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Taubaté divulga
programação de Natal

“Movimenta comunidade”
reúne participantes de

projetos esportivos-sociais

Tecnologia facilita ações da 
Secretaria de Planejamento

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 10 de dezembro, a 
Prefeitura de Taubaté, por 
meio da Secretaria de Tu-
rismo e Cultura, dá início 
à programação de Natal.
 As atrações vão até o 
dia 28 de dezembro, com 
apresentações musicais, 
espetáculos de dança e te-
atro, voltados para o públi-
co adulto e infantil.
Confira a programação:
10 de dezembro (segunda-
feira)
Apresentação da Famuta, 
às 20h, no Sedes: partici-
pação da Banda Sinfôni-
ca de Taubaté (BST), Or-
questra Sinfônica Jovem 
de Taubaté (Osita), além 
da própria Famuta com 
suas balizas e color guard. 
Para a entrada, o público 
deve colaborar com a do-
ação de 1 quilo de alimen-
to (não perecível) ou um 
brinquedo.
12 de dezembro (quarta-
feira)
Na Praça Dom Epaminon-
das
10h: show com o cantor 
sertanejo Saturno
11h: apresentação de dan-
ça de salão, fit dance e rit-
mo livre, com André Loe-
ch
14h: show de MPB e Ser-
tanejo com Vinicius San-
tos
15h: apresentação de Jeff 
Steet Dance
16h: o melhor do rock 
nacional e internacional, 
com Aparantus
18h: concerto de dança 
afro brasileira, com o gru-
po Olharte
13 de dezembro (quinta-
feira)
Na Praça Dom Epaminon-
das
10h: peça teatral O Gato 
de gostava de cenoura – 
alunos do Centro Cultural

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 10 de dezembro, a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté promo-
ve o evento “Movimenta          
Comunidade”, que reúne 
os polos de atendimento 
dos projetos esportivos-
sociais desenvolvidos e 
ofertados por meio do pro-
grama Comum-unidade 
em Ação.
O evento acontece até o 
dia 20 de dezembro e será 
em formato de festivais. 
Durante este período parti-
cipam cerca de 1.500 alu-
nos dos projetos Vida Ati-
va, Gol do Futuro, Esporte 
não para, Escola da Bola 
(Handebol e Futsal), Lu-
tando pela paz e Geração 
Radical (Skate e Parkour).
As atividades acontecem 
em diversos locais da ci-

A Secretaria de Planeja-
mento de Taubaté adquiriu 
aparelhos eletrônicos para 
auxiliar  na operaciona-
lização dos serviços de-
senvolvidos em diversos 
setores. 
A entrega do material 
aconteceu na última sexta-
feira, dia 7 de dezembro.
Os topógrafos, fiscais , en-
genheiros e arquitetos da 
Seplan terão à disposição 
cinco unidades do medidor 

11h: Projeto Estações da 
Dança – alunos de dança 
do Centro Cultural
14h: peça teatral Um ca-
samento caipira no Na-
tal, com alunos do Centro 
Cultural
15h: teatro de natal, com a 
Cia. Fabricando Arte
16h: apresentação com os 
alunos de música do Cen-
tro Cultural
17h: show com o cantor 
sertanejo Saturno e convi-
dados
18h: apresentação do Inte-
grarte Dança – alunos do 
Centro Cultural
20h: Concerto Natalino, 
com a Banda Sinfônica de 
Taubaté
14 de dezembro (sexta-fei-
ra)
Na Praça Dom Epaminon-
das
10h: apresentação do Inte-
grarte Dança – alunos do 
Centro Cultural
11h: peça teatral Um ca-
samento caipira no Na-
tal, com alunos do Centro 
Cultural
14h: Projeto Estações da 
Dança – alunos de dança 
do Centro Cultural
14h30: apresentação do 
Integrarte Dança – alunos 
do Centro Cultural
15h: espetáculo Linha do 
amor, com Balé da Cidade
16h: Natal Guri, com os 
alunos do Projeto Guri
17h: apresentação de dan-
ça urbana, com grupo All 
Style Beat e estúdio de 
dança Conatus
17h30: apresentação do 
Integrarte Dança – alunos 
do Centro Cultural
18h: teatro de natal, com a 
Cia. Fabricando Arte
19h: Coral Natalino, Asafe 
Big Band
20h: Concerto Natalino, 
com a Orquestra Sinfônica 
de Taubaté

dade, como Sedes, Sesi, 
campo do União (Estiva), 
quadra do parque Jardim 
das Nações, Skate Plaza e 
campo do Registro (Bar-
dan).
Confira a programação do 
evento.
10/12 (segunda)
8h às 12h – Abertura e 
Gincana Ativa, no Sedes
14h às 18h – Copa Gol do 
Futuro, no Sesi
11/12 (terça)
14h às 18h – Copa Gol do 
Futuro, no Sesi e campo 
do União
13/12 (quinta)
8h as 12h – Encontro Es-
porte não Para – Vôlei 
Adaptado, no Sedes
14h as 18h – Festival Es-
cola da Bola, no Sedes
19h as 21h – Festi-
val Kimonos do Futuro 

e totalizador de distância 
com roda e 10 unidades 
do medidor de distância à 
laser . 
Esses aparelhos são utili-
zados durante os trabalhos 
de medição de uma deter-
minada  área para que não 
haja erros de cálculos  e 
também para  determinar 
com precisão a distância 
até o ponto de medição.
Para apoio às equipes em 
atividade externa, foram 

14 a 28 de dezembro
No Sítio do Picapau Ama-
relo
Durante os finais de se-
mana acontecem apresen-
tações teatrais natalinas, 
oficinas pedagógicas te-
máticas, apresentação de 
coral, a presença do Duen-
de Feliz e um DJ para ani-
mar as brincadeiras. Ao 
sábados e domingos, os 
teatros acontecem às 11h e 
às 16h.
16 de dezembro (domin-
go)
No Santuário Santa Tere-
zinha
Às 20h30: apresentação do 
projeto “Série in Concert”, 
com o espetáculo Natal no 
Santuário. 
Um espetáculo de músicas 
natalinas e clássicos popu-
lares, com a                       parti-
cipação da Orquestra Sin-
fônica Jovem de Taubaté 
(Osita).
18 de dezembro (terça-fei-
ra)
Aniversário de 25 anos da 
Casa dos Figureiros, das 
16h às 22h: apresentações 
teatrais, shows e danças, 
além da venda do artesa-
nato dos figureiros.
20 de dezembro (quinta-
feira)
No Palácio Bom Conselho 
(sede da Prefeitura)
Às 16h30: apresentação do 
projeto “Série in Concert”, 
com o espetáculo “Erudito 
no Bom Conselho”.
No Convento Santa Clara
Às 20h: projeto Ópera no 
Museu, com o espetáculo 
Natal dos Quatro Cantos.
22 de dezembro (sábado)
No Mercado Municipal
Às 11h30: apresentação do 
projeto “Série in Concert”, 
com o espetáculo “Natal 
no Mercadão: músicas na-
talinas no Mercada Muni-
cipal de Taubaté”.

Taekwondo, na quadra do 
Parque Jardim das Nações
14/12 (sexta)
19h as 21h – Festival Ki-
monos do Futuro Karatê, 
na quadra do Parque Jar-
dim das Nações
15/12 (sábado)
8h as 12h – Festival Ge-
ração Radical – Skate/
Parkour, no Skate Plaza
8h as 12h – Rural Ativo, 
campo do Registro
17/12 (segunda)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes
18/12 (terça)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes
19/12 (quarta)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes
20/12 (quinta)
9h as 18h – Torneio Escola 
da Bola – Futsal, no Sedes

comprados dois rádios co-
municadores, visando me-
lhorar a  interação e a troca 
de informações de forma 
mais rápida.
Essa iniciativa faz parte da 
reestruturação da secreta-
ria e tem por objetivo fa-
cilitar a operação de todas 
atividades e são importan-
tes ferramentas que contri-
buem para um rendimento 
melhor e com resultados 
mais positivos.
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Miscelânea
Curiosidades

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo 
chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. O 
bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, dei-
xando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi trans-
formado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem milagres 
atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal acon-
teceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No Brasil 
ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai Noel era 
representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. Em1886, 
o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o bom 
velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, criada 
por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.

Escola do Trabalho do Centro 
oferece 45 vagas nas áreas de 
panificação, beleza e gestão

A unidade do Centro da 
Escola do Trabalho de 
Taubaté abre  na próxima 
segunda-feira,  dia 17 de 
dezembro, inscrições para 
três cursos profissiona-
lizantes  relacionados às  
áreas de panificação,  bele-
za e gestão. No total, esta-
rão disponíveis 45 vagas  e 
o preenchimento  será por 
ordem de chegada.
Com a oferta de  20 vagas, 
serão formadas duas tur-
mas (manhã e tarde) para  
curso de padaria artesanal  
e as aulas serão realiza-
das de segunda a quinta,  
das 8h00 às 11h30  e das 
13h30 às 16h30.
Já o curso de maquiagem 
social e artística (10 va-
gas) abrirá turma para o 
período da manhã, e as 
aulas acontecem das 8h às 

11h30, de segunda a quin-
ta-feira.
Certificado pelo Senai, o 
curso de empreendedoris-
mo e diferencial competi-
tivo (15 vagas), terá aulas 
pela manhã das 8h das 
11h, às segundas, quartas 
e sextas-feiras.
Para fazer a inscrição é 
exigida a apresentação dos 
originais e cópias do  RG, 
CPF, comprovante de en-
dereço e título de eleitor 
de Taubaté. Além disso, 
quem optar pelo curso na 
área de  gestão terá que 
apresentar o histórico es-
colar do ensino médio. 
Para poder concorrer a 
uma vaga, os interessados  
precisam ter a idade míni-
ma de  18 anos.
As aulas começam no  
dia 7 de janeiro de 2019. 

A unidade fica na rua Ar-
mando Sales de Oliveira, 
284, e o horário de  aten-
dimento para inscrição 
será das 8h30 às 11h30, e 
das 13h30 às 16h30. Mais 
informações pelo telefone 
3625-5060, ou pelo site 
da prefeitura no endereço 
eletrônico: www.taubate.
sp.gov.br.
Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Áreas da beleza, panifica-
ção e gestão
Vagas: 45
Inscrição: dia 17 de de-
zembro
Horário: das 8h30 às 
11h30, e das 13h30 às 
16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284
Telefone: 3625 5060



página 3A GAzetA dos Municípios12 de dezembro de 2018

Justiça derruba liminar 
que suspendia fusão da 
Embraer com a Boeing

Árvore de Natal feita de lixo
alerta sobre o aumento da poluição no 

mar e praias do Litoral Norte de SP

Unitau lança prova
agendada para vestibular

O desembargador Souza 
Ribeiro, do Tribunal Re-
gional Federal da 3ª Re-
gião (TRF3), derrubou a 
liminar da 24ª Vara Cível 
da Justiça Federal de São 
Paulo que impedia, tempo-
rariamente, o processo de 
transferência da Embraer 
para a Boeing. Para o ma-
gistrado, a ação popular 
foi “precipitada, infunda-
da e carente de demons-
tração de qualquer vício 
de legalidade da operação 
negocial em andamento”.
No entendimento do de-
sembargador, a negocia-
ção ocorre “entre duas 
empresas privadas, que 
operam segundo os prin-
cípios da livre iniciativa e 
liberdade negocial, não se 
vislumbrando afetação a 
interesses públicos e nem 
restrições advindas de 
normas jurídicas em geral, 
constitucionais ou legais, 
de forma que se mostra 
incabível qualquer interfe-
rência do Poder Judiciário 
em tais ajustes que destoe 
do controle da legitimida-
de dos atos praticados”.
O desembargador desta-
cou ainda que por ser uma 
operação muito complexa, 
a negociação já está cer-
cada de um acompanha-
mento rigoroso por parte 
de vários órgãos públicos 
como o Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) e a Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), o que implica em 
“incontáveis regras de 
compliance e da legislação 
comercial, tanto observan-
do normas de direito in-
terno como as normas de 
órgãos internacionais”.
Ele também observou o 
fato de haver a ação de 
classe especial (golden 
share) na qual é estabe-

A tradicional Árvore de 
Natal é montada pelo 
Aquário de Ubatuba, Pro-
jeto Tamar e Instituto Ar-
gonauta com o lixo reco-
lhido no mar e nas praias
O Aquário de Ubatuba, o 
Projeto Tamar e o Institu-
to Argonauta instalaram 
mais uma vez a árvore de 
Natal usando como enfei-
tes o lixo recolhido duran-
te as operações de limpeza 
de praias promovidas ao 
longo do ano pelas três 
instituições. O monumen-
to de nove metros de altu-
ra está na Praça da Baleia. 
O objetivo é conscientizar 
a população sobre a res-
ponsabilidade individual 
e coletiva com o lixo que 
anualmente mata milhares 
de animais marinhos.
A limpeza de praias e a 
montagem da árvore con-
taram com a participação 
de estagiários das institui-
ções, jovens do Programa 
de educação ambiental 
do Projeto Tamar, Nosso 
Papel de Futuro, do Pro-
grama Jovem Aprendiz, e 
funcionários das institui-
ções.
Desde 1997, o Aquário de 

A Unitau passará a ofere-
cer prova agendada para 
o Vestibular. “Nossa in-
tenção é dar mais opções 
para quem quer estudar na 
Unitau. 
Agora, o candidato pode 
agendar para fazer a pro-
va em dia e horário que 
lhe for mais convenien-
te”, afirma a Profa. Ma. 
Agenda Popovic Berbare, 
presidente da Comissão 
Permanente de Seleção 
Acadêmica (Copesa).
As primeiras datas são 

lecido que a União tem o 
poder de veto na operação 
(art. 17, §7º, Lei das S.A), 
caso se identifique a possi-
bilidade de algum dano ou 
prejuízo aos interesses pú-
blicos, no exercício de seu 
poder discricionário.
Doutrina Chenery
O magistrado citou ainda 
o precedente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
em torno da Doutrina Che-
nery, em que ficou eviden-
ciado que o Poder Judici-
ário não tem a expertise 
técnica necessária para 
avaliar as consequências 
econômicas e políticas de 
uma decisão que tange ao 
mérito administrativo.
Ele argumentou ainda que 
a invasão do Judiciário 
na autonomia privada das 
partes causa insegurança 
jurídica, o que gera refle-
xos no mercado nacional e 
internacional, lembrando 
que no dia do anúncio da 
liminar, na semana passa-
da, as ações da Embraer 
caíram quase 3%, resul-
tando em “prejuízo de mi-
lhões e milhões à referida 
companhia”.
De acordo com o relato, 
tais operações envolvem 
uma agenda rigorosa e pla-
nejamentos rígidos, sendo 
que uma suspensão pode 
além dos prejuízos levar 
à até uma desistência do 
negócio. O magistrado ob-
servou também que a ope-
ração está ainda nas fases 
iniciais de um complexo 
procedimento e que qual-
quer decisão do Conselho 
Deliberativo da Embraer 
não é final e definitiva e 
será submetida ao Conse-
lho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) e à 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM).
“Mostra-se descabido 

Ubatuba e o Tamar, depois 
também com o Instituto 
Argonauta, foram pio-
neiros no Brasil em reali-
zar mutirões de limpezas 
de praias. O marco foi o 
lançamento da campanha 
“Contra o Lixo no Mar”, 
que acontece até hoje, to-
dos os anos.
O diretor do Aquário de 
Ubatuba e presidente do 
Instituto Argonauta, ocea-
nógrafo Hugo Gallo, conta 
“a ideia de construir uma 
árvore de Natal com o lixo 
recolhido nas praias me 
ocorreu em vista da ne-
cessidade de sensibilizar 
os turistas, os moradores 
e as autoridades sobre a 
destinação correta dos re-
síduos sólidos, decorren-
tes do lixo doméstico, que 
tendem a aumentar nessa 
época das festividades de 
final do ano e temporada 
de verão, além de ser uma 
oportunidade de reflexão 
sobre mudanças nos hábi-
tos de consumo evitando o 
lixo desnecessário”, afir-
mou Gallo.
Enfeites
Na decoração da árvore 
podem ser vistos chine-

agora em dezembro, nos 
dias 18 e 19, com duas 
possibilidades de horário: 
na parte da manhã ou no 
período noturno. Os inte-
ressados podem se inscre-
ver.
A Universidade também 
abriu datas em janeiro. Os 
candidatos devem fazer a 
inscrição. A taxa do pro-
cesso seletivo é de R$50.
Outras formas de ingresso
A Unitau oferece ainda 
outras formas de ingres-
so. É possível entrar na 

obstar um procedimen-
to tão complexo sem que 
se tenha neste momento 
processual qualquer ele-
mento concreto de práticas 
ilícitas e sem que os inte-
ressados se manifestem 
sobre os questionamentos 
trazidos na ação popular, o 
que produz inegavelmente 
inúmeros prejuízos à tra-
mitação regular da opera-
ção e também aos interes-
ses econômicos das partes 
interessadas, não somente 
pelos atrasos provocados 
nos expedientes exigíveis 
segundo a normatização 
legal, como também preju-
ízos econômicos advindos 
do óbice à livre atuação no 
mercado e, especialmente, 
pela própria insegurança 
jurídica advinda de uma 
intervenção judicial preci-
pitada e infundada”, justi-
ficou.
Ação popular
A ação popular contra a 
negociação havia sido ar-
ticulada por um grupo de 
parlamentares do PT como 
Paulo Pimenta (RS) e Car-
los Zarattini (SP). O acor-
do em andamento entre as 
duas companhias prevê a 
criação de uma nova com-
panhia, uma joint venture 
no termo do mercado, na 
qual a Boeing teria 80% e 
a Embraer, 20%. Caberia 
à Boeing, a atividade co-
mercial, não absorvendo 
as atividades relacionadas 
a aeronaves para seguran-
ça nacional e jatos execu-
tivos, que continuariam 
somente com a Embraer. 
Hoje o governo brasileiro 
possui uma participação 
qualificada na empresa, 
por meio daquilo que se 
denomina no mercado de 
golden share, uma ação es-
pecial que dá mais contro-
le ao seu proprietário.

los, garrafas pet, boias de 
pesca, coletes salva-vidas, 
brinquedos, escovas de 
dente, e muitas bolas de 
enfeites natalinos recolhi-
das após o acidente com 
um navio que despejou 
containers no mar na re-
gião de Santos. O aciden-
te ocorreu há mais de um 
ano, depois que navio Log 
In Pantanal lançou no mar 
da baía de Santos 46 con-
tainers e parte das merca-
dorias que transportava, 
até hoje encontradas nas 
praias do litoral Norte de 
São Paulo.
Na árvore também existem 
redes de pesca usadas, do-
adas pela Polícia Ambien-
tal e ‘’redes fantasma’’, 
recolhidas do mar, além 
de uma corda retirada do 
corpo de uma baleia pela 
equipe embarcada do Ins-
tituto Argonauta.
Ao lado da árvore, as pes-
soas podem ver uma faixa 
com uma mensagem nata-
lina: “O Aquário de Ubatu-
ba, o Instituto Argonauta e 
o Projeto Tamar desejam a 
todos um Feliz Natal e um 
lindo 2019 sem nenhum 
lixo no mar!”.

Universidade por meio da 
nota do ENEM, com vesti-
bular de outras instituições 
de Ensino Superior ou por 
transferência. Para quem 
já é formado, ao fazer a 
segunda graduação é ofe-
recido desconto de 20% no 
primeiro e no segundo pe-
ríodo letivos de 2019.
Os futuros alunos que se 
matricularem até o dia 20, 
pagarão na matrícula o va-
lor de 2018.
Para mais informações, 
acesse o site da Unitau.

Aviso de Distrato – A Prefeitura Municipal de Potim torna público o DISTRA-
TO realizado entre a Prefeitura Municipal e a empresa MARCONDES DE 
LIMA ENGENHARIA EIRELI EPP, referente ao Contrato Nº 027/2018, refe-
rente à Carta Convite Nº 003/2018, que tem como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Completo e Aprovação 
Habitacional no GRAPPROHAB para o Conjunto Habitacional “Potim-B”, 
conforme Memorial Descritivo e demais anexos constantes do Edital. Con-
vocamos a empresa remanescente para a assinatura do Contrato. Potim, 
11 de dezembro de 2018.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão Nº 056/2018. Objeto: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Brinquedos e Jogos Educativos para 
Divisão de Educação, tendo em vista necessidade de alterações no Edital. 
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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Caçapava recebe carreta 
do Programa “Mulheres de 

Peito” de 18/12 a 05/01

Vale Alimentação deste mês de
dezembro já está à disposição dos
servidores públicos de Paraibuna

População paraibunense é beneficiada 
pelas melhorias na rede de água
e esgoto executadas pela Caepa

A Prefeitura de Caçapa-
va informa que o Progra-
ma “Mulheres de Peito”, 
do governo do Estado de 
São Paulo, estará com a 
carreta estacionada no 
Centro Cultural José Fran-
cisco Natali (Av. Dr. José 
de Moura Resende, 475, 
Vera Cruz ), de 18/12 a 
05/01/2018. Neste perío-
do as moradoras da cidade 
poderão recorrer ao servi-
ço gratuito para realização 
de exames de mamografia.
O atendimento será feito 
em mulheres a partir dos 
35 anos de idade, sendo 
necessário apresentar o pe-
dido médico, cartão SUS e 
RG. Para mulheres acima 
de 50 anos, apenas RG e 
Cartão SUS, sem necessi-
dade de pedido médico.

A Prefeitura de Paraibuna 
disponibilizou, já a partir 
desta sexta-feira (7), o au-
xílio alimentação (Cartão 
AC Crédito) dos 838 ser-
vidores municipais. 
Especificamente neste mês 
de dezembro, cada funcio-
nário da Prefeitura, terá o 
valor do Vale Alimenta-
ção dobrado de R$200,00 
para R$400,00, o chama-
do bônus de Natal – uma 
espécie de 13º terceiro do 
auxílio alimentação, pro-
piciando um grande bene-
fício a todos os servidores.
Desde quando assumiu o 
Poder Executivo Munici-
pal, a atual gestão já havia 
aumentado o Vale Alimen-
tação de R$80,00 para 
R$160,00, logo no início 
do mandato do prefeito Vi-
tão Miranda e da vice-pre-
feita, dona Lurdinha. Com 

Durante todo este ano de 
2018, a Companhia de 
Água e Esgoto de Paraibu-
na (CAEPA) vem realizan-
do melhorias para garantir 
o fornecimento de água na 
cidade e nos bairros aten-
didos pela empresa, além 
de investimentos na área 
de esgotamento sanitário.
A concessionária intensifi-
cou os trabalhos de subs-
tituição de redes distribui-
doras de água em diversos 
pontos da região central 
da cidade, serviço que tem 
beneficiado os seus clien-
tes. As tubulações antigas 
de ferro estão sendo subs-
tituídas gradativamente 
por tubulações de PEAD 
(Polietileno de alta den-
sidade), em toda a região 
central de Paraibuna. A 
limpeza e higienização do 
Reservatório Central tam-

Para que o atendimento 
seja de qualidade e organi-
zado, serão distribuídas 50 
senhas de segunda a sex-
ta-feira para atendimento 
no mesmo dia, das 9 às 
18 horas. Aos sábados, o 
total de senhas será de 25, 
para o período das 9 às 13 
horas. A carreta chegará 
em Caçapava no dia 17 
de dezembro, mas os exa-
mes começarão no dia 18. 
Devido as festas de fim de 
ano, nos dias 23, 24, 25, 
30, 31/12 e 01/01 não será 
realizado atendimento, re-
tornando as atividades nos 
dias 26/12 e 2/01 a partir 
das 12h. Nos dias 4 e 5 de 
janeiro serão realizados 
apenas exames comple-
mentares.
A iniciativa busca a cons-

o objetivo de reforçar o 
poder de compra dos ser-
vidores, a Prefeitura ele-
vou o auxílio alimentação 
para R$200,00; com este 
novo aumento, os funcio-
nários tiveram um ganho 
real de 125% de crédito a 
mais no cartão do AC Cré-
dito.
De acordo com o Gover-
no Municipal, o dinhei-
ro     revertido em crédito 
no cartão alimentação dos 
funcionários tem um im-
pacto positivo na econo-
mia do nosso município, 
uma vez que movimenta 
cerca de R$2,2            mi-
lhões de reais por ano, for-
talecendo a renda de todos 
os          servidores munici-
pais e do comércio parai-
bunense.
Além de favorecer os ser-
vidores da Prefeitura de 

bém está entre as boas no-
tícias de uma melhor qua-
lidade da água distribuída 
aos usuários do sistema.
São diversos serviços re-
alizados atualmente pela 
concessionária de água e 
esgoto do município, com 
destaque para algumas 
obras: construção da rede 
de abastecimento do bair-
ro Panorama, que antes 
recebia o fornecimento de 
água somente através de 
carro pipa; otimização do 
uso do reservatório da Vila 
Camargo, que trará melho-
rias para a continuidade do 
abastecimento na cidade; 
acesso à rede de abasteci-
mento de água tratada aos 
moradores do bairro do 
Espírito Santo; construção 
da futura Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE), 
próxima à Vila Camargo; 

cientização das mulheres 
sobre a importância da re-
alização do exame de ma-
mografia, além de facilitar 
o acesso ao procedimento, 
agendamento e garantia 
de tratamento para os ca-
sos diagnosticados. Toda 
a infraestrutura técnica, 
operacional e profissional 
necessária para os exames 
de prevenção do câncer de 
mama estarão disponibili-
zados na carreta.
A Secretaria de Saúde de 
Caçapava juntamente com 
o Programa “Mulheres de 
Peito” incentiva a partici-
pação das mulheres que 
estão nesta faixa etária a 
participarem. Mais infor-
mações pelo telefone (12) 
3653-6167 ramal 217, 
222, 216.

Paraibuna, o Vale Alimen-
tação também beneficia os 
funcionários do Instituto 
de Previdência do Municí-
pio de Paraibuna (IPMP) e 
da Fundação Cultural “Be-
nedicto Siqueira e Silva”.
Segundo o Governo Mu-
nicipal, esses R$400,00 no 
AC Crédito de cada fun-
cionário, especialmente 
neste mês de dezembro, 
contribuirá para reforçar 
a ceia de Natal dos servi-
dores, proporcionando a 
todos um final de ano me-
lhor.
A Prefeitura de Paraibuna 
aproveita para desejar a to-
dos os funcionários e a po-
pulação paraibunense um 
Natal cheio de paz e har-
monia e um 2019 repleto 
de saúde, alegria, prospe-
ridade e muitas conquistas. 
Boas festas!

dentre outros investimen-
tos.
Com estes investimentos, 
a concessionária de água 
e esgoto de Paraibuna vem 
cumprindo os prazos es-
tabelecidos em contrato 
firmado com o Governo 
Municipal, desde agosto 
de 2015, quando a CAEPA 
iniciou seus trabalhos no 
município.
A Companhia de Água e 
Esgoto de Paraibuna está 
localizada na Rua Nossa 
Senhora de Lourdes, 40 
(Alto da Caixa D’água), 
no Centro. Telefones: (12) 
3974-0401 / 0800 771 
2545 (ligação gratuita). 
Atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 18h. 
Acompanhe melhor os tra-
balhos desenvolvidos pela 
CAEPA, acessando o site: 
www.caepa.com.br

Extrato da Lei nº 1.110 – de 10 de dezembro de 2018.

 “Autoriza a concessão de abono pecuniário de natal, e dá outras providências”. 
Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção da Serra, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se 
disponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av 
XV de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600.


