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A GAzetA dos Municípios

Projeto Série in Concert 
apresenta “Folksongs” no 

Metrópole em Taubaté

UBS Mais Independência 
amplia horário
de vacinação

Projeto Memória Musical
realiza concerto de resgate 

histórico em Taubaté

Centro Dia do Idoso comemora 
aniversariantes do mês com

participação especial

O projeto Memória Musi-
cal realiza no próximo do-
mingo, dia 02 de setembro, 
às 11h15, na Catedral de 
São Francisco das Chagas 
o primeiro concerto total-
mente dedicado a obra do 
maestro Antônio Orestes 
Penzo (1862-1938).
O italiano, que viveu entre 
1862 e 1938, compôs cer-
ca de 60 obras, que fazem 
parte do acervo do Mistau 
e que não são executadas 
há pelo menos 80 anos. 
O veneziano viveu em 
Taubaté no final do século 
XIX e início do XX.
A apresentação gratuita e 
aberta ao público é uma 
iniciativa da Secretaria de 

O Centro Dia do Idoso de 
Taubaté promove na pró-
xima sexta-feira, 31 de 
agosto, às 14h, a come-
moração dos aniversarian-
tes do mês. Dessa vez, os 
idosos assistidos contarão 
com a participação de 20 
adolescentes e professores 
do colégio MAX.
A parceria entre o equipa-
mento e o colégio se deu 
através da criação de um 
projeto intergeracional 
que visa estimular o con-
vívio social e a sensibi-
lização dos adolescentes 
sobre as questões relativas 
ao envelhecimento.
O Centro Dia do Idoso 
é um espaço destinado a 

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté pro-
move nesta quinta-feira, 
dia 30 de agosto, às 20h, 
como encerramento do 
mês do folclore, o espe-
táculo “Folksongs: Uma 
lembrança do Futuro”. A 
apresentação faz parte do 
Projeto Série in Concert e 
acontece no Teatro Metró-
pole.
O projeto, que possui co-
ordenação geral, direção 
musical e artística da so-
prano Leda Monteiro, é 
gratuito e tem como obje-
tivo aproximar o público 
taubateano da arte erudita, 
através de recitais e apre-
sentações didáticas.

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté ampliou o horá-
rio de vacinação na UBS 
Mais Independência nes-
ta reta final da campanha 
para imunização contra o 
sarampo e a poliomielite.
A partir desta quarta-feira, 
dia 29 de agosto, até sex-
ta-feira, dia 31 de agosto, 
as doses serão aplicadas 
nesta unidade das 8h às 
15h30, sem intervalo de 
almoço, e também das 17h 
às 20h. Para isto, foi fei-
to um remanejamento das 
equipes de vacinadores de 
outros postos.

Turismo e Cultura em par-
ceria com a Orfeo Produ-
ções Artísticas. O concerto 
é apresentado pela Came-
rata Orfeo, com direção 
musical da maestrina Ju-
liana Christmann e direção 
geral da mezzo-soprano e 
professora Mere Oliveira. 
O evento conta com a par-
ticipação dos instrumen-
tistas da Orquestra Sinfô-
nica Jovem de Taubaté.
O Projeto Memória Mu-
sical teve início em junho 
de 2018 e se estenderá até 
dezembro e está dividido 
entre a “Série Conferên-
cias”, em que alguns dos 
mais importantes nomes 
da história da música no 

proporcionar a proteção 
integral de idosos semi-
dependentes, com ida-
de igual ou superior a 60 
anos, que possuam limita-
ções para a realização das 
atividades da vida diária, 
cujas famílias não tenham 
condições de prover estes 
cuidados durante o dia ou 
parte dele. 
Ao final da tarde, o idoso 
volta para sua casa, sem 
perder os vínculos fami-
liares.
O equipamento funciona 
das 8h às 17h, de segun-
da a sexta-feira (exceto 
feriados), com um serviço 
diferenciado que inclui: 
alimentação, atividades de 

Na quinta, os espectadores 
presentes poderão apreciar 
canções folclóricas de pa-
íses como Itália, Armênia, 
França, Estados Unidos e 
Azerbaijão.
A apresentação conta com 
as participações de De-
nis Pinheiro na regência 
e viola, a soprano Leda 
Monteiro, Darwin Ronco-
ni no piano digital, Fábio 
Gomes no violoncelo, Fi-
lipe Ferreira na flauta/pic-
colo, Marcelo Küpper no 
clarinete, André Costa na 
percussão, Eliane Hum-
berg coreografa do Grupo 
Olharte.
O Teatro Metrópole fica à 
rua Duque de Caxias, 312 

O objetivo desta estraté-
gia é garantir uma opção a 
mais aos pais para a vaci-
nação de seus filhos e re-
forçar a cobertura do mu-
nicípio.
Além disso, continuam os 
mutirões de vacinação nas 
escolas da rede municipal 
localizadas na  zona rural 
e demais regiões que con-
tam com unidades de Es-
tratégia de Saúde da Famí-
lia (ESF).
Até o último domingo, 26 
de agosto, foram aplicadas 
em Taubaté 9.654 doses 
de vacinas contra sarampo 

Brasil ministram palestras 
aos interessados e a “Série 
Concertos”, com apresen-
tações da obra do maes-
tro Yves Rudner Schmidt, 
compositor com mais de 
400 peças de música eru-
dita e do maestro Antônio 
Orestes Penzo, que tem 
em sua grande maioria 
composições sacras no re-
pertório. SERVIÇO: Con-
certo dedicado a obra do 
maestro Antônio Orestes 
Penzo Local: Catedral de 
São Francisco das Chagas
Endereço: Praça Dom 
Epaminondas, 30 – Centro
Dia: 02 de setembro de 
2018 (domingo)
Hora: 11h15

lazer, cultura, banheiros 
adaptados, área de des-
canso, sala de convivência 
com TV/DVD, entre ou-
tros.
São oferecidas 40 vagas 
para idosos de Taubaté e 
atualmente são atendidos 
30 idosos. 
A porta de entrada é me-
diante avaliação técnica da 
equipe do Centro de Refe-
rência Especializado de 
Assistência Social (Creas), 
situado no piso superior da 
rodoviária velha.
A unidade fica na rua Dr. 
Benedito Cursino dos San-
tos, s/n (esquina com a Av. 
Prof. Walter Thaumaturgo 
– Avenida do Povo).

no Centro.
Confira o calendário com 
as próximas apresentações 
da edição 2018:
Dia 12/09 (quinta-feira), 
às 20h, no Mistau;
Dia 15/09 (sábado), às 
20h, na Estação do Conhe-
cimento;
Dia 20/10 (sábado), às 
20h, no Museu da Imigra-
ção Italiana de Quiririm;
Dia 16/12 (domingo), às 
20h30, na Igreja Santa Te-
rezinha;
Dia 20/12 (quinta-feira), 
às 16h30, no Palácio Bom 
Conselho e;
Dia 22/12 (sábado), às 
11h30 no Mercado Muni-
cipal.

(cobertura de 65,86%) e 
9.805 doses de vacina con-
tra poliomielite (cobertura 
de 66,89%).
A campanha de vacina-
ção segue até o dia 31 de 
agosto. As doses estão dis-
poníveis nas unidades de 
saúde que possuem salas 
de vacinação, conforme o 
horário específico de fun-
cionamento (http://www.
taubate.sp.gov.br/unida-
desdesaude/). Mais infor-
mações podem ser obtidas 
na Vigilância Epidemioló-
gica de Taubaté pelo tele-
fone 3629-6232.
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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

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento in-
ventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou 
pai de cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí 
mesmo é que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o 
que há de misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais 
relaxados pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre 
alerta a possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes 
domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar 
e explorar o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles 
possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem 
próximo de baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de pro-
teção em todas as janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as 
tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos 
cortantes, fósforos e isqueiros longe do alcance das crianças.

Humor

Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma con-
sulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai 
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz 
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme mul-
tidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***  
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacio-
nal de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está 
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou 
fazendo?

Mensagens

Coisas que levamos muitos anos para aprender:

1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e 
um laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça hu-
mana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra 
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com 
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não 
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um arma-
dor solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais 
construíram o Titanic. 
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de 
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mes-
mos. Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos 
que dar nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no 
futuro. Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma 
parte dela e ter dado a sua contribuição.

Pensamentos, provérbios e citações

Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.

Campanha de vacinação
antirrábica termina nesta sexta-

feira (31) em Caraguatatuba

Termina na próxima sexta-
feira (31/08) a Campanha 
de Vacinação Antirrábica 
em Caraguatatuba. Vão 
receber os postos volan-
tes nesta última semana 
os bairros da região Sul do 
município. Segundo dados 
do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ), foram 
vacinados, até está quar-
ta-feira (29/08), 19.290 
animais, sendo 15.423 
cães e 3.867 gatos. A meta 
do CCZ é vacinar 21 mil 
animais até o final da cam-
panha. A ação é uma reali-
zação da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, por meio da 
Secretaria de Saúde.
Os interessados em vaci-
nar seus bichinhos devem 
comparecer nos locais com 
Certificado de Vacinação, 
além de levar o animal 
com coleira e guia. Os ga-
tos devem ser conduzidos 
em caixas de transporte e, 
para os animais bravos, é 
recomendado uso de foci-
nheira. Caso ocorra chuva 
no dia agendado, será di-
vulgada nova data.
A doença
Agosto é conhecido com 
o mês do cachorro louco. 
Por isso mesmo, é o perí-
odo da campanha de va-
cinação contra raiva, uma 
doença grave que atinge 
os animais e os seres hu-
manos e pode matar rapi-

damente. A doença é trans-
mitida através da mordida 
de animais infectados. As-
sim, a vacinação anual é 
obrigatória e auxilia no 
controle da doença.
Confira abaixo a progra-
mação da vacinação antir-
rábica:
5ª SEMANA
27/08  Segunda-feira        
8h às 12h – 13h30 às 17h
Travessão – Praça do Tra-
vessão
8h às 12h – 13h30 às 17h
Travessão – Av. José da 
Costa P. Junior (próx. Es-
cola Ângelo A. Barros)
8h às 12h
Travessão – Em frente ao 
CIASE / Casas Populares
13h30 às 17h
Travessão – Próx. Super-
mercado Piratininga / Vo-
lante
28/08  Terça-feira  
8h às 12h – 13h30 às 17h
Perequê Mirim – CIDE 
(Casas Populares)
8h às 12h – 13h30 às 17h
Perequê Mirim – Super-
mercado São Pedro
8h às 12h – 13h30 às 17h
Perequê Mirim – Praça
29/08  Quarta-feira
8h às 12h e Volante
Vapapesca/Perequê Mirim 
– Rua Izidro P. Ferreira 
(em frente Fábrica de Blo-
cos)
8h às 12h e Volante
Perequê Mirim – Rua da 

Alta Tensão esquina c/ 
Gov. Valadares
8h às 12h – 13h30 às 17h
Divisa – Rua Odisseu (rua 
da divisa)
13h30 às 17h e Volante
Perequê Mirim – Próximo 
Centro Comunitário (anti-
ga UBS)
30/08  Quinta-feira 
8h às 12h e Volante
Pegorelli  – Av. José Ge-
raldo Fernandes Silva Fi-
lho esq. c/ Estr. Pássaros
8h às 12h e Volante
Pegorelli  – Próximo ao 
Centro Reciclagem / Ca-
sas Populares
13h30 às 17h
Pegorelli  / Volante – 
EMEI/EMEF Masako 
Sone
8h às 12h – 13h30 às 17h
Volante – Estrada dos Pás-
saros / Porteira Preta / Aba 
de Dentro /Aba de Fora / 
Barreira Pegorelli
31/08  Sexta-feira  
8h às 14h
Poço da Anta / Rio Claro   
– Volante
8h às 14h
Pirassununga – Volante
8h às 13h
Porto Novo – Subprefeitu-
ra / Plantão
8h às 13h
Massaguaçu – Subprefei-
tura / Plantão
9h às 16h30
CCZ / Jd. Britania – Plan-
tão

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

Livro D-24, FLS. nº 282, Termo nº 6833
Faço saber que pretendem se casar ÍTALO CARVALHO ZAINA e ALOMA 
MENDROT MOURA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo 
artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé-SP, nascido em 5 de dezembro de 1989, de profissão analista de sis-
temas, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua José Inocêncio 
Monteiro, nº 207, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de SERGIO AN-
TONIO ZAINA, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 2 
de junho de 1963 e de ZENAIDE APARECIDA DE CARVALHO ZAINA, de 
51 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 13 de junho de 1967, 
ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, 
nascida em 18 de novembro de 1993, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de GERALDO 
JOSÉ SILVA MOURA, de 48 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 20 
de dezembro de 1969, residente e domiciliado em São Paulo/SP e de ANDRÉA 
IVONE MENDROT, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 2 de 
setembro de 1973, residente e domiciliada em Taubaté/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. 

VAGAS
DISPONÍVEIS

NO PAT
DE TAUBATÉ

Auxiliar de Produção 
(Para Pessoa com Defi-
ciência)
Corretor de Imóveis
Professor de Educação 
Física
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Secretaria de Turismo e 
Cultura realiza 1ª Bienal de 
Artes Visuais de Taubaté

ABC Transportes faz
cadastro do cartão rápido 

no bairro Continental

Dançarinas de Taubaté 
participam de evento

temático árabe

Excursão leva 405 alunos 
da rede municipal para

o Parque da Mônica

Sete alunas do curso de 
Dança do Ventre do Centro 
Cultural Toninho Mendes 
de Taubaté foram a São 
Paulo, no último domingo, 
dia 26 de agosto, e parti-
ciparam da 18ª Mostra 
Cultural de Danças Arte & 
Magia, no tradicional clu-
be árabe Club Homs em 
São Paulo.
A mostra é um dos maio-
res eventos de danças 

Nesta quarta-feira, dia 29 
de agosto, 405 alunos da 
rede municipal de ensino 
de Taubaté irão partici-
par, das 7h30 às 17h30, de 
uma excursão ao Parque 
da Mônica em São Paulo.
A viagem foi organizada e 
elaborada pela equipe do 
Programa de Ensino Inte-
gral, da Secretaria de Edu-
cação de Taubaté em par-
ceria com um empresário 
paulistano e será acompa-
nhada por 72 professores 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura, em parceria com 
a Associação Artística 
Cultural Oswaldo Goeldi e 
curadoria Lani Goeldi, re-
aliza de 1 a 30 de setembro 
a 1ª Bienal de Artes Visu-
ais de Taubaté no Via Vale 
Garden Shopping.
O evento de abertura será 
no dia 31 de agosto, às 
19h, na loja nº 7 do centro 
de compras e a visitação 
ao público é de segunda a 
sábado, das 10h às 22h e 

A empresa ABC Transpor-
tes realiza na próxima sex-
ta-feira, dia 31 de agosto, 
e na segunda-feira, 1º de 
setembro, das 9h às 12h e 
das 14h às 17h, na rua De-
putado Tarcílio Bernardes, 
270 (Mercado RND), no 
bairro Continental, o aten-
dimento itinerante para 
cadastramento do cartão 
rápido (integração).
Para adquirir o cartão, o 
munícipe precisa preen-
cher um formulário com 
dados básicos e pagar o 
valor de R$ 7,60, equi-
valente ao preço de duas 
passagens. O cartão já fica 

orientais, realizada há 18 
anos pela bailarina Alyyta 
Suhair, que promove o en-
contro de grupos de dança 
de todo o Brasil. Anual-
mente, a professora Van-
da Fenner participa como 
parceira desse evento, 
levando suas alunas para 
“Mostra e Competição”. 
Esse ano o grupo básico 
de dança do ventre fez sua 
estreia com a coreografia 

responsáveis. Além da so-
cialização entre as crian-
ças e a oportunidade da 
viagem, a atividade possui 
cunho pedagógico e parti-
ciparão a EMIEF Emílio 
Beringhs (Marlene Miran-
da), EMIEF Profª Doceli-
na Silva de Campos Coe-
lho (Santa Tereza), EMEF 
Amadeo Piccini (Quiri-
rim) e EMEEEIF Madre 
Cecília (Novo Horizonte), 
unidades escolares situa-
das em áreas carentes do 

domingos e feriados, das 
13h às 20h.
Foram 70 obras inscri-
tas, sendo 14 da cidade 
de Taubaté e as demais de 
cidades do interior de São 
Paulo e demais estados 
brasileiros, como Paraná, 
Santa Catarina, Minas Ge-
rais, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e Ceará, nas moda-
lidades escultura (em me-
tal, resina, madeira, vidro, 
terracota, material recicla-
do); pintura (acrílica, óleo, 

com esse crédito disponí-
vel.
A recarga dos demais cré-
ditos será feita na loja da 
empresa ABC, na Rodo-
viária Velha, onde pode 
ser adquirido todo tipo de 
cartão. O serviço na loja 
será reforçado, com au-
mento no número de fun-
cionários, visando agilizar 
o atendimento, e acontece 
de segunda-feira a sexta-
feira, das 7h30 às 18h, e 
aos sábados das 8h às 12h.
Nesse ponto itinerante 
será vendido somente o 
cartão comum. Os cartões  
para pessoas idosas, com 

“Sutileza do Oriente”, re-
sultado de um ano de cur-
so. Para os interessados 
em participar, as aulas no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes acontecem  todas 
as sextas-feiras, das 20h às 
21h30, e as inscrições po-
dem ser feitas pelo telefo-
ne 98137-9738 para maio-
res de 15 anos de idade. 
Hoje, a turma conta com 
40 alunas/dançarinas.

município. Além de não 
gerar custo  nenhum aos 
pais, já que o passeio será 
gratuito, os alunos rece-
berão lanche durante o 
translado e no parque um 
lanche de uma rede de fast 
food.Após o embarque das 
crianças do Ensino Funda-
mental, entre 9 e 11 anos 
de idade, nas escolas cita-
das, todos os ônibus irão 
se encontrar no Madre Ce-
cília para saída às 8h com 
destino à capital paulista.

técnica mista, aquarela), 
desenho (lápis, caneta, 
carvão, nanquim, pastel, 
sumiê) e gravura (xilogra-
vura, litogravura, linóleo 
gravura, monotipia).
Os trabalhos inscritos fo-
ram avaliados por três 
profissionais especialistas 
que classificaram as obras 
para a exposição. Os pre-
miados, pelas três melho-
res obras, receberão até R$ 
2.000,00, troféu e certifi-
cados de menção honrosa.

deficiência ou estudantes 
devem ser solicitados di-
retamente na loja da ABC.
A vantagem do cartão rá-
pido no sistema de trans-
porte público é na inte-
gração, onde, no intervalo 
de uma hora, o passageiro 
pode trocar de ônibus para 
dar continuidade na sua 
viagem e não paga outra 
passagem.
Com a integração do siste-
ma de transporte conven-
cional com o complemen-
tar, essa vantagem será 
ampliada, já que o passa-
geiro poderá utilizar o car-
tão também no Tctau.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº011/2018 – No dia 30 de 
agosto de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR 
os itens do Pregão Nº011/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Toner e Cartu-
chos de Impressoras, às empresas: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO EIRELI ME, com valor total de R$167.160,00; COTA.COM 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com valor total de R$31.102,00; PORT 
DISTRICUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, com valor total 
de R$22.855,55; MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA EPP, com va-
lor total de R$184.460,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Presencial Nº029/2018. Obje-
to: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de 
Limpeza. Data da realização: 13/09/2018 às 09h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consul-
tado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.
sp.gov.br.
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Prefeitura e CDHU assinam
início das obras de 236

apartamentos em Moreira César

Prefeitura realiza obra de
revitalização de quadra

no Campinas

Pindamonhangaba lidera geração
de empregos no ano na região

Transporte da Saúde
ganha prédio próprio

Pindamonhangaba foi a 
cidade que mais gerou 
empregos na Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba no ano de 2018, 
de acordo com números 
divulgados pelo Caged 
- Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos, órgão vinculado ao 
Ministério do Trabalho e 
Emprego.
No acumulado dos seis 
primeiros meses do ano, 
Pindamonhangaba contra-
tou 5.480 pessoas e demi-
tiu 4.656, gerando saldo 

Novo local vai organizar 
o transporte de munícipes 
e levar mais comodidade 
aos que precisam fazer tra-
tamentos de saúde em ou-
tras cidades.
Na segunda-feira (27), a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou a 
sede do setor de transpor-
te da Saúde. A cerimônia 
teve a presença do prefei-
to, presidente da Câmara 
Carlos Moura Magrão e 
demais autoridades muni-
cipais, além de familiares 
do homenageado, Marcelo 
dos Santos.
Os motoristas da Saúde 
que estavam presentes ao 
evento foram chamados à 
frente pelo presidente da 
Câmara e receberam um 
cumprimento especial do 
prefeito, lembrando da im-
portância e da responsa-
bilidade deste trabalho de 
transporte de pacientes. O 
prefeito ressaltou, ainda, 
a memória do homenage-
ado, Marcelo dos Santos, 
destacando a necessidade 
de valorização das pesso-
as com as quais se convive 
no dia a dia, e não somen-
te após sua partida. “Te-
mos muito ainda a fazer 
e faremos. Muitas ações 
administrativas levam um 
pouco mais de tempo que 
gostaríamos, mas esta-
mos atentos, planejando e 
buscando melhorias tanto 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quinta-feira (23), a cerimô-
nia de assinatura da ordem 
de serviço para o início das 
obras de 236 apartamentos 
na região conhecida como 
Ayako Honda, em Moreira 
César, por meio da CDHU 
- Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São 
Paulo.
O evento, realizado no 
auditório da Prefeitura, 
contou com presença do 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, do presidente da 
CDHU, Humberto Schmi-
dt, do presidente da Câma-
ra Municipal, Carlos Mou-
ra “Magrão”, vereador 
Jorge da Farmácia, secre-
tário de Habitação da Pre-
feitura, Marcos Vinícius 
Faria Carvalho, subprefei-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, realiza 
neste mês obra de revitali-
zação da quadra poliespor-
tiva no bairro das Campi-
nas.
A obra que se iniciou na 
primeira quinzena do mês 
de agosto, visa a melho-
raria das instalações lo-
cais, além de possibilitar 
ambiente adequado para a 

positivo de 824 vagas. 
Outras cidades com 
bom desempenho foram              
Guaratinguetá (704 vagas 
de saldo) e Jacareí (557). 
São José dos Cam-
pos             obteve 123 va-
gas e         Taubaté fechou 
o acumulado de janeiro a 
junho com saldo negativo 
de 65 postos com carteira 
assinada.
O setor industrial foi o 
grande responsável pelo 
destaque a Pindamonhan-
gaba, pois criou 1.682 
vagas e fechou 1.014, pos-

para a cidade, quanto para 
os servidores públicos, 
que também se refletirão 
no atendimento aos mu-
nícipes”, afirmou ele, que 
também é servidor público 
municipal.
O transporte da Saúde é 
um local apropriado para 
a realização de agenda-
mento de tratamentos e 
consultas de pacientes do 
SUS em outros municí-
pios, e que precisam do 
apoio da Prefeitura para 
seu transporte. Agora, es-
tão reunidos, num só local, 
veículos, motoristas e toda 
a parte administrativa e de 
logística para a realização 
deste atendimento que, an-
tes, existia mas estava di-
vidido em vários prédios.
A área está localizada no 
centro da cidade, entre o 
CEM - Centro de Espe-
cialidades Médicas - e o 
CMEI - Centro Municipal 
de Educação Infantil - que 
está sendo construído na 
rua Major José dos San-
tos Moreira, próximo ao 
Pronto-Socorro. Com o 
novo local, agora o aten-
dimento de transporte da 
saúde está mais organiza-
do e o munícipe recebe um 
melhor atendimento, com 
mais comodidade. A obra 
foi realizada com recurso 
próprio e mão de obra do 
servidor municipal, so-
mando um investimento 

to de Moreira César Nil-
son Luís de Paula Santos, 
entre outras autoridades 
municipais. Com o início 
das obras, a previsão é 
que a entrega dos aparta-
mentos seja realizada em 
2020. De acordo com in-
formações da CDHU, se-
rão investidos mais de R$ 
22,7 milhões nas obras. 
Uma das empresas con-
tratadas pela CDHU irá 
construir 40 apartamentos, 
com prazo contratual de 
24 meses e a outra fará os 
196 restantes, com prazo 
de 36 meses. O edital com 
os critérios para inscrição 
no sorteio será publicado 
quando a obra atingir 50% 
de seu andamento. A data 
do sorteio também ainda 
será definida. Tanto ca-
dastro das pessoas interes-
sadas em residir no novo 

prática esportiva. 
De acordo com a         Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Públicos, o serviço 
teve a primeira fase com 
a demolição das paredes 
para que posteriormente 
seja colocado o alambra-
do.
“Quero agradecer o em-
penho do prefeito, doutor 
Isael Domingues, e a pa-
ciência da população que 
acreditou nesse projeto. 

sibilitando saldo de 668, 
o que corresponde a 81% 
do total do acumulado dos 
seis primeiros meses do 
ano.
Outras setores de destaque 
foram: serviços com saldo 
de 98 vagas (12%), co-
mércio 48 vagas (5,8%), e 
a construção civil com 35 
postos no acumulado do 
ano (4,4%).
A retomada da força da 
indústria deve fortalecer 
outros setores, principal-
mente o de serviços e o de 
comércio.

de cerca de R$240 mil da 
Prefeitura. Diariamente, 
são recebidos em média 
200 pedidos para transpor-
te, e todos são atendidos 
pela Prefeitura.
Para solicitar o serviço, é 
necessário ir ao setor de 
agendamento e apresentar 
a solicitação médica e do-
cumentos, para gerar uma 
ordem de serviço e a logís-
tica de atendimento.
Homenageado
O prédio do transporte da 
saúde recebeu a denomi-
nação de Marcelo dos San-
tos. Natural de Pindamo-
nhangaba, desde 2002 foi 
motorista especializado da 
Secretaria de Saúde. Era 
muito religioso, fazia par-
te daRenovação Carismá-
tica e, por tal motivo, ficou 
conhecido como “Padre 
Marcelo” entre os moto-
ristas colegas de trabalho.
Casado com Eliana Correa 
dos Santos e pai de Ma-
riana, Ana Maria e Júlia, 
Marcelo faleceu em 5 de 
agosto de 2015. Deixou 
um legado de grande pai, 
exemplo a ser seguido, ho-
nesto, íntegro e cumpridor 
de seus deveres. Seu nome 
foi escolhido em uma en-
quete realizada entre os 
profissionais da área de 
transporte, demonstrando 
como Marcelo era querido 
e respeitado pelos colegas 
de trabalho.

empreendimento como 
sorteio estarão a cargo da 
CDHU. O prefeito Isael 
Domingues se mostrou 
satisfeito com mais essa 
parceria com a CDHU, 
visando diminuir o déficit 
habitacional do município, 
que se encontra em torno 
de 8 mil. “A parceria com 
a CDHU é sempre muito 
positiva para a cidade. Só 
temos a agradecer por esse 
olhar para nossa região no 
interior do estado, e propi-
ciar que as pessoas possam 
se instalar com qualidade 
de vida. Agradeço todo o 
empenho do governo do 
Estado e em especial ao 
presidente do CDHU, por 
se disponibilizar estar em 
Pindamonhangaba para 
anunciar este grande em-
preendimento”, afirmou o 
prefeito.

Nós vimos o quanto a 
quadra estava insalu-
bre, começamos as obras 
para sua revitalização e, 
se Deus quiser, em breve 
conseguiremos entregar 
uma quadra praticamen-
te nova para a população, 
com alambrado e mais se-
gurança, mais adequada 
para a prática de esportes”, 
destacou o secretário da 
Semelp, professor Everton 
Chinaqui.


