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A GAzetA dos Municípios

Taubaté faz audiência para 
debater LOA 2019

Taubaté retoma campanha 
“Primaverão sem mosquito”

Escola da Beleza oferece 
50 vagas para quatro

cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Taubaté 
promove na próxima quar-
ta-feira, dia 26 de setem-
bro, uma audiência públi-
ca para a apresentação da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) do município para 
o exercício de 2019.
A apresentação envolve 
os recursos a serem em-
pregados pela prefeitura, 
Instituto de Previdência 

Com o fim do inverno e 
a chegada da primavera 
no último sábado, dia 22 
de setembro, é hora de re-
forçar o alerta em Taubaté 
para o combate ao mosqui-
to Aedes aegypti.
A ações de prevenção de-
vem ser priorizadas até o 
final do ano, já que tanto 
a primavera como o verão 
têm como características o 
aumento das temperaturas 
e a ocorrência de chuvas. 
Esta é uma combinação 
que favorece a prolifera-
ção de focos de larvas do 
mosquito, vetor dos vírus 
da dengue, zika e chikun-
gunya.
Para isto, o CAS (Contro-

A Escola da Beleza, a XII 
unidade da Escola do Tra-
balho de Taubaté, abre no 
dia 1º de outubro, próxima 
segunda-feira,  50 vagas 
para quatro cursos profis-
sionalizantes gratuitos na 
área da beleza.
Os cursos disponíveis são: 
manicure e pedicure/unhas 
artísticas (20 vagas, com 
aulas de manhã e à tarde); 
design de sobrancelha (10 
vagas, aulas à tarde); de-
pilação (10 vagas, aulas 
de manhã); assistente de 
cabeleireiro (10 vagas, de 
manhã).  As aulas terão 
início dia 8 de outubro e 
acontecem de segunda a 
quinta-feira, sendo que o 

do Município de Taubaté 
(IPMT), Universidade de 
Taubaté (Unitau) e suas 
fundações.
A LOA é uma lei elabora-
da pelo Poder Executivo 
que estabelece as despesas 
e as receitas que serão re-
alizadas no próximo ano. 
Nesta lei, está contido um 
planejamento de gastos 
que define as obras e os 

le de Animais Sinantró-
picos) de Taubaté retoma 
a campanha “Primaverão 
sem mosquito”. A ideia é 
manter o envolvimento da 
comunidade por meio de 
ações de conscientização 
e prevenir a ocorrência de 
novos casos das doenças.
Palestras, fiscalizações 
casa a casa, monitoramen-
to de pontos estratégicos, 
ações de bloqueio e aten-
dimento a denúncias da 
população integram as 
estratégias dos agentes 
de controle de vetores. A 
parceria com os agentes 
comunitários de saúde das 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) 

horário do período da ma-
nhã é das 8h às 11h30 e da 
tarde é das 13h30 às 17h.
O atendimento para ins-
crição acontece  das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h3, na unidade, que fica 
à rua Armando Sales de 
Oliveira, 284. 
O preenchimento das va-
gas é por ordem  de che-
gada.
Para efetuar a matrícula, 
é necessário apresentação 
das cópias e originais do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e título de eleitor, 
ambos de Taubaté. A idade 
permitida é a partir dos 18 
anos  e  o candidato tem 
que morar em  Taubaté. 

serviços que são prioritá-
rios para o Município, le-
vando em conta os recur-
sos disponíveis.
A audiência tem início 
às 19h na Escola Mu-
nicipal do Trabalho –                           
Jabuticabeiras, localizada 
na Avenida Marechal Ar-
thur da Costa e Silva, nº 
1555, Vila Jabuticabeiras, 
Taubaté-SP.

também será reforçada.
Mesmo com a queda nos 
casos de dengue na última 
temporada, o risco de uma 
nova epidemia sempre 
existe. Além disto, tam-
bém existe a preocupação 
do aumento de casos de 
zika e chikungunya.
De janeiro até o dia 15 
de setembro deste ano, 
Taubaté registrou 50 casos 
de dengue contra 57 casos 
no mesmo período do ano 
passado. O município não 
tem nenhum caso de zika 
em 2018. Até o momento 
foram confirmados 6 ca-
sos de chikungunya contra 
5 casos no mesmo período 
de 2017.

Além disso, será efetiva-
da apenas a inscrição que 
for realizada pelo próprio 
interessado, que poderá 
optar por fazer apenas um 
curso.
Mais informações no site 
da prefeitura ( www.tauba-
te.sp.gov.br) ou pelo tele-
fone 3625-5060.
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 50
Inscrição: dia 1º de outu-
bro, segunda-feira.
Horário: das 8h30 às 
11h30 e 13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Telefone: 3625-5060
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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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles 
obtinham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho 
e óxido de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os 
artistas das cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com 
microscópio eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos fei-
tos há cerca de doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles 
autênticos pintores preparavam as tintas com misturas complexas ainda 
não identificadas. A surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão 
sob a camada de tinta, sinal de que os artistas de então já faziam esboços 
de suas obras.
***
O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, 
o kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para 
aproveitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela 
é descascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do 
sangue, estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão 
de ventre. Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diaria-
mente, já que não existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz 
da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando 
com o nosso cachorrinho...
***
Classificados

Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. 
Vista definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de ar-
rombamento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cer-
veja. Motivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto 
e o médico garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.
***
A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão 
aqui comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou 
avistou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É 
aqui mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabele-
cimento abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que 
estava dentro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos 
com a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas 
ao Sol. Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas 
conquistas e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, 
mas lembre-se das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que 
você enfrentou, mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os 
dias solitários que você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis 
que encontrou. Esqueça os planos que não deram certo, mas lembre-se 
sempre de ter um sorriso.
***
Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afei-
ção sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, 
pessoas que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender 
e a ficar juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade 
para dar o primeiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a si-
tuação, capacidade para esquecer o passado e disposição para aceitar as 
diferenças individuais. Atitudes que precisam ser manifestadas em todos 
os momentos, pois como diz o velho ditado: De boas intenções o inferno 
está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.
O despertador é um acidente de percurso do sono.
A alma tem segredos que o comportamento não revela.

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

Livro D-24, FLS. nº 291, Termo nº 6851
Faço saber que pretendem se casar MARCELO LUCIANO DE FARIA e CARMEM LUCIA DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Londrina
-PR, nascido em 21 de outubro de 1974, de profissão operador, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
Nove, nº 120, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de CECILIO GOMES DE FARIA, de 71 anos, natural de Roseira/SP, 
nascido na data de 24 de janeiro de 1947 e de MARIA IOLANDA LUCIANO DE FARIA, de 67 anos, natural de São Luis 
do Paraitinga/SP, nascida na data de 19 de março de 1951, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural 
de Penedo-AL, nascida em 22 de outubro de 1975, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no 
mesmo endereço do contraente, filha de GENARO PEDRO DA SILVA, falecido em Junqueiro/AL na data de 16 de dezembro 
de 1996 e de MARIA JOSÉ DA SILVA, falecida em Junqueiro/AL na data de 21 de novembro de 2007. 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.

Cadastro Único convoca 
idosos e pessoas com

deficiência para inscrição

O Cadastro Único, vin-
culado à Secretaria de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social de Taubaté, 
convoca todos os idosos 
e pessoas com deficiência 
de Taubaté, que recebem 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), para 
inscrição até o dia 31 de 
dezembro de 2018. O não 
cadastramento implicará 
na perda do direito de re-
ceber o benefício. Existem 
atualmente 4.825 benefici-
ários entre idosos e pesso-
as com deficiência. Deste 
total, 1.954 pessoas ainda 
precisam se cadastrar.
 A inscrição acontece a 
partir das 7h30, com distri-
buição de senha, de segun-
da a sexta-feira, no andar 
térreo do prédio da CTI, 
na praça Félix Guisard, 11, 
Centro. Para os munícipes 
que residem nos territórios 
dos Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras) Santa Tereza e São 
Gonçalo, o serviço de ca-
dastro e atualização cadas-
tral está disponível com 
agendamento nas próprias 
unidades. O responsável 
familiar também pode se 

cadastrar pelo beneficiário 
desde que seja maior de 
16 anos, resida na mesma 
casa que o mesmo e divida 
despesas e renda.
Os documentos necessá-
rios para o cadastro são: 
comprovante de endereço 
(com nome de um compo-
nente do cadastro), com-
provante de aluguel, conta 
de luz atual e conta de água 
atual. De todos os maiores 
de idade que moram na re-
sidência: originais de RG, 
CPF, título de eleitor, car-
teira de trabalho, certidão 
de nascimento/casamento, 
holerite atual das pessoas 
que estiverem trabalhando 
com registro em carteira e 
comprovante do seguro-
desemprego, aposentado-
ria/BPC/LOAS ou qual-
quer outra fonte de renda.
Para os menores de idade 
que moram na residên-
cia é necessário: certidão 
de nascimento/RG/CPF, 
carteira de idade (para 
idade igual ou superior a 
16 anos), declaração de 
escolaridade (fornecida 
pela escola onde a criança 
estuda e com data atual), 
comprovante de renda ou 

pensão (se tiver) e guarda 
de menores de idade que 
porventura não tenham 
mãe morando na mesma 
residência.
A inscrição no Cadastro 
Único também permite 
que o beneficiário tenha 
acesso a outros programas 
sociais como a tarifa so-
cial de energia elétrica e 
a carteiras do idoso, entre 
outros. As famílias dos be-
neficiários do BPC já ins-
critas no Cadastro Único 
devem atualizar os dados 
sempre que houver modi-
ficações, como mudança 
de endereço, alteração na 
composição familiar, ou, 
ainda, no prazo máximo 
de até dois anos. A de-
satualização do cadastro 
poderá levar à suspensão 
do benefício. O BPC é a 
garantia de um salário mí-
nimo mensal concedido ao 
idoso acima de 65 anos ou 
a cidadão com deficiência 
física, mental, intelectual 
ou sensorial de longo pra-
zo, que o impossibilite de 
participar de forma plena 
e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condições 
com as demais pessoas.
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FLIT 2018 bate recorde
de público

Taubaté prorroga
campanha de

vacinação antirrábica

A segunda edição da Fei-
ra de Literatura Infantil 
(FLIT) de Taubaté termi-
nou no último domingo, 
dia 23 de setembro, com 
um saldo de recorde de 
público. Mais de 39 mil 
pessoas circularam pela 
Avenida do Povo durante 
os sete dias do evento. Isto 
representa um crescimento 
de 116,6% de movimenta-
ção de público em relação 
ao ano passado.
Os destaques ficaram para 
as noites de abertura e en-
cerramento de FLIT, que 
lotaram a avenida com os 
shows dos grupos Palavra 
Cantada e Balão Mágico. 
Além do Balão Mágico, o 
domingo também contou 
com uma atividade literá-
ria com a cantora e com-
positora Fernanda Takai, 
mesa de debates sobre a 
produção literária para o 
público infantil, apresen-
tação de Yasmin Giacomi-
ni (The Voice Kids), coral 
Vozes de Taubaté, viola 
caipira,  intervenções ar-
tísticas e dança.
Para a comissão organiza-
dora, a FLIT 2018 conso-
lidou a cidade de Taubaté 
como detentora do título 
de Capital Nacional da 
Literatura Infantil. No as-
pecto pedagógico, entre os 
objetivos atingidos com a 
FLIT estão o desenvolvi-
mento cultural dos alunos 
da rede pública de ensino e 
a formação de professores 
para a multiplicação dos 
conteúdos.
Dois livros foram lança-
dos durante a feira. Na 

O Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) de 
Taubaté prorroga até a 
próxima sexta-feira, dia 28 
de setembro, a campanha 
de vacinação antirrábica.
Dois postos de vacinação 
vão funcionar durante esta 
semana no próprio CAS e 
no hipermercado Shibata, 

obra “Taubaté – A cidade 
da Gente”, estudantes das 
escolas PEEJ 3 (Parque 
Planalto), Emef Professor 
Juvenal da Costa e Silva 
(Juvenal), Emef Professor 
Luiz Ribeiro Muniz (Mon-
te Belo) e Emeief Cônego 
Benedito Augusto Corrêa 
(Itaim) estudaram as temá-
ticas propostas e foram os 
guias do escritor José San-
tos por locais históricos e 
turísticos do município, 
como a Bica do Bugre e o 
Mercado Municipal. Tam-
bém foram abordados as-
pectos voltados ao resgate 
da valorização da história e 
cultura, como a imigração 
italiana, a Festa da Imacu-
lada, a Fanfarra Municipal 
de Taubaté (Famuta), o es-
critor Monteiro Lobato e o 
artesanato das figureiras.  
Já o livro “Taubaté, capi-
tal nacional da literatura 
infantil”, foi escrito por 86 
alunos, envolvendo todas 
as escolas públicas da ci-
dade e mais quatro esco-
las particulares. Nele, os 
alunos puderam trabalhar 
a valorização da cidade 
de Taubaté como a Capi-
tal Nacional da Literatura 
Infantil e a importância do 
escritor Monteiro Lobato 
para a cidade. Os poemas 
foram escritos por alunos 
do fundamental I (do 1º 
ao 5º), os contos pelo fun-
damental II (6º ao 9º) e as 
crônicas foram compostas 
pelos alunos do ensino 
médio.
O quarto dia da FLIT ain-
da teve a atividade Litera-
tura Marginal, com direito 

das 9h às 16h. Foram va-
cinados até agora 29.992 
animais na zona rural e 
zona urbana do municí-
pio. A expectativa é de 
vacinar este ano cerca de 
35 mil cães e gatos. Mais 
informações pelos telefo-
nes 5704-8048 (CCZ) ou 
3635-4091 (CAS). Postos 

a prática de leitura com-
partilhada e mesa redonda.
Outra atração prestigia-
da foi a atividade literária 
com Fernanda Concon – 
a Alicia, do Carrossel. A 
jovem autora participou 
de um animado bate-papo 
com o público e autogra-
fou 300 livros na noite de 
sexta-feira, dia 21 de se-
tembro.
Estiveram presentes na 
FLIT 2018 estandes de 11 
editoras: Autêntica, Callis, 
Casa Cultura, Ciranda 
Cultural, Companhia das 
Letras, Cortez, Edelbra, 
Girassol, Melhoramentos, 
Mercuryo Jovem e Paulus.  
O Espaço Nerd/Geek com 
as atividades das escolas 
Imago – Academia de Arte 
e Design e Super Geeks, 
também levou entreteni-
mento ao público infanto-
juvenil.
O tema geral da FLIT de 
2017 foi  “O Saci – Ética 
e Cidadania na Literatu-
ra Infantil”. A edição de 
2018 abordou a temática 
de “Narizinho – reinações 
na terra de Lobato”. O pla-
nejamento para a edição 
do próximo ano já come-
çou e tem data definida. A 
feira acontece entre os dias 
16 e 22 de setembro com a 
temática “Visconde de Sa-
bugosa – Direto da Biblio-
teca de Dona Benta para 
a FLIT 2019”. Entre as 
estratégias traçadas está a  
captação de recursos, via 
Programa de Ação Cultu-
ral (Proac), que conta com 
aprovação da Secretaria de 
Estado da Cultura.

de vacinação Hipermer-
cado Shibata –  Jd. Maria 
Augusta Horário – das 9h 
às 16h (sem intervalo para 
almoço)
CAS – rua Vereador José 
Roberto Bueno de Mattos, 
235
Horário – das 9h às 11h30 
e das 13h30 às 16h

Palestra sobre Direitos do 
Consumidor Idoso é realizada 

no CRAS Silva Provasi

Na manhã de ontem (25), 
foi realizada a palestra 
“Direitos do Consumidor 
Idoso” no Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social Silvia Provasi Ban-
nout – CRAS do bairro 
Vera Cruz.
Ministrada pelo Procon de 
São José dos Campos, a 
palestra teve como objeti-
vo levar aos idosos o co-
nhecimento de seus direi-
tos e como exercê-los. 
As atividades que foram 
desenvolvidas contam 
com o apoio da Prefeitura 

de Caçapava e da Secreta-
ria de Cidadania e do Pro-
con. 
A ação foi direcionada 
para os idosos do Servi-
ço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos 
de Idosos – SCFVI, com 
temas sobre relação de 
consumo, direito à infor-
mação, práticas abusivas, 
vício em produtos e servi-
ços, tipos de crédito e con-
sumo na terceira idade.
O encontro também apre-
sentou ao grupo um pa-
ralelo entre os direitos do 

Estatuto do Idoso e outras 
legislações, além do Códi-
go de Defesa do Consumi-
dor, tendo como eixo as re-
lações de consumo, dentro 
da realidade dos idosos.
“Foi possível promover o 
fortalecimento da atuação 
do idoso enquanto cidadão 
no mercado de consumo, 
conhecendo seus direitos 
e deveres, a fim de reduzir 
conflitos e promover o ne-
cessário equilíbrio nas re-
lações de consumo”, disse 
a educadora do SCFVI, 
Luciana F. Souza.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Fica retificado o edital e o Termo de Referência da Concorrência n° 001/2018 - 
Edital nº 61/2018 – Proc. Adm. Mun. n° 72/2018, cujo objeto é a CONCESSÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP, CUJAS CARACTERÍSTICAS E ESPECI-
FICAÇÕES ESTÃO DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Concessão de serviço público.
TIPO: O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado.
Nos termos do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido para o recebimento e a abertura dos envelopes: 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES - (PROTOCOLO).
Dia: 29 de outubro de 2018.
Horário: até às 9:00 horas.
Local: Protocolo da Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga – SP, localizado 
na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.
ABERTURA DOS ENVELOPES.
Dia: 29 de outubro de 2018.
Horário: 9:30 horas.
Local: Sala de reuniões e licitações da Prefeitura Municipal de São Luiz do Parai-
tinga - SP, localizada na Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Parai-
tinga/SP. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da 
Prefeitura Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga - SP, localizada na Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, nº 03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP, ou retirado GRATUI-
TAMENTE no site www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico
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Sabesp abre inscrições para selecionar
projetos inovadores

Pessoas físicas, startups e 
empresas em geral podem 
participar
A Sabesp publicou na se-
gunda-feira, dia 17, a cha-
mada pública para a sele-
ção de projetos inovadores 
que contribuam com a área 
do saneamento. O objetivo 
é que os interessados pro-
ponham soluções diferen-
tes para os desafios enfren-
tados pela companhia. A 
inscrição é gratuita e pode 
ser feita até 4 de novem-
bro. Podem participar pes-
soas físicas ou jurídicas de 
direito privado, incluin-
do startups, residentes no 
Brasil ou no exterior.
Nesta 1ª edição, o con-
curso Pitch Sabesp con-

tará com 27 desafios para 
cinco áreas: experiência 
dos clientes; redução de 
perdas; tecnologias para 
o saneamento; eficiência 
operacional e energética; e 
gestão corporativa.
Os interessados devem 
escolher uma ou mais ca-
tegorias e propor uma so-
lução
inovadora para cada uma 
delas.
Para participar do concur-
so, os interessados devem 
acessar o endereço
www.sabesp.com.br/pit-
chsabesp e clicar em “Ins-
creva sua solução”. De-
pois,
é necessário preencher um 
formulário atentando-se 

ao que prevê o edital e
incluir uma apresentação 
em formato PDF com a 
descrição detalhada da
solução inovadora e de-
monstração de como o de-
safio será enfrentado. Caso 
o
participante tenha ideias 
para mais de uma área, de-
verá realizar uma
inscrição para cada área.
Os projetos inscritos na 
seleção serão avaliados 
por Comissões de Análise
que irão selecionar até 
30 projetos classificados 
como as melhores
soluções inovadoras, le-
vando em consideração os 
seguintes critérios:
• Solução – aderência da 

solução apresentada com 
o desafio proposto e
atendimento aos benefí-
cios esperados; inovação, 
criatividade e
singularidade da proposta;
• Maturidade – estágio de 
desenvolvimento do inte-
ressado;
• Modelo de negócio – 
viabilidade técnica de im-
plementação da solução,
capacidade de ser imple-
mentada em grande escala, 
modelo de monetização da
solução;
• Equipe – experiência 
profissional e acadêmica e 
complementariedade
técnica do grupo.
A lista de finalistas será 
divulgada no dia 22 de no-

vembro. Os
selecionados vão partici-
par do evento Pitch Sa-
besp, que será realizado 
em
São Paulo, no dia 29 do 
mesmo mês. Na ocasião, 
cada participante poderá
apresentar sua solução e 
responder aos questiona-
mentos da banca
examinadora multidisci-
plinar composta por pro-
fissionais especialistas em
saneamento, em tecnolo-
gia e inovação, e também 
nas diferentes áreas do
conhecimento abordadas 
nos desafios propostos.
Após o evento, a compa-
nhia irá divulgar os fina-
listas. Esses selecionados

terão seus projetos testa-
dos na prática dentro da 
empresa por meio de um
termo de cooperação.
A realização do Pitch Sa-
besp conta com o apoio da 
Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária 
(Abes), Associación Inte-
ramericana de Ingenieria
Sanitaria y Ambiental (Ai-
dis), Instituto Trata Brasil 
e Banco
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), todas 
instituições reconhecidas
internacionalmente por 
sua ativa e fundamental 
atuação no setor de
saneamento.
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Palestra sobre Direitos do 
Consumidor Idoso é realizada 

no CRAS Silva Provasi
O artesanato e a culinária 
de Caçapava representa-
ram o município na 21ª 
edição do Revelando São 
Paulo – Festival da Cul-
tura Tradicional Paulista, 
realizado entre os dias 19 
e 23 de setembro no Par-
que do Trote, Zona Norte 
de São Paulo. O festival 
reuniu artesãos, violeiros, 
dançantes e culinaristas de 
162 municípios do interior 
e litoral do estado.
O artesanato de Caçapa-
va foi representado pela 
cestaria do artesão Jorge 
Moreira, do bairro Tataú-

ba; pela pintura naif de 
Margarida de Souza Al-
varenga, do bairro Pieda-
de, e pelos trabalhos em 
fuxico, crochê, macramê e 
bordado das artesãs Maria 
de Fátima Grilo, Michele 
Elaine Nunes Barrili Ra-
mos, Maria de Lourdes da 
Silva e Elis dos Santos. A 
professora e pesquisadora 
de folclore Darcy Breves 
de Almeida coordenou a 
participação do estande de 
artesanato de Caçapava no 
evento.
A culinária foi representa-
da pela taiada do produtor 

Dozinete Ramos, do bairro 
Tijuco Preto, e pelo estan-
de de culinária da artista 
Ana Sales Motta, que le-
vou o doce da Maria Ra-
padura (doces de abóbora 
e goiabada cascão), o lan-
che feito com pão, pernil 
e molho de rapadura; e o 
suco do Zé Taiada, feito 
com limão cravo e gengi-
bre.
O Revelando São Paulo é 
realizado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria da Cul-
tura do Estado, em parce-
ria com as prefeituras.


