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A GAzetA dos Municípios

Vem aí o Arraiá do Nhô 
Bento 2018!

Taubaté supera 53.400
doses de vacina contra

influenza

Grupo do EAFI é
classificado para a 29ª
edição do Festidança

em Taubaté

O Arraiá do Nhô Bento é 
uma das festas mais tra-
dicionais do município, 
momento no calendário 
sambentista para o resga-
te da culinária e costumes 
juninos. A festa voltou a 
ser realizada em 2017, e 
este ano acontecerá nos 
dias 30 de junho e 01 de 
julho, na Praça de Eventos 
Dr. Adhemar de Barros. O 
evento contará com gastro-
nomia caipira típica desse 

Prévia da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
indica que 53.464 pessoas 
já foram imunizadas desde 
o início da Campanha  Na-
cional de Vacinação contra 
Influenza. Isto correspon-
de a uma cobertura vacinal 
de 82,22% do público alvo 
estabelecido.
Em números absolutos, 
idosos (31.522 doses) e 
crianças (9.124 doses) 
correspondem aos maiores 
quantitativos. A campanha 

Um grupo de 16 alunos, 
com idade entre 12 e 17 
anos, do EAFI (Escola de 
Atletas e Formação Inte-
gral), de Taubaté, foi clas-
sificado para 29ª edição do 
Festidança, na categoria 
Conjunto Junior, Danças 
Urbanas (Street Dance), 
Mostra Competitiva.
Esses alunos fazem parte 
do “EAFI Dance Crew”, 
coordenado pelo professor 
de dança Thiago Gomes, 
que criou a coreografia 
“This Is Me” e enviou um 
vídeo para a seletiva do 
Festival. Participaram da 
seleção diversos grupos 
e companhias de todo o 
país. Apenas 105 foram 
selecionados, sendo 10 na 

período, além do artesa-
nato local e muitas mani-
festações culturais, como 
a Folia de Reis com suas 
danças tradicionais e o ri-
tual do mastro dos santos, 
o quadrilhão do JP, danças 
com o grupo JF Balance, o 
Festival da Viola, compe-
tição famosa na região que 
irá premiar os representan-
tes da música raiz, além 
das atrações musicais que 
acontecerão nos dois dias. 

está prevista para terminar 
em 1º de junho.
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
– Público alvo – 65.029 
pessoas
– Doses aplicadas: 53.464
– cobertura: 82,22%
Crianças: 9.124 doses 
aplicadas
Cobertura: 54,86%
Trabalhadores da Saúde: 

categoria do grupo tauba-
teano.
Thiago desenvolve um tra-
balho de iniciação de dan-
ça com as crianças da rede 
municipal de ensino de 
Taubaté desde 2005 e tem 
como referência vários es-
tilos, além do hip-hop. Em 
2015, os alunos da escola 
do Sedes (Anna dos Reis 
Signorinni), coordenados 
pelo professor, fizeram um 
vídeo e venceram um con-
curso nacional do canal 
Futura e fundação Roberto 
Marinho intitulado “A Es-
cola Dança”.
O Festidança acontece em 
São José dos Campos de 
31 de maio a 10 de junho 
e é considerado um dos 

Venha reviver as tradições 
sambentistas e fazer parte 
desta grande festa!
Realização:
Prefeitura Municipal de 
São Bento do Sapucaí – 
SP | Diretoria de Cultura e 
Eventos
Governo do Estado de 
São Paulo | Secretaria de 
Cultura do Estado Apoio: 
Arteben | Casa do Artesão 
Patrocinador Oficial: Fa-
zenda Izaura

7.869 doses aplicadas
Cobertura: 94%
Gestantes: 1.847 doses 
aplicadas
Cobertura: 62,36%
Puérperas: 499 doses apli-
cadas
Cobertura: 102,46%
Idosos: 31.522 doses apli-
cadas
Cobertura: 97,52%
Professores: 2.603 doses 
aplicadas
Cobertura: 61,19%

mais expressivos festivais 
de dança do país. A edição 
deste ano terá quatro mos-
tras: Contemporânea de 
Dança (com grupos con-
vidados), Competitiva, de 
Danças e Movimentos Ur-
banos e Paralela; além de 
mostras, ‘ Jam Sessions’, 
exibição de filmes e ações 
formativas.
A Mostra Competitiva 
concorre a prêmios em 
dinheiro, de melhor gru-
po (troféu e R$4 mil), o 
melhor coreógrafo (troféu 
e R$ 2 mil), o melhor bai-
larino (troféu e R$ 1 mil) 
e bailarina (troféu e R$ 
1 mil). O “EAFI Dance 
Crew” se apresenta no dia 
8 de junho.

“Até ver a Tua glória”: está 
chegando a Conferência 
do Espírito Santo 2018!

“Até ver a Tua glória” é 
o tema da Conferência do 
Espírito Santo 2018! O 
evento, promovido pelo 
Seminário Teológico Ca-
risma (STC), será de 31 de 
maio a 3 de junho, na La-
goinha sede, em Belo Ho-
rizonte (MG). O objetivo é 
proporcionar um momento 
de renovação espiritual e 
fortalecimento na Palavra 
de Deus.

Neste ano, a programa-
ção da conferência conta-
rá com a participação dos 
pastores Luciano Subirá, 
Marcelo Jammal, Ruben 
Peña, Drumond Lacerda, 
Gustavo Poubel e Leo Ca-
pochim, diretor do STC. Já 
na condução dos momen-
tos de louvor e adoração, 
estarão Gabriel Guedes, 
Kemuel, Nathalie Kollen e 
Louvor Carisma.

“Chame todo mundo, seus 
amigos, seus familiares, e 
venha viver dias maravi-
lhosos na presença do Es-
pírito Santo. Lembrando 
que teremos programação 
especial para crianças e 
adolescentes. Venha para 
a Conferência do Espí-
rito Santo 2018! Vamos 
clamar ‘até ver a Tua gló-
ria’”, convida o pastor Léo 
Capochim.
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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

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entre-
tanto nos meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. 
Poucos sabem que uma das paisagens mais bela apresentam-se justamen-
te no inverno baiano. A Chapada Diamantina compreende as cidades de 
Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, Vale do Capão, Muergê, Palmei-
ras. Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas naturais incomparáveis 
como a Cachoeira do Mosquito e Gruta da Paixão, perfeitamente com-
binadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma 
idéia da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre 
de 380 metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em 
uma linda lagoa. O Poço Azul é uma caverna de 16 metros de profundi-
dade com água cristalina para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas 
e praias de Porto Seguro vive o turismo baiano, h[a muito mais para ser 
explorado, por um preço geralmente baixo, em meio de vitórias régias, 
samambaias da água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naque-
la noite, A mulher só de “butuca”, ouve ele repetir várias vezes o nome 
da outra. Na manhã seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai 
bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma água que estou botando a maior 
fé na corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara 
mais fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar 
com você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Sorria agora (pois na velhice não terás dentes).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Não ligue pra vida (pois ela não tem telefone).
Se você se achar horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Não pare pra pensar (pense andando).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (fala-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte ou não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a 
certeza de que ela não vá se levantar).
E se o sonho acabou (não desanime, na padaria da esquina tem muito 
mais sonhos).

Mensagens

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um 
colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por 
ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo pra você e para as 
coisas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, 
alterar a rotina lhe trará novas energias. Tenha clara visão entre o traba-
lho e o tempo livre e, deixe espaço para atividades e momentos de refle-
xão. Mantenha contato com as pessoas, lembre-se como você se sentiu 
quando recebeu uma ligação inesperada de alguém. Envie um email para 
alguém ou ligue para parentes e amigos para simplesmente dizer “oi”. 
Seja criativo, encontre uma atividade na qual você possa extravasar sua 
criatividade. Não importa se você está ocupado ou anda com preguiça no 
fim de semana, se reserve um tempo para atividades criativas e você será 
feliz e mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo 
com quem você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te 
julgar ou tentar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que 
você fará o mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém 
ou você mesmo, por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre 
a sua felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus 
sonhos e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais fo-
calizará suas energias. Seja feliz, enfim, faça com que o ambiente em que 
você vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos 
positivos e os bons momentos da vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A auto estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
Se você ache que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais elevo e verdade que as reais. 

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

Livro D-24, FLS. nº 253, Termo nº 6775
Faço saber que pretendem se casar MARCELO YASSUHIRO GIMBO e JÉS-
SICA DE OLIVEIRA AGOSTINHO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natu-
ral de Taubaté-SP, nascido em 7 de fevereiro de 1988, de profissão autônomo, de 
estado civil solteiro, residente e domiciliado no mesmo endereço da contraente, 
filho de FRANCISCO MATSUHIKO GIMBO, de 61 anos, nascido na data de 
25 de julho de 1956, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Pinda-
monhnagaba/SP e de NELZA YUKIE SUMITANI GIMBO, de 63 anos, nascida 
na data de 21 de julho de 1954, residente e domiciliada em Tremembé/SP, na-
tural de Guaíra/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 18 de dezembro 
de 1994, de profissão balconista, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
Praça João de Souza Pereira, nº56, Jardim Bom Jesus, nesta cidade, filha de 
OSCAR AGOSTINHO, de 52 anos, nascido na data de 24 de maio de 1966, resi-
dente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP e de MIRIAM DE 
OLIVEIRA AGOSTINHO, de 52 anos, nascida na data de 10 de julho de 1965, 
residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para 
ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-24, FLS. nº 254, Termo nº 6776
Faço saber que pretendem se casar THIAGO RAMOS FLORENCIO DA SILVA 
e CAMILA SANTANA MONTEIRO, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de São Paulo-SP, nascido em 19 de novembro de 1984, de profissão 
engenheiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Alvaro 
Barbosa Lima Neto, 2370, dos Guedes, nesta cidade, filho de ROBERTO FLO-
RENCIO DA SILVA, falecido em Ipaussu/SP e de SILVIA RAMOS DA SILVA 
FLORENCIO, residente e domiciliada em São Paulo/SP, natural de Ipaussu/
SP. Ela é natural de Itajubá-MG, nascida em 14 de maio de 1989, de profis-
são revisora textual, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de ONILSON LEMOS MONTEIRO, residente e 
domiciliado em Itajubá/MG, natural de Teófilo Otoni/MG e de JOELIA VIEIRA 
SANTANA MONTEIRO, residente e domiciliada em Itajubá/MG, natural de 
Caravelas/BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física

Endereço: Piso superior 
da Rodoviária Velha
Horário de atendimen-
to ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h
Telefone: 3632-3984
Cadastro para Empre-
sas As empresas que 
têm o interesse em ca-
dastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatva-
gas@gmail.com



página 3A GAzetA dos Municípios29 de maio de 2018

Inscrições para cursos de 
chocolateiro, confeiteiro, 
panificação e salgadeiro 

no Sebrae Aqui de
Caraguá terminam na 

quarta-feira

A Prefeitura de Caraguata-
tuba e o Sebrae/SP promo-
vem os cursos de formação 
inicial em chocolateiro,-
confeiteiro, panificação ar-
tesanal e salgadeiro entre 
os meses de junho e agos-
to, na Etec Caraguatatuba, 
no Indaiá.   As inscrições 
gratuitas devem ser feitas 
até a próxima quarta-feira 
(30/05), das 9h às 16h, no 
Posto do “Sebrae Aqui”, 
no Centro. As vagas inte-
gram o Programa Super 
MEI e são limitadas em 
25. A formação inicial em 
chocolateiro ocorre de 4 a 
13 de junho. A capacitação 
inicial em confeiteiro será 
realizada entre os dias 20 
de junho e 3 de julho. A 
primeira turma da forma-

ção inicial em panificação 
artesanal começa no dia 
10 de julho e encerra no 
dia 19 de julho. A segunda 
turma de panificação arte-
sanal vai de 26 de julho a 
6 de agosto. A capacitação 
em salgadeiro inicia no dia 
13 de agosto e termina no 
dia 22 de agosto.  Os alu-
nos estudarão das 13h às 
17h, na Etec Caraguata-
tuba, no Indaiá. Além das 
aulas práticas inerentes a 
cada profissão, os estu-
dantes aprendem noções 
de marketing (produto, 
praça, preço, promoção e 
público/cliente), processo 
de venda (cliente x deman-
da x mercado) e finanças. 
Para receber o certificado 
é necessário ter participa-

do de no mínimo 75% das 
aulas do curso. As vagas 
são destinadas aos micro-
empreendedores individu-
ais, mas quem está pen-
sando em se tornar MEI 
poderá se inscrever nas 
vagas remanescentes. Os 
cursos são realizados em 
parceria com Senai, Senac 
e Centro Paulo Souza. O 
Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1011 – Centro. 
Mais informações pelo 
telefones (12) 3882-3854 
ou e-mail pae.caragua@
gmail.com.  A Etec Cara-
guatatuba está localizada 
na Av. Rio Grande do Nor-
te, 480 – Indaiá.

Ubatuba divulga a
programação do VIII

Festival da Mata Atlântica

A Prefeitura de Ubatuba, o 
projeto Tamar, o Instituto 
Argonauta e o Aquário de 
Ubatuba convidam toda 
a população a participar 
do VIII Festival da Mata 
Atlântica, que inclui tam-
bém a V Semana do Mar. 
O evento celebra o Dia 
Nacional da Mata Atlânti-
ca (27/05) e os Dias Mun-
diais do Meio Ambiente 
(5/6) e dos Oceanos (8/6).
A programação vai de do-
mingo, 27 de maio, a sá-
bado, 9 de junho, e inclui 
atividades como debates, 
rodas de conversa, ações 
de limpeza das praias, 
oficinas de recicláveis, 
apresentações musicais, 
distribuição de mudas, ex-
posições, pedalada e cami-

nhada ecológica e soltura 
de tartaruga, que aconte-
cem de maneira descentra-
lizada em diferentes pon-
tos da cidade. A entrada é 
livre e gratuita.
A solenidade de abertura 
do festival acontecerá no 
domingo, 27 de maio, às 
16 horas, no Terminal Ma-
rítimo Comodoro Maga-
lhães, e terá apresentações 
culturais da Aldeia Rio 
Bonito e da Retreta Maes-
tro Pedrinho.
Durante todo o período, 
serão realizadas também 
atividades de educação 
ambiental nas escolas da 
rede pública e privada, fa-
cilitadas por organizações 
não-governamentais que 
atuam com educação am-

biental.
O Festival da Mata Atlân-
tica tem por objetivo refor-
çar os vínculos de morado-
res e visitantes de Ubatuba 
com o bioma Mata Atlân-
tica, floresta, rios, mares e 
as comunidades que nele 
vivem.
“Ubatuba detém uma das 
maiores áreas contínuas 
do bioma mata atlântica, 
rica em biodiversidade e 
endemismo (quantidade 
de espécies que só existem 
neste bioma). A participa-
ção de todos se torna es-
sencial para a proteção e o 
preservacionismo de nos-
sa maior riqueza, que é a 
Mata Atlântica”, destaca o 
secretário da pasta, Wilber 
Cardozo.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 005/2018. Objeto: Aquisição 
de Veículos Zero Quilômetro para o Setor de Saúde. Data da realização: 
13/06/2018 às 10h00min - 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 N° 010/2018. Objeto: Presta-
ção de Serviço de Manutenção de Veículos com fornecimento de peças. 
Data da realização: 14/06/2018 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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°014/2018 – No dia 28 de 
maio de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR os itens 
do Pregão Nº014/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Gêneros Alimentí-
cios, às empresas: ADENILDO SOUZA BORGES ME, com valor total de 
R$121.068,50; D. R. MARTINEZ ME, com valor total de R$779.941,91; 
GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP, com valor 
total de R$141.086,50; SUPERMERCADO ROSEIRA EIRELI EPP, com va-
lor total de R$825.484,51. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação de Pregão - N° 
012/2018 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Hortifrutigranjeiro - Na publicação à página de nº 214 do Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, do dia 26/05/2018, com referência a homologação 
dos Itens das Empresas S. M. DOS SANTOS OLIVEIRA EPP, no Valor To-
tal, onde se lê: R$58.561,88; leia-se: R$57.607,08; SUPERMERCADO RO-
SEIRA EPP, no Valor Total, onde se lê: R$31.753,30; leia-se: R$32.267,90; 
TRANS HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS ME, no Valor Total, onde se 
lê: R$149.559,92; leia-se: R$150.000,12. Publique-se. Potim, 28 de maio 
de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. ADM. Nº049/2018 – Tomada de Preços 
Nº003/2018. A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETOMADA DAS OBRAS DA CRECHE 
MORADA DOS MARQUES DO CONVÊNIO ESTADUAL FDE/SEE-SP, 
N°1432/2012, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h15min do dia 
15/06/2018. Abertura dos Envelopes: 09h30min do dia 15/06/2018. Local 
da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. ADM. Nº458/2017 – Tomada de preços 
Nº 001/2018. A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/
SP, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE MURO FRONTAL, TROCA DE TELHADO E PINTURA IN-
TERNA E EXTERNA DA ESCOLA JUDITH SIQUEIRA WEBER, CONFOR-
ME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Entrega dos Envelopes: até as 09h15min do dia 18/06/2018. Abertura dos 
Envelopes: 09h30min do dia 18/06/2018. Local da realização: Prédio da 
Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente 
na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.
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Taubaté tem edição do 
Café com Viola na Estação

do Conhecimento

Prefeitura abre processo 
seletivo para professor 

temporário do Emca
de Taubaté

SOBRE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS

SOBRE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté promo-
ve, na próxima sexta-feira, 
25 de maio, das 19h às 
21h, na Estação do Conhe-
cimento, mais uma edição 
do Café com Viola.
O projeto foi criado há 12 
anos e retomado em feve-
reiro de 2017. As ativida-
des acontecem nas últimas 
sextas-feiras de cada mês 
no Centro Cultural Toni-
nho Mendes. É a tercei-
ra vez que o projeto irá 
acontecer na Estação do 

Foi publicado nesta quar-
ta-feira, dia 23 de maio, 
no diário oficial do mu-
nicípio, o edital para con-
tratação temporária e for-
mação de cadastro reserva 
de professores da Escola 
Municipal de Ciências 
Aeronáuticas (Emca). Se-
rão ofertadas 22 vagas, 
distribuídas entre diversas 
especialidades, e as ins-
crições serão realizadas 

Devido aos proble-
mas ocasionados decor-
rentes a falta de com-
bustível e a greve que  
está acontecendo em vá-
rias partes do Brasil, co-
municamos que alguns  

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba ATUALIZA a 
Nota Oficial com as atitu-
des que estão sendo toma-
das em virtude da ausência 
de combustível:
·   Estão suspensas as au-
las nas escolas munici-
pais, creches e naps nos 
dias 29 e 30 de maio. As 
datas de reposição serão 
anunciadas em breve. A 
suspensão das aulas se dá 
devido à ausência de com-
bustível para transporte de 
estudantes e de entrega de 
alimentos para a merenda 
escolar.     
·         O transporte públi-

Conhecimento, que fica à 
praça Dr. Barbosa de Oli-
veira, próximo à Rodovi-
ária Velha, facilitando o 
acesso do público.
 O Café com Viola consiste 
em apresentações de moda 
de viola acompanhadas 
por uma deliciosa mesa de 
café caipira que embalam 
as rodas de conversa dos 
mais de 200 participantes 
presentes a cada edição.
O projeto oferece atrações 
gratuitas que resgatam a 
cultura caipira do Vale do 

somente pela internet, no 
site oficial da Prefeitura 
de Taubaté www.taubate.
sp.gov.br, de 28 de maio a  
03 de junho.
Há oportunidades para 
professores nas seguintes 
especialidades: aviônica 
(5 vagas); célula (5 va-
gas); grupo motopropulsor 
(5 vagas); informática (1 
vaga); eletroeletrônica (1 
vaga) e primeiros socorros 

serviços prestados pela 
administração mu-
nicipal, tais como:  
Coleta de lixo, transporte 
de pacientes e alunos, ser-
viços de ação social, en-
tre outros, poderão sofrer 

co da empresa Viva Pinda 
está circulando com frota 
reduzida durante esta se-
mana. Os horários da Pás-
saro Marrom estão funcio-
nando normalmente.
·         As unidades de saú-
de dos bairros continuarão 
funcionando durante a se-
mana, alguns atendimen-
tos poderão ser remarca-
dos. O Pronto-Socorro e 
o Pronto-Atendimento de 
Moreira César também 
funcionam normalmen-
te porém, em virtude da 
possibilidade de ausência 
de alguns insumos, estão 
operando com contingen-

Paraíba. Os músicos Jairo 
e Saturno, Maria Clara, 
Pedrinho Sertanejo, Tião 
Mineiro e Nelson Costa, 
Gustavo Candia, Ezequias 
da Sanfona e Salvador de 
São Luiz irão apresentar 
repertório de modas de 
viola.
SERVIÇO
Local: Estação do Conhe-
cimento
Endereço: Praça Dr. Bar-
bosa de Oliveira/ Centro
Data: 25 de maio de 2018
Hora: das 19h às 21h

(1 vaga). Além de profes-
sores coordenadores de: 
módulo básico (1 vaga); 
aviônica (1 vaga); célula 
(1 vaga) e motopropulsor 
(1 vaga).  As remunerações 
variam entre R$2.469,46 e 
R$ 3.086,83.
O prazo de contratação 
desses profissionais é de 
180 dias, podendo ser 
prorrogado, uma única 
vez, por igual período.

alterações de horários ou 
datas. 
Pedimos a compreensão 
de todos. 
Para mais informações, 
entre em contato com o te-
lefone (12) 3607-1025.

ciamento, dando sempre 
prioridade aos casos emer-
genciais.
·   SAMU continua funcio-
nando normalmente.
·   O transporte de pacien-
tes trabalha apenas em ca-
sos de emergência, como, 
por exemplo, pacientes de 
hemodiálise e oncologia.   
·   A coleta de lixo realiza-
da pela empresa Pioneira 
continua funcionando nos 
horários normais.   
·         Os trabalhos ad-
ministrativos em todas as 
áreas da Prefeitura, con-
tinuam funcionando nor-
malmente nesta semana.


