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A GAzetA dos Municípios

Palavra Cantada reúne
10.000 pessoas em show
de abertura da FLIT 2018

Handebol Taubaté vence
Pinheiros e conquista 

Taça Estado de São Paulo

Cras São Gonçalo leva projeto 
de arte para adolescentes de 

conjuntos habitacionais

Taubaté participa da 12ª
Primavera dos Museus

Uma série de atrações di-
ferenciadas foi preparada 
em Taubaté para a 12ª Pri-
mavera dos Museus, proje-
to criado pelo Ibram (Insti-
tuto Brasileiro de Museus) 
que incentiva os espaços 
culturais a criarem pro-
gramações especiais com 
o intuito de explorar sua 
capacidade de inovar.
Para este ano, o tema pro-
posto “Celebrando a Edu-
cação em Museus” leva a 
uma reflexão sobre uma 
das principais funções do 
museu: educar e despertar 
o interesse para diferentes 
áreas do conhecimento, a 
vida em sociedade, a im-
portância das memórias e 
o valor do patrimônio cul-
tural musealizado.
A 12ª Primavera dos Mu-
seus vai de 17 a 23 de se-
tembro, mas em Taubaté a 
maioria das  atividades es-
tará disponível para visita-
ção do público até o final 
do mês. Até o dia 30 de se-
tembro, por exemplo, das 
10h às 22h, no Via Vale 
Garden Shopping, acon-
tece a exposição coletiva 
sobre os Museus Munici-
pais, com o propósito de 
reconhecer as instituições 
museológicas como es-
paços de troca de conhe-
cimentos e experiências.  
De 17 a 23 de setembro, 
das 14h às 17h, equipes 

Mais de 10.000 pessoas 
compareceram à Avenida 
do Povo na noite de segun-
da-feira, 17 de setembro, 
para prestigiar o show de 
abertura da Feira de Lite-
ratura Infantil de Taubaté 
(FLIT) com o grupo Pala-
vra Cantada.
Durante cerca de uma hora 
e meia, Sandra Peres e 
Paulo Tatit embalaram o 
público com os sucessos 
do grupo, que une músi-
ca, brincadeira e educa-

O Handebol Taubaté/
FAB/Unitau venceu no 
último sábado, dia 15 de 
setembro, a equipe E.C. 
Pinheiros. Em jogo válido 
pela final da Taça Estado 
de São Paulo (2° fase do 
Super Paulistão), o time 
taubateano venceu por 28 
a 25 o time da capital pau-
lista, em um total de 1h45 
de jogo, no ginásio Eme-
cal.
Com a vitória no clássi-
co, o Handebol Taubaté/
FAB/Unitau é campeão da 
Taça Estado de São Paulo. 
Na temporada de 2018, os 
taubateanos disputaram 
três finais e somaram mais 
três títulos: Taça Paulista-
na (1° fase do Super Pau-
listão), Pan-Americano de 
Clubes e Taça Estado de 
São Paulo (2° fase do Su-
per Paulistão).
O técnico Marcus Tatá 
colocou em quadra a for-
mação inicial com Maik, 
Cleber, Valadão, André 
Silva, Matheus, Lucas e 
Vinícius. Como de costu-

O Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) 
do bairro São Gonçalo, em 
Taubaté, desenvolve desde 
abril o projeto “Revivarte, 
Arte Urbana e Cidadania”, 
voltado para adolescentes 
moradores dos conjuntos 
habitacionais de interesse 

de ação educativa da Área 
de Museus visitarão uns 
aos outros no projeto “Um 
museu leva ao outro”, para 
conhecerem e trocarem 
experiências a respeito de 
educação museal.
 No dia 19, quarta-feira, 
das 19h às 22h, no Mu-
seu da Imigração Italia-
na de Quiririm, haverá a 
exibição do documentário 
“Uma gota”, de Márcio 
Gerba, que trata sobre a 
triste realidade da polui-
ção dos nossos oceanos. 
Após o documentário, ha-
verá um breve bate-papo 
com Nativa Villalta.
No Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato, no Sí-
tio do Picapau Amarelo, 
a programação conta de 
21 a 23 de setembro, das 
9h às 17h, com a exposi-
ção “Um Pequeno Museu” 
que narra a vida e a obra 
do poeta Guilherme de Al-
meida. Até o dia 30, das 
11h às 16h, apresentações 
de teatro “Nhem, Nhem, 
Nhem”, em que a turma do 
Sítio recebe a visita da Di-
tinha Benzedeira, que irá 
fazer algumas benzeduras 
para curar o mal de amor. 
Dia 22 às 14h haverá o 
lançamento da obra literá-
ria do autor Osni Louren-
ço Cruz, A Trilha de Loba-
to: a inquieta juventude do 

ção desde 1994. A FLIT 
acontece pelo segundo ano 
consecutivo em Tauba-
té com muita literatura, 
shows e diversão para a 
criançada de 17 a 23 de 
setembro na área coberta 
da Avenida do Povo. Para 
esta terça-feira, dia 18 de 
setembro, a programação 
segue com atrações, entre 
contação de histórias, te-
atro, atividades literárias 
e oficina de formação de 
professores. O destaque 

me, a partida contra E.C. 
Pinheiros foi uma das mais 
disputadas da temporada. 
O time adversário não se 
deixou abalar em Taubaté 
e fechou a primeira etapa 
com 2 gols de vantagem, 
com placar de 10 a 12.
Já no segundo tempo, o 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau procurou aprovei-
tar as pequenas chances 
e reverter a pontuação a 
seu favor, assim o jogo foi 
decidido nos detalhes de 
cada jogada. O placar final 
da partida foi 28 a 25, com 
vitória do time Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau.
O melhor jogador em qua-
dra foi o armador esquer-
do, Guilherme Valadão, do 
Handebol Taubaté/FAB/
Unitau.
“Estou muito feliz em ter 
conquistado o terceiro tí-
tulo na temporada, ano 
passado foi um ano ruim 
para Taubaté, que perdeu 
todos os campeonatos que 
disputou. Esse ano pelo 
contrário, a gente está con-

social Benedito Capeleto e 
Sérgio Lucchiari.
A atividade é coordena-
da pela artista plástica da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, Nathalia Maria 
Novaes Victor, com au-
las às terças, pela manhã 
no Lucchiari e à tarde no 

autor.
Taubaté conta com seis 
museus próprios, sendo:
Museu da Imigração Ita-
liana de Quiririm
Endereço: Avenida Líbero 
Indiano, 550
Horário de Funcionamen-
to: de terça a sexta, das 8h 
às 17h e sábados e domin-
gos das 11h às 16h
Telefone: 3686-4864
Área de Museus, Patrimô-
nio e Arquivo Históricos
Endereço: Avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925 – Jar-
dim Ana Emília
Horário de Funcionamen-
to: de segunda a sexta, das 
8h às 17h , sábados e do-
mingos das 9h às 13h
Telefone: 3621-
6044/3625-5059
• Pinacoteca Municipal 
Anderson Fabiano;
• Museu Histórico Prof. 
Paulo Camilher Florença-
no;
• Arquivo Histórico Félix 
Guisard Filho;
• Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté;
Museu Histórico, Folclóri-
co e Pedagógico Monteiro 
Lobato
Endereço: Avenida Mon-
teiro Lobato, s/nº – Cháca-
ra do Visconde
Horário de Funcionamen-
to: de terça a domingo, das 
9h às 17h
Telefone: 3625-5062

da noite fica para o show 
MPB de Mesa, grupo for-
mado pelos amigos Rafi-
nha Acústico, Du Guer-
rero, Yuri Cocks e Thiago 
Grilo, a partir das 20h. O 
tema central da FLIT este 
ano é Narizinho – reina-
ções na terra de Lobato. O 
objetivo é valorizar o fe-
minino representado pela 
personagem trazida à fei-
ra, de forma lúdica, em vá-
rias das atrações propostas 
para este ano.

seguindo conquistar todos 
os títulos disputados até 
agora. Ainda faltam três 
campeonatos, um muito 
difícil, que é o Campeo-
nato Mundial. Mas a Liga 
Nacional e o Final Four do 
Paulista, nós temos plena 
condição de conseguir os 
resultados positivos. Va-
mos tentar conquistar os 
cinco títulos da tempora-
da, mas já nos deixa mais 
tranquilos por termos con-
quistados três.”, disse o 
armador esquerdo do Han-
debol Taubaté/FAB/Uni-
tau, Guilherme Valadão.
Para alcançar os 28 gols 
alcançados pelo Handebol 
Taubaté/FAB/Unitau na 
partida, cada atleta mar-
cou a seguinte quantidade 
de gols: Alemão (1), Wa-
shington Santos (1), Lucas  
Cândido (2), André Silva 
(3), Cleber Andrade (2), 
Denys Barros (3), Guilher-
me Valadão (7), Rodrigo 
Quost (3), Vinícius Tei-
xeira (1), Guilherme Silva 
(1), Matheus Filho (4).

Capeleto. Por meio desta 
iniciativa, os adolescentes 
estabelecem uma conexão 
entre o sujeito criativo e 
o cidadão participativo, 
investindo na arte como 
forma de conhecimento e 
como exercício de criati-
vidade na comunidade.
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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

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.

Unidade Móvel da
Associação dos Advogados 

chega a Taubaté

Na quinta-feira, dia 20, 
os advogados taubateanos 
poderão conhecer e ad-
quirir produtos e serviços 
que facilitam o dia a dia 
do exercício profissional. 
A Associação dos Advoga-
dos de São Paulo (AASP 
– www.aasp.org.br), enti-
dade que congrega quase 
90 mil associados e com-
pletou 75 anos de funda-
ção este ano, tem realizado 
permanentemente diversas 
ações para estar cada vez 
mais próxima dos seus as-
sociados presentes em to-
dos os estados do País.
Entre as iniciativas, des-
taca se a Unidade Móvel, 
que desde 2016 já percor-

reu mais de 25 mil qui-
lômetros, esteve em 68 
cidades no estado de São 
Paulo, dez em Pernambu-
co, seis em Minas Gerais, 
três em Goiás, três no 
Paraná e duas na Bahia. 
Na quinta-feira, dia 20, a 
Unidade Móvel da AASP 
estará em Taubaté (em 
frente ao prédio da OAB 
– Rua Quatro de Março, 
441 – Centro) com diver-
sos produtos e serviços 
que facilitam a rotina dos 
advogados para melhor 
atenderem seus clientes. 
Na Unidade Móvel, os 
advogados encontram vá-
rias soluções para facilitar 
o exercício profissional: 

emissão de certificado di-
gital, indispensável para o 
peticionamento eletrôni-
co, por um valor especial 
para associados, além de 
códigos de bolso atuali-
zados, pen drive, oportu-
nidade para se associarem 
à AASP, agendas, edições 
da Revista do Advogado 
e da Revista Brasileira da 
Advocacia, do CPC ano-
tado, e informações gerais 
sobre as atividades e o 
clube de benefícios da As-
sociação, entre outros. Os 
advogados também podem 
ir até o local e apresentar 
sugestões para as constan-
tes ações da entidade junto 
ao Poder Judiciário.

Indústria paulista fecha 2,5 mil postos 
de trabalho em agosto

A indústria paulista fechou 
2,5 mil postos de trabalho 
em agosto, uma queda de 
0,11% na comparação com 
o mês anterior, sem ajuste 
sazonal, aponta a pesquisa 
de Nível de Emprego da 
Federação e Centro das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo, divulgada ontem, 
dia 18.
Nos últimos 12 meses, o 
setor acumula 1,28% de 
decréscimo na oferta de 
emprego. Foram encerra-
das 28 mil postos desde 
agosto de 2017. Consi-
derando os oito meses de 
2018, no entanto, o saldo é 
positivo, com elevação de 
0,64%.
Dos 22 setores verificados 
na pesquisa, nove tiveram 

resultado negativo. O prin-
cipal destaque foi o setor 
de produtos têxteis, com 
o fechamento de 1.040 
vagas, seguido pelo setor 
de produtos de metal (ex-
cluindo máquinas e equi-
pamentos), com menos 
1.021 postos de trabalho, e 
pelo setor de couro de cal-
çados, que encerrou 955 
vagas.
Também foram nove os 
setores que tiveram resul-
tados positivos. O desta-
que foi área de Produtos 
de minerais não-metálicos 
com geração de 851 vagas. 
Em seguida estão os seto-
res de veículos automo-
tores e autopeças (560), 
máquinas e equipamentos 
(382) e produtos químicos 

(234).
A previsão da entidade 
é que o ano deve fechar 
com emprego negativo. 
Entre os fatores que con-
tribuíram para o cenário 
de afastamento dos inves-
timentos, na avaliação da 
Fiesp, está a greve dos ca-
minhoneiros, a indefinição 
política com as eleições e 
a preocupação com o ce-
nário internacional.
“É o ambiente sadio de ne-
gócios que traz o emprego 
e faz com que a economia 
volte a melhorar. Temos 
no mercado interno uma 
ociosidade em torno de 
35%”, disse, em nota, José 
Ricardo Roriz Coelho, 
presidente em exercício da 
federação.
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Pinda promove workshop de 
aprovação de projetos

Palestra “A Vida Secreta
das Séries de TV”
acontece dia 20

Pinda recebe
Semana

do Trânsito

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Planejamento, promove-
rá na quarta-feira (26) o 
primeiro workshop sobre 
aprovação de projetos e 
apresentação dos proce-
dimentos adotados pelo 
Departamento de Licen-
ciamento. 
O evento é uma parceria 
da Prefeitura com a Asso-
ciação de Profissionais de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Pindamo-
nhangaba.
De acordo com a Secre-

O CEU das Artes recebe-
rá nessa quinta-feira (20) 
a palestra “A Vida Se-
creta das Abelhas”, às 19 
horas, pelo “Ponto MIS”. 
O evento será palestra-
do pelo crítico de cinema 
Cássio Starling. 
A palestra vai desvendar 
os segredos dos seriados 
que atraem cada vez mais 
público e que têm altera-
do rapidamente os modos 
tradicionais de fazer e de 
assistir TV.
No evento serão discutidas 
questões como: as séries 

A Semana Nacional de 
Trânsito inicia nesta ter-
ça-feira (18) e segue até o 
dia 25. Neste ano, o Con-
tran (Conselho Nacional 
de Trânsito) definiu como 
tema a ser trabalhado pe-
los órgãos do Sistema Na-
cional de Trânsito e pela 
comunidade “nós somos o 
trânsito”.  
A diretora de Trânsito, Lu-
ciana Viana, explica que as 
ações promovidas durante 
a Semana do Trânsito pos-
suem o objetivo de envol-
ver diretamente a socieda-
de nas atividades e propor 

taria de Infraestrutura e 
Planejamento, este será 
um evento em que a o 
município apresentará os 
procedimentos que tem 
sido adotados para aná-
lise de projetos, a fim de 
dar agilidade e fluidez nas 
aprovações, emissões de 
certidões e outros serviços 
relacionados.
“A partir de algumas rei-
vindicações dos profis-
sionais, a Prefeitura quer 
aperfeiçoar as análises e 
promover o bom atendi-
mento aos profissionais 
liberais e empresas. O re-

de TV nos deixam tão vi-
ciados? Como as histórias 
são construídas e desen-
volvidas para durar uma 
ou várias temporadas? 
Quais são as principais 
diferenças entre series cô-
micas e dramáticas, entre 
as tramas policiais e as 
de terror? O que os novos 
formatos têm mesmo de 
revolucionários?
Cássio Starling é crítico 
de cinema do jornal Fo-
lha de São Paulo, pes-
quisador e professor de 
história do audiovisual. É 

uma reflexão estimulando 
todos os condutores, seja 
de caminhões, ônibus, 
vans, automóveis, moto-
cicletas ou bicicletas, e os 
pedestres e passageiros, a 
optarem por um trânsito 
mais seguro. 
De acordo com o Depar-
tamento de Trânsito, Pin-
damonhangaba receberá 
ações educativas na cida-
de voltadas aos pedestres, 
ciclistas e motociclistas, 
pois estes grupos são prin-
cipais focos de trabalho. 
Segundo as estatísticas 
esses grupos são mais vul-

sultado que buscamos é o 
crescimento da constru-
ção civil em nossa cidade, 
sempre trabalhando dentro 
da legalidade e transparên-
cia”, afirma a secretária de 
Infraestrutura e Planeja-
mento, Marcela Franco.
O evento acontecerá na 
Associação de Profissio-
nais de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de 
Pindamonhangaba (rua 
Senador Dino Bueno, 204, 
centro, às 18 horas. As ins-
crições podem ser feitas 
na sede ou pelo telefone 
3642-1801.

organizador das coleções 
de filmes lançadas pela 
Folha, como Clássicos do 
Cinema, Cine Europeu, 
Charles Chaplin, Gran-
des Livros no Cinema e                                                       
Grandes Biografias no          
Cinema. Autor do livro 
Em Tempo Real (ed. Ala-
meda, 2006) sobre séries 
de TV. 
Podem participar pessoas 
a partir dos 14 anos e as 
inscrições para a palestra 
serão feitas pelo telefone 
3637-1715. Serão 40 va-
gas e o evento é gratuito. 

neráveis a possibilidades 
de acidentes. Bliz educa-
tiva com alunos da Escola 
Municipal André Franco 
Montoro  Os alunos da 
Escola Municipal André 
Franco Montoro, no Cris-
pim, participaram de uma 
blitz educativa na manhã 
de segunda-feira (17). Du-
rante a blitz, os estudan-
tes, unidos aos agentes de 
trânsito, entregaram cartas 
com instruções para os 
motoristas. A blitz educa-
tiva faz parte da progra-
mação da programação 
Semana de Trânsito. 

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO 
DAS METAS FISCAIS
SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018
(§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 
101/2000)

O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, 
que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 2º 

quadrimestre do ano de 2018, na comissão de Finanças e Orçamento 
do Legislativo, em audiência pública a ser realizada no dia 27 de se-
tembro de 2018, às 18h30m, na Câmara Municipal de Monteiro Loba-

to, na Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, nº 21, Centro, nesta cidade. 
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, 05 de setembro de 2018.

Daniela de Cassia Santos Brito – Prefeita Municipal

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Nos termos da Lei Complementar nº. 141 de 13 de Janeiro de 2012 a 
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, Estado de São Paulo, tor-

na público que fará realizar às 15hs00min do dia 27 de setembro de 
2018, na Câmara Municipal de Monteiro Lobato, Audiência Pública 
da prestação de contas dos valores aplicados e fonte de recursos, 

bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no 
SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018, convidando os interessados e 

a população do município.

Daniela de Cassia Santos Brito – Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato
Praça Deputado A.S Cunha Bueno, 180, Centro, CEP 12250-000

Praça Deputado A.S Cunha Bueno, 180, Centro, CEP 12250-000

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 033/2018. Objeto: Aquisição 
de Ambulância UTI Tipo D. Data da realização: 03/10/2018 às 09h00min - 
Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá 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 034/2018. Objeto: Aquisição 
de Caminhão Coletor de Lixo e Caminhão Basculante. Data da realização: 
03/10/2018 às 14h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/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 035/2018. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Artesanato 
e Descartáveis. Data da realização: 04/10/2018 às 09h00min - Início do 
credenciamento. 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 ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a ANULAÇÃO da licitação modalidade Pregão Nº 027/2018, 
cujo objeto é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Admi-
nistrativos e Gerenciamento na Área de Licitações e Contratos, nos termos 
do Edital e Anexos, tendo em vista Despacho do Exmo. Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo referente à impugnação impetrada ao Edital do 
Pregão em epígrafe – Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal. 
Potim, 20 de setembro de 2018.
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