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A GAzetA dos Municípios

Taubaté inicia vistoria 
anual do transporte

escolar

Prefeitura define
empresa para obras na 

Juca Esteves

Departamento de Meio 
Ambiente de Pinda

realiza primeira doação 
de mudas do ano

Pinda terá linhas especiais 
de ônibus durante carnaval

Além do tradicional Mer-
cado Municipal e da 
feira do Mercatau a po-
pulação taubateana con-
ta, desde o ano passado,  
com 12 feiras livres em 
diversos bairros da cida-
de. O Setor de Abasteci-
mento da Secretaria de 
Serviços Públicos traba-
lha para a implantação 

A Prefeitura de Taubaté 
publicou na edição do Di-
ário Oficial desta terça-fei-
ra, dia 9 de janeiro, a con-
firmação da empresa Rual 
Construções e Comércio 
Ltda. para a realização de 
obra emergencial de cana-
lização em um trecho da 
rua Juca Esteves.
Ao todo, oito empresas 
participaram do processo 
de seleção emergencial, 
por meio da dispensa de 
licitação 167/17, que con-
tou com o conhecimento 
do Ministério Público.
O processo inicial previa 
a execução da obra a um 
custo de R$ 1.256.900,68. 
A Rual apresentou pro-
posta de R$ 1.066.086,51, 
com economia de recursos 

O Departamento de Meio 
Ambiente irá realizar nos 
dias 24 e 25 de janeiro, a 
primeira doação de mudas 
do ano.
Na quarta-feira serão dis-
tribuídas mudas exóticas, 
ornamentais e frutíferas 
para moradores da área 

Os foliões que forem se 
divertir no Carnaval So-
lidário 2018 de Pindamo-
nhangaba vão contar com 
linhas especiais de ônibus. 
A implantação das linhas 
extras foi definida entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Viva Pinda - 
empresa responsável pelo 
transporte público no mu-
nicípio.
Carnaval em Moreira Cé-
sar
Para o dia 3 de fevereiro 
(sábado), dia em que ha-
verá desfile do Bloco Juca 
Teles em Moreira César, 
e apresentação do Grupo 
Paranga de São Luiz do 
Paraitinga, na praça do 
Vale das Acácias, haverá 
linhas especiais de ônibus 
saindo do Vale das Acácias 
com destino ao centro da 
cidade - até a meia noite.
O mesmo vai ocorrer no 
dia 4 (domingo), quando o 

das feiras em diferentes  
pontos com o intuito 
de atender as deman-
das dos bairros. As fei-
ras livres acontecem de 
terça-feira a domingo,  
das 6h às 14h, e contam 
com barracas de hortali-
ças, frutas, artesanatos, 
doces, peixes, pastel e cal-
do de cana e até mesmo 

aos cofres públicos.
Também houve necessi-
dade de comprovação de 
qualificação técnica para 
a execução dos serviços, 
que envolvem o reforço 
estrutural em uma seção 
de galerias de águas plu-
viais com 3,6 metros de di-
âmetro. Outra galeria com 
3,4 metros de diâmetro 
também passa pelo local. 
As tubulações estão a 7,5 
metros de profundidade. O 
documento estabelece um 
prazo de cinco dias para o 
início da obra a contar da 
assinatura do contrato, o 
que deve ocorrer na pró-
xima semana. A empre-
sa dispõe de um prazo de 
até 90 dias corridos para a 
conclusão dos serviços.

urbana e, na quinta-feira, 
as nativas e frutíferas para 
moradores da área rural de 
Pindamonhangaba.
Para fazer a retirada das 
mudas, os munícipes de-
vem apresentar o compro-
vante de endereço. Serão 
distribuídas 30 senhas por 

distrito vai receber desfile 
do bloco Barbosa e haverá 
apresentações do Dj Yago 
e do grupo Sambatuque - 
na praça do Vale das Acá-
cias.
Carnaval no Largo do 
Quartel
Para quem for acompanhar 
as matinoites no Largo do 
Quartel, entre os dias 10 e 
13 de fevereiro (sábado a 
terça-feira), haverá linhas 
especiais saindo do Ara-
retama e de Moreira César 
com destino à Praça do 
Quartel.

No pós-evento, haverá li-
nhas extras saindo do cen-
tro (até meia noite) com 
destino às principais regi-
ões: bairros centrais, zona 
oeste (Araretama), Morei-
ra César, zona leste (Fei-
tal/Cidade Nova).
Carnaval no Parque da Ci-
dade

utilidades domésticas.
Taubaté conta com feiras 
livres nas seguintes loca-
lidades: praça Santa Te-
rezinha (orgânicos); rua 
Idalina Monteclaro César 
Mattos Gomes – Vila Apa-
recida; rua Antônio Cândi-
do de Oliveira Filho (antiga 
avenida Um) –  Esplanada 
Santa Terezinha; rua Ala-
din – Jardim Gurilândia;  
praça da Inconfidência – 
Vila São José; rua Sagrado 
Coração de Jesus – Vila 
São Geraldo; rua Bagé – 
Parque Urupês; rua Firmo 
Mendes de Castilho – Ce-
cap; rua Trinca-ferro (anti-
go acesso nº 7) – Chácara 
Ingrid; praça São Gonçalo 
– São Gonçalo;  avenida 
Vila Rica – Estiva e rua 
Prof. Sá Miranda Montei-
ro – Bonfim.

Interdição
Desde o dia 18 de de-
zembro de 2017, o 
trecho da rua Juca  
Esteves está interditado 
para garantir a segurança 
da população.  A interdi-
ção ocorre na via no senti-
do Centro, entre a travessa 
Rafael e a rua Barão de 
Jambeiro.
O desvio do trânsito é fei-
to pela travessa Rafael, rua 
Newton Câmara Leal de 
Barros e rua Barão de Jam-
beiro. Estas vias tiveram  
parte de seu sentido de cir-
culação alterado para que 
os veículos que seguem 
sentido Mercado Munici-
pal possam fazer o desvio 
e retornar para a rua Juca 
Esteves.

dia, a partir das 7 horas, e 
cada pessoa pode retirar 
até 20 mudas.
As mudas serão distribuí-
das no Viveiro Municipal, 
que fica na rua Noel César 
Pires, sem número, próxi-
mo à entrada para o bairro 
Maricá.

Quem for ao Parque da 
Cidade (dia 10 - sábado 
- até dia 13 - terça-feira) 
contará com um ponto de 
ônibus especial - que será 
montado na avenida Prof. 
Manoel César Ribeiro - 
com linhas extras e horá-
rios estendidos até meia 
noite para os principais 
pontos da cidade: bairros 
centrais, zona oeste (Ara-
retama), região de Moreira 
César, zona leste (Feital/
Cidade Nova).
Sistema especial de trân-
sito
Além das linhas espe-
ciais de ônibus para co-
modidade dos foliões, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando  
um estudo viário na região 
do Parque da Cidade, Lar-
go do Quartel e Moreira 
César, para organizar e dar 
fluidez ao trânsito da cida-
de.
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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

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cer-
ca de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo chei-
ro a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. 
Já com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüên-
cia tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa esta-
vam as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do 
Juquinha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, 
impaciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às 
alturas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar pra-
zer. Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. 
Trabalho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacida-
de, essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. 
O mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força 
e agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo des-
tinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias doura-
dos, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não 
é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor subs-
tancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso 
vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 221, Termo nº 6710
Faço saber que pretendem se casar ELSON LENNON DE OLIVEIRA SÉRIO e 
ISABELA AMARAL BERNARDES, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Simões - PI, nascido em 27 de julho de 1992, de profissão ajudante 
de motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Alexandre 
Benedito Nerozi, nº 201, Padre Eterno, nesta cidade, filho de JOSÉ ELCIMAR 
SÉRIO, de 52 anos, natural de Simões/PI, nascido na data de 7 de janeiro de 
1966 e de ANTONIA ELIENE DE OLIVEIRA SÉRIO, de 44 anos, natural de 
Pedro Segundo/PI, nascida na data de 13 de junho de 1973, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascida em 
24 de abril de 1999, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua São José, nº 78, Vila Santo Antonio, nesta cidade, filha de 
WELLINGTON APARECIDO BERNARDES, de 43 anos, natural de Taubaté/
SP, nascido na data de 17 de junho de 1974 e de MARLENE AMARAL BER-
NARDES, de 39 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 5 de setembro 
de 1978, 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. 

Livro D- 24, FLS. nº 220, Termo nº 6709
Faço saber que pretendem se casar ALEX SANDER GARCIA JÚNIOR e RA-
FAELA SENNE NAKAMURA, aprensentando os documentos necessário exi-
gidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Sertãozinho - SP, nascido em 16 de fevereiro de 1996, de profissão estagiário, 
de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 1030, 
Jardim dos Eucaliptos, nesta cidade, filho de ALEX SANDER GARCIA, de 38 
anos, nascido na data de 28 de janeiro de 1979, residente e domiciliado em Bro-
dowski/SP, natural de Sertãozinho/SP e de VANILSA LOPES DA SILVA, de 
37 anos, nascida na data de 18 de junho de 1980, residente e domiciliada em 
Ubatuba/SP, natural de São Paulo/SP. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 
5 de setembro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 1020, Jardim dos Eucaliptos, nesta cida-
de, filha de LUIZ HENRIQUE PEREIRA NAKAMURA, de 53 anos, nascido 
na data de 15 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP e de DIVINA ORESTES SENNE NAKAMURA, de 
47 anos, nascida na data de 29 de março de 1970, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
ESCOVISTA
ELETRICISTA DE AUTOS
MECÂNICO DE AUTOS
LAVADOR DE AUTOS – COM C.H.H.
TÉCNICO EM TELEFONIA –  COM EXP.  EM INS-
TALAÇÃO DE PABX
BOMBEIRO CIVIL – COM NR-10, NR-35, NR-33 
– CNH – A/D –
VENDEDOR EXTERNO –
ESTÁGIO EM TI – CURSANDO SUPERIOR EM TI 
OU ÁREA CORRELATA
ENCARREGADO HOSPITALAR – COM NOÇÃO 
DA ÁREA ADMINISTRATIVA
MANUTENÇAO GERAL (PCD) – EXPERIÊNCIA 
EM MANUTENÇÃO PREDIAL
SALVA-VIDAS (URGENTE)
COZINHEIRA COMERCIAL
AUXILIAR DE LIMPEZA – COM EXP. NA ÁREA 
HOSPITAR E CLÍNICA – URGENTE
SUSHIMAN
REPRESENTANTE COMERCIAL – COM MOTO
VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS – COM EXP. NA 
FUNÇÃO
ACABADOR DE MÁRMORE
COSTUREIRA – MODISTA
FARMACÊUTICO
AUXILIAR CONTÁBIL
PROMOTORA DE VENDAS
COSTUREIRA INDUSTRIAL
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA EM LAVAN-
DERIA
OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HOTELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM EXPE-
RIÊNCIA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM MECÂNICA 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOS
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM EXPERI-
ÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADAS-
TRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda a sexta-
feira, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Trabalho: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°070/2017 – No dia 09 de janeiro de 
2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de 
Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR os itens do Pregão Nº070/2017, 
referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Pneus Novos certificados pelo Inmetro, Câmaras de Ar e 
Protetores, às empresas: ALMALU COM. E DISTR. DE PNEUS LTDA EPP, com 
valor total de R$13.542,20; COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., com valor total de 
R$105.071,00; GIULIA TAMBORRINO COM. IMP. E EXP. EIRELI ME, com valor 
total de R$80.196,30; MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP, com valor total de 
R$123.006,50; PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA, com valor total 
de R$27.564,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Referente à publicação veiculada na Seção I do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo às folhas 148 de 09/01/2018, sobre a realização de Concorrência Pública 
nº 001/2018 cujo objeto é a Permissão de uso de espaço público e exploração 
de barracas e marcas por infraestrutura do Carnaval 2018, onde se Lê: Data de 
Entrega dos Envelopes: 08/01/2018, Leia-se: 08/02/2018, os demais descritivos 
se mantém inalterados. André L. A. Guimarães – Presidente da Comissão de Li-
citações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°072/2017 – No dia 09 de janeiro 
de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori-
dade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Munici-
pal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro 
referente ao Pregão Nº072/2017, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Filtros de Óleo, Ar 
e Combustível, à empresa: MANDELA SOLUCOES LTDA ME, com valor total de 
R$102.315,14. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Não é a toa que São Luiz do Paraitinga 
tem o apelido de “Terra das Mil e uma 
Festas”. A cidade tem um calendário 
onde eventos e festas acontecem prati-
camente todos os meses do ano. 
São Festas e eventos variados para todos 
os públicos e idades.
Já programou sua viagem? Veja o calen-
dário seja muito bem vindo!!! 

JANEIRO
06 de janeiro - Festa de Santo Reis/ 
Bairro Santa Cruz
20 e 27 de janeiro - 33º Festival de Mar-
chinhas
28 de janeiro - Festa de São Sebastião / 
Bairro São Sebastião

FEVEREIRO
03 de fevereiro - Carnatuçaba
09 a 13 de fevereiro - Carnaval de Mar-
chinhas

MARÇO
02 e 03 de março - Campeonato Paulista 
de Rally Off Road
24 de março a 01 de abril - Semana San-
ta

ABRIL
02 de abril - Festa de São Benedito / 
Bairro São Benedito
08 de abril - Festa de Santa Cruz / Alto 
do Cruzeiro

MAIO
01 de maio - Festa de São José / Bairro 
do Turvo
06 de maio - Festa de Santa Cruz / Bair-
ro Sertãozinho
08 de maio - Aniversário de São Luiz do 
Paraitinga
11 a 20 de maio - Festa do Divino Espi-
rito Santo
27 de maio - Festa de Santa Cruz / Bair-
ro Mato Dentro
31 de maio - Corpus Christi

JUNHO
08, 09 e 16 de junho - 21º Arraiá do Chi 
Pul Pul
24 de junho - Festa de São João Batista 
/ Bairro Selado
29 de junho a 08 de julho - Festa de São 
Pedro / Distrito de Catuçaba

JULHO
01 de julho- Big Biker
06 a 29 de julho - 18º Temporada de In-
verno “Um friuzinho esquentadô”
07 de julho - Festa do Tropeiro/ Bairro 

A eleição do saudoso Mario Covas 
(1930-2001) ao governo estadual, em 
1994, iniciou a liderança do PSDB para 
o bem de todos os paulistas.
Ele herdou um Estado com sérios pro-
blemas fiscais, baixíssima capacidade de 
investimento, obras paradas e políticas 
públicas em desmonte.
Diante desse desafio, não hesitou em fa-
zer o que precisava ser feito e promoveu 
um responsável ajuste das contas públi-
cas.
Em razão das dificuldades que todo 
ajuste causa, a disputa pela reeleição foi 
duríssima, e ele quase ficou de fora do 
segundo turno.
A população reconheceu seu trabalho 
de saneamento das finanças e conferiu a 
Mario Covas uma vitória consagradora.
Dessa forma, não se permitiu descansar 
e deu continuidade a uma série de po-
líticas públicas pioneiras, como os res-
taurantes Bom Prato, hoje com mais de 
50 unidades, e o Poupatempo, referência 
em bom atendimento aos cidadãos em 
71 unidades por todo o Estado.
Com o falecimento de Covas, Geraldo 
Alckmin assumiu o leme do Estado em 
2001 e, com pulso firme e humildade ca-
racterísticas, deu continuidade ao legado 
de seu mentor e imprimiu a marca da es-
tabilidade na política estadual.
Durante os seus outros três mandatos —
de 2002 a 2006 e de 2010 até os nossos 
dias—, Alckmin deu impulso à constru-
ção e expansão de uma série de políticas 
públicas bem-sucedidas nas mais diver-
sas áreas.
No interregno em que Alckmin deixou o 
governo para dar sua contribuição como 
candidato à Presidência da República, 
em 2006, São Paulo contou com a ex-
periência e a competência de José Serra 
no comando do governo, imprimindo 
sua marca de boa gestão e inovação nas 
políticas.
Tal continuidade administrativa, aliada à 
experiência desses três grandes líderes, 
rendeu excelentes frutos para São Paulo.
Na segurança pública, Geraldo Alckmin 
segue com mão firme o combate à cri-
minalidade. O Estado tem o menor nível 
de homicídios do país e abriga 10 dos 
20 municípios mais seguros, com inves-
timentos de mais de R$ 800 milhões.
Já na educação, está vencendo o desa-
fio da qualidade, sendo o único Estado 
a ocupar o topo do ranking do Ideb nos 
três ciclos: primeiro lugar no ensino 

São Sebastião
22 de julho - Festa de Nossa Senhora do 
Carmo / Bairro da Fábrica
29 de julho - Festa de Nossa Senhora 
Rosa Mística / Bairro Caetanos

AGOSTO
01 a 05 de agosto - Semana Dr. Oswaldo 
Cruz
03 a 05 e 10 a 12 de agosto - 7º Festa da 
Cozinha Caipira
05 de agosto - Festa Senhor do Bom Je-
sus / Tatim
10 a 19 de agosto - Festa de São Luiz de 
Tolosa
23 a 25 de agosto - 7º Encontro Gospel
26 de agosto - 2º Giro Vecchio Prima-
vera
26 de agosto - Festa de São Roque / 
Bairro São Roque

SETEMBRO
01 e 02 de setembro - Semana Elpídio 
dos Santos
09 de setembro - Festa de Nossa Senho-
ra / Bairro da Água Santa
23 de setembro - Festa de Santa Cruz / 
Bairro Rio Abaixo
23 de setembro - Festa de Nossa Senho-
ra das Mercês

OUTUBRO
07 de outubro - Festa de São Francisco /
Bairro Várzea dos Passarinhos
12 de outubro - Festa de Nossa Senhora 
Aparecida/ Bairro Rio Claro
14 de outubro - Festa de São Benedito 
/ km64
14 de outubro - 11º Projeto Resgatando 
a Inocência
21 de outubro - Festa de Santa Terezinha 
/ Bairro Santa Terezinha
22 a 24 de outubro - Semana Aziz Ab’ 
Saber
26 a 28 de outubro - 16º Festa do Saci

NOVEMBRO
11 de novembro - Festa de Nossa Senho-
ra das Brotas/ Bairro das Perobas
20 de novembro - Semana da Cultura 
Negra
25 de novembro - Festa de Nossa Se-
nhora das Graças / Bairrinho

DEZEMBRO
25 de dezembro - Comemorações Nata-
linas
31 de dezembro - Réveillon

*Outros eventos podem ser inclusos no 
calendário no decorrer do ano.

fundamental 1 e ensino médio e segun-
do lugar no ensino fundamental 2. Além 
disso, São Paulo tem mais matrículas em 
suas Etecs (182 mil) que as escolas téc-
nicas de todo o restante do país.
Com relação à saúde, concluímos deze-
nas de hospitais e realizamos políticas 
com excelentes resultados na diminuição 
da gravidez na adolescência; no comba-
te ao câncer com a Rede Hebe Camargo 
e a criação do Instituto do Câncer; e no 
atendimento à população nos Ambulató-
rios de Especialidades (AMEs) e na rede 
de reabilitação Lucy Montoro.
Além disso, foi implantada a Lei Anti-
fumo (Lei 13.541/2009), que proibiu o 
fumo em locais fechados e melhorou a 
qualidade de vida de fumantes e não fu-
mantes.
Para a área do desenvolvimento social, 
pela qual nutro especial carinho por es-
tar no atual comando da pasta, as con-
quistas têm sido notáveis: além do Bom 
Prato, já citado, ampliamos o programa 
Vivaleite, com mais de 80 milhões de li-
tros distribuídos, e criamos o Programa 
Recomeço, com mais de 15 mil interna-
ções associadas à reinserção social de 
dependentes químicos, buscando tratar 
a questão das drogas como grave pro-
blema de saúde pública e não apenas de 
segurança.
Como se vê, São Paulo hoje colhe im-
portantes e significativos resultados da 
gestão tucana no Estado, constituindo 
um relevante exemplo em termos de im-
plantação democrática de políticas e boa 
governança pública.
Este é um legado que precisa ser man-
tido e ampliado, e este é o modelo que 
queremos ver replicado no Brasil.
FLORIANO PESARO, 49, é deputado 
federal (PSDB) e secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social de São Pau-
lo

O LEGADO TUCANO EM SÃO PAULO
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