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A GAzetA dos Municípios

Agentes de Trânsito participam 
de aulas práticas da

CEAT em Caraguatatuba

Rodoviária de
Caraguatatuba passa por 

reforma e adequações

‘Maré vermelha’ chega às 
praias de Miami

Departamento de Assistência
Social de Pinda promove capacitação

Os Agentes de Transito 
da Prefeitura de Cara-
guatatuba estão fazendo 
hoje (05/10) aulas práti-
cas de transporte perigo-
so, ministradas pelo Cen-
tro de Estudo Avançados 
e Treinamento/Transito 
(CEAT).
Orientados pelo tenente 
Paulo Santos, professor 
da CEAT e especialista 
em transporte de produtos 
perigosos, os agentes co-
locaram em prática tudo 
que aprenderam em aulas 
teóricas sobre sinalização, 
como evitar possíveis aci-

Após fiscalização feita 
pela Prefeitura de Cara-
guatatuba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
a Concessionária Riera 
Empreendimentos e Ad-
ministração Ltda iniciou 
a reforma e adaptações 
necessárias para garantir 
um bom atendimento aos 
usuários do transporte co-

A alga tóxica conhecida 
como “maré vermelha”, 
que se propagou a um rit-
mo frenético neste verão 
pela costa oeste da Fló-
rida, atingiu as praias de 
Miami, informaram as 
autoridades nesta quinta-
feira (4), após fecharem o 
acesso a várias delas.
O prefeito do condado, 

O turismo é uma das prin-
cipais indústrias da Fló-
rida. Em 2017, o estado 
recebeu 116,5 milhões de 
visitantes, 3,6% a mais 
que em 2016.
Nesta quinta apareceram 
centenas de peixes mortos 
nas praias de Fort Lauder-

No último fim de semana, 
o Departamento de Assis-
tência Social da Prefeitura 
promoveu aos técnicos do 
CRAS (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) e CREAS (Centro de 
Referência Especializada 
em Assistência Social), 
uma capacitação de articu-
lação entre os serviços de 
proteção básica e proteção 
social especial.

dentes e procedimentos a 
serem tomados em dife-
rentes ocasiões.
O curso
A capacitação vem pra 
complementar e propor-
cionar uma troca de expe-
riência dos agentes, pois 
eles aprenderam suas tare-
fas na prática ou na vivên-
cia com os mais antigos na 
profissão.
Participam da capacitação 
20 agentes, entre recém 
contratados e veteranos, 
que  aprenderão: Noções 
de Direito, Legislação de 
Trânsito, Legislação Pe-

letivo.
A empresa realiza a troca 
de pisos, pintura em ge-
ral, reforma dos banheiros 
com acessibilidade, alam-
brados para embarque e 
desembarque, cobertura 
da área de taxistas, forro e 
a instalação de câmeras de 
monitoramento.
As intervenções no local 

Carlos Giménez, disse em 
um comunicado no final 
do dia que todas as praias 
estarão abertas na manhã 
desta sexta (5), mas com 
cartazes “para advertir re-
sidentes e visitantes sobre 
os possíveis efeitos para a 
saúde da maré vermelha”.
A atual “maré vermelha” 
começou em outubro de 

dale, cidade vizinha a Mia-
mi, segundo o jornal local 
Sun Sentinel. “Podemos 
esperar apenas que estas 
condições não persistam 
por muito tempo”, disse o 
prefeito de Fort Lauderda-
le, Dean Trantalis, citado 
pelo jornal.

De acordo com in-
formações do                                                            
Departamento de Assis-
tência Social, os CRAS 
atuam na proteção básica 
e têm como objetivo aten-
der usuários e familiares 
por meio de ações preven-
tivas, a fim de fortalecer e 
garantir o acesso aos direi-
tos sociais. E os  CREAS 
atendem usuários e famí-
lias que se encontram em 

nal e Processual Penal, 
Fiscalização de Trânsito, 
Noções de Engenharia de 
Trânsito, Atendimento de 
Ocorrências de Trânsito, 
Conduta Ética e Relacio-
namento Interpessoal e 
até Noções sobre a Língua 
Portuguesa. Com uma car-
ga horária de 200 horas, 
o curso será encerrado no 
dia 08 de outubro e, no dia 
15, será iniciado o curso 
de requalificação para os 
agentes mais antigos, que 
já tiveram as aulas ante-
riormente. O segundo cur-
so será de 48 horas.

devem durar mais 30 dias, 
segundo informações da 
concessionária.
Segundo a Prefeitura, 
constantemente é feita 
uma fiscalização no local 
para garantir o bom aten-
dimento, segurança e bem 
estar das pessoas que se 
utilizam dos serviços ofe-
recidos na Rodoviária.

2017, mas piorou consi-
deravelmente a partir de 
agosto deste ano, quando 
avançou ao longo da costa 
oeste da Flórida, matando 
toneladas de peixes e dei-
xando um cheiro terrível.
O fenômeno também su-
postamente matou peixes 
bois, tartarugas e golfi-
nhos na mesma zona.

A “maré vermelha” é um 
fenômeno natural causado 
pelo organismo unicelular 
chamado Karenia brevis, 
que libera uma poderosa 
neurotoxina que pode ser 
transmitida pelo ar e causa 
dores de cabeça, irritação 
nos olhos, tosse e asma.

situação de risco social ou 
que tiveram seus direitos 
violados.
Mais informações so-
bre esses programas 
sociais podem ser ob-
tidas pelo telefone 
3643-1607/1609 ou no                                                                   
Departamento de Assis-
tência Social, que está lo-
calizado na rua Euclides 
Figueiredo, 92, Alto do 
Cardoso.
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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

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 297, Termo nº 6863
Faço saber que pretendem se casar VICTOR AUGUSTO BUENO MARTINS e BEATRIZ DOS SANTOS, aprensentando 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 25 de setembro de 1996, de profissão motorista atendente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Oitenta e Sete, nº 850, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de VALDEMAR MOREIRA MARTINS, de 38 anos, 
natural de Redenção da Serra/SP, nascido na data de 3 de maio de 1980 e de ROSELENE APARECIDA BUENO, de 42 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 17 de março de 1976, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Tremembé-SP, nascida em 4 de março de 1997, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 210, Chácara das Rosas, Tremembé/SP, filha de ODETE DOS SANTOS, de 37 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 9 de fevereiro de 1981, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se al-
guem 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 298, Termo nº 6865
Faço saber que pretendem se casar VINICIUS CLODOMIRO DA COSTA e PAOLA ANTUNES OLIVEIRA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 7 de junho de 1995, de profissão autônomo, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
dezoito, nº 342, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de JOSÉ AUGUSTO DA COSTA, de 59 anos, nascido na 
data de 22 de março de 1959, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural de São Paulo/SP e de MARIA APARECIDA 
CLODOMIRO, de 55 anos, nascida na data de 20 de setembro de 1963, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de 
Tremembé/SP. Ela é natural de Caraguatatuba-SP, nascida em 20 de outubro de 1998, de profissão repositora, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA, de 
45 anos, nascido na data de 10 de abril de 1973, residente e domiciliado em São Paulo/SP, natural de Mogi das Cruzes/SP e 
de DENISE MARIA ANTUNES, de 45 anos, nascida na data de 10 de agosto de 1973, residente e domiciliada em Taubaté/
SP, natural de Guarulhos/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 298, Termo nº 6864
Faço saber que pretendem se casar VICTOR HUGO SILVA BRUNO e BRUNA FIGUEIREDO DE SOUZA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 18 de agosto de 1997, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Ernesto de Oliveira Filho, nº 675, casa 35, Esplanada Independência, Taubaté/SP, filho de MARCOS ANTONIO DE 
SOUZA BRUNO, de 49 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 15 de janeiro de 1969, residente e domiciliado em 
Hortolândia/SP e de RACHEL GARCIA DA SILVA BRUNO, de 46 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 17 de 
janeiro de 1972, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Caraguatatuba-SP, nascida em 16 de setembro de 
1996, de profissão auxiliar contábil, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Emiliano de Lima, nº 184, 
Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de CARLOS ALBERTO DE SOUZA, de 43 anos, natural de Taubaté/SP, nascido 
na data de 4 de março de 1975, residente e domiciliado em Ubatuba/SP e de SHEILA FIGUEIREDO GOMES DE SOUZA, 
de 38 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de abril de 1980, residente e domiciliada em Caraguatatuba/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 299, Termo nº 6866
Faço saber que pretendem se casar EPITACIO DE JESUS SILVA e VIVIANE MARIA DA SILVA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Buriti dos Lopes-PI, 
nascido em 7 de outubro de 1965, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo 
endereço da contraente, filho de RAIMUNDO NONATO DA SILVA, falecido em Parnaíba/PI na data de 30 de outubro de 
2011 e de ISABEL RODRIGUES DA SILVA, falecida em Parnaíba/PI na data de 25 de abril de 1974. Ela é natural de São 
Paulo-SP, nascida em 30 de junho de 1980, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Santa 
Paula, nº 447, casa 03, Chácara Canaan, Tremembé/SP, filha de JOSEFA MARIA DA SILVA, de 56 anos, natural de Santos/
SP, nascida na data de 12 de agosto de 1962, residente e domiciliada em São Paulo/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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 299, Termo nº 6867
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO DE OLIVEIRA GARCIA e ANDRESA COUTO BENEDITO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pinda-
monhangaba-SP, nascido em 19 de março de 1982, de profissão engenheiro eletricista, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Avenida Sagrado Coração de Jesus, nº340, Vila São Geraldo, Taubaté/SP, filho de MARCIO GARCIA, de 
70 anos, natural de Itajubá/MG, nascido na data de 1 de setembro de 1948 e de VITALINA DE OLIVEIRA GARCIA, de 66 
anos, natural de Itajubá/MG, nascida na data de 18 de fevereiro de 1952, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela 
é natural de Taubaté-SP, nascida em 21 de outubro de 1983, de profissão pedagoga, de estado civil solteira, residente e domi-
ciliada na Rua Santa Marta, nº 777, Vila Santo Antonio, Tremembé/SP, filha de JOSÉ RAIMUNDO BENEDITO, de 70 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascido na data de 8 de fevereiro de 1948 e de MARILZA DAS GRAÇAS COUTO BENEDITO, 
de 70 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 3 de maio de 1948, 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.
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Número de mortos passa de 1.500 após
terremoto e tsunami na Indonésia

O governo da Indoné-
sia teme que o número 
de desaparecidos após 
o terremoto e tsunami 
na ilha Sulawesi supe-
re 1.000 pessoas, o que                                 
aumentaria de forma drás-
tica o                       balan-
ço da tragédia, que supera 
1.558 mortos.

Após vários dias de espe-
ra, a ajuda internacional 
começou a chegar aos 
poucos à região, onde qua-
se 200.000 pessoas preci-
sam de auxílio humanitá-
rio urgente.
Vinte e nove países se 
comprometeram a ajudar, 
de acordo com o governo 
indonésio. A ONU prome-
teu liberar 15 milhões de 

Aproximadamente 800 
pessoas passaram a noite 
no aeroporto, aguardando 
o momento de poder dei-
xar a cidade.
Apesar do cenário devas-
tador, a população tentam 

“Acreditamos que mais de 
1.000 casas foram destru-
ídas, então é provável um 
balanço de mais de 1.000 
desaparecidos em Balaroa. 
Ainda existe a possibili-
dade de que alguns conse-
guiram sair, mas não pode-

Em 28 de setembro, a ci-
dade de Palu, com 350.000 
habitantes na costa oeste 
da ilha, foi a mais atingida 
por um terremoto de 7,5 
graus, seguido por ondas 
gigantes que chegaram 
a até 6 metros. Dongga-
la, com cerca de 300 mil 
habitantes, foi a segunda 

dólares em ajuda. Mas as 
dificuldades logísticas e 
a dúvida inicial de Jacar-
ta sobre aceitar o auxílio 
provocam a demora no 
processo.
Os sobreviventes saquea-
ram mercados para obter 
mantimentos, mas a polí-
cia - que em um primeiro 
momento ignorou os ca-
sos - começou a prender 

voltar à normalidade: al-
guns banco abriram, as 
crianças brincam nas ruas, 
os rádios estão ligados no 
volume máximo e a ener-
gia elétrica retornou a al-
guns bairros.

mos ter certeza”, afirmou 
Yusuf Latif, porta-voz da 
Agência de Gestão de De-
sastres.
O balanço anterior de de-
saparecidos citava pouco 
mais de 100 pessoas. As 
autoridades estabeleceram 

cidade mais devastada. 
Várias construções foram 
reduzidas a escombros.
As autoridades te-
mem que centenas de 
pessoas tenham sido                                         
soterradas entre os escom-
bros de uma zona residen-
cial no bairro de Balaroa, 
em Palu.

os envolvidos.
As estradas de acesso e o 
aeroporto foram muito da-
nificados, o que dificulta o 
abastecimento. Em Palu, 
segue danificada em 60%, 
segundo indicou a com-
panhia estatal de eletri-
cidade, que espera poder 
restabelecer totalmente o 
serviço até o próximo dia 
14, segundo a Efe.

“Está melhorando”, afir-
mou Azhari Samad, 
um corretor de segu-
ros de 56 anos, para                                             
quem a região precisará de 
muitos anos para a recupe-
ração.

prazo até esta sexta-feira 
para encontrar sobrevi-
ventes entre os escom-
bros. Porém, uma semana 
depois da catástrofe, as 
possibilidades de resgatar 
pessoas com vida são mí-
nimas.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a re-
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 026/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos e Material 
de Informática. Data da realização: 18/10/2018 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.

Termo de Retificação de Publicação - Nº 038/2018 - Objeto: Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviço de Coleta, Transporte e Destinação 
Final de Resíduos Hospitalares (Sólidos e Químicos) - Na publicação à pá-
gina de nº 219 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 05/10/2018, 
com referência à abertura da Licitação objeto em epígrafe, onde se lê: Pre-
gão Nº 037/2018; leia-se: Pregão Nº 038/2018. Publique-se. Potim, 05 de 
outubro de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blica a Deserção do Pregão Presencial Nº 033/2018 - Objeto: Aquisição de 
Ambulância UTI Tipo D – Sessão realizada no dia 03/10/2018 às 09h00min. 
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Deserção do Pregão Presencial Nº 031/2018 - Objeto: Aquisição 
de Veículo Zero Quilometro para a Divisão de Promoção Social – Sessão 
realizada no dia 02/10/2018 às 10h00min. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº032/2018 – No dia 05 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº032/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Água Mineral e Gás, às em-
presas: COMERCIAL TITICA GAS LTDA, com valor total de R$ 80.429,00; 
JOAQUIM INACIO FERREIRA BORGES 18390821869, com valor total de 
R$ 93.592,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.



Pinda participa do evento
Revelando São Paulo

O evento Revelando São 
Paulo aconteceu do dia 19 
(sexta-feira) ao dia 23 (ter-
ça-feira) de setembro, das 
9 às 21 horas, no Parque 
do Trote (SP), onde a ci-
dade de Pindamonhanga-
ba esteve presente. 
O evento é uma realização 
da Secretaria de Estado 
da Cultura por meio da 
organização social ABA-
ÇAÍ com o objetivo de 
promover encontros de                               
manifestações culturais de 
todo o Estado de São Pau-

lo.
O festival contou com di-
versas atividades cultu-
rais, sendo elas: Culinária, 
Artesanato e Manifesta-
ções de Grupo Popular. 
Pinda foi representada na 
Gastronomia com o Café 
Caipira, de Sérgio Calli-
po e com o Bolinho Aca-
rajé, de Marta Bissoli. As 
Manifestações de Grupo 
Popular ficaram por con-
ta da Congada – dança 
típica de Pinda e Felipe                                             
Callipo representando 

com seu artesanato de Arte 
Sacra.
O turismo também repre-
sentou a cidade por meio 
do Circuito Mantiqueira, 
levando todos os pontos 
turísticos públicos e priva-
dos da cidade para exposi-
ção.
De acordo com o diretor 
de Cultura, Alcemir Pal-
ma, “o evento é um impor-
tante espaço para mostrar 
a amplitude cultural artís-
tica que a cidade de Pinda-
monhangaba oferece”.

página 4 A GAzetA dos Municípios 06-07-08 de outubro de 2018


