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A GAzetA dos Municípios

Acelera Taubaté chega a 45 quilômetros
de vias recapeadas

O programa Acelera 
Taubaté chega ao final de 
julho com mais de 45 qui-
lômetros de ruas recapea-
das, obras de ampliação do 
sistema viário, recomposi-
ção de trechos danificados 
e instalação de sistemas de 
drenagem e contenção de 
enchentes.
Em dezembro do ano pas-
sado as ordens de serviço 
para as empresas vence-
doras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-

cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. O contrato prevê 
a melhoria das condições 
de acesso ao transporte 
público e ao fluxo do trá-
fego urbano, por meio de 
infraestrutura viária, mo-
bilidade urbana, segurança 
pública e conservação de 
áreas verdes.
Recapeamento – Até o 
momento já foram execu-
tados serviços de recape-

amento em 157 ruas, tota-
lizando 45.122,70 metros 
de extensão e 426.530,11 
m² de área. Estão em an-
damento serviços de sina-
lização horizontal nas ruas 
recapeadas.
Barreiro – A ampliação do 
sistema viário do Barreiro 
segue em andamento, com 
serviços de drenagem, 
implantação de galerias 
de águas pluviais, substi-
tuição de guias e sarjetas, 
bocas de lobo e construção 
de calçadas no trecho ini-

cial de 2,2km, compreen-
dido entre a Avenida Dom 
Pedro I e a Avenida Euzira 
Tavares Matos.  Nos pró-
ximos dias serão iniciados 
os serviços de recuperação 
do pavimento.
Quiririm – No sistema 
viário Quiririm, foram 
concluídos os serviços de 
substituição de guias e sar-
jetas e construção de cal-
çadas na avenida Cônego 
João Maria Raimundo da 
Silva. Os serviços de repa-
ro de pavimento já foram 
iniciados e serão finali-
zados nos próximos dias 
com posterior sinalização 
da via e implantação da 
ciclofaixa na pista sentido 
Parque Aeroporto. Tam-
bém já foram iniciados os 
serviços de substituição de 
guias e sarjetas e constru-
ção de calçadas no trecho 
compreendido entre a ro-
tatória com a rua Edmun-
do Morewood e a rotatória 
da Alstom, além dos servi-
ços de terraplanagem en-
tre a rotatória da Alstom e 
avenida Padre Hugo Ber-
tonazzi.

Recuperação  – Na avenida 
Timbó, as obras incluem a 
reconstrução de gabião en-
tre as ruas Simão Botossi 
e Lajes, nos dois lados da 
via. Foi concluída a obra 
de um muro com 252 me-
tros de extensão próximo 
à Avenida Francisco César 
Nascimento. O serviço de 
aterro está em fase de con-
clusão.
Também foram iniciados 
os serviços de limpeza da 
área e escavação para exe-
cução do muro de conten-
ção no Jardim Santa Tere-
za.
Drenagem – O reforço 
no sistema de drenagem 
ocorre em quatro bairros. 
Na Chácara Ingrid e no 
São Gonçalo, as obras es-
tão em fase de conclusão, 
com o assentamento de 
tubos já finalizado e re-
cuperação de pavimento a 
ser executado.  No Parque 
Aeroporto, a obra segue 
em andamento com assen-
tamento de tubos em apro-
ximadamente 490 metros 
já executados, serviços 
de substituição de guias e 

sarjetas e recuperação do 
pavimento já iniciados. E 
na Estiva a obra está fina-
lizada, faltando apenas a 
colocação da tampa de um 
bueiro.
O centro da cidade rece-
beu esta semana obras de 
implantação de galerias na 
rua Nelson Campello.
Bacias – E no Parque Três 
Marias, foram concluídos 
os serviços de ligação da 
saída da bacia de amorte-
cimento de águas pluviais 
com a galeria existente 
na rua Brasilina Moreira 
dos Santos, iniciados os 
serviços de escavação da 
bacia e implantação do 
vertedouro.  Serão cons-
truídos dois reservatórios 
interligados de contenção 
das águas das chuvas, que 
permitirão o escoamento 
de forma escalonada para 
evitar a ocorrência de ala-
gamentos. Os dois dispo-
sitivos somam 29.868 m³ 
de reservação, o que equi-
vale ao volume de cerca de 
10 piscinas  olímpicas.  A 
área de implantação é de 
10.982 m².

Tremembé - Baixe o aplicativo para 
marcar consultas sem sair de casa!

Emca abre inscrições para 
processo seletivo 2019

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Eng. 
João Ortiz (Emca) abre 
na próxima segunda-fei-
ra, dia 30 de julho, a partir 
das 9h, as inscrições para 
o processo seletivo 2019. 
Os interessados têm até as 
18h do dia 31 de agosto  
para se inscrever gratuita-
mente pelo site da Prefei-
tura de Taubaté.
A Emca é uma escola téc-
nica que tem por objetivo 
formar o técnico em ma-
nutenção de aeronaves ou 
mecânico de manutenção 
aeronáutica. A escola pro-
porciona gratuitamente 
a formação técnica aero-
náutica em três especia-
lidades: aviônica (partes 
elétrica, eletrônica e ins-
trumentos da aeronave); 
célula (estrutura da aero-
nave e seus sistemas) e 
grupo motopropulsor (mo-

tores convencionais e a re-
ação). Cada especialidade 
é um curso com duração 
de dois anos. São 27 vagas 
por especialidade.
O candidato precisa ter 
idade mínima de 17 anos 
ou completar até 31 de de-
zembro de 2019; além do 
ensino médio completo. 
Candidatos cursando o ter-
ceiro ano do ensino médio 
também poderão partici-
par, uma vez que a matrí-
cula dos aprovados ocor-
rerá em janeiro de 2019.
A escola iniciou suas ativi-
dades em 2004 e até 2017 
já formou 12 turmas, em 
um total de 594 alunos. 
Dispõe de boas instalações 
e recursos para aulas práti-
cas, incluindo a célula de 
um avião e um simulador 
de helicóptero.
Após o curso, para exercer 
a profissão, o aluno, obri-

gatoriamente, deverá rea-
lizar uma prova na Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil (Anac), para obter a 
licença de mecânico aero-
náutico. O índice de apro-
vação dos alunos da Emca 
na Anac é de 98%; e 93% 
dos alunos que obtiveram 
a credencial neste órgão 
estão empregados em em-
presas de manutenção.
Um acordo técnico-peda-
gógico entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Exército 
Brasileiro também pro-
porciona aos alunos a re-
alização de estágio nas 
oficinas de manutenção 
das aeronaves da Aviação 
do Exército. A prova será 
realizada dia 30 de se-
tembro, na EMEFM Prof. 
José Ezequiel de Souza. O 
conteúdo da prova envol-
ve português, matemática, 
física, inglês e redação.



página 2 A GAzetA dos Municípios 01 de agosto de 2018

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 01/08/2018
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

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

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presente 
para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de agora 
você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. Viva 
este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre da 
natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no si-
lêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito da 
rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fenô-
menos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Espera-
mos demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria 
de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos 
pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, 
quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para 
dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será 
tarde demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão es-
perando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão 
esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não 
seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando 
a vida tem um papel para desempenharmos no palco. Deus também está 
esperando nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.

Sucesso do ensino integral 
de Taubaté é apresentado 

em conferência na Argentina

A experiência de sucesso 
do ensino integral na Rede 
Municipal de Educação de 
Taubaté vai ser apresen-
tada em uma conferência 
internacional na Argentina 
no início de agosto.
A Conferência Internacio-
nal sobre Representações 
Sociais (Cirs) acontece em 
Buenos Aires entre os dias 
1 e 3 de Agosto (https://
cirs2018.com/). A partici-
pação de Taubaté foi acei-
ta mediante a apresentação 
de artigo com informações 
de uma pesquisa realizada 
em novembro do ano pas-
sado com 2.683 alunos.
A pesquisa buscou identi-
ficar a aceitação dos estu-
dantes ao ensino integral e 
às oficinas desenvolvidas. 
As respostas aos questio-
nários servirão de subsí-

dios para eventuais ajus-
tes. 
Outra pesquisa teve início 
em junho deste ano e se-
gue em andamento.
Os resultados obtidos de-
monstram que os alunos 
apontam o ensino em pe-
ríodo integral como desen-
cadeador de mudanças de 
práticas e comportamento, 
com relação aos colegas e 
a própria escola, em um 
exercício de cidadania, 
pertencimento e constru-
ção de representações so-
ciais .
A preferência pelo período  
integral representa 45,5% 
do total de entrevistados. 
A grande maioria (68,8%) 
gosta muito das ativida-
des desenvolvidas e uma 
parcela representativa 
(37,4%) acredita que o seu 

aprendizado no período 
regular melhorou com as 
atividades desenvolvidas 
(oficinas de artes, dança, 
esporte, estudo, informá-
tica, línguas estrangeiras, 
lutas, música e teatro). 
Além disto, o relaciona-
mento interpessoal apre-
sentou melhoras para 
39,2% dos estudantes.
O município conta atual-
mente com 10.500 alunos 
matriculados no ensino 
integral em 51 escolas do 
ensino fundamental. 
Estas unidades ofertam 
aos alunos atividades es-
portivas e culturais, no 
contraturno do período re-
gular de aulas. 
A jornada tem 10 horas 
entre o ensino regular e in-
tegral, com a oferta de até 
quatro refeições diárias.

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

Livro D-24, FLS. nº 272, Termo nº 6813
Faço saber que pretendem se casar DAYNER SANDRO PEREIRA MATIAS 
e JÚLIA MIRELLA DE PAULA BUENO, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Guaratinguetá-SP, nascido em 5 de novembro de 1994, de pro-
fissão militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida João 
Hasman, nº 196, Pingo de Ouro, Guaratinguetá/SP, filho de ALEX SANDRO 
MATIAS, de 47 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascido na data de 12 de 
março de 1971 e de ROSENILCE ROSANA PEREIRA MATIAS, de 47 anos, 
natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 11 de setembro de 1970, ambos 
residentes e domiciliados em Guaratinguetá/SP. Ela é natural de Pindamonhan-
gaba-SP, nascida em 1 de agosto de 1996, de profissão estudante, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada na Rua Carlos Drummond de Andrade, nº 775, 
Campos do Conde II, Tremembé/SP, filha de FERNANDO TEIXEIRA BUENO, 
de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 29 de maio de 1971 e de 
ANDRÉA DE PAULA TEIXEIRA BUENO, de 47 anos, natural de Santo André/
SP, nascida na data de 17 de fevereiro de 1971, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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União Ressaca leva
“Terceirona” em Pinda

Pindamonhangaba de volta à elite do Esporte

Fibria ajuda a formar nova geração de ceramistas em Cunha

Fundo Social inicia cursos 
de qualificação profissional 
PEQ em Pindamonhangaba

No domingo (29), o União 
Ressaca venceu o Moreira 
César no campo do “São 
Paulinho” e conquistou 
o título da Terceirona de 
2018. O campeonato de 
Terceira Divisão é promo-
vido pela Secretaria de Es-
portes em parceria com a 
Liga Pindamonhangaben-
se Municipal de Futebol.
Com partida emocionante, 
o União começou o jogo 
marcando dois gols; um 

Pindamonhangaba con-
quistou o terceiro lugar na 
classificação geral dos Jo-
gos Regionais, retornando 
ao pódio da competição 
após seis anos
Pindamonhangaba está de 
volta à elite dos esportes 
regionais. Os 62º Jogos 
Regionais, realizados em 
São Sebastião e Ilhabe-
la, terminaram no sábado 
(28), com Pinda na tercei-
ra colocação geral. Essa 
foi uma grande vitória 
para o esporte da cidade 
que, desde 2012, quando 
foi vice na competição, 
não conseguia subir ao pó-
dio da categoria principal.
Em 2013, Pinda ficou em 
nono lugar; em 2014, a ci-
dade caiu para a segunda 
divisão; em 2015, os atle-
tas da cidade venceram a 
segunda, subindo para a 
categoria principal. Em 
2016, a equipe ficou em 
oitavo. Em 2017, não hou-
ve classificação entre as 
cidades devido a uma mu-
dança nas regras, mas se 
houvesse contagem, Pinda 
teria ficado em quinto lu-
gar. E, neste ano, conquis-
tou o  terceiro lugar geral, 
somando 181 pontos, dis-
putados com potências es-
portivas da região, como 
São José dos Campos e 
Mogi das Cruzes, primei-
ra e segunda colocadas, 
com 332 e 200,5 pontos, 
respectivamente. Caragua-
tatuba ficou com a quarta 
colocação e 146 pontos.

Alunos que participaram 
da iniciativa em parceria 
com o Instituto Cultural de 
Cerâmica de Cunha se des-
tacam e vão se especializar 
no exterior; novas turmas 
beneficiam 56 pessoas
A Fibria apoia desde 2016 
a capacitação de jovens 
para o ofício de ceramis-
tas, em Cunha, no proje-
to “Arte e Terra”. Com o 
objetivo de incentivar o 
desenvolvimento social da 
comunidade e manter viva 
uma tradição histórica da 
cidade, a parceria com o 
Instituto Cultural de Cerâ-
mica de Cunha (ICCC) vai 
beneficiar 56 pessoas neste 
ano, e vem colhendo bons 
frutos com o destaque de 
jovens que participaram 
do projeto.
Os novos cursos, de níveis 
básico e avançado, têm a 
participação dos alunos 

O Fundo Social de Soli-
dariedade deu início, na 
sexta-feira (20), os cursos 
gratuitos de qualificação 
profissional de Técnico 
em Vendas, Auxiliar de 
Contabilidade e Assistente 
Administrativo. 
No total, 90 pessoas estão 
sendo beneficiadas pelo 
programa, que faz parte do 
PEQ - Programa Estadual 
de Qualificação Profissio-
nal - que tem como objeti-
vo qualificar e requalificar 
o cidadão, visando atuali-
zá-lo junto ao mercado de 
trabalho contemporâneo.
As aulas são realizadas 
de segunda a sexta-feira, 
nos períodos da manhã 

deles do artilheiro do cam-
peonato: o André, mais 
conhecido como Ga. Mes-
mo com a vitória garantida 
ainda no segundo tempo, 
o Moreira César pressio-
nou bastante até o final do 
jogo. 
De acordo com a Liga Pin-
damonhangabense Muni-
cipal de Futebol, o próxi-
mo campeonato de futebol 
que irá começar na cidade 
é o Sênior 50.

Além do terceiro lugar, 
Pinda foi campeã geral na 
modalidade de atletismo 
feminino, ginástica artís-
tica masculina e ginástica 
artística feminina. Fica-
mos com a prata no bas-
quete masculino, futsal 
feminino, ginástica rítmi-
ca, atletismo masculino, 
ciclismo feminino, nata-
ção masculino, natação 
acd masculina e xadrez 
feminino. E com o bron-
ze no handebol feminino, 
capoeira feminino, damas, 
malha, natação feminina e 
xadrez masculino.  
No total, participaram dos 
Jogos Regionais equipes 
de 33 cidades. Pinda parti-
cipou com uma delegação 
de cerca de 400 integran-
tes, entre atletas, comissão 
técnica e equipe de apoio, 
como segurança, serviços 
gerais, cozinha, enfer-
meiro, fisioterapeuta, mo-
toristas e professores. A 
participação da cidade no 
evento foi organizada pela 
Semelp e todos os atletas 
são da Secretaria de Es-
portes da Prefeitura.
Agradecimentos e cumpri-
mentos
“Estamos finalizando mais 
uma participação em Jo-
gos Regionais. Não pos-
so deixar de agradecer a 
oportunidade de chefiar 
essa delegação que, desde 
o início, demonstrou com-
prometimento e amor por 
nossa cidade. Pudemos 
,nesses doze dias de convi-

da rede estadual de ensino 
e de moradores do bairro 
Vargem do Tanque, zona 
rural da cidade, que vem 
recebendo as atividades do 
projeto desde o ano passa-
do.
“Os frutos do projeto, com 
o fortalecimento de uma 
manifestação cultural tão 
importante para a cidade e 
as conquistas dos alunos, 
mostram que estamos no 
caminho certo para o de-
senvolvimento sociocul-
tural da comunidade, uma 
preocupação constante da 
Fibria. Os participantes 
ganham uma nova oportu-
nidade de renda e muitos 
pretendem seguir a carrei-
ra artística”, diz o consul-
tor de sustentabilidade da 
Fibria, Adriano Martins.
Além da satisfação de 
aprender uma arte que 
é marcante na cidade, 

(Assistente Administra-
tivo), tarde (Técnico em 
Vendas) e noite (Auxiliar 
de Contabilidade). As au-
las seguem até o dia 27 de 
agosto e estão sendo rea-
lizadas no PAT - Posto de                 
Atendimento ao Trabalha-
dor, no centro.
Com essa                                                          
iniciativa, o Fundo Social 
de                          Solidarie-
dade visa capacitar jovens, 
prioritariamente de baixa 
renda, para o mercado de 
trabalho. 
A intenção é que outros 
cursos sejam realizados 
ao longo do ano, para que 
mais pessoas possam ter a 
oportunidade de participar.

vência nas pistas, quadras, 
tatames, piscina e salões 
de jogos, partilhar com to-
dos, momentos de tensão 
e emoções fortes. Nossa 
meta pré-estabelecida foi 
alcançada com grande-
za. Obrigado do fundo do 
meu coração a cada um 
dos gestores, funcionários 
da cozinha, da limpeza, 
motoristas, técnicos, co-
missão técnica e atletas 
pela dedicação e empe-
nho. Pra mim, vocês todos 
são campeões”, declarou o 
chefe da delegação de Pin-
da nos Jogos Regionais, 
Antonio Macedo.
“É muita satisfação ver o 
orgulho de nossa cidade 
sendo resgatado. Parabéns 
a todos os atletas, servi-
dores e familiares envol-
vidos. O mais importante 
é destacar que todas essas 
pessoas são de nossa cida-
de, diferente de outras que 
contratam esportistas so-
mente para competições, 
o que torna essa conquista 
ainda mais especial”, des-
tacou o prefeito.
“Sentimento de missão 
cumprida, alegria, satisfa-
ção de fazer parte de uma 
equipe comprometida, não 
apenas no ato de competir, 
mas vestir a camisa de uma 
cidade onde tenho muito 
orgulho de ter nascido e 
hoje poder contribuir um 
pouco para o crescimento 
dela. Orgulho de fazer par-
te desta equipe Semelp!”, 
afirmou o secretário de Es-

atraindo grande número 
de turistas para visitar seus 
vários ateliês, principal-
mente no período de aber-
tura de fornos, os alunos 
ganham motivação com o 
exemplo de ex-participan-
tes do projeto, que saíram 
das oficinas para buscar 
novos desafios.
É o caso do José Augus-
to Alves de Oliveira, 15 
anos, morador do bairro 
Vargem do Tanque, que se 
apaixonou pela cerâmica e 
está motivado a resgatar a 
vocação do local onde nas-
ceu.
“Eu nem sabia o que era 
cerâmica, mas quando fa-
laram que ia ter o curso, 
fui ver o que era e isso 
acabou transformando a 
minha vida. Vejo como 
uma possibilidade de tra-
balho e tento ensinar o que 
já aprendi para outras pes-

portes da Prefeitura, prof. 
Everton Chinaqui.
“Missão cumprida!!! Ob-
jetivo alcançado! Muito 
obrigada pela dedicação e 
empenho de cada um de 
nossa grande equipe. Te-
nho certeza de que todos 
demos nosso melhor e de 
que estamos no caminho 
certo. Rumo ao segundo 
lugar em 2019!!! 
Mais uma vez muito obri-
gada, sem cada atleta que 
professores e técnicos 
formam, treinam e moti-
vam, nada disso acontece-
ria. Foi show!”, avaliou a 
gestora de esportes da Se-
melp, Bruna Muassab.
“Parabéns a todos...sou 
suspeito a falar sobre essa 
cidade, visto a camisa li-
teralmente e torço por to-
dos que tem Pinda no uni-
forme. Defender as cores 
da cidade junto com essa 
delegação é um orgulho 
enorme... 
Parabéns a todos da ges-
tão, aos professores e 
atletas”, parabenizou o 
responsável pelo basquete 
da Semelp, professor Luís 
Paulo Bondiolli.
“Obrigada a todos, tenho 
muito orgulho de fazer 
parte dessa família que, 
unidos, conseguimos su-
perar os desafios do dia a 
dia. Parabéns para todos. 
Que Deus abençoe todos 
nós”, destacou a responsá-
vel pela ginástica rítmica 
da Semelp, professora Si-
mone Rosa.

soas do bairro”, conta o jo-
vem, que ao lado da amiga 
Bruna Letícia Vieira está 
ensinando outros colegas 
do 9º ano na escola que 
frequentam.
José Augusto Alves de 
Oliveira também tem a 
perspectiva de fazer um 
curso no exterior. “A ce-
ramista Adriana Martinez 
esteve aqui no ano passa-
do, nos ajudou a montar o 
forno na escola e comen-
tou sobre o curso de cerâ-
mica cantante que tem na 
Argentina. Gostaria de ir 
para lá participar no ano 
que vem”, conta José Au-
gusto. Para isso, promoveu 
uma exposição de suas pe-
ças – panelas e vasos com 
inspiração na natureza, na 
amizade e na vida rural – 
para arrecadar verba para 
a viagem. Outro morador 
de Cunha que se encan-

tou com a cerâmica foi o 
jovem João Camargo, 17 
anos, convidado para fazer 
um intercâmbio no Japão, 
na companhia do mestre 
japonês Masakazu Ku-
sakabe, que esteve na ci-
dade no ano passado para 
a construção do forno sem 
fumaça (Smokeless Kiln).
“A notícia foi impactan-
te para mim. Comecei a 
pensar em como vou viver 
lá e já comecei a juntar 
dinheiro. Vai ser uma ex-
periência totalmente dife-
rente, pretendo aproveitar 
bastante”, afirma João Ca-
margo, que passou a se in-
teressar pela cerâmica ao 
ter contato com a família 
de Marcelo Tokai, proprie-
tário de ateliê e presidente 
do ICCC.
Além de João e José Au-
gusto, outros dois estu-
dantes iniciaram cursos de 

graduação em Artes e ou-
tros participantes pensam 
em seguir a arte da cerâ-
mica como ofício.
Programação
O projeto “Arte e Terra” 
tem como foco oferecer 
qualificação profissional 
para jovens que desejam 
desenvolver peças de ce-
râmica artística para de-
coração de interiores. O 
planejamento do curso 
contempla desde o emba-
samento histórico da arte 
em cerâmica até a exe-
cução e acabamento das 
peças. Ao final da capa-
citação, as obras dos alu-
nos são reunidas em uma 
exposição de arte, aberta 
a toda a comunidade. No 
segundo semestre, está 
prevista uma capacitação 
de professores da rede pú-
blica, que aprenderão os 
conceitos básicos da arte.
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Pasin recebe praça
“Maria Apparecida da

Silva” - Dona Cida

Ubatuba inicia campanha de 
vacinação contra o

sarampo e a poliomielite

Moradores do Pasin re-
ceberam, no sábado (28), 
a Praça Maria Appareci-
da da Silva “Dona Cida”. 
Reivindicação antiga do 
bairro, a obra foi planejada 
para a convivência e lazer 
da comunidade.
A cerimônia de inaugura-
ção contou com a presença 
de autoridades municipais, 
familiares da homenagea-
da e da população. O pre-
sidente da Câmara, Carlos 
Moura “Magrão” agra-
deceu ao prefeito dr. Isa-
el Domingues pela obra, 
lembrando que a assinatu-
ra para o início da constru-
ção da praça foi a primeira 
ação do executivo, em ja-
neiro de 2017.
O prefeito lembrou que 

A campanha de vacina-
ção contra o sarampo e a 
poliomielite começa em 
Ubatuba no próximo sába-
do, 4 de agosto, dia D de 
vacinação, e se estende até 
31 de agosto.
Um total de 15 unidades de 
saúde estarão abertas das 8 
às 17 horas para imunizar 
crianças a partir de um ano 
até quatro anos, 11 meses 
e 29 dias de idade. 
É importante levar a                  
caderneta de vacinação. 
Também haverá um                 
ponto fixo de vacinação no              
Calçadão do Centro.

o local da praça era uma 
área abandonada. “A cons-
trução desta praça era uma 
reivindicação antiga dos 
moradores do Pasin, pois 
este era um local abando-
nado e, com essa melho-
ria, estamos beneficiando 
as famílias do bairro, pois 
contamos agora com este 
espaço de lazer e convi-
vência”, explicou o prefei-
to que, na ocasião, anun-
ciou para breve o início do 
asfalto nas ruas do Pasin, 
com recurso estadual o 
qual Pinda já foi contem-
plada.
O filho da homenageada 
“Dona Cida” representou 
a família durante a ceri-
mônia de inauguração, 
registrando toda a emoção 

A campanha                                            
continuará com a vacina-
ção em todas as 28 unida-
des de saúde. 
Um segundo dia D             
acontecerá no sábado, 18 
de agosto.
Segundo a Vigilância 
em Saúde de Ubatuba, o               
município recebeu 5 mil 
doses da vacina contra 
a pólio e outras 2 mil da 
tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola).
As equipes de saúde tam-
bém seguirão vacinando 
os munícipes contra a   gri-
pe Influenza  e febre ama-

dos familiares pela home-
nagem recebida. 
A Camerata Jovem do 
Projeto Jataí, de Moreira 
César, abrilhantou o even-
to, com uma bela apresen-
tação.
A nova praça conta com 
8.000 m² de área, com 
pátio de eventos em piso 
intertravado de concreto, 
circulação em piso de con-
creto armado desempena-
do, com bancos, ilumina-
ção e paisagismo, além de 
academia da melhor idade 
e playground.
As obras tiveram início no 
primeiro semestre de 2017 
e contaram com um inves-
timento total de R$ 500 
mil, sendo parte de emen-
da parlamentar.

rela.
Confira os postos de vaci-
nação no dia 4 de agosto:
Araribá
Camburi
Estufa II
Ipiranguinha
Itaguá
Marafunda
Maranduba
Perequê-Açu
Perequê-Mirim
Puruba
Praia Dura
Saco da Ribeira
Sesmarias
Sumaré
Taquaral

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO - Tomada de preços Nº005/2018 
- A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comuni-
ca aos interessados que a Sessão de Licitação para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO 
FRONTAL, TROCA DE TELHADO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA 
ESCOLA JUDITH SIQUEIRA WEBER E SERVIÇOS DE PINTURA INTER-
NA E EXTERNA DA ESCOLA GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, que teve abertura no dia 31/07/18, às 09h30min, foi suspensa 
para análise da documentação técnica. André Luís Soares de Oliveira – 
Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

Termo de Retificação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
RETIFICAÇÃO do número da Licitação modalidade Pregão Nº022/2018 
– Contratação de empresa para prestação de serviços para execução do 
Programa Via Rápido 18 - JEPOE. Na publicação à página de nº 189 do Di-
ário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 31/07/2018, onde se lê: Pregão 
Nº015/2018, leia-se: Pregão Nº022/2018. Demais informações permane-
cem inalteradas.

Aviso de Alteração - A Prefeitura Municipal de Potim informa a alteração 
da data de Abertura do Pregão Nº021/2018, cujo objeto é: Contratação de 
Empresa para Assessoria Técnica Jurídica e Pedagógica para Implemen-
tação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) na Rede Municipal de 
Ensino do Município de Potim. Fica alterada a data da sessão para o dia 
03/08/2018 às 10h00min. Potim, 31 de julho de 2018. André L. S. Oliveira 
– Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº017/2018 – Tendo em vis-
ta o indeferimento de Recurso impetrado pela empresa TIGS SERVIÇOS 
LTDA ME, no dia 31 de julho de 2018 e, depois de constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA 
SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR os itens do Pregão Nº017/2018, referente 
ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação de Empresa para forneci-
mento de Equipamentos e Material de Informática, às empresas: ENTEK 
EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP, com valor total de R$7.390,00; 
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, com valor total 
de R$78.021,00. Ficam as empresas convocadas a assinar o Contrato no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.


