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Clássicos no Museu atrai 
público no Palacete

Visconde da Palmeira

Ketiley Batista do
Atletismo marca

presença no Torneio Brasil

Tremembé registra queda no número 
de faltas em consultas após instalação 

do aplicativo “Agende Fácil”

Assistência Social promove
capacitação técnica

para o Conselho Tutelar

A Secretaria de Saúde 
constatou uma queda no 
número de faltas nas con-
sultas agendadas através 

Na ultima quinta-fei-
ra (13), o Departamento 
de Assistência Social da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu Ca-
pacitação Técnica para o 
Conselho Tutelar da cida-
de.
O evento teve como ob-
jetivo capacitar os setores 
que atuam diretamente na 
garantia de direitos das 
crianças e adolescentes, 
favorecendo assim a efi-
ciência dos serviços ofer-
tados aos municípios e, 
principalmente, assegu-
rando que os direitos deste 
grupo sejam defendidos e 

O evento ‘Clássicos no 
Museu’ atraiu dezenas de 
pessoas na noite da última 
sexta-feira (14) no Palace-
te Visconde da Palmeira, 
popularmente conhecido 
como Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, em Pin-
damonhangaba.
Com o salão do museu lo-

A jovem atleta da Semelp 
– Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba – Ketiley 
Batista marcou presença 
no Troféu Brasil de Atle-
tismo, que aconteceu na 
última sexta-feira (14), em 
Bragança Paulista.
O Troféu Brasil é a prin-
cipal competição do atle-
tismo brasileiro, Ketiley 
competiu na prova dos 
100 metros com barreiras. 
Mesmo se recuperando 
recentemente de uma le-
são na coxa e com poucos 
treinos pós-recuperação, 
ela obteve bom resultado 
sendo uma das finalistas 

do Aplicativo Agende Fá-
cil Tremembé, 94% das 
consultas realizadas atra-
vés do Aplicativo foram 

efetivados, conforme pre-
conizado no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
Juntamente com o colegia-
do do Conselho Tutelar, 
participaram na ocasião: 
Centro de Referência Es-
pecializado em Assistência 
Social - CREAS; Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social – CRAS, Dele-
gacia da Mulher, Equipes 
Técnicas dos Serviços de 
Acolhimento de Crianças 
e dos Adolescentes, Equi-
pe Técnica do Judiciário e 
Técnicas da Proteção So-
cial Básica e de Alta Com-
plexidade.

tado, o público pôde con-
ferir o concerto que contou 
com a execução de piano, 
violino e violoncelo com a 
temática de filmes. Além 
de música de qualidade, 
o projeto teve também 
cunho social, pois os par-
ticipantes doaram pacotes 
de leite em pó e caixas de 
leite longa vida.

da competição. Ainda que 
não tenha conquistado pó-
dio, Ketiley explica que é 
muito gratificante parti-
cipar do Troféu Brasil ao 
lado de grandes atletas do 
país. O técnico, Luis Gus-
tavo Consolino, ressalta 
que Ketiley é uma me-
nina hiper-talentosa, tri-
campeã dos Jogos Regio-
nais, medalhista em Jogos 
Abertos, medalhista em 
campeonatos brasileiros 
sub-18 e sub-20. Ela como 
iniciou um pouco mais tar-
de, aos 15 anos, os resulta-
dos mais precisos dela es-
tão vindo um pouco mais 
tardio, devido à iniciação. 

confirmadas.
E você já baixou? 
Venha fazer parte desta 
mudança!

O Conselho Tutelar é um 
órgão público municipal, e 
tem sua origem na Lei Fe-
deral 8069 de 13/07/1990. 
Possui a missão de ze-
lar pelo cumprimento 
dos direitos da criança e 
do adolescente e contri-
buir para transformações                       
profundas no atendimento 
à infância e à adolescên-
cia.
O Conselho Tutelar está 
localizado na rua Anibal 
de Jesus Pinto Monteiro, 
237 – Alto Cardoso. O ho-
rário de atendimento é das 
7h30 às 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira.

O coordenador do museu, 
José Caramez, afirma que 
esta foi uma grande opor-
tunidade de proporcionar 
música de qualidade para 
os munícipes gratuitamen-
te. Há o estudo para que 
mais edições do ‘Clássicos 
no Museu’ possam aconte-
cer em Pindamonhangaba 
com novas temáticas.

Mas, ela figura como uma 
das melhores do país, tan-
to que foi uma das fina-
listas do Troféu Brasil de 
Atletismo, competindo 
com atletas de nível olím-
pico. Os resultados dela 
estão em uma crescente 
e este ano já fez uma boa 
marca, superando os anos 
anteriores.
“Agora é continuar com 
foco ainda mais nos trei-
nos, pois ano que vem 
mudo de categoria, para 
sub-23. Mas, ainda neste 
ano vou competir nos Jo-
gos Abertos e pretendo fa-
zer bons resultados”, afir-
ma Ketiley.



página 2 A GAzetA dos Municípios 19 de setembro de 2018

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 19/09/2018
Diretor respon1sável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na 
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais 
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais 
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra 
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o 
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de 
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e 
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-
se de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. 
O ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. 
Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no pai-
nel da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lu-
gar para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mes-
mo que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, sepa-
rando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

Na luta para vencer a depressão, paciente 
descobre seu talento como escritor e agora 
busca ajudar outras pessoas com a doença

Conjunto de crônicas poé-
ticas sobre esperança e su-
peração se transforma em 
livro e material de palestra
Em 2.010, o brasilien-
se Marcelo Francisco foi 
diagnosticado com de-
pressão, doença que afeta 
4,4% da população mun-
dial e 5,8% dos brasileiros, 
segundo dados da OMS. 
Cinco anos depois, em sua 
luta para vencer a doen-
ça, ele que “nunca gostou 
de escrever” começou a 
produzir crônicas poéti-
cas contextualizadas em 
passagens do Evangelho, 
sem qualquer expectativa 
ou intenção de produção 
editorial.
No entanto, recentemente, 
ao tornar público alguns 
desses textos, os leitores 
entre eles, uma psicóloga 
e um teólogo, constataram 
que Marcelo Francisco 
era… um escritor! E mos-
traram a ele que se o mate-
rial fosse transformado em 
livro poderia ajudar outras 
pessoas que sofrem com a 
doença.
Assim nasceu “Seguindo 
os Passos de Jesus”, com 
histórias que permeiam 
os sentimentos e desafios 
vividos por personagens 
bíblicos, como Jesus e 
seus apóstolos. As crô-
nicas levam os leitores 
a refletirem sobre várias 
questões e sentimentos da 
alma humana como medo, 
amor, confiança e perdão, 

do ponto de vista do Evan-
gelho. Entre as principais 
mensagens da obra, Mar-
celo destaca a importância 
do autoperdão.
Porém, o autor não dispõe 
de recursos para viabilizar 
a publicação e assim criou 
uma vaquinha online (link: 
https://www.vakinha.com.
br/vaquinha/seguindo-os
-passos-de-jesus) que dará 
direito a exemplares para 
os doadores, de acordo 
com os valores doados.
Centro de Atendimento ao 
Paciente de Saúde Mental 
– No início de setembro, 
o escritor foi convidado 
para apresentar e discutir 
as crônicas com os pacien-
tes de um Centro de Aten-
dimento ao Paciente de 
Saúde Mental – CAPS, em 
Brasília-DF, sendo recebi-
do de forma muito positi-
va pelos participantes.
“Essa experiência refor-
çou o quanto o livro po-
derá ser uma ferramenta 
de apoio e encorajamento 
especialmente às pessoas 
que passam por momentos 
difíceis, como depressão. 
As crônicas contribuem 
para que o leitor busque 
em si forças para ver o 
mundo com uma lente de 
justiça e fraternidade”, 
afirma o autor.
Além disso, a obra foi ci-
tada na abertura do “6º. 
Congresso de Saúde Men-
tal” que aconteceu em Bra-
sília-DF, como referência 

aos mecanismos humanos 
de autocura.
Alguns trechos de uma das 
crônicas do livro:
“ A morte invadia a barca. 
A morte uivava através do 
vento. A morte nos molha-
va com as águas. A morte 
se espalhava no medo gri-
tado de cada um dos Doze. 
A morte chegava como 
que uma legião de muitos 
espíritos maus. (…)
(…) Após a repreensão 
nos exortou a ter fé. A fé é 
a força motriz para enfren-
tar a morte, para enfrentar 
o medo, para enfrentar a 
agitação, para enfrentar a 
violência (…)
O Senhor quer que nós 
tenhamos fé, que nós use-
mos a fé para alimentar a 
nossa própria fé. Ao en-
tramos numa barca, em 
direção a outra margem, 
devemos ter fé. A fé deve 
estar presente desde a par-
tida até a chegada na outra 
margem e não só nas tribu-
lações, não só nas tempes-
tades”.
Vaquinha
Quem contribuir com va-
lores acima de R$ 100,00 
terá seu nome publicado 
na lista de agradecimentos 
do livro.
Doações entre R$ 35,00 e 
R$ 99,00 serão considera-
das compras antecipadas 
do exemplar. A cada R$ 
35,00 de doação equivale 
a compra antecipa de um 
exemplar do livro.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-24, FLS. nº 289, Termo nº 6847
Faço saber que pretendem se casar ELIZEU SILVINO DOS SANTOS e AN-
DRÉIA MARCONDES PIRES, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 2 de junho de 1975, de profissão eletricista, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho 
de ANTONIO SILVINO DOS SANTOS, natural de Maria da Fé/MG, residente 
e domiciliado em Itajubá/MG e de EMILIA APARECIDA DOS SANTOS, na-
tural de Ilicínea/MG, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida em 27 de junho de 1976, de profissão balconista, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada na Rua Guaratinguetá, nº 97, Parque Nossa 
Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ALFREDO PIRES, residente e 
domiciliado em Taubaté/SP e de LUCIA DE PAULA MARCONDES PIRES, de 
66 anos, natural de Cruzeiro/SP, nascida na data de 15 de julho de 1952, residen-
te e domiciliada 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 290, Termo nº 6848
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL DE AGUIAR HIRANO e JULIA-
NA AREND, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José 
dos Campos-SP, nascido em 18 de fevereiro de 1982, de profissão fiscal, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Francisco Paulo de Oliveira 
Vargas, nº 154, Village, Tremembé/SP, filho de KEM ITI HIRANO, de 75 anos, 
nascido na data de 25 de maio de 1943, residente e domiciliado em Taubaté/SP, 
natural de Fartura/SP e de ALEXANDRA TOLEDO DE AGUIAR HIRANO, 
de 74 anos, nascida na data de 25 de julho de 1944, residente e domiciliada em 
Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP. Ela é natural de São Pedro do Sul-RS, nasci-
da em 28 de junho de 1979, de profissão professora, de estado civil divorciada, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do convivente, filha de EMILIO 
OSCAR AREND, de 65 anos, nascido na data de 5 de agosto de 1953 e de AL-
FREDINA HOFFMANN AREND, de 72 anos, nascida na data de 27 de outubro 
de 1945, ambos residentes e domiciliados em Santa Maria/RS e naturais de São 
Pedro do Sul/RS. 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

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física
Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com
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Pinda conquista
classificação nos Jogos 

Estaduais de Natação

Fibria é selecionada para a carteira
2018-2019 do Índice Dow Jones de

Sustentabilidade de Mercados Emergentes

Ginástica rítmica é destaque 
dos Jogos Abertos Infantil

Departamento de Trânsito 
promove ação educativa

no Cmei do Feital

As meninas da ginástica 
rítmica da Secretaria de 
Esportes participaram nes-
te fim de semana da fase 
regional dos Jogos Aber-
tos Infantil.
Com grande desempenho, 
os resultados da equipe 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Trân-
sito em parceria com a 
Secretaria da Educação, 
promoveu no início deste 
mês uma ação educativa 
de trânsito para os alunos 
do Cmei Dona Maria Be-
nedita Cabral San Martin, 

A equipe infantil de nata-
ção da Secretaria de Es-
portes participou no últi-
mo sábado (15) dos Jogos 
Estaduais de Natação, em 
São José dos Campos. Esta 
fase dos Jogos possibilita 
a classificação dos atletas.
De acordo com a Secreta-
ria de Esportes, cerca de 
dez atletas foram classifi-
cados nesta fase regional, 
sendo eles são na categoria 
A: Amanda Aparecida 50 
metros e 100 metros peito, 

Empresa é a única do se-
tor de Produtos Florestais 
e Papel que integra o DJSI 
Emerging Markets desde o 
seu lançamento
A Fibria, empresa brasilei-
ra e líder mundial em ce-
lulose de eucalipto a partir 
de florestas plantadas, foi 
selecionada novamente 
para compor a carteira de 
ações do índice Dow Jo-
nes de Sustentabilidade 
de Mercados Emergentes 
(DJSI, na sigla em inglês), 
da Bolsa de Valores de 
Nova York (NYSE), para 
o período 2018-2019. A 
empresa foi a única do se-
tor de Produtos Florestais 

que representou Pindamo-
nhangaba foram: conjun-
to primeiro lugar com as 
alunas Gabriela, Yasmim, 
Íris, Julia, Marina e Ma-
riana; Julia Gabrielly, na 
categoria A, conquistou o 
título de campeã em dois 

no Feital.
A ação, que utilizou meios 
lúdicos, possui o intuito 
de gerar nas crianças um 
senso de direção e consci-
ência de trânsito, além de 
proporcionar momentos 
de brincadeiras e integra-
ção social na creche.
“As ações educativas de-

Marina Miranda 50 metros 
e 100 metros costas, Nico-
las Salli 50 metros e 100 
metros peito, Igor França 
100 metros livre, reveza-
mento 4x50 metros livre 
feminino e revezamen-
to 4x50 metros 4 estilos 
masculino. Na categoria B 
são: Guilherme Souza 100 
metros peito e 200 metros 
medley, Diego Nascimen-
to 50 metros borboleta e 
100 metros livre, Letícia 
Monteiro 100 metros peito 

e Papel escolhida entre as 
companhias analisadas.
A Fibria integra a carteira 
do DJSI desde o seu lança-
mento. Esse índice é uma 
das principais referências 
em sustentabilidade do 
mercado de capitais inter-
nacional. O anúncio das 
carteiras 2018-2019 foi 
feito pela RobecoSAM, 
empresa independente fo-
cada em investimentos 
sustentáveis, com sede na 
Suíça, que seleciona as 
companhias com as me-
lhores práticas, conside-
rando temas como gover-
nança corporativa, gestão 
ambiental, desenvolvi-

aparelhos (bola e arco); 
conjunto de cinco cordas 
campeãs com as alunas 
Larissa, Gaby, Isabela, 
Isabel e Nathaly; Isabela 
Skupiem campeã no indi-
vidual e Isabela de Moura 
vice-campeã na maça.

senvolvidas com as crian-
ças, além de serem grati-
ficante, são fundamentais 
no preparo de futuros 
condutores que se tornam 
desde já parceiros na cons-
trução de um trânsito mais 
seguro”, afirma a diretora 
de Trânsito, Luciana Via-
na.

e revezamento 4x100 livre 
masculino. Os técnicos, 
Adreanne Abreu e Luis 
Carlos Lúcio, explicam 
que a participação dos 
nadadores de Pindamo-
nhangaba, surpreendeu a 
todos, pois atingiram além 
do esperado, conquistando 
classificações sobre atletas 
mais velhos. Além disso, 
este é o resultado do tra-
balho empenhado pelos 
técnicos e atletas da Secre-
taria de Esportes.

mento do capital humano, 
engajamento social, entre 
outros.
“Estar novamente listada 
no DJSI confirma a soli-
dez da Fibria quanto ao 
seu desempenho em sus-
tentabilidade. 
Essa conquista é resultado 
de um trabalho coletivo, 
de evolução constante, e 
um grande reconhecimen-
to para todos os nossos 
profissionais que fazem 
dessa empresa uma refe-
rência no setor”, afirma 
Guilherme Cavalcanti, di-
retor Financeiro e de Re-
lações com Investidores 
(RI) da Fibria.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°029/2018 – No dia 18 de 
setembro 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 Nº029/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Limpeza, às 
empresas: FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP, com valor total de 
R$57.383,00; GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA 
EPP, com valor total de R$47.654,40; JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO ME, com valor total de R$59.262,60; LEAL COMERCIO 
ATACADISTA EIRELI ME, com valor total de R$40.562,40; NOEMIA SILVA 
DOS SANTOS DE ASSIS ME, com valor total de R$83.840,15; RIVALDO 
VALÉRIO NETO EPP, com valor total de R$73.267,50; WAGNER LUIZ DE 
AQUINO GRAFICA ME, com valor total de R$68.026,40. Ficam as empre-
sas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.
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