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A GAzetA dos Municípios

Fundo Social promove
espetáculo solidário

em Taubaté

Feriado em Taubaté
mantém serviços básicos

1º concurso de pintura e
desenho “Relendo Amazonas” 

tem prazo prorrogado

Anderson Montanha é campeão 
no Latino Americano de Jiu-Jistu

O Fundo Social de Solida-
riedade de Taubaté (Fuss-
ta) promove no dia 10 de 
outubro, às 19h30, um 
espetáculo solidário com 
participação do Integrarte 
Dança, Grupo Zpz e Aca-
demia Dancers. Os ingres-
sos podem ser trocados 
por 1kg de alimento não 
perecível, uma hora antes 
da apresentação, na bilhe-

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente na próxima 
quinta e sexta-feira, dias 4 
(Dia de São Francisco de 
Assis) e 5 de outubro. Al-
guns serviços municipais 
também sofrem alteração 
no domingo de eleição.
As coletas de lixo domi-
ciliar e seletiva ocorrerão 
normalmente conforme os 
calendários disponíveis 
em www.taubate.sp.gov.
br/coletadelixodomiciliar 
e www.taubate.sp.gov.br/
coletaseletiva.
 Já os PEVs (Pontos de 
Entrega Voluntária) fun-
cionarão normalmente na 
sexta-feira, das 7h às 17h, 
e no sábado, das 8h às 12h.
O Mercado Municipal de 
Taubaté abre na quinta-fei-
ra das 6h às 13h. Na sexta-
feira, o funcionamento é 
das 7h às 17h. No sábado 
o horário é das 6h às 14h 
e no domingo a abertura é 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté prorro-
gou o prazo de inscrições 
para que os artistas locais 
participem do 1º concur-
so de pintura e desenho 
“Relendo Amazonas”, 
em homenagem ao artista 
Clodomiro Amazonas. Os 
interessados têm até 18 
de outubro para efetivar a 
participação.
As inscrições começa-
ram no dia 13 de agosto, 
e acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
na Área de Museus, Patri-
mônio e Arquivo Históri-
cos situada à avenida Tho-
mé Portes del Rei, 925 no 
bairro Jardim Ana Emília. 
O artista deve ter no míni-
mo de 18 anos ou apresen-
tar autorização do respon-

O atleta de Jiu Jistu, An-
derson Montanha, con-
quistou, no último mês, 
o título de campeão pelo 
Campeonato Latino Ame-
ricano, em Minas Gerais. 
Anderson participou com 
apoio da Secretaria de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba, que tem 

teria do Teatro Metrópole.
No dia 19 de setembro, 
durante outra apresenta-
ção solidária promovida 
pelo Fussta e o Integrarte 
Dança, foram arrecadados 
604 pacotes de bolachas, 
que foram repassados a 
entidades sociais do muni-
cípio.
Serviço:
Espetáculo solidário Fuss-

das 6h às 13h.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana vai promover 
interdições parciais nas 
proximidades dos dois 
cartórios eleitorais de 
Taubaté entre as 6h e 12h 
de sexta-feira e sábado 
para o transporte das ur-
nas eletrônicas aos locais 
de votação. E no domingo 
de eleição deve ocorrer o 
fechamento total do quar-
teirão dos dois cartórios a 
partir das 5h, com a per-
missão de acesso somente 
de veículos oficiais e pes-
soas autorizadas. O cartó-
rio da 141ª Zona Eleitoral 
fica na avenida Granadeiro 
Guimarães, 135. O cartó-
rio da 407ª Zona Eleitoral 
está localizado à avenida 
John Kenedy, 1.230.
Os serviços essenciais à 
população não serão inter-
rompidos durante o feria-
do: * UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;

sável para participação e 
deve apresentar cópia do 
RG, cópia do comprovan-
te de residência, ficha de 
inscrição preenchida e au-
torização do responsável, 
se for o caso. Além disso, 
as obras participantes de-
verão ser entregues no ato 
da inscrição, uma vez que 
o candidato deverá inscre-
ver no mínimo duas e no 
máximo três obras.
As telas produzidas deve-
rão ser, obrigatoriamen-
te, releituras ou trabalhos 
inspirados na obra de Clo-
domiro, cujo foco eram 
paisagens. Além de pin-
tura a óleo, o artista usa-
va carvão, pastel e aqua-
rela. As telas não podem 
ter dimensões inferiores a 
30cm X 40cm e superiores 

como objetivo destacar a 
prática esportiva no muni-
cípio.
Anderson Montanha é o 
atual campeão do Latino 
Americano, na categoria 
pesadíssimo faixa roxa, já 
Diego Shimoda campeão 
Latino Americano cate-
goria pesadíssimo e ab-

ta – Integrarte Dança, 
Grupo Zpz e Academia 
Dancers
Data: 10 de outubro
Horário: 19h30
Ingressos: trocados 1 hora 
antes do espetáculo por 
1kg de alimento não pere-
cível
Local: Teatro Metrópole – 
rua Duque de Caxias, 312 
– Centro

* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Ce-
cap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Serviço de Limpeza Ur-
bana (varrição na região 
central);
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).

a 80cm X 100cm.
As obras serão avaliadas 
por três membros de uma 
comissão Julgadora que 
atribuirão notas baseadas 
nos critérios: coerência te-
mática e composição – be-
leza, correção, construção 
em perspectiva, volume e 
utilização de recursos téc-
nicos. A classificação final 
se dará com a nota total 
obtida pelo candidato.
Os três primeiros colo-
cados receberão troféu, 
medalha e certificado de 
participação emitido pela 
Secretaria de Turismo e 
Cultura que serão entre-
gues em evento previsto 
para o dia 25 de outubro de 
2018. Mais informações 
pelos telefones: 3625-
5059 e 3621-6044.

soluto faixa azul. O atleta 
pertence a equipe Carlson 
Gracie, do centro de trei-
namento Emmanuel Team.
O empenho destes atletas 
é importante para a cidade, 
pois estimula e entusiasma 
a prática esportiva disse-
minada nas Escolas de Es-
portes.
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Miscelânea
Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser re-
frescante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os 
músculos e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físi-
co. A forma mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode 
ser com banana e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou 
com guaraná. Em todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no 
liquidificador. Se for adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guar-
de a vitamina, ela deve ser consumida imediatamente.
***
A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e 
mudando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que 
sofre com isso. O homem também corre sério risco de deixar de exis-
tir. Sabe-se que o aquecimento global está acontecendo em ritmo muito 
acelerado, por causa das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da 
metade do Século 21, será impossível viver nos continentes que atual-
mente são habitados e a população migrará para os pólos. Porém, os pólos 
também estão sendo afetados pelo aquecimento global e poderá deixar de 
existir. O habitat, porém, não é o único problema que o ser humano vai 
enfrentar. Com o aquecimento, a agricultura e a pecuária serão cada vez 
mais escassas, matando muitos humanos de fome antes que o final do 
século chegue. Apesar de catastrófica, muitos cientistas confirmam essas 
hipóteses e pedem pela mudança imediata de hábitos dos homens.

Humor

Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras 
em apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!
***
Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, 
diz para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso 
tenho que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que 
eu te dei hoje?
***
A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não 
atingir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozi-
nho. A humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os 
homens caminharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca 
da paz. Os homens não se entendem por quê? Porque eles não esten-
dem as mãos e não se abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando 
deveriam aceitar. Exigem quando deveriam oferecer. Condenam quando 
deveriam perdoar. São muitos os anseios. Diferente as capacidades. Nem 
todos os homens perceberam que a meta é a mesma e uma só é a espe-
rança. A esperança é a luz interior, a iluminar no equilíbrio do silêncio, a 
caminhada dos homens.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender acrescer não é 
fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.
  
Pensamentos, provérbios e citações
  
Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

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

Livro D-24, FLS. nº 296, Termo nº 6860
Faço saber que pretendem se casar DANILO AUGUSTO DOS SANTOS e JÉSSICA DE ARAUJO TEIXEIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 9 de janeiro de 1994, de profissão militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Firmino Turci, nº 64, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, filho de CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, de 46 anos, nas-
cido na data de 12 de novembro de 1971 e de ROSIANE ANTUNES, de 45 anos, nascida na data de 14 de maio de 1973, 
residentes e domiciliados em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 20 de abril de 1996, 
de profissão enfermeira, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ROGE-
RIO DA SILVA TEIXEIRA, de 40 anos, nascido na data de 13 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado em Tremembé/
SP, natural de Volta Redonda/RJ e de FERNANDA DE GODOY ARAUJO, de 36 anos, nascida na data de 6 de fevereiro de 
1982, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/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. 

Livro D-24, FLS. nº 296, Termo nº 6861
Faço saber que pretendem se casar IGOR LUCIO LEITE PINTO e JANETE AGLEN MARQUES, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 27 de abril de 1993, de profissão pintor, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maria do Carmo 
Ribeiro, nº 1170, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de ELAINE CRISTINA LEITE PINTO, de 43 anos, natural de Tauba-
té/SP, nascida na data de 22 de janeiro de 1975, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Barra Mansa-RJ, 
nascida em 27 de janeiro de 1976, de profissão cozinheira, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de BENEDITO DE FATIMA MARQUES, de 65 anos, natural de Alfenas/MG, nascido na data 
de 7 de março de 1953, residente e domiciliado em Lorena/SP e de BENEDITA DOS SANTOS MARQUES, natural de Ita-
jubá/MG, falecida em em Cruzeiro/SP na data de 23 de julho de 2013. 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. 

Livro D-24, FLS. nº 297, Termo nº 6862
Faço saber que pretendem se casar MÁRIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA e MARIANA CRISTINA SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé-SP, nascido em 2 de agosto de 1981, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Ouvidio Paulo de Oliveira, nº 315, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de MÁRIO DE MOURA, falecido em Tre-
membé/SP e de NORMA TERESINHA MONTEIRO DE MOURA, de 62 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
11 de outubro de 1955, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 24 de fevereiro 
de 1986, de profissão empresária, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha 
de ELEAZAR SANTOS JUNIOR, falecido em Taubaté/SP na data de 1 de março de 2011 e de DÉBORA CRISTINA MO-
REIRA SANTOS, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 7 de outubro de 1964, residente e domiciliada 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. 

“Viagem Literária” faz
sucesso na Biblioteca
Municipal no Bosque

Na última quinta-feira 
(27) aconteceu a apresen-
tação do espetáculo: “O 
que tem no livro”, da Cia 
Bisclof, trazido pelo pro-
grama Viagem Literária, 
na biblioteca Vereador 
Rômulo Campos D´Ara-
ce, no Bosque da Princesa. 
O programa é organizado 
pelo SISEB (Sistema Es-
tadual de Bibliotecas Pú-
blicas do Estado de São 
Paulo).
O grupo é formado pela 
atriz e contadora de histó-
rias Adreísa Cangussú e o 
músico e educador de arte, 
Ricardo Barison. A apre-
sentação foi um sucesso e 
os atores encantaram e di-
vertiram o público. 

Os professores das escolas 
municipais André Franco 
Montoro e Dulce Pedrosa 
trabalharam muito bem 
as duas histórias apre-
sentadas pela Companhia 
Teatral, que foram basea-
das no livro: “O monstro 
monstruoso da caverna 
cavernosa”, da autora Ro-
sana Rios e na história “A 
quase morte de Zé Ma-
landro” que está no livro: 
“Contos de enganar a mor-
te”, de Ricardo Azevedo. 
Os alunos fizeram cartazes 
com reconto das histórias, 
biografia dos autores, con-
feccionaram livros e até 
escreveram cartas para o 
próprio Ricardo Azevedo.
Os atores ficaram surpre-

sos, felizes e admirados 
com o interesse, participa-
ção, talento e criatividade 
dos alunos, além do entu-
siasmo e lembranças de 
detalhes das histórias con-
tadas. Os artistas comen-
taram que para outras tur-
mas eles deixam de contar 
algumas partes da história, 
mas, para esses alunos 
eles contaram tudo, por-
que os próprios estudantes 
puxaram alguns detalhes 
dos contos.  A Biblioteca 
agradece os alunos, pro-
fessores e equipe das esco-
las Dulce Pedrosa e André 
Franco Montoro que rea-
lizaram um lindo trabalho 
com as turmas que partici-
param do evento.
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Fundo Social promove
palestras para idosos

Prefeitura de Pinda
promove bate-papo sobre 
DSTs para adolescentes

1º Etapa da Corrida de Rua conta 
com mais de 400 participantes

O Fundo Social de Solida-
riedade, em parceria com 
a faculdade Anhanguera, 
promoverá palestras gra-
tuitas em comemoração à 
Semana do Idoso.
Celebrado no dia 1 de ou-
tubro, foi instituído em 
1991 pela ONU (Organi-
zação das Nações Unida-
des) como dia do idoso, 
para atentar-se às necessi-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde, setor de 
Infectologia, promoveu, 
na tarde da última quinta-
feira (27), um bate-papo 
sobre doenças sexualmen-
te transmissíveis para cer-
ca de 530 alunos da ETEC 
João Gomes de Araújo.
O momento contou com a 
palestra psicóloga do setor 
de Infectologia, Débora 
Soglio, que abordou todos 
os métodos de prevenção 
às doenças sexualmente 
transmissíveis. 
Durante a palestra, Débo-
ra alertou sobre a impor-
tância da vacina contra 
o HPV (vírus papiloma 
humano), que tem como 
principal objetivo imuni-
zar as meninas contra a 
doença.
“A palestra visa fomentar 
a conscientização quanto 

Neste domingo (30) acon-
teceu a I Etapa de Corrida 
de Rua, promovida pela 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Pindamonhanga-
ba. A atividade física con-
tou com 447 participantes 
dentro da área interna do 
Parque da Cidade.
De acordo com o organi-
zador da prova, José Mau-
ro Tavares, foram realiza-
das 500 inscrições e 447 
pessoas compareceram. 

dades da causa. Tendo em 
vista esta semana, o Fundo 
Social de Solidariedade 
promove nesta terça-feira 
(2) e na quinta feira (4) a 
palestra: 
“Sexualidade na Terceira 
Idade”, das 14 às 17 horas, 
no auditório da faculdade 
Anhanguera.
Na quarta-feira (3) e sexta-
feira (5) acontece a pales-

ao tema, advertindo quan-
to aos males e limitações 
que a doença pode trazer, 
ainda que atualmente a 
medicina esteja avança-
da sobre este aspecto”, 
comenta o diretor da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, setor que 
integra a Infectologia.
De acordo com a Vigilân-
cia Epidemiológica, atu-
almente no município há 
aproximadamente 600 pa-
cientes soropositivos em 
tratamento ambulatorial, 
que contam com apoio de 
profissionais multidisci-
plinares na área da saúde.
Lamana destaca ainda que 
a falsa impressão é que 
as doenças sexualmente 
transmissíveis estão res-
tritas a uma classe social 
ou faixa etária, mas não, 
qualquer pessoa sexual-
mente ativa e que pratique 

Este é um dado positivo, 
tendo em vista que a cor-
rida aconteceu em um do-
mingo.
As categorias em que os 
participantes puderam op-
tar foram: criança mirim, 
com o percurso de 200 
metros, mirim 400 metros, 
infantil 1000 metros e ju-
venil até veterano com 5 
500 metros. O campeão da 
primeira etapa foi Robson 
Carlos, o “Robinho”, que 

tra: “aprenda usar o Face-
book, WhatsApp e outros 
aplicativos. Já no sábado 
(6), terá atividades físicas.
As inscrições podem ser 
realizadas via telefone 
3644-3324 ou 3644-3313, 
na Anhanguera, ou dire-
tamente no Fundo Social, 
localizado na rua Deputa-
do Claro César, 53 – cen-
tro.  

sexo inseguro está sujeita 
a contrair e transmitir a 
doença. “Por esta razão, o 
ideal é praticar o sexo se-
guro e caso haja exposição 
ao sexo inseguro, observe 
qualquer sinal de anorma-
lidade em seu corpo, pro-
cure um médico e relate o 
caso inclusive ao seu par-
ceiro”, alertou o diretor.
Mais informações podem 
ser obtidas no ambulatório 
de Infectologia, que está 
rua doutor Frederico Ma-
chado, 179 – São Benedi-
to, e funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 16 
horas, com atendimento de 
profissionais médicos, psi-
cólogos, enfermeiros no 
acolhimento e tratamento. 
A aplicação de teste de he-
patite, sífilis e HIV é feita 
de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 11 horas, gratui-
tamente.

chegou com 3 minutos de 
vantagem sobre o segundo 
colocado.
Próxima etapa é ainda nes-
te mês
A próxima etapa da Corri-
da de Rua acontece no do-
mingo, 14 de outubro, no 
Shopping Pátio Pinda. As 
inscrições são gratuitas já 
podem ser realizadas, no 
ginásio da Quadra Cober-
ta, das 8 às 11 horas e das 
14 às 17 horas.

Glorifica atrai evangélicos 
para o Parque da Cidade

O encerramento do Glo-
rifica, evento que reuniu 
as igrejas evangélicas de 
Pindamonhangaba duran-
te toda última semana, foi 
realizado no Parque da Ci-
dade.
A oitava Semana Evan-
gélica foi o resultado da 
parceria da Prefeitura, por 
meio da Coordenadoria 
de Eventos, com as igre-
jas evangélicas da cidade. 
De acordo com os organi-
zadores, neste ano o tema 
abordado foi: “uma cida-

de, uma família, uma igre-
ja”; teve como principal 
objetivo unir as denomi-
nações evangélicas num 
só propósito: “glorificar a 
Deus”.
As atividades da “Sema-
na Evangélica” contaram 
com cultos locais e shows. 
No sábado (29), último dia 
e encerramento, contou 
com a Marcha para Jesus, 
com músicos do Ministé-
rio de Louvor Madureira 
em direção ao Parque da 
Cidade. Quando chegaram 

ao destino, as ações foram 
de louvor e adoração. O 
momento mais esperado 
foi a apresentação da ban-
da Discopraise.
“A Prefeitura não mediu 
esforços para atender as 
necessidades da oitava Se-
mana Evangélica. 
É importante                                         
apoiarmos estes movimen-
tos que estimulem a paz e 
harmonia entre as pesso-
as”, comenta o coordena-
dor de Eventos, Ricardo 
Flores.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 036/2018. Objeto: Registro 
de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Cesta Básica para os Ser-
vidores Municipais. Data da realização: 17/10/2018 às 09h00min - Início do 
credenciamento. 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 Nº 037/2018. Objeto: Regis-
tro de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Cesta Básica para a 
Promoção Social. Data da realização: 17/10/2018 às 14h00min - Início do 
credenciamento. 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.



Dia do Coração em Pinda 
é promovido na Praça
Monsenhor Marcondes

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, na sexta-feira (28) uma 
ação de conscientização 
sobre o Dia do Coração, 
na Praça Monsenhor Mar-
condes. O evento foi rea-
lizado em parceria com o 
curso de Nutrição da Etec, 
Unimed Preventiva e o 
curso de enfermagem do 

Colégio Futura, e contou 
com diversas atividades 
como aferição de pressão, 
massagem, alongamento, 
orientação nutricional e 
constatação do IMC (índi-
ce de massa corpórea).
O Dia do Coração é mun-
dialmente celebrado no 29 
de setembro, tendo alertas 
diretos para as doenças 
cardiovasculares. De acor-

do com dados do Ministé-
rio da Saúde, anualmente 
300 mil brasileiros mor-
rem em decorrência de do-
enças cardiovasculares.
A prevenção pode ser feita 
através de atividades físi-
cas, redução da ingestão 
de bebidas e reeducação 
alimentar – evitando ali-
mentos com índice eleva-
do de açúcares e gordura.
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Prefeitura comemora
o dia do agente

comunitário de saúde

Semana do Idoso é
concluída em

Pindamonhangaba

Crispim recebe
faixa elevada

Workshop de aprovação 
de projetos tem
saldo positivo

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
comemora, na manhã da 
próxima quinta-feira (4), o 
dia do agente comunitário 
de saúde no auditório do 
Senac.
Durante toda a manhã de 
quinta-feira, das 9 às 12 
horas, a Secretaria de Saú-
de, em parceria com o Se-
nac, irá fazer uma palestra 
motivacional com Fábio 
Frasson para os agentes de 
saúde de Pindamonhanga-
ba. O evento tem o obje-
tivo de reunir os agentes 
de saúde da cidade para 
promover a troca de infor-

Foi concluída na última se-
gunda-feira (1), a “Sema-
na Municipal do Idoso”, 
promovida pela Secreta-
ria de Saúde e Assistência 
Social em parceria com 
a Secretaria de Esportes 
e Lazer e pelo Conselho 
Municipal do Idoso. Du-
rante a semana houve ati-
vidades para os idosos de 
Pindamonhangaba.
Na segunda-feira, nos 
Salesianos, aconteceu o 
almoço de encerramento 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, pelo 
Departamento de Trânsito, 
realizou na última semana 
obra de realização de uma 
faixa elevada no Crispim.
A Avenida Monsenhor 
João José de Azevedo re-
cebeu a faixa elevada para 
a melhoria na segurança 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Infraes-
trutura e Planejamento, 
promoveu na quarta-feira 
(26), o primeiro workshop 
sobre aprovação de pro-
jetos e apresentação dos 
procedimentos adotados 
pelo Departamento de Li-
cenciamento. O evento 
teve parceria com a Asso-
ciação de Profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Pindamo-
nhangaba.
A intenção do workshop 
foi proporcionar uma tro-
ca de ideias e aperfeiçoa-
mento da forma de apro-
vação dos projetos no 
município. De acordo com 
a Secretaria de Infraestru-
tura e Planejamento, Mar-

mações, além de conscien-
tizar sobre o atendimento 
humanitário.
O agente de saúde é a pes-
soa que faz parte da rotina 
familiar da comunidade, 
tendo em vista o intercâm-
bio das informações sobre 
a saúde daqueles que mo-
ram na residência. Segun-
do a Política Nacional de 
Atenção Básica, são atri-
buições do ACS (agente 
comunitário de saúde): 
trabalhar com adscrição 
de famílias em base geo-
gráfica definida, a micro 
área; cadastrar todas as fa-
mílias de sua micro área e 
manter os cadastros atuali-

da “Semana Municipal do 
Idoso”. O momento con-
tou com a presença das 
instituições que cuidam de 
idosos em Pindamonhan-
gaba, promovendo desta 
maneira a confraterniza-
ção entre elas.
“A Semana Municipal do 
Idoso” começou no sába-
do 22 de setembro e durou 
até a última segunda-fei-
ra. A programação contou 
com várias atividades, en-
tre elas: baile comemorati-

da travessia dos pedestres. 
“Após a execução da faixa 
estaremos executando os 
serviços complementares 
de adequações para aces-
sibilidade de deficientes 
através de nivelamento da 
calçada com a faixa”, afir-
ma o secretário de Servi-
ços Públicos, Josué Bon-
dioli.
A diretora de Trânsito, 

cela Franco, o saldo do 
evento foi positivo. “Os 
profissionais puderam ter 
acesso a toda a logística 
interna da Secretaria de 
Planejamento, mais preci-
samente do Departamento 
de Licenciamento, que é o 
responsável pela aprova-
ção de projetos, e também 
apresentados os erros mais 
comuns por parte dos pro-
fissionais, que dificultam 
o bom andamento do pro-
cesso, e também os acer-
tos e as formas mais ade-
quadas para a aprovação 
de forma mais rápida”, 
explicou.
A secretária destacou, ain-
da, que a iniciativa possi-
bilitou que os profissionais 
pudessem dar sugestões 
para melhorar o atendi-

zados; orientar as famílias 
quanto à utilização dos 
serviços de saúde dispo-
níveis;  realizar atividades 
programadas e de atenção 
à demanda espontânea e 
acompanhar por meio de 
visita domiciliar, todas as 
famílias e indivíduos sob 
sua responsabilidade.
O Ministério da Saú-
de afirma ainda que o 
ACS é um personagem 
muito importante na                                             
implementação do Siste-
ma Único de Saúde, forta-
lecendo a integração entre 
os serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS) e 
a comunidade.

vo, teatro, jump adaptado, 
apresentação de dança e 
do coral de idosos.
O presidente do Conse-
lho Municipal do Idoso, 
Adilson da Silva, avalia as 
atividades da “Semana do 
Idoso” como positivas, e 
por isso elas irão continuar 
no próximo ano. Além de 
ser um evento para cons-
cientizar sobre a causa, a 
Semana do Idoso também 
possibilita que haja a con-
fraternização.

Luciana Viana, explica 
que as faixas possuem o 
objetivo de proporcionar 
melhor visibilidade do pe-
destre durante a travessia 
tornando-a mais segura, 
pois o motorista conse-
gue ter melhor percepção 
do pedestre, além disso 
por ser um obstáculo no                           
pavimento reduz a veloci-
dade.

mento por parte da Prefei-
tura, como por exemplo, 
modificar o dia de aten-
dimento para as aprova-
ções de projetos. “Rece-
bemos todas as sugestões 
e vamos revisar nossas 
condutas, para melhorar-
mos cada vez mais nosso 
atendimento”, completou 
Marcela. “A Secretaria de 
Planejamento está sempre 
a disposição para ajudar 
os profissionais liberais e 
empresas que têm projetos 
para aprovar na cidade. 
O resultado espera-
do é o crescimento da 
construção civil em 
nossa cidade, sempre                                                                 
trabalhando dentro da lega-
lidade e da transparência”, 
concluiu a                      se-
cretária.
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Prefeitura de Pinda
inaugura praça no CDHU 

Cícero Prado

Prefeitura de Caraguatatuba e 
Estado entregam UBS do

Sumaré nesta sexta-feira (05)

Secretaria de Educação recebe comitiva
japonesa de Shimane

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugura, nes-
te sábado (29), às 10h30, 
a Praça Maria da Paz do 
Nascimento Sant´anna. O 
novo espaço público fica 
localizado no CDHU do 
Loteamento Cícero Prado, 
em Moreira César, entre a 
rua Raul Rabelo e a Ave-
nida Benedito Bernardo, 
próximo à escola munici-
pal Prof. Lauro Vicente de 
Azevedo.
A praça foi construída pela 
equipe da Subprefeitura e 
Moreira César, que revita-
lizou a área, atendendo so-
licitação dos moradores do 
entorno. Foram feitos pin-
tura da quadra já existen-
te, restauro do playground 
e da academia ao ar livre, 
piso em concreto, forma-
ção de canteiros grama-
dos, instalação de bancos, 
construção de uma quadra 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, em parceria com 
o Governo do Estado, re-
alizará, nesta sexta-feira 
(05/10), a entrega oficial 
da Unidade Básica de Saú-
de (UBS)  Sumaré às 11h.
A nova unidade, agora 
em sede própria, passará 
a atender moradores da 
atual UBS Centro, que até 
então, era localizada em 
local alugado no Jardim 
Primavera.
A partir da próxima se-
gunda-feira (08), o atendi-
mento dos bairros Suma-
ré, Martim de Sá, Prainha, 
Cidade Jardim, Cantagalo, 
Jardim Terralão e parte 
da região central passa a 
ser feito integralmente na 
UBS Sumaré.
Toda a obra da nova uni-
dade teve custo de mais de 
R$ 4,5 milhões, em parce-
ria entre Governo do Esta-
do e Prefeitura. O terreno 

No período de 23 a 28 
de setembro, a equipe de 
professores especialistas 
da Província de Shimane, 
responsável pela implan-
tação do projeto de Educa-
ção Ambiental - “Clareira 
na Mata”, vistou o muni-
cípio de Caçapava.
Os membros do projeto 
juntamente com a secretá-
ria de Educação Ana Maria 
Vilela Santos receberam 
a comitiva que realizou 
orientações e treinamento 
para os profissionais da 
Secretaria de Educação a 
fim de promover o desen-
volvimento do projeto de 
Educação Ambiental nas 
unidades escolares e no 

de basquete de rua e de vô-
lei, e uma área para treino 
e apresentações de capo-
eira. A iniciativa foi reali-
zada com mão de obra da 
Subprefeitura e materiais 
próprios do Departamento 
de Serviços Municipais.
Homenageada
O novo local de lazer rece-
beu a denominação de Ma-
ria da Paz do Nascimento. 
A homenageada nasceu 
em Pernambuco, em 1946, 
e veio para Pindamonhan-
gaba, precisamente para 
Moreira César, refugian-
do-se de violência domés-
tica do primeiro marido, 
trazendo suas duas filhas e 
perdendo o contato com os 
pais e demais familiares.
Para sustentar a família, 
trabalhou na lavoura, foi 
empregada doméstica e 
lavadeira. Casou-se nova-
mente, teve mais três filhas 

da construção, doado pela 
Prefeitura, tem 4 mil m² e 
fica na Avenida Siqueira 
Campos, nº 503.
A UBS do Sumaré presta-
rá os serviços de aferição 
de pressão arterial, testes 
de glicemia capilar, cura-
tivos, inalações, consultas 
médicas e de enfermagem, 
vacinação, farmácia e con-
sulta odontológica para 
mais de 10 mil pessoas.
A unidade receberá duas 
equipes de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), 
compostas por dois mé-
dicos, duas enfermeiras, 
quatro auxiliares de en-
fermagem, dois auxiliares 
administrativos, uma ge-
rente de enfermagem, uma 
gerente administrativa, 12 
agentes comunitários de 
saúde, um dentista, um 
auxiliar de saúde bucal e 
uma equipe de limpeza.
Farmácia

município.
No domingo (23), com o 
intuito de promover um 
momento receptivo, os es-
pecialistas foram levados 
ao Centro de Educação 
Ambiental – Parque Eco-
lógico da Moçota onde 
acompanharam a planta-
ção de mudas de árvores 
e plantas ornamentais pelo 
grupo de escoteiros da ci-
dade, os quais realizaram 
em seguida uma apresen-
tação de dança em come-
moração à chegada da Pri-
mavera.
Na segunda-feira (24), a 
comitiva fez uma visita de 
cortesia ao prefeito Fer-
nando Cid Diniz Borges 

e, ao lado do marido Bene-
dito Santana, foram os pri-
meiros moradores do Vale 
das Acácias. Muito reli-
giosa, Maria da Paz parti-
cipou de políticas sociais, 
ajudando famílias caren-
tes da região, por meio de 
arrecadação e doação de 
roupas e alimentos, junto 
com a igreja evangélica da 
qual fazia parte.
Após 30 anos em Pinda-
monhangaba, com a ajuda 
de vereadores e da Prefei-
tura, conseguiu restabele-
cer contato com seus pais 
e familiares, que foi man-
tido até o final de sua vida.
Faleceu em 26 de junho de 
2013, em decorrência de 
um câncer pulmonar, com-
batido bravamente durante 
um mês. 
Deixou um legado de hon-
radez, honestidade e cari-
dade.

A UBS Sumaré agora con-
ta com espaço suficiente 
para receber as dependên-
cias da farmácia da unida-
de, que, até então, estava 
disponibilizada no CEM/
CEO por falta de espaço 
na UBS Centro.
Assim, a partir de segun-
da-feira (08), o atendi-
mento da UBS Centro e 
da farmácia do CEM/CEO 
passam a estar a serviço da 
população dentro da UBS 
Sumaré.
A Secretaria de Saúde in-
forma que, com a mudan-
ça, a Farmácia do CEM/
CEO será voltada apenas à 
entrega de medicamentos 
a especialidades e remé-
dios de alto custo. 
Visto que todas as Uni-
dades Básicas de Saú-
de contam com sua                                    
própria farmácia para re-
tirada de medicamentos de 
rotina.

e em seguida conheceu os 
representantes das secre-
tarias de Planejamento e 
Meio Ambiente e Indús-
tria, Comércio e Agricultu-
ra. Logo após, eles conhe-
ceram a horta da EMEF 
Prof. Lindolpho Machado 
que é fruto de um projeto 
do Fundo Social de Soli-
dariedade mantido pelos 
alunos, pais, professores e 
funcionários da escola. 
No período da tarde vi-
sitaram a ONG Katureté 
onde acontece a separa-
ção de resíduos sólidos 
dos moradores locais. Para 
concluir este dia, os japo-
neses participaram de uma 
reunião de H.T.C (Horário 

de Trabalho Coletivo) com 
os professores da EMEF 
Profª Zélia de Castro Mar-
ques.
No dia seguinte (25), per-
maneceram o período da 
manhã na Secretaria Mu-
nicipal de Educação rea-
lizando orientações rela-
cionadas à elaboração e a 
execução das atividades 
do projeto aos membros da 
equipe “Clareira na Mata” 
e no período da tarde es-
tenderam as orientações 
aos Diretores e Orientado-
res Pedagógicos das esco-
las do Ensino Fundamen-
tal I. 
Os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos, que 
frequentam a EMEF Dr. 
Antônio Pereira Bueno, 
também tiveram a oportu-
nidade de conhecer os pro-
fessores especialistas, uma 
vez que eles estiveram na 
escola no período da noi-
te para conhecer as ativi-
dades de cunho ambiental 
realizadas neste segmento 
da educação.
Na manhã de quarta-fei-

ra (26), os membros da 
equipe “Clareira na Mata” 
receberam, no Parque da 
Moçota, mais orientações 
relacionadas ao andamen-
to do projeto e mais tarde 
foram com os professores 
especialistas à Associa-
ção Filantrópica CON-
VIVER e à Chácara Frei                                    
Vitório em Jambeiro, 
local onde receberam 
orientações para elabo-
ração do Programa de                                                 
Educação Ambien-
tal que se estenderá a                                        
todos os munícipes.
No penúltimo dia (27), 
foi realizada uma visita 
para alguns supervisores 
da Diretoria de Ensino de 
Taubaté com o intuito de 
estender o projeto para os 
alunos do Ensino Funda-
mental II e, com esta mes-
ma finalidade, todo o gru-
po foi levado ao Colégio 
Edmir Viana de Moura, 
em Caçapava, para acom-
panhar uma aula de Edu-
cação Ambiental. Após 
essa visita, a comitiva di-
rigiu-se à EMEF Durva-

lina Costa da Silva para 
acompanhar a aplicação 
de uma aula de Educação 
Ambiental para os alunos 
do 4º ano do Ensino Fun-
damental I.
Para concluir os traba-
lhos relacionados ao pro-
jeto, no último dia da es-
tadia dos professores na 
cidade (28) foi realizada 
uma reunião na Secreta-
ria de Educação entre os 
membros da equipe “Cla-
reira na Mata” e os pro-
fessores do Japão, com a                                                         
finalidade de organizar as 
próximas ações previstas 
no projeto. 
Este momento, foi utili-
zado também, pela Se-
cretária de Educação Ana 
Maria Vilela Santos para 
agradecer a visita e as 
orientações recebidas du-
rante a semana, e contou 
com a contribuição de to-
dos os membros da equipe 
do projeto para entregar 
aos visitantes uma singela 
lembrança que represen-
tasse a cultura local da ci-
dade simpatia.
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Prefeitura de Caraguatatuba 
prorroga inscrições do concurso 

público para 166 vagas

Capacitação aborda prevenção 
de violência sexual para
crianças e adolescentes

A Prefeitura de Caragua-
tatuba estendeu o prazo 
das inscrições do Con-
curso Público 01/2018 
até às 23h59 do dia 18 de 
outubro (quinta-feira). Os 
interessados podem se ca-
dastrar para 166 vagas de 
57 cargos no site www.
zambini.org.br. Os salá-
rios variam de R$ 954 a 
R$ 3.498,57. O certame 
atraiu 17.106 pessoas até a 
última quarta-feira (3).
A princípio, as inscrições 
encerrariam no dia 14 de 
outubro, mas a Prefeitura 
de Caraguatatuba optou 
pela prorrogação em razão 
das retificações no edital, 
publicadas no dia 26 de 
setembro, e para que os 
candidatos tivessem mais 
tempo para se inscrever, 
em funções dessas altera-
ções.
Dos 17.106 inscritos, ape-
nas 2.461 candidatos efe-
tivaram a inscrição até o 
momento. Esse montante 
inclui os isentos (doadores 
de sangue e hipossuficien-
tes, pessoas de baixa ren-
da, inseridas no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral – CadÚnico) e quem 
efetuou o pagamento do 
boleto. A função mais 
procurada é de agente ad-
ministrativo com 3.528 
inscrições realizadas até 
agora e 586 efetivadas.
As taxas de inscrição para 
os 57 cargos oferecidos 
custam entre R$ 38,90 e 
R$ 102,90, conforme o 
nível de escolaridade exi-
gido. 
O boleto vence no dia 19 
de outubro e deve ser pago 
exclusivamente nas agên-
cias bancárias.
Os candidatos com ensino 
médio ou técnico concor-
rem às vagas de agente ad-
ministrativo (11) e agen-
te de apoio escolar (40), 
além dos técnicos de en-
fermagem (1), laboratório 
(1), segurança do trabalho 
(1), informática (1) e to-
pógrafo. As funções que 
exigem nível superior são 
arquiteto (1), assistente 
social (2), enfermeiro (1), 
farmacêutico bioquímico 
(1), fonoaudiólogo (2), nu-
tricionista (1), psicólogo 

Por dia, uma em cada cin-
co crianças sofre algum 
tipo de violência sexual. 
Até os 12 anos de idade, 
36% das meninas e 27% 
dos meninos passam ou 
passaram por algum tipo 
de abuso.
Com o tema “Prevenção 
de violência sexual para 
crianças e adolescentes na 
perspectiva da autopro-
teção”, profissionais das 
áreas de saúde, educação 
e social participaram de 
uma capacitação nos dias 
2 e 3 de outubro.
O encontro foi promovido 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CM-
DCA), no Teatro Mario 
Covas, que reuniu mais de 
300 pessoas que atuam di-
retamente com crianças e 
adolescentes (Auxiliares 
de Desenvolvimento In-
fantil – ADI), educadores 
sociais, agentes comunitá-
rios de saúde, professores, 
psicólogos, assistentes so-
ciais, entre outros.
Ministrada pela peda-
goga e especialista em 
Educação Sexual, Caro-
line Arcari, a capacitação 
mostrou a importância de 
promover a educação se-
xual, como forma de pre-
venir e detectar a violência 
sexual infanto-juvenil, por 
meio da formação dos ato-
res que atuam diretamente 
com esse público.
“Ao contrário do que mui-
tos pensam, falar sobre o 
assunto de forma lúdica 
com as crianças, não faz 
com que incentive algo, 
mas sim, quanto mais in-

(1), terapeuta ocupacional 
(2) e veterinário, além de 
professores de Educação 
Física/PEB II (1), adjunto 
I (5), Educação Infantil/
PEB I (5), Ensino Funda-
mental/ PEB I (5), Arte/
PEB II (1), Ciências/PEB 
II (1), Educação Física/
PEB II (1), Geografia/PEB 
II (5), História/PEB II (1), 
Inglês/PEB II (5), Língua 
Portuguesa/PEB II (1), 
Matemática/PEB II (1),
A área médica oferece 
vagas os seguintes profis-
sionais: alergologista (1), 
angiologista (1), cardiolo-
gista (1), cirurgião geral 
(1), clínico geral (2), der-
matologista (1), endocri-
nologista (1), gastroente-
rologista (1), geriatra (2), 
infectologista (1), neuro-
logista (1), otorrinolarin-
gologista (1), pediatra (3), 
pneumologista (1), psi-
quiatra (3), radiologista, 
reumatologista (1), ultras-
sonografista (2), urologis-
ta (1), ginecologista (2), 
oftalmologista (1) e orto-
pedista (1).
Há oportunidades no ní-
vel fundamental completo 
para os cargos de agente 
de zoonoses (1), inspetor 
de alunos (10), motorista 
II (7), operador de máqui-
nas pesadas II (2) e vigia 
(5), além do cargo de auxi-
liar de serviços gerais (5) 
e artífice I (6), para quem 
possui a 4ª série do ensino 
fundamental.
Provas
As provas objetivas e de 
títulos estavam marcadas 
para o dia 18 de novembro, 
mas a Prefeitura de Cara-
guatatuba decidiu adiar os 
testes por solicitação de 
diversos comerciantes do 
município.
A mudança ocorreu por-
que o dia 18 coincide com 
os feriados prolongados 
da Proclamação da Repú-
blica (15/11) e Consciên-
cia Negra (20/11), período 
em que a cidade costuma 
ficar cheia de turistas e ve-
ranistas.  A Prefeitura de 
Caraguatatuba e a Zambi-
ni definirão uma nova data 
para os testes agendados 
para o dia 18. As provas 
marcadas para o dia 25 de 
novembro continuam inal-

formadas sobre o que pode 
e o que não pode, serão 
mais protegidas e reconhe-
cerão qualquer prática que 
não seja normal”, explica 
Caroline.
A pedagoga ainda conta 
que, em 80% dos casos, 
o abusador é alguém co-
nhecido da vítima. “Ela 
conhece a pessoa, tem 
afeto, carinho e cria uma 
dependência emocional. É 
uma situação progressiva. 
Quando chega ao serviço 
de denúncia, geralmente já 
acontece há muito tempo”.
Normalmente, quem vio-
lenta, quer que os episó-
dios durem o mais tempo 
possível e cria um proces-
so de sedução. “Ele faz 
com quem a vítima não 
sinta dor, mostra que ela 
é especial, dá presentes 
e tudo acontece aos pou-
cos. Por isso, é muito im-
portante conversar com a 
criança e saber com quem 
ela anda tendo contato, se 
é algo saudável ou não”, 
explica a palestrante.
Caroline é autora de qua-
tro livros infantis da co-
leção PIPO E FIFI; um 
premiado livro infantil 
que funciona como uma 
ferramenta de proteção, 
explicando às crianças, 
a partir dos três anos de 
idade, conceitos básicos 
sobre o corpo, sentimen-
tos, convivência e trocas 
afetivas. De forma simples 
e descomplicada, ensina a 
diferenciar toques de amor 
de toques abusivos, apon-
tando caminhos para o di-
álogo e a proteção.
Também estiveram pre-

teradas.
Os candidatos aprovados 
nas funções de agente de 
apoio escolar, agente de 
zoonoses, motorista II, au-
xiliar de serviços gerais e 
operador de máquinas pe-
sadas II farão provas prá-
ticas.
Somente serão habilitados 
os candidatos que tiverem 
50% ou mais de pontos, 
de acordo com cada ava-
liação. Serão convocados 
para as provas práticas e 
terão os títulos computa-
dos, somente os candida-
tos habilitados nas provas 
objetivas.
O edital do Concurso Pú-
blico 01/2018 está na edi-
ção nº 50 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município 
de Caraguatatuba, de 14 
de setembro, disponível 
no link:  https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/wp-content/uplo-
ads/2018/09/Edital_050_
Ano_I.pdf e no site http://
www.zambini.org.br/.
Os aprovados do Concur-
so Público 01/2018 serão 
convocados conforme ne-
cessidade a Administração 
Pública. O certame tem o 
prazo de validade de dois 
anos, podendo ser prorro-
gado por igual período, a 
critério da Prefeitura de 
Caraguatatuba.
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 5594-8441 ou 
pelo e-mail atendimento@
zambini.org.br.
Acessa SP
Quem não possui internet 
pode fazer a inscrição para 
o concurso público da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
no Posto do Acessa SP, na 
Praça Diógenes Ribeiro de 
Lima, no Centro. 
O horário de atendimento 
é das 9h às 12h e das 14h 
às 17h.
Para poder utilizar 
os serviços do posto 
é                               neces-
sário ir ao local             mu-
nido de um documento de 
identificação com foto e 
fazer um cadastro digital.
O Acessa SP fica na Pra-
ça Diógenes Ribeiro de 
Lima (localizada na Av. 
da Praia), 140 – Centro. O 
telefone é (12) 3883-3042.

sentes na abertura do 
evento, o presidente da 
Câmara, vereador Tato 
Aguilar, a presidente do 
CMDCA, Cintia Alves e o 
secretário de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
Jonas Fontes.
A capacitação é promovida 
pelo CMDCA com recur-
so do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente. 
Ao final do encontro, os 
participantes receberam 
certificados e o livro da 
palestrante. Conheça mais 
sobre o projeto: https://
www.pipoefifi.com.br/.
Denúncia – O Disque 100 
funciona diariamente das 
8h às 22h, inclusive aos fi-
nais de semana e feriados. 
As denúncias são anôni-
mas e podem ser feitas de 
todo o Brasil por meio de 
discagem direta e gratuita 
para o número 100 ou pelo 
endereço eletrônico: dis-
quedenuncia@sedh.gov.
br.
Os denunciantes tam-
bém podem entrar em 
contato com o Conse-
lho Tutelar; Centros                                                       
de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) ou 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (CREAS) do muni-
cípio.
Serviço
Creas: Rua Senador Feijó, 
165 – Jardim Aruan – Te-
lefone (12) 3882- 5236
Polícia Militar: 190
Conselho Tutelar: Rua 
Olimpio José de Oliveira, 
779 – Jardim Jaqueira – 
Telefone: (12) 3882-1690 
/ 99723-6758 (Plantão)
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Taubaté conquista
prata no Brasileiro

sub-16 de Atletismo

Basquete feminino
enfrenta Ituano

Espaço público revitalizado é entregue 
para a população do Cícero Prado

Quarta-feira tem troca de 
ingressos para semifinal 
do Paulista de Vôlei 2018

Entre os dias 28 e 30 de 
setembro, a equipe de 
atletismo de Taubaté, Lu-
asa Sports, disputou com 
quatro atletas o Campe-
onato Brasileiro Sub-16, 
em Fortaleza-CE. A atleta 
Kathelyn Rocha se man-
teve entre as melhores 
do país, conquistando o 
segundo lugar nos 1.000 
metros com obstáculo, ao 
terminar a prova em 3 mi-

A equipe de basquete fe-
minino da Secretaria de 
Esportes de Pindamo-
nhangaba enfrenta nesta 
terça-feira (2), o time de 
Ituano, às 19 horas, no gi-
násio do João do Pulo.
Entram em quadra para 
representar Pindamo-
nhangaba no Campeona-
to Paulista de Basquete, 

Os moradores do CDHU 
Cícero Prado, em Morei-
ra César, receberam, ofi-
cialmente, no sábado (29), 
a Praça Maria da Paz do 
Nascimento Sant´anna. O 
novo espaço público fica 
localizado ao lado da qua-
dra de esportes do bairro, 
que também foi revitaliza-
da.
A praça foi construída pela 
equipe da Subprefeitura e 
Moreira César com pintu-
ra da quadra já existente, 
restauro do playground e 
da academia ao ar livre, 
piso em concreto, forma-
ção de canteiros grama-
dos, instalação de bancos, 
construção de uma quadra 
de basquete de rua e uma 
área para treino e apresen-
tações de capoeira.
A cerimônia de inaugu-
ração contou com a pre-

Na próxima quarta-feira, 
3 de outubro, acontece a 
troca de ingressos para a 
partida entre as equipes de 
vôlei EMS Taubaté Funvic 
e Vôlei Renata, válida pela 
semifinal do Campeonato 
Paulista 2018, na Secre-
taria de Esportes e Lazer, 
das 8h30 às 22h. O jogo 
será no próximo sábado, 
6 de outubro, às 20h30, no 
Ginásio do Abaeté.
Serão disponibilizados 
900 ingressos para este 
jogo, sendo 10% reserva-
dos para atender pessoas 
com deficiência, idosos 
com idade igual ou supe-
rior a 65 anos, gestantes 
e pessoas acompanhadas 
por crianças de colo. Para 
a troca de ingressos para 
este grupo, devem ser 
apresentados documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimento 
prioritário, caso não seja 
apresentado nenhum do-

nutos e 16 segundos.
Além de Kathelyn, Tauba-
té foi representada também 
pelos atletas João Frediani 
na prova de 1.000 metros 
e 1.000 metros com obs-
táculos, Juan Boffo nos 
1.000 metros e Luis Anto-
nio nos 1.000 metros com 
obstáculos. A competição 
contou com mais de 700 
atletas inscritos de 114 
clubes de todo o Brasil.

as atletas: Casanova, Tati 
Pacheco, Leticia Lisboa, 
Licinara, Thaina, Nazi-
nha, Lorena, Natalia, Tha-
mires, Tamara, Natasha 
e Ana Beatriz. O time de 
Pinda, que vem de uma 
recente derrota contra o 
atual campeão brasileiro, 
o Vera Cruz de Campinas, 
promete fazer uma gran-

sença do prefeito dr. Isael 
Domingues, secretários 
e diretores, familiares da 
homenageada e popula-
ção. A representante da 
família, Maria da Penha 
da Paz, agradeceu aos res-
ponsáveis pela obra e pela 
lembrança do nome de sua 
mãe.
O prefeito destacou a ini-
ciativa da Subprefeitura 
em atender a população e 
revitalizar a área, que será 
um espaço para a convi-
vência dos moradores da 
região, com opções para o 
lazer e para a realização de 
atividades esportivas.
Homenagem
A homenageada nasceu 
em Pernambuco, em 1946, 
e veio para Moreira César, 
refugiando-se de violên-
cia doméstica do primei-
ro marido, trazendo suas 

cumento que comprove tal 
necessidade, caberá a or-
ganização decidir se pode 
ou não realizar a troca. O 
ponto de troca de ingres-
sos será no Ginásio da 
CTI, à rua das Três Meni-
nas, s/nº. O ingresso será 
trocado pelos seguintes 
alimentos: 500g de Pó de 
Café, 1kg de arroz, 1kg de 
feijão, 1kg de macarrão ou 
1 litro de Óleo que será 
doado à Obra Social Vila 
Aparecida de Taubaté.
Cada pessoa poderá trocar 
no máximo 2 ingressos, 
desde que seja apresen-
tado os CPFs e os 2kg de 
alimento (em caso de tro-
ca de 2 ingressos), para to-
dos os tipos de ingressos. 
Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso.
Antes do início da troca, 
nenhum torcedor poderá 
sair da fila, isso será carac-
terizado pela organização 
como abandono do direito 

A classificação veio após 
o bom desempenho nas fa-
ses regionais, que garanti-
ram a vaga ao brasileiro e 
ressaltam o ótimo desem-
penho da base do atletis-
mo de Taubaté, figurando 
entre os melhores do país.
O próximo compromisso 
da equipe Luasa é a final 
dos Jogos do Estado, de 12 
a 20 de outubro, em Jun-
diaí-SP.

de partida nesta semana. 
“Esperamos fazer um ex-
celente jogo para conso-
lidar a quarta colocação 
no campeonato”, comenta 
o técnico Luis Bondioli. 
Os jogos do Campeonato 
Paulista de Basquete po-
dem ser acompanhados 
gratuitamente no ginásio 
do João do Pulo.

duas filhas.
Para sustentar a família, 
trabalhou na lavoura, foi 
empregada doméstica e 
lavadeira. Casou-se nova-
mente, teve mais três fi-
lhas e, ao lado do marido 
Benedito Santana, foram 
os primeiros moradores do 
Vale das Acácias.
Muito religiosa, Maria da 
Paz participou de políti-
cas sociais, ajudando fa-
mílias carentes da região, 
por meio de arrecadação 
e doação de roupas e ali-
mentos, junto com a igreja 
evangélica da qual fazia 
parte.
Faleceu em 26 de junho de 
2013, em decorrência de 
um câncer pulmonar, com-
batido bravamente durante 
um mês. Deixou um lega-
do de honradez, honesti-
dade e caridade.

do ingresso.  
Desta forma, é passado o 
direito para a próxima pes-
soa da fila. Não serão tro-
cados ingressos na hora do 
jogo.
A organização solicita 
que cada torcedor leve 
saquinhos plásticos para 
a retirada do próprio lixo 
produzido durante o jogo, 
e ressalta que é proibida 
a entrada de instrumentos 
musicais, capacetes, guar-
da-chuvas e bebidas alco-
ólicas ou não, em garrafas 
ou latinhas. 
Somente será liberada a 
entrada de água em copos 
plásticos.
A recomendação é de 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 
uma hora antes da partida.


