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A GAzetA dos Municípios

Campeões dos Jogos
Escolares da Juventude

recebem homenagem em Taubaté

Taubaté recebe reforço de
vacinas contra febre amarela

Coleta Seletiva de Taubaté 
é apresentada em
evento no Ibama

Rua Chile em Taubaté recebe 
plantio de ipê branco

Nesta terça-feira, dia 27 
de novembro, a Secretaria 
de Educação de Taubaté 
realiza uma homenagem 
aos atletas campeões dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude (etapa nacional), que 
se encerrou no último do-
mingo em Natal (RN).
A equipe de handebol da 
Escola de Atletas e Forma-
ção Integral (Eafi) e o atle-
ta Enzo, do atletismo de 
Taubaté, serão recebidos 
por alunos, professores e 
autoridades do município.
Enzo foi campeão da pro-
va de 75m e bronze no 
revezamento. Está classifi-
cado para o Sul-americano 
Escolar que acontece na 
próxima semana no Peru.
O time de handebol, que 
também garantiu o ouro, é 

A Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté recebeu 
um reforço de 11 mil do-
ses da vacina contra febre 
amarela para o abasteci-
mento das 35 unidades 
que dispõem de salas de 
vacinação.
A população que ainda não 
foi imunizada pode rece-
ber as doses da vacina no 
período compreendido en-

Representantes da Secre-
taria de Meio Ambiente de 
Taubaté participaram nos 
dias 22 e 23 de novembro 
em Brasília de uma apre-
sentação na sede do Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur-
sos Renováveis (Ibama). 
O projeto, denominado 
“Ampliação e Fortaleci-
mento do programa de co-
leta seletiva”, envolveu 
também as cooperativas 
de catadores do município.
A apresentação ocorreu 
durante o Fórum Expositor 
de Educação Ambiental no 
Licenciamento Ambiental 
Federal do Programa de 
Educação Ambiental do 

Nesta terça-feira, dia 27 
de novembro, será realiza-
do o plantio do ipê bran-
co no local onde estava o 
eucalipto localizado à rua 
Chile, bairro Jardim das 
Nações. O plantio será no 
período da manhã, sujeito 

formado somente por atle-
tas taubateanos do Progra-
ma Eafi, que acontece na 
escola municipal do Se-
des.
Os Jogos Escolares da Ju-
ventude são a maior com-
petição estudantil realiza-
da no país. Organizados 
pelo Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) desde 2005, 
os Jogos Escolares da Ju-
ventude reuniram este 
ano, pela primeira vez, 
as duas faixas etárias (12 
a 14 e 15 a 17 anos) em 
uma etapa nacional que 
movimentou Natal (RN), 
levando esporte, educa-
ção e cidadania para cerca 
de 5.000 atletas/alunos de 
2.157 escolas públicas e 
privadas de todos os esta-
dos do Brasil.

tre 9h e 14h30, dentro do 
horário de funcionamento 
de cada local.
A padronização do horário 
ocorre para evitar o des-
perdício de doses da vaci-
na.
Após a abertura do frasco 
com as doses, o prazo para 
a aplicação da vacina é de 
até seis horas.
Mais de 256 mil pessoas 

Gasoduto Campinas – Rio 
de Janeiro (PEA Gascar). 
Este é um projeto educa-
tivo, condicionante da li-
cença ambiental (Licença 
de Operação) do gasoduto, 
emitida pelo Ibama, com 
o objetivo de contribuir 
para a melhoria da gestão 
de resíduos sólidos nos 32 
municípios por onde pas-
sará o gasoduto da Nova 
Transportadora do Sudeste 
(NTS).
O programa teve como 
tema a gestão dos resí-
duos sólidos, após diag-
nóstico feito a partir das 
informações prestadas pe-
los gestores públicos dos 
municípios impactados 

às condições climáticas do 
dia.
Na última sexta-feira, dia 
23 de novembro, a área 
foi tratada com cupinici-
da. Nesta segunda-feira 
a equipe de arborização 
iniciou o trabalho de pre-

Os números dos Jogos Es-
colares da Juventude 2018 
são grandiosos e podem 
ser comparados a uma edi-
ção de Jogos Pan-america-
nos.
Além dos atletas e gesto-
res das delegações, partici-
param ainda 464 árbitros, 
220 voluntários, sendo 
90 militares das três For-
ças Armadas – Exército, 
Marinha e Aeronáutica –, 
técnicos e observadores 
de oito confederações es-
portivas. Uma delegação 
convidada do Japão, com 
25 integrantes, também 
participou da competição, 
em um intercâmbio com 
as cidades asiáticas que re-
ceberão o Time Brasil nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 
2020.

já foram vacinadas contra 
febre amarela em Taubaté. 
Foram notificados este ano 
três casos positivos da do-
ença, dos quais um impor-
tado e dois autóctones.
Em caso de dúvidas ou 
mais informações, a popu-
lação pode entrar em con-
tato com a Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
pelo telefone 3629-6232.

pelo empreendimento. No 
Módulo 1, ocorreu a “Ca-
pacitação dos Gestores 
Públicos para a gestão do 
resíduos sólidos”, com 61 
horas de duração, e teve 
a participação de quatro 
servidores da Secretaria 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura de Taubaté, junta-
mente com gestores dos 
demais municípios envol-
vidos.  A equipe de Tauba-
té participou ativamente 
das atividades propostas, 
que culminou na elabora-
ção e apresentação de um 
projeto prático que viesse 
contribuir com a gestão 
dos resíduos sólidos no 
município.

paração para implantação 
de um jardim de penta que 
ficará no entorno do ipê 
branco.
A espécie nativa que será 
plantada tem entre 3 e 4 
metros de altura e 7 cm de 
diâmetro.
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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

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2018 Processo nº57/2018. O 
Município de Redenção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo 
Chefe do Executivo, faz publicar o extrato resumido do aditamento do processo 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação Empresa Prestação 
de Serviços de Manutenção de Vias Públicas Centro e Bairro Nsa Sra das Gras-
ças, em 26 de novembro de 2018. FAVORECIDO: Marcos Vinicius Binder Montes 
-  CNPJ nº17.395.422/0001-06. Valor: R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. RI-
CARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

COI ajuda a capturar assaltantes 
de casal de idosos

O Centro de Operações In-
tegradas (COI) da Prefei-
tura de Taubaté ajudou no 
último domingo, dia 25 de 
novembro, capturar dois 
suspeitos de roubar o carro 
de um casal de idosos no 
Parque Três Marias.
Por volta de 06h55 de 
domingo, o  Centro de 
Operações da Polícia Mi-

litar (Copom) informou 
a ocorrência de  um pos-
sível roubo a um casal 
de idosos na rua Joaquim 
Ferreira da Silva. O COI 
iniciou o monitoramento 
por meio das câmeras do 
bairro e localizou um ho-
mem e uma mulher iden-
tificados, respectivamente, 
como A.L.D.C.P., 27 anos, 

e G.D.A.O., 22 anos. Os 
dois estavam  empurrando 
um Fiat modelo Tipo na 
tentativa de fazer o veículo 
funcionar.
Eles foram abordados pela 
Polícia Militar, encami-
nhados ao D.P e identifica-
dos pelas vítimas. O casal 
infrator ficou à disposição 
da Justiça.
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Programa de Ensino
Integral promove

espetáculo Celebrar

Trabalhador tem até sexta-feira 
para ‘fugir’ do novo
fator previdenciário

Rua Anízio Ortiz tem
trecho interditado

Acordo pretende reduzir 
144 mil toneladas

de açúcar de alimentos

A Secretaria de Educação, 
em parceria com a Univer-
sidade de Taubaté (Uni-
tau), realiza nos dias 27 e 
28 de novembro o Cele-
brar, evento que encerra as 
atividades letivas do Pro-
grama de Ensino Integral.  
O evento acontece a par-
tir das 19h e contará com 
apresentações de cada uni-

Os segurados do INSS 
prestes a se aposentar por 
tempo de contribuição (30 
anos, as mulheres, e 35, os 
homens) têm até a próxi-
ma sexta-feira para entrar 
com pedido de benefí-
cio e evitar incidência do 
novo fator previdenciário. 
O trabalhador deve apro-
veitar os últimos dias an-
tes da divulgação da taxa 
de expectativa de vida da 
população que o IBGE li-
bera no começo de dezem-
bro. Nos últimos anos, em 
média, houve aumento de 
52 dias na sobrevida dos 
cidadãos. Isso quer dizer 
que o segurado precisa tra-
balhar mais para manter o 
mesmo patamar do fator 
deste ano.
O segurado pode fugir da 
atualização do fator pre-
videnciário, que impacta 
diretamente no cálculo da 
aposentadoria, se conse-
guir dar entrada no bene-
fício antes da mudança. 
Em alguns casos, o valor 
do benefício cai 40%. O 
alerta é de Newton Con-
de, atuário especializado 
em Previdência, diretor da 
Conde Consultoria e pro-
fessor do Departamento 
de Economia da Universi-

A partir das 7h de segunda-
feira, 26 de novembro, o 
trecho da rua Anízio Ortiz 
Monteiro entre a rua Pedro 
Costa e a rua Visconde do 
Rio Branco, na região cen-

O governo brasileiro assi-
nou ontem, dia 26, acordo 
com a indústria de alimen-
tos para reduzir o consu-
mo de 144 mil toneladas 
de açúcar até 2022. Isso 
representa, por exemplo, 
uma redução de até 62,4% 
do açúcar presente hoje 
em biscoitos.
“Estamos gradativamen-
te melhorando a saúde da 
nossa população”, diz o 
ministro da Saúde, Gilber-
to Occhi. “Dentro do que a 
OMS [Organização Mun-
dial da Saúde] recomenda, 
vamos buscar sempre que 
o cidadão tenha informa-
ção e, gradativamente, 
com a redução do nível de 
açúcar desses alimentos, 
eles se tornarão mais sau-
dáveis.”
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, os brasileiros 
consomem, em média, 80 
gramas de açúcar por dia, 
o que equivale a 18 colhe-
res de chá. A maior parte, 
64% desse consumo, é de 
açúcar adicionado ao ali-
mento. Os outros 36% tra-
tam-se do açúcar presente 
nos alimentos industriali-
zados.
A meta, seguindo a reco-
mendação da OMS, é re-
duzir o consumo de açúcar, 
por pessoa, para 50 gra-
mas por dia, o equivalente 
a cerca de 12 colheres de 
chá de açúcar. Se possível, 
esse consumo deverá ser 
reduzido para 25 gramas, 
aproximadamente, 6 co-
lheres de chá.
Segundo a OMS, o con-

dade escolar.
As apresentações contarão 
com atividades que en-
volverão músicas, danças 
e teatro, além de espaços 
reservados para exposi-
ção de obras de arte. Cada 
apresentação terá duração 
de até três minutos com 
o tema principal: “Sinto, 
logo existo – Os Cinco 

dade de São Paulo (USP).
“Como a atualização da tá-
bua não segue um padrão, 
pode ser que o trabalhador 
tenha redução com a mu-
dança do fator.
Caso já esteja agendado no 
INSS, o benefício levará 
em conta o fator anterior 
à divulgação da nova taxa, 
porque considera o dia do 
agendamento, mesmo que 
o atendimento seja marca-
do para dois ou três meses 
depois”, explica.
Regra 85/95
Outra mudança que vai 
ocorrer no próximo mês 
é a Fórmula 85/95, que 
soma idade e tempo de 
contribuição. A partir do 
dia 31, ela vai passar a ser 
86/96, o que significa que 
o trabalhador terá de es-
perar um pouco mais para 
conseguir aposentadoria 
integral pelo INSS.
A regra atual garante ven-
cimento que equivale à 
média dos 80% maiores 
salários-contribuição e 
não tem incidência de fa-
tor previdenciário.
A lei que instituiu a regra 
entrou em vigor em 2015 e 
prevê a elevação da soma 
de idade e tempo de con-
tribuição a cada dois anos, 

tral de Taubaté, estará in-
terditado totalmente para 
recapeamento. A liberação 
da via está prevista para as 
17h.
O serviço está condicio-

sumo de açúcar deve ser 
equivalente a até 10% do 
total das calorias diárias. 
Se possível, deve chegar a 
5% das calorias diárias.
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, maus hábitos 
como alimentação inade-
quada, além de tabagismo, 
inatividade física e uso 
nocivo do álcool aumen-
tam a obesidade em mais 
de 60%, o diabetes em 
homens em 54% e em mu-
lheres, 28%. A estimativa 
de casos de câncer aumen-
ta em 27,6% com esses 
hábitos.
Segundo o ministro, é ne-
cessária também a cons-
cientização da população, 
que é a responsável pela 
adição de açúcar nos ali-
mentos. “[O acordo assi-
nado] é uma parte, que é 
papel do Estado e da in-
dústria, procurar oferecer 
ao cidadão alimentos mais 
saudáveis para que possa 
evitar doenças crônicas 
não transmissíveis”.
Porcentagens de redução
O acordo foi firmado com 
a indústria brasileira que 
se compromete a reduzir 
o açúcar em cinco catego-
rias de alimentos: bebidas 
açucaradas, biscoitos, bo-
los e misturas, achocolata-
dos e produtos lácteos.
As metas serão monitora-
das a cada dois anos e va-
lerão para os produtos em 
cada uma das categorias 
que têm a maior quanti-
dade de açúcar consumido 
pela população. Até 2022, 
os bolos reduzirão até 

sentidos e a percepção de 
si, do outro e do meio, na 
formação do indivíduo”.
Todas as atividades são 
abertas ao público e             
acontecem no auditório 
EMIEF Anna dos Reis 
Signorini (Sedes), que fica 
na rua Amador Bueno da 
Veiga, nº 220, no Jardim 
Jaraguá.

até chegar em 90/100.
Espere a data de aniversá-
rio
Os segurados também po-
dem evitar a “garfada” do 
fator previdenciário no be-
nefício se esperarem para 
dar entrada na aposentado-
ria quando passar a data de 
aniversário. Com a nova 
idade é possível aumentar 
o valor do benefício, di-
minuindo, assim, o impac-
to do redutor que pesa no 
cálculo da aposentadoria. 
Ou até mesmo garantir o 
pagamento integral, caso 
atinja os critérios da Fór-
mula de cálculo 85/95.
Mas se não quiser esperar, 
o trabalhador pode pedir o 
benefício com a incidência 
do fator e ficar de olho no 
aniversário. Isso porque é 
calculado sobre alguns re-
quisitos.
E um deles é a idade, que 
quanto maior, menor será 
o impacto.
“O trabalhador que deixa 
para requerer a aposenta-
doria após completar ani-
versário terá o fator me-
nor e, automaticamente, 
o valor do benefício será 
maior”, orienta Albani 
Dias, da L&A Assessoria 
Jurídica, de Nova Iguaçu.

nado à condição climática 
favorável.
Agentes de trânsito esta-
rão nos locais para orientar 
os motoristas e garantir a 
fluidez viária.

32,4%; as misturas para 
bolos, 46,1%; as bebidas 
açucaradas, 33,8%; os 
produtos lácteos, 53,9%; 
os achocolatados, 10,5%; 
os biscoitos, 62,4%.
Segundo o presidente da 
Associação Brasileira das 
Indústrias da Alimentação 
(Abia), Wilson Mello, os 
termos do acordo assina-
do hoje foram discutidos 
ao longo do último ano. 
Desde 2007, vários acor-
dos com a indústria são 
firmados para tornar os 
alimentos mais saudáveis. 
Primeiro, de acordo com 
Mello, foi pactuada a re-
dução de gordura trans, 
depois, do sal. “[Vamos] 
movimentar toda a indús-
tria para que reduza, dentro 
do maior nível possível, os 
índices de açúcar nos ali-
mentos. Fizemos isso com 
o sódio e vamos fazer com 
os açúcares”, diz. “É um 
compromisso, assinado 
agora, mas é movimento 
que vem sendo feito nos 
últimos anos sob deman-
da do próprio consumi-
dor”. Assinaram o acordo 
o Ministério da Saúde, a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
que fará o monitoramento, 
a Abia, a Associação Bra-
sileira das Indústrias de 
Refrigerantes e de Bebidas 
não Alcóolicas, a Associa-
ção Brasileira das Indús-
trias de Biscoitos, Mas-
sas Alimentícias e Pães e 
Bolos Industrializados e a 
Associação Brasileira de 
Laticínios.



Vôlei sub-17 feminino
joga por vaga na
final do Paulista

Intervenções artísticas 
agitam Shopping Popular

Taubaté segue na busca
do bicampeonato na

Copa Paulista de Futsal

Sítio recebe espetáculo circense

No próximo domingo, dia 
25 de novembro, às 15h, as 
meninas do Vôlei Taubaté 
sub-17 encaram a equipe 
de São José dos Campos 
pelo jogo de volta das se-
mifinais do Campeonato 
Paulista – Taça Prata de 
voleibol feminino. A parti-
da será na casa das adver-
sárias, no Ginásio Cidade 

Começa neste sábado, dia 
24 de novembro, a partir 
das 9h30, uma série de 
apresentações e atividades 
culturais no Shopping Po-
pular de Taubaté.
Até o dia 15 de dezem-
bro, sempre aos sábados, 
o local receberá o projeto 
“Arte no Shopping Popu-
lar”, com diversas atra-

O Taubaté Futsal entra em 
quadra nesta sexta-feira, 
23 de novembro, diante do 
Mogi das Cruzes, na briga 
por uma vaga na semifinal 
da Copa Paulista. A parti-
da será às 19h30 no giná-
sio da Vila Aparecida, com 
entrada gratuita.
Na primeira fase da com-
petição, os taubateanos 
garantiram três vitórias, 
um empate e uma derrota. 

Jardim.
No primeiro jogo, as jo-
seenses levaram a melhor 
com vitória por 3×1 no gi-
násio da CTI, com parciais 
de 15×25; 13×25; 25×22; 
12×25.
A treinadora Polyana  
Marques atribui parte dis-
so à pressão do jogo, por 
ser a primeira semifinal 

ções.
Neste sábado é a vez do 
caipira Philaderpho in-
teragir com público e as 
crianças ainda poderão                
participar da oficina de ba-
lões.
O Arte no Shopping Popu-
lar é um projeto em parce-
ria com as secretarias de 
Serviços Públicos e Turis-

Na fase do mata-mata, a 
equipe terá a vantagem do 
empate em caso de prorro-
gação.
“O Mogi é um adversário 
que teve resultados ex-
pressivos na primeira fase 
e conta com jogadores ex-
perientes. Será jogo único 
e teremos a nossa torcida 
a favor. Vamos em busca 
da classificação”, afirmou 
o técnico Leandro Reis. O 

disputada pela categoria e 
ainda destaca a boa atua-
ção da atleta Giovana Ra-
badan.
Apesar da derrota na ida, 
as meninas do vôlei fe-
minino sub-17 de Tauba-
té vão com força total em 
busca da vitória e da clas-
sificação para a final pau-
lista.

mo e Cultura, com o obje-
tivo de estimular o comér-
cio local durante as festas 
e proporcionar ao público 
entretenimento durante às 
compras.
O Shopping Popular de 
Taubaté fica na Avenida 
Desembargador Paulo de 
Oliveira Costa, nº 1009, 
Centro.

treinador não poderá con-
tar com os beques, Rezala 
e Jojô, além do pivô Fabi-
nho.
Os três atletas permane-
cem no departamento mé-
dico.
O ginásio fica na Avenida 
César Costa, 595, no bair-
ro Vila Aparecida.
Crédito da foto: Jonas Bar-
betta/ Top 10 Comunica-
ção
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AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 023/2018 – Tomada de preços Nº 
004/2018.
A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos 
interessados que a a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTES DA 
REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO PARA ATUAREM NO PROGRA-
MA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DESIGNADO 
COMO AEE, foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e justificativa 
fundamentada no processo. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecida 
junto à Comissão Permanente de Licitação.

CHAMADA PÚBLICA 005/2018 – PROC. ADM. Nº 111/2018 - OBJETO: 
CADASTRO DE PROJETOS SOCIAIS A SEREM EXECUTADOS COM 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE OS RECURSOS FEDERAIS 
E ESTADUAIS RECEBIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, conforme 
condições descritas no Edital de Chamada Pública, e demais anexos que 
integram a presente. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 28/11/2018 à 04/01/2019, 
das 9h00min às 16h30min no CRAS, sito à Rua Antônio de Oliveira Por-
tes Nº 338, Centro, Potim/SP. REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 09/01/2019. 
A Chamada Pública na integra poderá ser consultado no CRAS – Centro 
de Referência de Assistência Social, localizada na Rua Antônio de Oliveira 
Portes Nº 338, Centro, Potim/SP, ou retirado GRATUITAMENTE no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 063/2018 – Tomada de preços Nº 
007/2018 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
comunica aos interessados que a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO 
MUNICÍPIO DE POTIM, foi SUSPENSA para adequação do Cronograma 
Físico-financeiro e respostas das impugnações apresentadas contra o edi-
tal. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão Perma-
nente de Licitação.


