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Tremembé inicia programa
de valorização ao bom

contribuinte (IPTU, ISS, TAXAS)

Inscrições para castração
de cães e gatos acontecem

em Moreira César

Alunos do CEEP visitam o 
centro de educação

ambiental em Tremembé

Desemprego fica estável 
em 17,3% em São Paulo, 

mostra Dieese

Prefeitura de Tremembé 
lança programa de valori-
zação ao bom contribuinte 
possibilitando com paga-
mento à vista, desconto 
de 100% de multas, juros 
e honorários advocatícios. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica, rea-
liza, na próxima semana, 
inscrições para a castração 
gratuita de cães e gatos. 
Serão na Subprefeitura de 
Moreira César, na segun-
da-feira (5) e na sexta-fei-
ra (9).
O cadastro deverá ser feito 
na Subprefeitura, que fica 
na avenida José Augusto 
Mesquita, 170, no centro 

Na manhã do dia 29/11 
os alunos do CEEP visi-
taram o CEA. O objetivo 
do CEA é ser um espaço 
inclusivo, dialogando com 
os novos problemas gera-
dos pela crise ecológica e 
produzindo reflexões, con-
cepções, métodos e expe-
riências para a construção 
de novas bases de conhe-

A taxa de desemprego to-
tal na Região Metropoli-
tana de São Paulo ficou 
em 17,3% no mês de se-
tembro, praticamente es-
tável em relação a agosto, 
quando foi registrada taxa 
de 17,4%. Os dados foram 
divulgados ontem, dia 31, 
pela Fundação Seade e 
pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).
O total de desempregados 
em setembro foi estimado 
em 1,91 milhão de pesso-
as, 13 mil a menos que no 
mês anterior. O nível de 
ocupação não apresentou 
variação e o contingente 
de ocupados foi estimado 
em 9.132 mil pessoas. A 

O programa de Anistia 
2018 envolve todos os dé-
bitos com a municipalida-
de: tributários (IPTU, ISS, 
TAXAS) e outros débitos 
vencidos até 31 de dezem-
bro de 2017. Não perca 

de Moreira César. O ser-
viço de castração é desti-
nado a cães e gatos com 
objetivo à identificação 
e controle populacional 
dos animais em Pindamo-
nhangaba. Para realizar a 
inscrição, é necessário que 
o proprietário do animal 
apresente comprovante de 
endereço, cópia do docu-
mento pessoal com foto, 
além de preencher a ficha 
de inscrição e termo de au-
torização cirúrgica.

cimento e valores ecoló-
gicos nesta e nas futuras 
gerações.
Acreditamos na educa-
ção inclusiva e buscamos 
alternativas que contri-
buam no processo de va-
lorização das diferenças. 
A Educação Ambiental se 
configura como uma ex-
celente aliada nesse pro-

pesquisa apontou queda 
de 0,1% na população eco-
nomicamente ativa, já que 
12 mil pessoas deixaram o 
mercado de trabalho.
O índice de desemprego 
aberto, ou seja, pessoas 
que buscaram trabalho nos 
últimos 30 dias e não tra-
balharam nos últimos sete 
dias, variou de 14,6% para 
14,4%.
A taxa de desemprego 
oculto (pessoas que fize-
ram trabalhos eventuais, 
não remunerados em ne-
gócios de parentes, ten-
taram mudar de emprego 
nos últimos 30 dias ou que 
não buscaram emprego em 
30 dias) variou de 2,8% 
para 2,9%.
Por setores, no mês de se-

essa oportunidade.
Informações nos telefones: 
(12) 3607-1020 e 3607-
1024 ou no whatsapp (12) 
99211-7384.
email: dividaativa@tre-
membe.sp.gov.br

Segundo o diretor da Vi-
gilância Epidemiológica, 
Rafael Lamana, as ins-
crições e o procedimento 
cirúrgico não terão cus-
tos aos munícipes, que 
deverão estar atentos às 
recomendações do pré e 
pós-operatório, garantindo 
assim a plena recuperação 
no animal. No total, serão 
castrados 240 cães e 120 
gatos. As cirurgias serão 
realizadas dias 17 e 18 de 
novembro.

cesso de valorização, por 
ser um processo dinâmico 
e transformador que bus-
ca a formação de valores 
e atitudes, proporcionan-
do para os alunos situa-
ções desafiadoras, esti-
mulando sua curiosidade,                                    
habilidades, e valorizando
-os nas suas potencialida-
des.

tembro, houve elevação de 
46 mil postos de trabalho 
(alta de 2,8% em relação a 
agosto) no comércio e re-
paração de veículos auto-
motores e motocicletas.
O restante dos setores 
apresentou queda.
Na indústria de transfor-
mação, a redução foi de 
36 mil (ou -2,5% ante                 
agosto); nos serviços a 
queda foi de 9 mil postos 
de trabalho (-0,2% ante 
agosto) e, na construção, 
foram 9 mil postos a    me-
nos (-1,6% ante agosto).
Entre julho e agosto de 
2018, o rendimento médio 
real dos ocupados aumen-
tou 0,8%, chegando a R$ 
2.061, e dos assalariados 
ficou estável em R$ 2.084.
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Abernessia.
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Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
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(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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas 
patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles 
lá estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na 
face, no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com 
pouca luz porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, 
composta de células especiais que provocam dupla estimulação dos cones 
e bastonetes responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas 
na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, 
essa região funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones 
e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por 
elas estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora es-
tou tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio 
e Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de 
refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fá-
bricas, onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, 
as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. 
Ah! A energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os 
meninos pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos 
mais velhos e não precisavam comprar roupas novas. Quando embaláva-
mos algo frágil para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para 
protegê-los, não havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram 
cinco séculos pra começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com 
tinta ao invés de comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés 
de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de 
GPS só para encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos 
preocupamos com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Campos do Jordão
sedia fórum de

empreendedorismo da DrogaVet

Especialistas da área vete-
rinária geram networking 
e fomentam o mercado 
em busca de soluções para 
inovar e melhorar a saúde 
e tratamento dos pets
A DrogaVET, rede de far-
mácias de manipulação 
veterinária, líder, pionei-
ra de mercado e sempre à 
frente nas pesquisas, cria-
ções e desenvolvimento 
de soluções para a área, 
leva o Dia D | VET Inno-
vation à cidade de Cam-
pos do Jordão (SP), com 
o objetivo de apresentar 
seu Fórum de Empreende-
dorismo aos participantes 
do 3º Congresso Brasileiro 
de Cardiologia Veterinária 
– CBCV, um dos maiores 
congressos do segmento 
no Brasil, que acontece de 
07 a 09 de novembro.
Em seu painel, que aconte-
ce no dia 07 de novembro, 
a DrogaVET apresentará 
palestras sobre Empreen-
dedorismo e Marketing, 
voltados aos profissionais 
do segmento, e seu intuito 
é atingir médicos veteriná-
rios das regiões sul e su-
deste do Brasil.
Para o evento, que será 
simultâneo ao CBCV, a 
empresa tem expectativa 
de reunir, pelo menos, 150 
participantes.
Nos dois primeiros even-
tos Dia D | VET Innova-
tion, realizados em Belo 
Horizonte (MG) e João 
Pessoa (PB), a rede reuniu 
500 profissionais da área. 
Nesse link está o vídeo 
com os detalhes da primei-
ra edição: https://tinyurl.
com/yakh52sp.
Temas do Dia D | VET In-
novation | Fórum Empre-
endedorismo
A palestra da DrogaVET 
será ministrada no dia 07 
de novembro e os temas 

abordados são: “Empreen-
dedorismo”, “Marketing” 
e “Inovação”, apresenta-
da pelos especialistas: Dr. 
Lucas Rodrigues, Fábio 
Nemer e Alan Sant’Anna. 
Os participantes poderão 
expor suas ideias e fazer 
perguntas aos mediadores, 
fomentando, desta for-
ma, informações e dados 
relevantes sobre o tema 
em pauta. Com início às 
14h30 e término às 20h30, 
o Dia D | VET Innovation 
também contará com um 
stand da DrogaVET e com 
um Espaço Conveniência. 
Além disso, a DrogaVET 
realizará ações promocio-
nais, sorteio de brindes, 
apresentações surpresas e, 
ao final, um Happy Hour 
em uma das cervejarias 
mais tradicionais do Bra-
sil, a Baden Baden.
O evento acontecerá no 
espaço Campos do Jordão 
Convention Center, as va-
gas são limitadas e os inte-
ressados devem fazer um 
pré-cadastro pelo link: ht-
tps://www.drogavet.com.
br/diad/. As inscrições são 
abertas ao público em ge-
ral, independente da par-
ticipação ou não no Con-
gresso. No mesmo link, 
inclusive, consta a progra-
mação completa. O valor 
do ingresso é R$ 200,00.
Serviço
Dia D | VET Innovation – 
Campos do Jordão
Data: 07/11
Horário: das 14h30 às 
20h30
Local: Campos do Jordão 
Convention Center
Endereço: Av. Macedo So-
ares, 499 – Capivari, Cam-
pos do Jordão – SP
Programação completa 
e pré-inscrição: https://
www.drogavet.com.br/
diad/

Cadastro para a cobertu-
ra da imprensa: pauta@
ceucomunicacao.com.br – 
Cel: (94672-8407)
Palestrantes:
Dr. Lucas Rodrigues
Diretor geral e oncologista 
do Estima Hospital Veteri-
nário. Lucas é vice-presi-
dente da Sociedade Latino 
Americana de Oncologia 
Veterinária e PhD com 
carreira internacional.
Fábio Nemer
Coach, palestrante e pro-
fessor, é também especia-
lista em treinamento com-
portamental e alia técnicas 
de neociência e marketing 
para maximizar a perfor-
mance de empresas e pro-
fissionais autônomos.
Alan Sant’Anna
Palestrante, escritor e 
consultor, Alan é autor 
dos livros: “Disciplina: 
O Caminho da Vitória”, 
“Equilíbrio para uma Vida 
Melhor” e “Tempo e Su-
cesso”, além de colabo-
rador de jornais e revistas 
com 59 artigos publicados.
Sobre a DrogaVET
Foi em busca de soluções 
no segmento de manipula-
ção veterinária, respeitan-
do integralmente todos os 
princípios éticos que re-
gem a produção de medi-
camentos e a sua aplicabi-
lidade aos animais que, em 
2004, surgiu a DrogaVET. 
Criada pela farmacêutica 
Sandra Schuster, a empre-
sa é pioneira no ramo e a 
maior rede de farmácias 
de manipulação veteriná-
ria no Brasil, especializa-
da em produzir e oferecer 
produtos com inovação e 
qualidade, atuando na pre-
venção, tratamento e pro-
longamento da vida dos 
animais. Mais informa-
ções estão disponíveis no 
site e na FanPage.
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Santa Casa de São José
realiza primeira cirurgia de
vitrectomia via pars plana

Câmara de Taubaté abre 
inscrições para estágio

de nível superior

Comércio da região abre 
152 vagas de estágio

Cirurgia de alta comple-
xidade começará a ser re-
alizada com frequência na 
entidade
A Santa Casa de São José 
dos Campos comemora 
a realização da primeira 
cirurgia de vitrectomia 
via pars plana da história 
da entidade. Considerada 
como um procedimento 
de alta complexidade, a 
vitrectomia via pars plana 
é uma cirurgia de retina, 
especificamente com dois 
fins: retirar o humor vítreo 
(gelatina que compõe os 
2/3 posteriores do olho) ou 
assentar a retina.
Direcionada ao tratamen-
to de diversas doenças, a 
vitrectomia via pars plana 
tem como principais pa-
tologias a serem tratadas: 
descolamento de retina, 
as hemorragias vítreas 
(comum em pacientes 
diabéticos não controla-
dos/retinopatia diabética), 
uveites posteriores e até 
mesmo infecções ocula-
res (endoftalmites) mais 
severas. Vale lembrar que 
existe ainda a vitrectomia 
anterior, realizada em al-
guns tipos de cirurgia de 
catarata.
“O procedimento é reali-
zado em centro cirúrgico, 
com tempo médio de 1 a 

Começou dia 29 de ou-
tubro e vai até 19 de no-
vembro a inscrição para 
o programa de estágio 
na Câmara de Taubaté. A 
instituição oferece pelo 
menos 14 vagas, além da 
formação de cadastro re-
serva, para as áreas de Ad-
ministração de Empresas, 
Jornalismo e Tecnologia 
da Informação.
Para se inscrever, o candi-
dato deverá estar cursan-
do, em 2019, o 6º semestre 
ou 3º ano. A inscrição é 
feita no CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Esco-

De acordo com o Sinco-
vat, as oportunidades são 
para reforçar o varejo no 
período de Natal
O comércio da RM Vale 
está com 152 vagas de es-
tágios abertas para os es-
tudantes do ensino médio 
e técnico, a partir dos 16 
anos de idade. De acordo 
com a Central de Estágio 
do Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região), o au-
mento no número de va-
gas é em razão das vendas 
de Natal, período em que 
muitos lojistas ampliam 
seus quadros de funcioná-
rios.
“Percebemos que, além 
das contratações temporá-
rias, o empresário também 
reforça seu time buscan-

3 horas, dependendo da 
finalidade. São realizadas 
três pequenas incisões na 
esclera (parte branca do 
olho), para que possa se 
iluminar, cortamos o gel 
vítreo e realizar a infusão 
ou aspirar líquido da re-
tina. Ao final da cirurgia, 
pontos nestas incisões cos-
tumam ser necessários”, 
explica Dr. Nelson de Al-
meida Filho, coordenador 
do serviço de oftalmologia 
da Santa Casa de São José 
dos Campos.
A cirurgia geralmente é fei-
ta em caráter de urgência e 
todo paciente com desco-
lamento de retina pode re-
alizar o procedimento. No 
entanto, por se tratar de 
um porte cirúrgico maior, 
o Dr. Nelson esclarece que 
é necessário a realização 
de exames pré-operatórios 
e avaliação clínica prévia, 
o que pode contraindicar, 
por exemplo, a realização 
de anestesia geral, que por 
vezes é necessária.
Ainda por se tratar de um 
procedimento maior, a ci-
rurgia possui maiores ris-
cos que uma cirurgia mais 
simples como de pterigio 
ou catarata. “Os principais 
riscos são de inflamação 
exacerbada, sangramentos 
durante a cirurgia, infec-

la), na rua Dr. Pedro Costa 
nº 330, no centro, median-
te apresentação de cédula 
de identidade original com 
foto, CPF, comprovante 
de escolaridade e histó-
rico escolar do primeiro 
semestre de 2018. Além 
disso, é necessário ter ca-
dastro atualizado no site 
do CIEE.
O processo seletivo será 
feito por meio de avalia-
ção curricular, e a listagem 
de classificação, divulga-
da em 29 de novembro no 
mural do CIEE e na pági-
na da Câmara na internet. 

do estagiários para algu-
mas funções que não exi-
gem muita experiência”, 
explica Dan Guisnburg, 
presidente do Sincovat e 
vice-presidente da Feco-
mercioSP.
Somente para a cidade de 
Taubaté são 62 oportuni-
dades. Entre às áreas de 
atuação estão: estoque, 
crediário, balcão, vitrinis-
ta, atendimento ao cliente, 
setores administrativo e 
também de mídias sociais.
Também há 16 vagas 
abertas para São José dos 
Campos, 15 em Ubatuba, 
9 em Caraguatatuba, 12 
para Pindamonhangaba, 
11 em Caçapava, 9 opor-
tunidades para Tremembé, 
7 para Campos do Jordão, 
6 em Guaratinguetá e 2 va-

ções secundárias e novo 
descolamento da retina. A 
recuperação é paulatina e 
deve-se ter paciência, se-
guindo as recomendações 
médicas à risca, como po-
sição de cabeça e uso re-
gular dos colírios prescri-
tos, sempre respeitando 10 
minutos de intervalo entre 
eles”, descreve o especia-
lista.
O procedimento é realiza-
do em pouquíssimos lo-
cais na região do Vale do 
Paraíba, e para ser feito 
de forma segura, há a ne-
cessidade de anestesistas, 
dois cirurgiões de retina e 
aparelho de última gera-
ção. Por conta disso, a en-
tidade celebra o feito com 
entusiasmo.
“A Santa Casa de São José 
dos Campos é uma ins-
tituição centenária, com 
salas de centro cirúrgico 
completamente equipadas 
e equipes de enfermagem 
altamente capacitadas, 
com o novo aparelho de 
última geração adquirido 
para realização de vitrec-
tomia, e com a nossa equi-
pe de cirurgiões, tenho 
certeza que muitas pessoas 
serão beneficiadas com a 
recuperação visual”, con-
clui o Dr. Nelson de Al-
meida Filho.

Aos candidatos com de-
ficiência são assegurados 
10% das vagas.
São oferecidas dez vagas 
para Jornalismo e quatro 
vagas para TI, além de ca-
dastro reserva para esses 
cursos e para Administra-
ção de Empresas. O estu-
dante receberá bolsa au-
xílio de R$ 750 e auxílio 
transporte de R$ 105 por 
mês.
Veja as condições no edital 
disponível em http://bit.ly/
EstagioCMT2019 ou pro-
cure o CIEE para outras 
informações.

gas de estágios em Lorena.
As contratações começam 
agora no início de novem-
bro.”É uma ótima opor-
tunidade para os jovens 
ganharem experiências 
e ingressarem no merca-
do de trabalho”, comenta 
Guinsburg.
Os estudantes interessados 
devem procurar a central 
de estágio do Sincovat pe-
los telefones 3631-2529 
ou 98892-0696 (WhatsA-
pp), ou ainda pelo email
centralestagio@centrales-
tagio.com.
Também há necessidade 
de preencher um cadastro 
no site centralestagio.com.
br. Os empresários em di-
vulgar as vagas também 
podem entrar em contato 
pelos mesmos telefones.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº043/2018 – No dia 05 de 
novembro 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 Nº043/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Escritório e Esco-
lar, às empresas: DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPE-
LARIA, com valor total de R$43.874,71; FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA 
EPP, com valor total de R$13.653,88; GMC ATACADISTA DE MERCADO-
RIAS EM GERAL LTDA EPP, com valor total de R$10.319,40; JC DA SILVA 
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME, com valor total de R$39.299,99; 
JCB MATERIAIS LTDA ME, com valor total de R$1.612,00; LGA COMER-
CIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP, com valor total de R$22.033,17; RI-
VALDO VALÉRIO NETO EPP, com valor total de R$202.101,58; WAGNER 
LUIZ DE AQUINO GRAFICA ME, com valor total de R$15.593,90. Ficam as 
empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA - PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 009/2018 - TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 006/2018 - EDITAL Nº 050/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (ANOS INICIAIS E ANOS 
FINAIS), DA REDE MUNICIPAL INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
PEDAGÓGICO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS - A Comissão Municipal de Licitação e Avalia-
ção, através de seu Presidente, torna público e para conhecimento que, 
após análise da Proposta Técnica do único licitante credenciado para o 
certame acima, empresa REAL EDITORA E DISTRIB. LTDA, por Comissão 
Especial de Avaliação nomeada através da Portaria nº 138/2018, conside-
rou-se a Proposta Técnica APROVADA, ficando a abertura do envelope de 
Proposta de Preços para o dia 07 de novembro de 2018, às 09h30min - Po-
tim, 05 de novembro de 2018 - André Luís Soares de Oliveira - Presidente 
da Comissão de Licitações.



Operação para supressão 
de eucalipto na rua Chile

é adiada em Taubaté

Interdição da avenida Dom 
Pedro I é cancelada

Escola Madre Cecília promove XV
Paralimpíadas de Taubaté

Equipe Aerotau
participa de competição 

aeronáutica
A operação para supressão 
do eucalipto localizado à 
rua Chile, bairro Jardim 
das Nações, foi adiada 
para os dias 10 e 11 de no-
vembro.
A alteração de data ocor-
reu em função da partida 
do EC Taubaté programa-
da para o próximo sábado, 
dia 3 de novembro.
Durante o período da ação, 

A Secretaria de                                   
Mobilidade Urbana de 
Taubaté cancelou a in-
terdição da avenida Dom 
Pedro I que estava progra-

Entre os dias 5 e 9 de no-
vembro, a EMEEEIF Ma-
dre Cecília promove as XV 
Paralimpíadas de Taubaté.
O evento é aberto ao pú-
blico e tem como objetivo 
proporcionar a integração 
entre as escolas de Edu-
cação Especial e Apaes da 
região.
A abertura acontecerá na 
segunda-feira às 8h.

Os alunos dos cursos de 
Engenharia da Unitau vão 
participar da 20ª edição 
do Society of Automotive 
Engineers (SAE) Brasil. 
A competição coloca mais 
de 90 instituições frente 
a frente em uma disputa 
entre aeronaves desenvol-
vidas pelos próprios estu-
dantes e acontece de hoje, 
dia 1 até 4 de novembro, 
no Departamento de Ci-
ência e Tecnologia Aero-
espacial (DCTA), em São 
José dos Campos.
No primeiro dia do even-
to, os alunos farão a expo-
sição teórica de relatórios, 
apresentarão a metodolo-
gia e justificarão como o 
projeto foi realizado. Nos 
outros três dias de compe-
tição, as equipes fazem os 
vôos práticos e compro-
vam os estudos que foram 
desenvolvidos teorica-
mente. “O grande objetivo 
da competição é a troca de 
experiências. A gente con-
vive com outras Universi-
dades, troca idéias, infor-
mações, conhecimentos 
e é muito bonito ver isso 
lá”, destaca o coordenador 
da equipe Aerotau, Prof. 
Me. Pedro Marcelo Alves 
Ferreira Pinto.
O SAE Brasil é composto 
de disputas em três cate-
gorias: Advanced, Micro 
e Regular, na qual a Uni-
versidade participa. Ga-
nha o time que conseguir 

o fornecimento de energia 
naquela região deve ser 
suspenso. Também está 
prevista a interdição total 
da rua. Agentes de trân-
sito estarão no local para 
orientar os motoristas. A 
supressão é necessária em 
função de danos à árvore 
comprovados por meio de 
relatório técnico. Foram 
realizados exames de to-

mada para ocorrer a partir 
das 22h. Uma nova data 
será agendada em função 
da passagem de uma carga 
especial de um transfor-

Neste ano, participarão 
dos jogos cerca de 400 
paratletas vindos de Caça-
pava, Campos de Jordão, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba e Taubaté.
Durante os jogos, serão 
disputadas medalhas nas 
modalidades individuais 
e coletivas de atletismo, 
basquete, capoeira, corri-
da de rua, dama, dominó, 

realizar o vôo com mais 
precisão dentro do que foi 
projetado. A equipe vence-
dora também será a repre-
sentante do Brasil no SAE 
Aero Design East Compe-
tition, em março de 2019, 
nos Estados Unidos.
A aeronave desenvolvida 
pelos alunos de Engenha-
ria Aeronáutica, Elétrica 
e Mecânica da Unitau é a 
terceira em quatro parti-
cipações na competição. 
Entre os pré-requisitos ne-
cessários para fazer parte 
do SAE Brasil estão ae-
rodinâmica, estrutura, de-
sempenho, estabilidade, 
parte elétrica e integração 
do projeto. Com todos os 
critérios aprovados, os 
estudantes realizam vôos 
com o modelo projetado 
com cargas que variam de 
15kg a 18kg.
A equipe Aerotau foi ins-
titucionalizada pela Uni-
versidade em 2015, e foi 
a partir daquele ano que 
os projetos desenvolvidos 
pelos alunos começaram a 
ter desempenhos cada vez 
melhores.
“Em 2016, conseguimos 
fazer o primeiro avião efe-
tivo da equipe, que fez um 
vôo muito bom. Ano pas-
sado fizemos um projeto 
mais otimizado, mas esse 
ano estamos superando de 
longe todos os outros mo-
delos já feitos”, ressalta o 
Prof. Me. Pedro.

mografia de impulso para 
análise das lesões e ocos 
no lenho, que identifica-
ram o comprometimento 
da estrutura do tronco da 
árvore. A tomografia des-
cartou ainda a possibilida-
de de uma dendrocirurgia 
para a recuperação da es-
pécie. Após a supressão do 
eucalipto, será efetuado o 
plantio de um ipê branco.

mador da cidade de Gua-
rulhos pela rodovia presi-
dente Dutra em direção à 
Usina Belo Monte, no Rio 
de Janeiro.

futsal, handebol, marato-
na, natação, tênis de mesa, 
queimada e vôlei.
O encerramento aconte-
cerá na sexta-feira, com 
a premiação de todas as 
instituições participantes. 
A Unidade Escolar Madre 
Cecília fica na Avenida 
Francisco Alves Montei-
ro, sem número, no bairro 
Novo Horizonte.

O avião desenvolvido pe-
los alunos da Universida-
de é feito de madeiras es-
peciais, fibra de carbono 
e fibra de vidro, que são 
materiais leves e altamen-
te resistentes.
“É interessante deixar a 
aeronave bem leve para 
conseguir aumentar o peso 
carregado. Só que o cam-
peão não leva, necessaria-
mente, a maior quantidade 
de peso, e sim a quantia 
que foi projetada para se 
levantada. Atualmente, o 
ponto mais crítico do pro-
jeto é esse: desenvolver o 
projeto que cumpra os pré
-requisitos com uma efici-
ência muito boa”, explica 
o coordenador da equipe 
Aerotau.
Para este ano, a expectati-
va é que o time esteja entre 
os 20 primeiros colocados, 
que seria o melhor resul-
tado já alcançado pela 
Universidade. No entanto, 
para o Prof. Me.
Pedro Marcelo, o mais 
importante é o aprendiza-
do que os alunos terão ao 
longo dos quatro dias da 
competição. “Esse proje-
to tem quase três anos de 
desenvolvimento e sempre 
contribui no que diz res-
peito à aplicação disso em 
sala de aula.
O que realmente importa é 
que agrega para o Departa-
mento e para o desenvolvi-
mento dos alunos”.
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