto “Educação In-
clusiva- uma Prática em 
Construção” está a todo 
vapor. Na última semana 
houve mais um encontro 
no auditório do Paço Mu-
nicipal, promovido pela 
Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria de 
Educação. A formação foi 
conduzida pela professo-
ra de educação inclusiva, 
Sandra Lamb.
Participaram da reunião a 
equipe do Centro de Apoio 
Pedagógico de Ilhabela 
(Capi), monitores, estagiá-
rios de pedagogia, auxilia-
res de primeira infância e 
a equipe da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, que 
auxilia nos cuidados com 
os alunos de inclusão.
O projeto é fruto de uma 
parceria idealizada pela 
diretoria do Ensino Fun-
damental Ciclo 1, com a 

supervisão dos estagiários 
do Programa do Centro de 
Integração Empresa Esco-
la (CIEE) e já está em sua 
fase dois, a denominada 
fase de ‘informação”.
No primeiro encontro do 
projeto, na última sex-
ta-feira, 20, os colabora-
dores passaram pela fase 
1, a denominada fase de 
“escuta”. Nesta fase, os 
profissionais passaram por 
uma pesquisa, onde eles 
foram ouvidos no intuito 
de diagnosticar e extrair as 
necessidades deles dentro 
do ambiente de trabalho 
para dar início ao projeto. 
Neste encontro os colabo-
radores passaram pela fun-
damentação teórica.
A ideia principal do proje-
to é acessar o profissional 
que trabalha diretamente 
com essas crianças. A dire-
tora do Ensino Fundamen-

tal I, Valeria Lorena Laz-
záro, destacou o interesse 
de já para o ano de 2018, 
o projeto seja ampliado, 
para qualificar ainda mais, 
também os professores.
Ainda de acordo com 
Valéria, a qualidade de 
ensino é direito de to-
dos. “Se não fazemos  
assessoramento, como in-
cluir? Eu tenho que saber 
como lidar como profis-
sional com a criança para 
incluí-la. Quem lida com 
ser humano deve estar 
em constante processo de 
aprendizagem. O intuito 
do EIA é garantir o direito 
de aprender de todos”.
Os encontros do projeto 
estão divididos em mo-
mentos de “escuta”, “in-
formação” e “ação” e se-
guem até a reunião desta 
terça-feira, 31, no Paço 
Municipal.

Cursos a distância SENAI 
em São Luiz do Paraitinga
Estão abertas inscrições 
para cursos de iniciação 
profissional oferecidos 
pelo SENAI Taubaté.
Os interessados podem 
realizar quantos cursos 
quiserem, inclusive ao 
mesmo tempo. Lembran-
do que deverão cumprir 
o curso dentro do período 
previsto.
O treinamento é totalmen-
te on-line e cada aluno 

pode realizá-lo acessan-
do o ambiente virtual do 
local de sua preferência: 
em casa, no trabalho, note-
book, tablet ou celular.
Ao término e sendo atingi-
do os objetivos dos cursos, 
é disponibilizado a cada 
aluno um certificado que 
pode ser salvo e impresso 
a  qualquer momento
Os cursos com inscrições 
abertas são: Metrologia

Noções básicas de mecâ-
nica automotiva
Propriedade intelectual
Procure o CRAS (Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social para retirar sua 
ficha de inscrição e maio-
res informações.
O CRAS fica na Via de 
Acesso Dr Renato Aguiar, 
148 (ao lado do pátio da 
prefeitura) ou pelo telefo-
ne: 3671 2198


