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A GAzetA dos Municípios

ABC Transportes implanta 
sistema de biometria facial

Compre bem inaugura 1ª 
Loja e supera meta inicial

Comunidade do Portal da
Mantiqueira recebe nova

unidade de educação infantil

Coletores paralisam
serviços em Taubaté

A empresa ABC Trans-
portes, responsável pelo 
transporte público de 
Taubaté, inicia em novem-
bro o cadastramento de 
passageiros para o sistema 
de biometria facial.
O novo sistema permite a 
avaliação das característi-
cas faciais de uma pessoa 
através de parâmetros di-
gitais. No mês de novem-
bro terá início o cadas-
tramento dos passageiros 
com benefícios de isenção 
ou desconto.
Com investimento de R$ 
800 mil, o objetivo do sis-
tema é combater fraudes 
nos benefícios de gratuida-
des, garantindo que o car-
tão seja utilizado somente 
pelo seu titular, real be-
neficiário do desconto ou 

Taubaté, outubro de 2018 
– O GPA, um dos maiores 
grupos varejistas do país, 
deu início a expansão do 
seu novo formato de su-
permercados, o Compre 
Bem. A primeira unidade 
foi inaugurada na terça-
feira (16/10), em Taubaté 
(SP), com resultados en-
tre 30% e 50% maiores à 
meta inicialmente previs-
ta, tanto em venda como 
em volume de pessoas. 
A rede foi anunciada em 
maio deste ano como uma 
iniciativa da companhia 
para atuar em mercados 
regionais, atendendo a ex-
pectativa dos clientes que 
procuram por um aten-
dimento mais próximo e 
um portfólio de produtos 
e serviços adequados às 

A Prefeitura de Taubaté 
entrega à população na 
próxima quarta-feira, dia 
24 de outubro, a EMEI 
Professora Claudia Maria 
Labinas Roncon Saud.
A escola, situada no bair-
ro Portal da Mantiqueira, 
conta com uma área cons-
truída de 1.200m², com 10 
salas, cozinha, lactário, 

O serviço de coleta de lixo 
reciclável e domiciliar está 
paralisado em Taubaté 
desde a manhã desta quin-
ta-feira, dia 18 de outubro. 
A prefeitura acompanha o 
caso e cobra uma solução 
por parte da Ecotaubaté. A 
empresa informou que já 
está tomando as medidas 

isenção. Na prática, quan-
do o cartão for encostado 
no validador para libera-
ção da catraca, a câmera 
instalada captará imagens 
do rosto do passageiro. 
Elas serão processadas e 
comparadas às do banco 
de imagens, feitas no ato 
de cadastramento do usuá-
rio e a liberação da catraca 
ocorrerá normalmente.
Para utilizar o novo siste-
ma, os usuários deverão se 
cadastrar na loja da ABC 
Transportes, conforme o 
cronograma abaixo:
– novembro/2018 – idosos 
acima de 65 anos
– dezembro/2018 – sênior 
entre 60 e 64 anos
– janeiro/2019 – pessoas 
com deficiências e demais 
gratuidades

necessidades no bairro em 
que vivem, priorizando as 
seções de perecíveis e de 
atendimento (Açougue e 
Padaria, principalmente). 
Para o Compre Bem, o 
GPA montou uma estru-
tura própria, com times 
de operação, comercial, 
marketing e logística to-
talmente dedicados. “Os 
resultados do primeiro dia 
de operação da loja mos-
trou que o Compre Bem 
nasceu de um projeto as-
sertivo e com total aderên-
cia ao público do entorno 
da loja. Estávamos muito 
bem embasados em pes-
quisas de mercado e firmes 
em nossa entrega de valor 
com esta loja, que prioriza 
atendimento e variedade 
de produtos a um preço 

sala multiuso, infraestru-
tura completa para educa-
ção infantil (em berçário) 
e infraestrutura de rede e 
informática.
Considerando a demanda 
da comunidade, a EMEI 
Portal da Mantiqueira 
vai atender, inicialmente, 
crianças do berçário I e 
II e maternal I, com capa-

judiciais cabíveis para que 
seja mantido um percentu-
al mínimo de atendimento 
da coleta de lixo domici-
liar. 
A coleta de lixo hospitalar 
ocorre normalmente.
Preventivamente, a prefei-
tura orienta a população a 
manter o lixo no domicílio 

– fevereiro/2019 – estu-
dantes
O funcionamento do sis-
tema ocorre conforme o 
término do cadastramen-
to de cada um dos grupos 
acima.
A loja da ABC Transpor-
tes está localizada no Ter-
minal Rodoviário Urbano 
(Rodoviária Velha), par-
que Dr. Barbosa de Oli-
veira, s/nº – boxe 70. O 
atendimento será das 8h às 
17h, nos dias úteis, e das 
8h às 11h30, aos sábados, 
com apresentação dos se-
guintes documentos ori-
ginais e cópias: RG, CPF, 
comprovante de residência 
nominal (recente, no perí-
odo máximo de 3 meses) 
e cartão SIM (apenas sê-
nior).

bastante competitivo para 
a região. Isso se mostrou 
eficiente e nos surpreen-
deu positivamente com o 
sucesso de público durante 
o primeiro dia de funcio-
namento”, afirma Belmi-
ro Gomes, Presidente do 
Compre Bem. O maior vo-
lume de comercialização 
foi registrado nas catego-
rias de carnes, padaria e 
hortifrúti. Com um inves-
timento aproximado de R$ 
6 milhões em uma área de 
2,9 mil m2, a unidade de 
Taubaté gerou 300 empre-
gos diretos e indiretos para 
o município. As primeiras 
unidades do Compre Bem 
estão sendo abertas no es-
tado de São Paulo – até de-
zembro serão 13 unidades 
inauguradas.

cidade para cerca de 160 
alunos.
Serviço:
Inauguração – EMEI Pro-
fessora Claudia Maria La-
binas Roncon Saud
Dia – 24 de outubro
Horário – 10h
Endereço – rua Manoel 
Rodrigues, s/nº – Portal 
Mantiqueira

nesta sexta-feira, dia 19 de 
outubro. 
O lixo deve ficar armaze-
nado em local adequado 
para evitar o acúmulo nas 
ruas da cidade.
Em Taubaté, a coleta men-
sal de resíduos é de cerca 
de 11.300 toneladas por 
mês.
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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

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência 
da Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando 
a cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 
1539. E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de to-
das as mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época 
para lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usa-
dos pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, 
mas seus significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a 
marcha nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da 
rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o 
mal) e a grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para 
que o noivo ficasse com a mão direita livre para se defender de um even-
tual ataque. Já o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges 
ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, em-
bora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi 
adotada como um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado 
sobre os noivos resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas pas-
sam a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que 
é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar 
bem, esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine 
o que quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o 
bom possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

Noite de autógrafos
acontece na segunda-feira 

(22) no museu em Pinda

Em comemoração ao Dia 
das Crianças, 12 de outu-
bro, a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Tauba-
té, por meio do projeto 
Guardião Azul, e a área 
de educação no trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, estiveram reu-
nidos no estacionamento 
do supermercado Shibata 
para um evento educativo.
O Projeto Guardião Azul, 
desenvolvido pela GCM, 
tem parceria com as Se-

cretarias de Desenvolvi-
mento e Inclusão Social 
(programa Bolsa Família) 
e Educação, e atende prio-
ritariamente os benefici-
ários do programa Bolsa 
Família de Taubaté. Uma 
equipe forma os “peque-
nos guardiões”, com ofici-
nas realizadas nas escolas 
municipais de ensino in-
tegral, trabalhando temá-
ticas inclusivas e formati-
vas, com base para a vida 
em sociedade e exercício 

da cidadania.
As crianças que passa-
ram pelo local pude-
ram ter contato direto 
com a vestimenta e os                                       
equipamentos usados pe-
los guardas civis e saber 
um pouco do trabalho de-
les.
Já a Secretaria de Mobi-
lidade Urbana levou um 
minicircuito para propor-
cionar às crianças a convi-
vência e as regras no trân-
sito.

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

Livro D-25, FLS. nº 6, Termo nº 6881
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ WILSON BRAGA DE MOURA e NATHALIA LEMES CORRÊA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé
-SP, nascido em 11 de março de 1983, de profissão comerciante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Al-
berto Tineu, nº 30, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO FERREIRA MOURA, falecido em Tremembé/
SP na data de 20 de agosto de 2015 e de TEREZINHA BRAGA DE SOUZA, de 56 anos, natural de Itapipoca/CE, nascida na 
data de 30 de janeiro de 1962, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 
24 de dezembro de 1989, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de LUIZ HENRIQUE CORRÊA, de 52 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 29 de outubro de 
1965 e de IRANI DE JESUS LEMES ROSA, de 47 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 24 de janeiro 
de 1971, 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. 
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Pagamento do 13º salário 
injeta R$ 211,2 bilhões na 

economia

Intenção de consumo das 
famílias recua 0,3%

em outubro, diz CNC

Brasil tem 2.192 casos de 
sarampo confirmados

O pagamento do 13º sa-
lário vai injetar R$ 211,2 
bilhões na economia bra-
sileira até dezembro. O 
valor representa cerca de 
3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do país, bene-
ficiando cerca de 84,5 mi-
lhões de trabalhadores do 
mercado formal, inclusive 
aposentados, pensionistas 
e empregados domésticos.
As estimativas do Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) 
apontam um rendimento 
adicional de R$ 2.320,00, 
com fonte na relação anu-
al de Informações Sociais 
(Rais) e do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Mi-
nistério do Trabalho.
Os trabalhadores do mer-
cado formal representam 
48,7 milhões, ou 57,6% do 
total beneficiados pelo pa-
gamento do 13º salário. Os 

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) recuou 
0,3% de setembro para ou-
tubro e chegou a 86,7 pon-
tos, em uma escala de zero 
a 200 pontos. 
Na comparação 
com                   outubro do 
ano passado, no entanto, 
o indicador medido pela                                           
Confederação Nacional do 

Já são 2.192 casos confir-
mados de sarampo regis-
trados no Brasil, segundo 
dados divulgados pelo Mi-
nistério da Saúde. Desse 
total, 1.776 casos foram 
identificados no Amazo-
nas e 330 em Roraima. 
Juntos, os estados conta-
bilizam ainda 7.894 casos 
em investigação.
Casos isolados de saram-
po, segundo a pasta, foram 
registrados em São Paulo 
(3), no Rio de Janeiro (18), 
no Rio Grande do Sul (37), 
em Rondônia (2), em Per-
nambuco (4), no Pará (17), 
no Distrito Federal (1) e 

empregados domésticos 
são 1,8 milhão, ou 2,2% 
do total. Os aposentados e 
pensionistas representam 
34,8 milhões, ou 41,2% 
do total. Dos R$ 211,2 
bilhões pagos, os empre-
gados do mercado formal 
ficarão com 66%, ou R$ 
139,4 bilhões. Os aposen-
tados e pensionistas rece-
berão R$ 71,8 bilhões, ou 
34%.
Regiões
Os estados da região Su-
deste ficarão com 49,1% 
do pagamento do 13º salá-
rio, seguido pelos estados 
do sul com 16,6%, Nor-
deste com 16%, Centro
-oeste com 8,9% e Norte 
com 4,7%. O beneficiário 
com o maior valor mé-
dio (R$ 4.278,00) será 
pago no Distrito Federal 
e o menor no Maranhão 
(R$ 1.560,00) e Piauí (R$ 
1.585,00). A maior parcela 
que será paga aos assala-

Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC) 
avançou 11,3%.
Quatro dos sete compo-
nentes pesquisados tive-
ram queda de setembropa-
ra outubro, com destaque 
para o momento ser ade-
quado para a compra de 
bens duráveis (-3,3%) e 
para a perspectiva de con-

em Sergipe (4).
Ainda de acordo com o 
ministério, até o momento, 
12 mortes pela doença fo-
ram confirmadas no país, 
sendo quatro em Roraima, 
seis no Amazonas e duas 
no Pará.
Imunização
O Ministério da Saúde 
informou que, de janeiro 
a outubro deste ano, en-
viou um quantitativo de 
13,2 milhões de doses da 
vacina tríplice viral – que 
previne contra o sarampo, 
a caxumba e a rubéola – 
para Rondônia, Amazo-
nas, Roraima, Pará, Rio 

riados do setor de serviços 
(incluindo administração 
pública), que receberão R$ 
137,1 bilhões, ou 64,1% 
do total destinado ao mer-
cado formal. Os emprega-
dos da indústria receberão 
17,4%, os comerciários 
13,3%, enquanto que os 
da construção civil ficarão 
com 3,1% e da agrope-
cuária com 2,1%. O va-
lor médio do 13º salário 
do setor formal ficará em 
R$ 2.927,21, sendo que a 
maior média será paga aos 
trabalhadores do setor de 
serviços com valor de R$ 
3.338,81 e o menor para os 
trabalhadores do setor pri-
mário da economia, com 
R$ 1.794,86.
A economia paulista re-
ceberá cerca de R$ 60,7 
bilhões, ou 28,8% do total 
do Brasil. Os beneficiados 
são estimados em 21,6 mi-
lhões, equivalente a 25,6% 
do total.

sumo (-1,2%). Dos três 
componentes em alta, o 
destaque ficou com a ren-
da atual (1%).
Na comparação com ou-
tubro de 2017, todos os 
componentes tiveram alta, 
com destaque para o nível 
de consumo atual (24,4%) 
e para a perspectiva de 
consumo (15%).

de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Pernambu-
co e Sergipe, além do Dis-
trito Federal.
O objetivo, segundo a pas-
ta, é atender a demanda 
dos serviços de rotina e 
a realização de ações de 
bloqueio, intensificação 
e campanha de vacinação 
para prevenção de novos 
casos de sarampo.
Por meio de nota, o minis-
tério informou que todos 
as unidades federativas, 
com exceção do Distri-
to Federal, alcançaram a 
meta de 95% de cobertura 
vacinal contra a doença.

CONTRATADOS: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHA-
RIA EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL, TROCA DE TELHA-
DO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JUDITH SIQUEIRA 
WEBER E SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCO-
LA GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN – VIGÊNCIA: 03/09/2018 À 
02/09/2019 – VALOR: R$ 701.379,04 – MODALIDADE: TOMADA DE PRE-
ÇOS 005/2018;CONTRATADOS: CAROLINE MARIA GONCALVES SIMO-
ES – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO 
DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRA-
TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – VIGÊNCIA: 03/09/2018 
À 03/12/2018 – VALOR: R$ 17.400,00 – MODALIDADE: DISPENSA Nº 
196/2018;CONTRATADOS: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ. E 
MOTORES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE 
LIXO E CAMINHÃO BASCULANTE – VIGÊNCIA: 15/10/201/ À 14/10/2019 
– VALOR: R$ 531.500,00 – MODALIDADE: PREGÃO 034/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 043/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Escritório e 
Escolar. Data da realização: 31/10/2018 às 09h00min - Início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 044/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Material de 
Alvenaria. Data da realização: 05/11/2018 às 09h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consul-
tado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 045/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Dicionários para Educa-
ção. Data da realização: 05/11/2018 às 14h00min - Início do credenciamen-
to. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ou-
ros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no 
Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº037/2018 – No dia 19 de 
outubro 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 Nº037/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro de 
Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Cesta Básica para a Promo-
ção Social, à empresa: CLMT TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMERCIO 
LTDA ME, com valor total de R$62.760,00. Fica a empresas convocada a 
assinar a Ata de Registro e Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.



Combatentes Mirins fazem ação nas 
ruas do Crispim em Pindamonhangaba

Mistau sedia concurso 
“Relendo Amazonas”

Na manhã desta quarta-
feira (17), os alunos do 
terceiro ano da Escola 
Municipal Isabel do Car-
mo Nogueira realizaram 
uma ação de vistoria jun-
to aos agentes de controle 
de vetores da Prefeitura, 
no Crispim. A ação visou 
encontrar possíveis focos 
de criadouros de mosqui-
to Aedes aegypti, além de 
conscientizar a população 
local. 
As professoras Luciana 
Bondioli e Fabiane Apare-
cida contam que o projeto 
começou a ser desenvol-
vido no início deste ano 
pensando na incidência 
de casos de dengue dentro 
da cidade. A partir disso, 
foram desenvolvidas di-
versas atividades colabo-
rativas entre pais e alunos 
para combater o Aedes ae-
gypti. Para que as crianças 
pudessem notar a incidên-

No próximo sábado, dia 
20 de outubro, acontece a 
vernissage de abertura do 
1º concurso de pintura e 
desenho “Relendo Ama-
zonas”, em homenagem ao 
artista Clodomiro Amazo-
nas. As obras serão expos-
tas no Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté (Mis-
tau), a partir das 20h30.
Em homenagem a me-
mória do artista, acontece 
uma missa no Convento 
Santa Clara, às 19h, onde 
será exposta uma de suas 
telas, que foi restaurada. 
Após a celebração, ver-
nissage terá início, com a 
premiação dos vencedores 
do concurso.

cia de dengue, foi criado 
um gráfico em sala de aula 
em que regularmente, elas 
atualizavam de acordo 
com os dados levantados 
dentro da comunidade. A 
camiseta utilizada pelas 
crianças na hora da visto-
ria foi elaborada por uma 
aluna do 3º ano A, após 
uma competição de dese-
nhos que ilustrassem os 
“Combatentes Mirins”.
Com viseiras, pranchetas, 
adesivos e folders que fo-
ram desenvolvidos pelos 
próprios alunos, as crian-
ças foram divididas em 
seis grupos para que pu-
dessem entrar nas casas e 
promover a vistoria junto 
aos agentes. A ação con-
tou com a inspeção e olhar 
atento das crianças que 
fizeram perguntas sobre 
a freqüência de limpeza 
de calhas, caixa d’água e 
como são armazenadas as 

Até o momento há sete 
inscritos e quinze obras 
para a exposição. As ins-
crições vão até a próxima 
quinta-feira, dia 18 de ou-
tubro, e as obras deverão 
ser entregues no ato da 
efetivação da participação, 
uma vez que o candidato 
deverá apresentar no míni-
mo duas e no máximo três 
obras. As telas produzidas 
deverão ser, obrigatoria-
mente, releituras ou tra-
balhos inspirados na obra 
de Clodomiro, cujo foco 
eram paisagens. Além 
de pintura a óleo, o artis-
ta usava carvão, pastel e 
aquarela. As telas não po-
dem ter dimensões inferio-

garrafas.
O diretor da Vigilância 
Epidemiológica, Rafaela 
Lamana, explica que esta 
ação promovida pela uni-
dade escolar é de grande 
importância, pois estimu-
la a conscientização das 
crianças contra o Aedes 
aegypti, e isso gera a sensi-
bilização do adulto, o que 
futuramente ocasionará a 
diminuição dos casos de 
dengue em Pindamonhan-
gaba. Além disso, a ADL 
(análise de densidade lar-
vária) dentro do município 
tem diminuído, primei-
ramente pela diminuição 
da freqüência de chuvas e 
também pelo trabalho de-
senvolvido pelos agentes 
que percorrem a cidade. 
A intenção é desenvolver 
este projeto-piloto com os 
alunos de outras unidades 
da Rede Municipal de En-
sino.

res a 30cm X 40cm e su-
periores a 80cm X 100cm. 
As obras serão avaliadas 
por três membros de uma 
comissão Julgadora que 
atribuirão notas baseadas 
nos critérios: coerência te-
mática e composição – be-
leza, correção, construção 
em perspectiva, volume e 
utilização de recursos téc-
nicos. A classificação final 
se dará com a nota total 
obtida pelo candidato.
Os três primeiros colo-
cados receberão troféu, 
medalha e certificado de 
participação emitido pela 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, que serão entre-
gues na vernissage.
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