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A GAzetA dos Municípios

Inscrições abertas para
curso de cupcake e bolos
confeitados em Tremembé

Balcão de Empregos
de Taubaté abre 500
vagas para 5 cursos

Prefeitura de Taubaté programa 
novo plano de ação contra
loteamentos clandestinos

Rua XV de Novembro funciona 
em meia pista nesta quinta-feira

Curso Bolos confeitados 
necessário ter feito curso 
de Cupcake
Vagas Limitadas
Critérios:
- ser morador de Tremem-

O Balcão de Empregos de 
Taubaté iniciou a pré-ins-
crição para cinco cursos 
gratuitos, oferecidos pelo 
Centro Paula Souza.
São oferecidas 500 vagas 
para os cursos de almoxa-
rife e estoquista, assistente 
de recursos humanos, ges-
tão de pequenos negócios, 
informática básica com 

Representantes da Delega-
cia Seccional de Taubaté, 
Cartório de Registro de 
Imóveis, Ministério Pú-
blico e prefeitura partici-
param nesta quarta-feira, 
dia 8 de agosto, de uma 
reunião para definir um 
novo plano de ação visan-
do intensificar e otimizar 
os trâmites para combater 
loteamentos irregulares e 
clandestinos na zona rural.
Ficou definido que serão 
adotados procedimentos 
para diminuir o tempo que 
se leva para finalizar o pro-

Nesta quinta-feira, dia 
9 de agosto, a partir das 
8h30, um trecho da rua 
XV de novembro entre as 
ruas Chiquinha de Mattos 
e Jaques Félix, no centro 
de Taubaté, funcionará em 
meia-pista para obras de 
recapeamento e requalifi-
cação das calçadas.
Haverá sinalização e agen-
tes no local para orientar os 
motoristas. As obras de re-
vitalização viária da região 
central, iniciadas em agos-
to de 2017, fazem parte do 
Programa Pró Transporte, 

bé;
- maior de 16 anos;
Documentos Necessários:
- RG;
- Comprovante de endere-
ço;

open office e Windows e 
inglês para recepção.  A 
data de início dos cursos 
será determinada quando o 
número de vagas for com-
pletado. São 100 vagas por 
curso.
Os interessados devem 
procurar o Balcão de Em-
pregos de Taubaté com 
cópia do RG, do CPF e 

cesso. Um dos exemplos é 
a produção de provas já no 
protocolo para a instrução 
das ações nas esferas civil 
e penal. Além disto, todos 
os agentes envolvidos te-
rão acesso às informações 
simultaneamente, desde o 
início, quando é detectada 
a irregularidade.
Também estão programa-
das novas operações com 
a atuação de fiscais da 
DFOP (Divisão de Fiscali-
zação de Obras Particula-
res),  Atividade Delegada, 
Secretaria de Meio Am-

financiado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor 
de R$3.553.700,11  e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$1.635.086,53 
em contrapartida. O pro-
jeto contempla a recons-
trução de cerca de 21mil 
m² de calçadas, com novas 
guias e sarjetas, piso tátil 
de alerta e rebaixamento 
de guias para acessibi-
lidade. As vias também 
recebem novo recapea-
mento do pavimento e si-
nalização viária. Além dis-
so, serão implantados 200 

Inscrições: Rua José Mon-
teiro Pato, 325 - Jardim 
Bom Jesus - Fundo Social 
De Solidariedade -
Telefone para informa-
ções: 3674-3660

comprovante de endere-
ço, número da carteira de 
trabalho, telefone e e-mail 
para contato. Os cursos 
são exclusivos para mora-
dores de Taubaté.
O Balcão de empregos fica 
na Praça Doutor Barbosa 
de Oliveira, piso superior 
da Rodoviária Velha, e 
funciona das 8h30 às 12h.

biente,  Guarda Munici-
pal, Polícia Ambiental e 
Policia Civil.
As construções nessas áre-
as, além de causar danos 
ao meio ambiente, ficam 
impedidas de receber  in-
fraestrutura necessária 
para moradia, como liga-
ção de energia elétrica, 
ruas asfaltadas, água e es-
goto. Qualquer dúvida, an-
tes de comprar um imóvel, 
é só consultar a  Secretaria 
de Planejamento ou entrar 
em contato pelo telefone 
3625-5026.

dispositivos sonoros para 
travessia de pedestres nos 
cruzamentos. As vias con-
templadas na primeira eta-
pa são: rua Jacques Felix 
e rua Mariano Moreira, 
rua Bispo Rodovalho e 
rua Chiquinha de Matos, 
rua Conselheiro Moreira 
de Barros e rua Carneiro 
de Souza, rua XV de No-
vembro, rua Anízio Ortiz 
Monteiro, rua Barão da 
Pedra Negra, rua Dr. Jor-
ge Winther, rua Francisco 
de Barros e travessa Vera 
Cruz.
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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

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um 
grande felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontra-
da nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este fe-
lino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habi-
tat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ain-
da é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa con-
trovérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.

Pinda recebe etapa
do Circuito FPA

Vitorioso, Futsal de Pinda inicia 
semestre confirmando boa fase

Pindamonhangaba sediou, 
no domingo (5), uma eta-
pa do Circuito da Federa-
ção Paulista de Atletismo 
(FPA). O torneio foi rea-
lizado no Centro Esporti-
vo João Carlos de Olivei-
ra - “João do Pulo”, nas 
categorias sub12, sub14, 
sub16 e sub18.

Após encerrar o segundo 
semestre sendo Campeão 
Metropolitano, campeo-
nato promovido pela Fe-
deração Paulista, na cate-
goria Sub 18 masculina, 
as equipes de Futsal de 
Pindamonhangaba iniciam 
o segundo semestre com 
todo o gás, confirmando a 
boa fase. Na última quin-
ta-feira (2), a equipe Sub 
20 recebeu, no Ginásio 
da Ferroviária, a equipe 
de São José dos Campos 
para o mais tradicional 
clássico regional, válido 
pelo Campeonato Paulista 
da modalidade, e venceu 
os adversários pelo pla-
car de 4x3, em um sensa-
cional jogo com o gol de 

Os atletas da Semelp - Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer - tiveram 
muitas vitórias em todas as 
modalidades disputadas. 
Além da equipe de Pin-
da, participaram da 
competição as equipes 
do Centro Olímpico,                                        
Barueri,          Guariba, 

desempate sendo marcado 
por João Vitor. Também 
marcaram nesta partida 
Lui, Gui e Apolinário. Já 
no final de semana, seis 
jogadores da equipe Sub 
18 e o treinador, Prof. 
Lucas Torão, foram con-
vocados pela Federação 
Paulista para participarem 
do “Jogos das Estrelas”. O 
evento reuniu os melhores 
jogadores dos quatro ti-
mes mais bem colocados 
no ranking paulista: os 
dois finalistas da série A1, 
Corinthians e Palmeiras e 
os dois finalistas da série 
A2, Pinda e Barueri. Os 
meninos Pindenses fize-
ram bonito: no tempo em 
que estiveram em quadra, 

Osasco, Itapevi, Campi-
nas, Lorena,  Taubaté e 
Jacareí. 
Mais do que uma com-
petição, o evento foi uma 
grande confraternização 
entre os atletas e pre-
paração para os próxi-
mos torneios do segundo                            
semestre.

venceram a seleção A1 por 
1x0. O resultado final do 
jogo foi 3x2 para a sele-
ção A1. Os convocados de 
Pindamonhangaba foram: 
Goleiro Luan Carvalho; 
jogadores de linha: Mateus 
Victorino, Brenno Gusta-
vo, Luiz Henrique “Lui”, 
Igor Vinicius “Alemão” e 
João Vitor “Esquerdinha”. 
Agora as equipes se prepa-
ram para novos desafios. 
O Sub 20 vai até Soroca-
ba nesta quarta-feira (8) 
para enfrentar o líder do 
Campeonato Paulista e as 
equipes Sub 18 e Sub 16 
retornam às competições 
no dia 18 de agosto, pelo 
Campeonato Paulista - Ca-
tegorias de Base.
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Trecho da estrada do Barreiro
é interditado para obras

CEU das Artes abre
inscrições para oficinas

de currículo e de artesanato

Secretaria de Meio Ambiente 
de Taubaté estimula o descarte 

correto de pilhas e baterias

A partir das 7h desta quar-
ta-feira, dia 8 de agosto, 
um trecho de cerca de 
1.100 metros de extensão, 
sentido bairro do Barreiro 
com início na Taubaté Veí-
culos, será interditado para 
obras. O prazo de execu-
ção é de até 60 dias.
O percurso provisório de-
verá ser realizado pela 
avenida Dom Pedro I até 
o  Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) acessando 
a avenida José Bonifácio 
Moreira, passando em 
frente à Polícia Rodoviá-
ria Federal até a rua Orálio 
Vilarta, rua Padre Dr. Ra-
mon Ortiz, rua José Penna 
Florenço, com acesso à 
estrada do Barreiro nova-
mente. As linhas de ônibus  
2 (Continental), 4 (Bar-
reiro) e 19 (São Gonçalo) 

O CEU das Artes, de 
Moreira César, está com 
inscrições abertas para o 
workshop de currículo, 
que será realizado nesta 
quarta-feira (8), às 19h30, 
e no sábado (11), às 9 ho-
ras. Também está com ins-
crições para a oficinade 
artesanato Patch Aplique, 
com aulas a partir desta 
quarta-feira (8), das 9h às 
11h. Todas são gratuitas.
O curso de currículos terá 
vagas limitadas. Com este 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente e em 
parceria com outras nove 
prefeituras da RMVale, in-
tensifica a campanha para 
estimular  o descarte cor-
reto de pilhas e baterias.
Além de Taubaté, as pre-
feituras de Aparecida, Iga-
ratá, Redenção da Serra, 
Queluz, Caçapava, São 
Luiz do Paraitinga, São 
Bento do Sapucaí, Cam-
pos do Jordão e Tremem-
bé estão desde abril traba-
lhando para conscientizar 
a população da importân-
cia de entregar os itens 
inservíveis nos pontos de 
coleta distribuídos pelos 
municípios.
A ação intermunicipal é 
estimulada pelas ações e 
diretivas propostas pelo 
Programa Município Ver-
de Azul, visando a cons-
cientização da população 
e a conservação da quali-
dade ambiental na região.
As pilhas e baterias quan-
do descartadas passam por 
deformações na cápsula 
que as envolvem. Amas-
sam, estouram e deixam 
vazar o líquido tóxico de 

acompanharão o desvio.
O trecho estará sinalizado,  
com placas informando o 
desvio e o apoio de agentes 
de trânsito. Também serão 
veiculadas mensagens nos 
painéis eletrônicos instala-
dos nas vias.
As melhorias fazem par-
te do programa Acelera 
Taubaté, que contempla o 
recapeamento de mais de 
141,5 quilômetros de ruas, 
obras de ampliação do sis-
tema viário, recomposição 
de trechos danificados e 
instalação de sistemas de 
drenagem e contenção de 
enchentes.
A ampliação do sistema 
viário do Barreiro segue 
em andamento, com servi-
ços de drenagem, implan-
tação de galerias de águas 
pluviais, substituição de 
guias e sarjetas, bocas de 

workshop, pretende-se 
orientar jovens, adoles-
centes e adultos para que 
tenham consciência da 
importância do currículo 
vitae para o ingresso no 
mercado de trabalho, en-
sinando a parte teórica e 
prática. 
O formador será Rodrigo 
de Souza Godoi.
A técnica do Patch Apli-
que é utilizada para estam-
par peças como camisetas, 
toalhas de banho, panos de 

seus interiores. Esse lí-
quido que se acumula na 
natureza representa o lixo 
não biodegradável, ou 
seja, não se decompõem 
com o passar dos anos. 
A contaminação envolve 
o solo e lençóis freáticos 
prejudicando a agricultura 
e a hidrografia. Por todas 
essas causas, as pilhas e 
baterias não devem e não 
podem ser descartadas 
como lixo comum. 
O descarte correto contri-
buí com a saúde coletiva, 
com o equilíbrio ecossis-
têmico e preservamos o 
meio ambiente, asseguran-
do um mundo melhor para 
se viver.
Todas as pilhas e baterias 
coletadas serão destinadas 
corretamente à recicla-
gem, por meio de um pro-
grama de logística reversa 
denominado “Programa 
Abinee – Recebe Pilhas”, 
em atendimento à Resolu-
ção CONAMA 401/2008 e 
à Política Nacional de Re-
síduos Sólidos. 
Na região, o sistema de 
coleta é realizado pela em-
presa GM&CLOG, par-
ceira do Programa.

lobo e construção de cal-
çadas no trecho inicial de 
2,2km, compreendido en-
tre a Avenida Dom Pedro 
I e a Avenida Euzira Tava-
res Matos.
Em dezembro do ano pas-
sado as ordens de serviço 
para as empresas vence-
doras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté foi assinado em 
Brasília no dia 1º de de-
zembro. 
O contrato prevê a        me-
lhoria das condições de 
acesso ao transporte públi-
co e ao fluxo do tráfego ur-
bano, por meio de infraes-
trutura viária, mobilidade 
urbana, segurança pública 
e conservação de áreas 
verdes.

prato, dentro outras. A for-
madora será Carmem Lú-
cia Fernandes do Couto.
Para as três iniciativas se-
rão oferecidas 20 vagas 
em cada. 
As inscrições podem ser 
feitas pessoalmente no 
CEU das Artes (Avenida 
das Orquídeas, 355, Vale 
das Acácias) ou pelo link 
na página do CEU das 
Artes no Facebook. Mais 
informações pelo 3637-
1715.

Em Taubaté, mesmo com 
o fim da campanha este 
mês, o trabalho continua 
e pilhas e baterias podem 
ser entregues nos 10 Pon-
tos de Entrega Voluntá-
ria (PEVs), de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h 
e sábados das 7h às 13h, 
nas escolas municipais:  
EMIEF Prof. Emílio Simo-
netti (Bosque da Saúde), 
EMEIF Emílio Amadei 
Beringhs e EMEI Eunice 
App. P. Paulucci (Marle-
ne Miranda), EMEF Prof. 
Luiz Ribeiro Muniz (Mon-
te Belo) e EMEF Prof. 
Juvenal da Costa e Silva 
(Independência). E nos 
prédios públicos, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h: Secretaria de Meio 
Ambiente, Prefeitura de 
Taubaté / Paço Municipal 
e Prédio da CTI.
Em 2016 foram recolhidos 
240 quilos de pilhas e ba-
terias. Em 2017 essa quan-
tidade aumentou para 250 
quilos. 
Até o momento, neste ano, 
já foram recolhidos 192 
quilos e a expectativa é de 
atingir a meta de 350 qui-
los até o final de 2018.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE POTIM – CONTRATADOS: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS – VIGÊNCIA: 09/10/2017 A 
08/10/2018 – VALOR: R$ 24.480,00 / CONTRATADOS: ANTONIO ARAN-
TES CARVALHO – OBJETO: LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA SANTO 
ANTONIO, Nº 375, BAIRRO VISTA ALEGRE, POTIM/SP – VIGÊNCIA: 
01/10/2017 A 01/10/2018 – VALOR: R$ 24.000,00 / CONTRATADOS: MA-
RIA CELESTE BAIANCO DA SILVA – OBJETO: LOCAÇÃO IMÓVEL A RUA 
PEDRO ANDRINI, 41, CENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL – VIGÊNCIA: 
10/10/2017 A 10/10/2018 – VALOR: R$ 12.000,00 / CONTRATADOS: IVAN 
P. DA CUNHA EIRELI ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICI-
PAL AMADOR GALVÃO CÉSAR – VIGÊNCIA: 26/10/2017 A 25/04/2018 
– VALOR: R$ 511.655,77 / CONTRATADOS: VALÉRIA APARECIDA DO 
NASCIMENTO RIBEIRO – OBJETO: CHAMADA PÚBLICA 009/2017, OFI-
CINEIRO DE ARTESANATOS – VIGÊNCIA: 10/10/2017 A 10/10/2018 – VA-
LOR: R$ 10.200,00 / CONTRATADOS: MIKROMIX SISTEMAS COPIATI-
VOS LTDA EPP – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – VI-
GÊNCIA: 06/12/2017 A 05/12/2018 – VALOR: R$ 47.850,00 / CONTRATA-
DOS: MANDELA SOLUÇÕES LTDA ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS KOD-2624 
– VIGÊNCIA: 19/12/2017 A 18/12/2018 – VALOR: R$ 45.629,53 / CON-
TRATADOS: 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA – OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA – VIGÊNCIA: 22/12/2017 A 22/06/2018 
– VALOR: R$ 168.000,00.

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO - Em vista do não conhecimento do 
recurso interposto pela empresa DEKORE COMERCIO E SERVIÇOS DE 
MÓVEIS S. J. CAMPOS ao resultado do Pregão N° 019/2018, cujo objeto é 
o Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mobiliário e Ca-
deira Infantil para Carro, convoco os Licitantes vencedores à apresentação 
das amostras e laudos, conforme solicitado em edital, no prazo de cinco 
dias úteis à esta publicação. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Alteração - A Prefeitura Municipal de Potim informa a alteração da 
data de Abertura do Pregão Nº 022/2018, cujo objeto é: Contratação de em-
presa para prestação de serviços para execução do Programa Via Rápido 
18 – JEPOE, devido à grande quantidade de atividades no Setor de Lici-
tação. Fica alterada a data da sessão para o dia 14/08/2018 às 10h00min. 
Potim, 09 de agosto de 2018. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO – Tendo em vista a gran-
de quantidade de atividades pendentes do Setor de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Potim, fica alterada a data da Licitação Carta Convite 
006/2018, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO 
DO CADASTRO URBANO IMOBILIÁRIO DO MUNICIPIO DE POTIM, para:
Data da realização: 14/08/2018.
Recebimento dos Envelopes: até às 15h00min.
Abertura dos Envelopes: 15h30min. 
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça Miguel 
Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser 
consultado na sala de licitações da prefeitura, na Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP.



10 de agosto de 2018página 4 A GAzetA dos Municípios

Trio de humoristas apresenta
Stand Up “Minha Vida é uma

Piada” no Maristela de Oliveira

O auditório Maristela de 
Oliveira recebe o Stand Up 
“Minha Vida é uma Piada” 
no próximo sábado (11), 
às 20h. Criado pelo trio de 
comediantes locais, Biel 
Marques, Kawan Santos e 
Lucas Eddy, o espetáculo 
tem como tema a liberdade 
humorística.
“A ideia é mostrar para as 
pessoas que em breve não 
vamos poder dar risada”, 
explica Gabriel. Segundo 
o humorista, atualmente 
o humor é muito podado, 
pois tudo é considerado 
uma ofensa. Ele continua 
dizendo que “se continuar 

assim, logo não vai existir 
mais humor”.
O espetáculo tem cerca 
de 50 minutos e demorou 
pelo menos três meses 
para ser composto. A ideia 
surgiu após os integrantes 
observarem que o Stand 
Up não tem muito espaço 
no litoral, além de desper-
tar em outros jovens o in-
teresse pelo humor.
Para assistir o espetácu-
lo é necessário levar 1 kg 
de alimento não perecível 
que será doado para o Fun-
do Social de Solidariedade 
de Caraguatatuba.
O auditório Maristela de 

Oliveira fica na sede da 
Fundacc – Fundação Edu-
cacional e Cultural de Ca-
raguatatuba, localizada à 
Rua Santa Cruz, 396, Ca-
raguatatuba.
Serviço
Stand Up “Minha Vida é 
uma Piada”
Dia: 11/8, sábado
Horário: 20h
Ingressos: 1 kg de alimen-
to não perecível
Classificação: 12 anos
Local: Rua Santa Cruz, 
396, Centro, Caraguatatu-
ba
Mais informações: (12) 
3897-5660

Prefeitura de Caçapava avança 
na implantação de rede coletora 
de esgoto do bairro Vila Perinho

Com mais da metade da 
rede de coleta instalada 
(1.560 metros), as obras de 
implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do 
bairro Vila Perinho conti-
nuam avançando. 
Nesta semana as equipes 
da empresa Verdebianco 
Engenharia Eireli, con-
tratada pela Prefeitura 
para executar a obra, está 
concentrada na Avenida 
Shinkichi Takahashi. A 
equipe trabalha com auxí-
lio de uma retroescavadei-

ra, e já concluiu a instala-
ção da tubulação nas ruas 
José Francisco Ribeiro, 
José Bartolomeu, Profes-
sor Edson de Freitas Ra-
malho, Dione Ivani Gop-
fert Cetrone e na Avenida 
Sonanda Abreu de Araújo 
Costa. A próxima etapa 
será a construção da Esta-
ção Elevatória. O investi-
mento na implantação do 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Vila Perinho 
é de R$ 1.154.412,36 mi-
lhão, prevendo 2.442 me-

tros de rede de esgoto, 41 
unidades de poços de visi-
ta, 1.968 metros de linha 
de recalque e 376 unidades 
de ligação domiciliar de 
esgoto e uma estação ele-
vatória de Esgoto (EEE).
A obra é executada através 
de convênio com o Fundo 
Estadual de Recursos Hí-
dricos - FEHIDRO, com 
contrapartida da Prefeitura 
de Caçapava. Mais de 350 
famílias serão beneficia-
das, a previsão de entrega 
da obra é de até 14 meses.

Basquete masculino sub 16 de Pinda 
segue invicto na Liga Paulista

15 atletas de Pinda são classificados 
para o Campeonato Paulista de Judô

Jogando em casa no últi-
mo domingo (5), a equipe 
de Basquete Masculino 
categoria Sub 16 manteve 
a excelente atuação e ven-
ceu a equipe ABAPA de 
Santo André pelo placar 
de 68x52, confirmando a 
invencibilidade na Liga 
Paulista até o momento.
A partida foi válida pelo 
primeiro turno da compe-

No último domingo (05), 
os judocas da Semelp - 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - parti-
ciparam da Fase Regional 
do Campeonato Paulista 

tição, e a equipe Pindense 
encerra esta fase com 6 
jogos e 6 vitórias. Os ces-
tinhas da partida foram os 
atletas Luis Felipe Nunes, 
com 30 pontos, seguido de 
Vinicius Santos, com 20 
pontos. O campeonato se-
gue com o segundo turno, 
e o próximo compromisso 
do time será no dia 11 de 
agosto, próximo sábado, 

de Judô das classes Sub 
15, Sub 18 e Adulto -            
Aspirantes, realizado na 
cidade de Santa Branca. 
Dos 20 judocas pindenses 
participantes, 15 se classi-

na cidade de Mongaguá.
A equipe ainda participa 
dos Jogos Abertos Infan-
tis, evento promovido pela 
Secretaria do Esporte Es-
tadual, e disputa durante 
essa semana a fase Sub 
Regional da competição, 
jogando contra a equipe 
de Campos do Jordão, na 
quinta-feira (9), em Cam-
pos do Jordão.

ficaram para a Fase Inter 
Regional do Campeonato, 
que será realizada no pró-
ximo dia 25 (sábado), na 
cidade de Mogi das Cru-
zes.


