
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 31 DE OUTUBRO DE 2018 EDIÇÃO 2346  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Tremembé participa da 2ª 
Copa Cisma de

Futebol de Campo 2018

Veja como votaram
os taubateanos

Grátis: Curso de confeccionador 
de pizzas e salgados

(SENAI) em Tremembé

Reforma da Previdência 
deve ser prioridade, diz 

vice de Bolsonaro
A Copa começou com 
um bom resultado fora 
de casa. Jogando em São 
Bento Sapucaí, Tremembé 
empatou em 2 a 2 com a 
equipe local. A Copa CIS-

A eleição do domingo, 
dia 28, deu vitória para 
Jair Bolsonaro, do PSL, 
em Taubaté que recebeu 
81,03%, contra 18,97% do 
petista Fernando Haddad. 
Bolsonaro venceu em ou-
tras 37 cidades da região, 
tendo o seu melhor resul-

Inscrições abertas - *Va-
gas Limitadas (15 vagas)
Início do Curso 
Dia: 31/10/2018
1x por semana (toda quar-
ta-feira)
Horário: 13h30 às 16h30
Documentos Necessários 
(cópia):

O vice-presidente da Re-
pública general Hamilton 
Mourão (PRTB), disse no 
domingo, dia 28, que, en-
tre as primeiras medidas 
do seu partido estará a ten-
tativa de modificar as atu-
ais regras da Previdência 
para aposentadoria, inclu-
sive, para militares.
“A primeira coisa é dar-
mos um ajuste na nossa 
economia. Botar o pessoal 
para trabalhar, pois temos 
muita gente sem emprego 
e subempregadas. E, ób-
vio, segurança [pública]”, 
disse Mourão a jornalistas, 
em Brasília. “Acho que a 
reforma da Previdência é 
fundamental. Na minha 
avaliação, a [proposta] 
que está no Congresso 
já seria um grande pas-

MA conta com a partici-
pação das cinco cidades 
que integram o Consórcio 
Intermunicipal da Serra 
da Mantiqueira. Portanto, 
a Copa será disputada pe-

tado em Caçapava, com 
81,22%. Ele só foi derro-
tado em Areias, onde o pe-
tista recebeu 53,95% dos 
votos, contra 46,05%.
Os votos em branco na 
disputa para presidente fo-
ram 42.100 (2,95%) e os 
nulos, 120.584 (8,44%).

- RG;
- Comprovante de residên-
cia;
- Documento que compro-
ve o 5º ano do ensino fun-
damental
Requisitos:
- ser munícipe de Tre-
membé;

so para, mais para frente, 
ajustarmos de uma forma 
melhor. Esta, no entanto, 
será uma decisão que será 
tomada pelo presidente”, 
acrescentou o candidato, 
defendendo o aumento 
do tempo de serviço para 
militares. Mourão negou a 
hipótese de que sua chapa 
represente uma volta dos 
militares ao poder. “Não 
são os militares. São dois 
cidadãos brasileiros que já 
foram militares. As For-
ças Armadas continuarão 
cumprindo aquilo que a 
Constituição prevê”, pon-
tuou o general, destacando 
que o país já teve vários 
presidentes saídos do meio 
militar, mas que “o mo-
mento atual é totalmente 
diferente”.

las seleções das cidades de 
Santo Antônio do Pinhal, 
Campos do Jordão, São 
Bento do Sapucaí, Mon-
teiro Lobato e Tremembé.
Desejamos boa sorte!

Já o ex-prefeito de São 
Paulo, João Doria, candi-
dato pelo PSDB, recebeu 
66,81% dos votos válidos 
na cidade, contra 33,19% 
de Márcio França do PSB. 
Em Campos do Jordão 
ele teve uma votação de 
71,88%.

- Idade mínima 14 anos;
- Ter 5º ano do ensino Fun-
damental;
Local de inscri-
ção: Fundo Social de                                                   
Solidariedade
Rua José Monteiro Patto, 
325 - Jardim Bom Jesus -
Informações: 3674-3660

“O Bolsonaro, por exem-
plo, está há 28 anos dentro 
do Congresso e conhece 
bem como transitar por ali 
e conversar com os par-
lamentares. Além disso, 
teremos o apoio de uma 
bancada de mais de 300 
parlamentares, quase que 
independente de partidos. 
Vamos ter que aproveitar 
este começo, a lua de mel. 
E lua de mel de pobre é 
curta”, concluiu o candi-
dato, voltando a criticar o 
músico Geraldo Azevedo, 
que o acusou de tortura 
durante o regime militar. 
Azevedo pediu desculpas, 
alegando ter se equivoca-
do. “Essa eu guardo por-
que não atingiu apenas a 
mim, mas a minha famí-
lia”, disse Mourão.
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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
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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

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição 
excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, de-
senvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é 
atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.

Secretaria de Planejamento 
inicia informatização

de processos

Dia Mundial do Judô 2018

A partir da próxima segun-
da-feira, 29 de outubro, os 
processos da Secretaria de 
Planejamento de Taubaté 
passam a ser informati-
zados. Para o protocolo 
de novos processos, os 
profissionais (arquitetos, 
engenheiros, contadores e 
advogados) devem provi-
denciar o certificado digi-
tal, uma vez que o sistema 
será totalmente online.
Uma apresentação do 
novo sistema foi realiza-
da ontem, quinta-feira, dia 
25, para os profissionais e 
representantes de empre-
sas de arquitetura e cons-
trução civil.

Aconteceu no dia 28, a 
comemoração do Dia do 
Judô em todo o mundo e 
também faz parte do ca-
lendário comemorativo da 
cidade de Taubaté.
Destacamos essa data de-
vido ao nascimento do 
fundador do Judô Shihan 
(mestre) Jigoro Kano em 
1882 no Japão.
Participaram do encon-
tro os senseis Regis Cân-
dido da Silva (5º DAN), 
Vicente de Paula Oliveira 
(5º DAN), Antônio Carlos 
Guedes (5º DAN), Fabio 
de Camargo Santos (3º 
DAN), Roberto Costa Fi-
lho (2º DAN), Daniel da 
Silva Monteiro (2º DAN), 
Deivid Gonçalves e Cley-
ton Fonteles Barroso am-

O novo sistema vai trazer 
facilidade e transparência 
ao munícipe, que poderá 
abrir o processo em casa, 
receber as guias de paga-
mento e acompanhar sua 
tramitação.
Também elimina total-
mente o uso de papel e 
melhora a gestão da Se-
cretaria de Planejamen-
to como um todo, com 
relatórios gerenciais que 
apontam quais serviços 
são demandados, as áreas 
com sobrecargas, além de 
saber quem é o contribuin-
te e onde mora.
A informatização engloba 
os processos de aprovação 

bos (1º Kyu).
O sensei Antônio Carlos 
Guedes (5º DAN), Con-
selheiro Fiscal do ProJudô 
disse que, “nós do ProJudô 
não poderíamos deixar de 
comemorar tão importante 
data em nosso calendário 
de eventos”.
As aulas oferecidas pela 
Associação ProJudô são 
gratuitas. E atualmente 
possuem cinco polos es-
palhados pela cidade de 
Taubaté, nos bairros: Sô-
nia Maria na quadra cober-
ta do Projeto Esperança, 
Barreiro na Escola Ramon 
de Oliveira Ortiz, Chácara 
Guisard e dois na Santa 
Fé, na quadra coberta ao 
lado do posto de saúde.
Os interessados acesse: 

de projetos (ampliação de 
edificações, construção de 
edificações novas, legali-
zação de edificações exis-
tentes); habite-se; alvarás 
(de conservação, demoli-
ção e reforma ,eventos); 
desmembramentos, fracio-
namentos e unificações; 
certidões (uso do solo, 
zoneamento, alargamento, 
diretrizes para empreendi-
mentos horizontais e verti-
cais; ações de fiscalização 
de obras; autorização para 
ligação de energia elétrica; 
certidão de anuência; de-
núncia referente a irregu-
laridades em obras e reti-
ficação de área.

www.ong-projudo.blo-
gspot.com ou pelo Fa-
cebook: www.facebook.
com/Associação.ProJudo 
e saiba mais sobre nossos 
trabalhos.
A Diretoria do ProJudô 
agradece a todos seus pro-
fessores pelo trabalho rea-
lizado nos polos, familia-
res, pais, alunos e amigos 
que prestigiaram o evento 
e aos seus parceiros: Pro-
jeto Esperança, Quality 
Contabilidade, Mr Graf 
tudo de gráfica para sua 
empresa, o presidente da 
Associação de Moradores 
de Bairro da Santa Fé e a 
Diretora Flávia Cristina de 
Oliveira da Escola Profes-
sor Dr. Ramon de Oliveira 
Ortiz.
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Jair Bolsonaro é eleito
presidente do Brasil

Burrão perde a primeira 
partida das quartas

Parceria proporciona
intercâmbio aos

estudantes da Unitau

Escola do Bem Viver
recebe dia de circo

Com 100% da apuração 
das urnas, Jair Bolsonaro 
(PSL) obteve 55,13% dos 
votos válidos, conquis-
tando 57.796.986 votos. 
Fernando Haddad (PT) 
teve 44,87% dos votos, o 
equivalente a 47.038.963 
votos.
A diferença entre os dois 
candidatos foi superior a 
10,7 milhões de votos.
As abstenções somaram 
21,3% (31,3 milhões de 
votos). Votos brancos fo-
ram 2,14% (2,4 milhões 
de votos) e nulos, 7,43% 
(8,6 milhões de votos).

No último sábado (27), 
o Esporte Clube Taubaté 
perdeu a primeira parti-
da das quartas de final da 
Copa Paulista.
O jogo ocorreu na cidade 
de Votuporanga, contra o 
time local.
Nos 45 minutos iniciais o 
Votuporanguense domi-
nou completamente. De-
sordenado o Taubaté cedia 
muitos escanteios e como 
sempre o arqueiro Rafael 
Roballo era muito exigido.
O goleador Bruno Baio es-
tava dando muito trabalho 
para a defesa taubateana, 
que não vinha se apresen-
tando bem. Até que aos 23 
minutos o mesmo subiu no 
meio de dois zagueiros e 
cabeceou, abrindo o placar 
para os donos da casa.
A defesa do Burrão conti-
nuou jogando mal e com 
32 minutos, depois de uma 
cobrança de escanteio, os 
zagueiros do Alvi Azul es-
tavam preocupados com 
Bruno Baio e Ricardinho 
acertou um chute de pri-
meira, marcando um gola-

Sete alunos da Unitau irão 
estudar um semestre no ex-
terior. O benefício foi con-
cedido por meio de uma 
parceria entre a Univer-
sidade e o banco Santan-
der. As bolsas Santander 
Mundi e Ibero-Americana 
oferecem três a quatro mil 
euros para o aluno estudar 
seis meses em uma insti-
tuição de ensino no exte-
rior em países como Por-
tugal, Espanha e Chile. “É 
uma oportunidade muito 
boa que a Unitau oferece 
para os alunos e me sinto 
muito realizado de ter ga-
nhado a bolsa”, relata Caio 
Perez Giacaglia, aluno de 

A escola municipal João 
Kolenda Lemos, no Bem 
Viver, recebeu na última 
sexta-feira (26), um dia de 
recreação com o tema cir-
co. A atividade foi viabi-
lizada pelo projeto “Rein-
vente”, e organizada pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
Às 15 horas, a música ani-
mada já denunciava: era 
dia de circo! O picadeiro 
improvisado no centro do 
pátio da unidade escolar 
foi elaborado pela comuni-
dade, cores vivas estavam 
espalhadas por todo o lo-
cal, que sediou as atrações 
circenses. A professora do 
quinto ano, Rosana Lúcia 
Fernandes explica que es-
sas atividades lúdicas den-
tro da escola possibilitam 
que os alunos possam se 
desenvolver culturalmen-
te, fisicamente e também 

3ª menor vitória
Com esses resultado, 
Bolsonaro teve a terceira 
menor vitória no segun-
do turno desde a redemo-
cratização. Ele venceu 
com vantagens maiores 
apenas que a de Fernando 
Collor de Mello, em 1989 
(53,03%), e da reeleição 
de Dilma Rousseff, em 
2014 (51,64%).
Em relação ao primeiro 
turno, o opositor Fernando 
Haddad (PT) cresceu mais 
que Bolsonaro. O petis-
ta ganhou 15.696.741 de 
votos do primeiro para o 

ço, sendo o 2º do Votupo-
ranguense.
O goleiro Paulo Roberto, 
não foi exigido nenhuma 
vez, no primeiro tempo.
No retorno do intervalo 
Guaru veio no elenco do 
Burro da Central. Ele co-
meçou demonstrando estar 
bem, pois tocou para Erik, 
que rolou para o artilheiro 
Eduardo, ele se livrou da 
marcação invadiu a área e 
finalizou o gol. Foi o seu 
8º gol na competição.
Onze minutos depois no-
vamente ele, ou seja, Gua-
ru fez uma perfeita co-
brança de falta e Jeffinho 
deixou tudo igual.
Com o empate o time local 
tentou reação e numa jo-
gada ensaiada Rafael Justi 
arriscou chutar de longe e 
Rafael Roballo tentou dar 
um soco na bola, ela acer-
tou a trave e entrou, aos 22 
minutos. Ambas as equi-
pes começaram a jogar de 
igual para igual. Num bate 
rebate na área, João Mar-
cos finalizou o 4º tento, 
aos 40 minutos.

Engenharia Mecânica, que 
foi premiado com a bolsa 
ibero-americana e vai es-
tudar na Espanha.
O evento marcou também 
a primeira entrega da Bol-
sa Graduação, uma mo-
dalidade que concede aos 
estudantes R$300 de des-
conto na mensalidade du-
rante 12 meses. “Foi uma 
iniciativa muito legal do 
banco com a Universida-
de, é um valor que ajuda 
na mensalidade”, afirma a 
aluna de Direito, Ana Be-
atriz Ribeiro Silva Duarte, 
contemplada nesta moda-
lidade. “Essas bolsas dão 
apoio para os alunos irem 

na aprendizagem. Pois es-
sas atividades fazem com 
que as crianças tenham au-
toestima e, consequente-
mente, se sintam mais se-
guras, além de fazer com 
que elas fiquem atentas e 
concentradas. O dia de cir-
co na escola teve direito à 
pipoca e algodão-doce que 
foram distribuídos pelo 
Fundo Social de Solida-
riedade. O facilitador da 
oficina, Lauro de Oliveira 
Jacob, afirmou que a ofi-
cina de recreação é uma 
forma de cidadania e edu-
cação social. Sendo assim, 
o circo social – projeto que 
é desenvolvido através do 
Projeto Reinvente – é um 
“trampolim para a cidada-
nia”.  O circo social atende 
cerca de 500 crianças no 
Bem Viver, para estimular 
o interesse em atividades 
circenses e desenvolvi-
mento infantil. De acordo 
com os organizadores, a 

segundo turno, passando 
de 29,28% para 44,86%. 
Bolsonaro conquistou 
8.519.962 de votos adi-
cionais, saindo de 46,03% 
para 55,13%.
O índice de Haddad, en-
tretanto, foi menor do 
que o de Dilma (55% em 
2010 e 51% em 2014) e 
Lula (61% nas duas elei-
ções de 2002 e 2005), que 
venceram as eleições em 
segundo turno. O PT per-
deu cerca de 7 milhões de 
votos em relação à disputa 
do último segundo turno 
presidencial, em 2014.

A partida terminou com o 
Votuporanguense vencen-
do por 4 a 2.
No próximo sábado ambas 
as equipes se confronta-
rão no estádio Joaquim de 
Morais Filho, O Votupo-
ranguense está com a van-
tagem de 2 gols.
Local e Horário da parti-
da: às 15h, na arena Plínio 
Marin, Votuporanga,SP.
Árbitro: José Claudio 
Rocha Filho. Auxiliares: 
Gustavo Rodrigues de Oli-
veira e Leandro Alves de 
Souza.
Votuporanguense: Pau-
lo Roberto, Sávio, Paulo 
Henrique, Renato Justi, 
Matheus, Alisson (Luiz 
Guilherme), Erik Salles 
(João Marcos), Ricardi-
nho, Léo Aquino, Dudu 
(Léo Santos). Treinador: 
Rafael Guanaes,
Taubaté: Rafael Roballo, 
Jean, Hiago, Donato, Hen-
rique, Moradei, Erik, Eli-
velton, Jeffinho (Hadriel), 
Eduardo e Michael (Gua-
ru). Treinador: Marcelo 
Martelotte.

terem uma experiência 
muito importante que é o 
intercambio. Poder estudar 
em outra instituição de en-
sino e ter contato com pro-
fessores e alunos de outra 
cultura, é uma experiência 
muito valida para a forma-
ção pessoal e profissional. 
O benefício da bolsa gra-
duação é uma excelente 
chance de o aluno investir 
esses R$300 em um curso 
de inglês ou de espanhol, 
que hoje é fundamental 
para um profissional”, co-
menta a Pró-Reitora Es-
tudantil e de Graduação, 
Profa. Ma. Angela Popo-
vici Berbare.

oficina acontece uma vez 
por semana nas escolas 
municipais Elias Bargis 
Mathias e Regina Célia, 
ambas do Araretama.
O evento contou com a 
presença do prefeito e a 
primeira-dama, Cláudia 
Domingues. “É muito im-
portante a gente trazer o 
sentimento do circo para 
a escola, porque hoje as 
crianças estão muito liga-
das em videogame, então 
combinamos com o Lauro 
de trazer a recreação, atra-
vés do circo para escola e 
isso é muito bom. Temos o 
projeto de levar essa recre-
ação para todas as escolas 
municipais de Pindamo-
nhangaba”, destaca Cláu-
dia.
A oficina de recreação 
dura 60 dias, atualmen-
te no Araretama, está na 
sua metade de duração e 
posteriormente irá migrar 
para outro bairro.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº042/2018 – No dia 30 de 
outubro de 2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº042/2018, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição 
de Carros, Equipamentos de Informática e Mobiliário para Divisão da Saú-
de, às empresas: GUARÁ MOTOR S/A, com valor total de R$ 131.400,00; 
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, com valor total 
de R$8.186,00. Ficam as empresas convocadas a assinar o Contrato no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.



Governo do Estado divulga 
programação da Virada

Cultural em Taubaté

Cras São Gonçalo promove rodas 
de conversa de prevenção

ao câncer de mama em Taubaté

Chuva cancela aulão de ritmos
na Praça Santa Terezinha

Taubaté vence 3 categorias da 
6ª Edição do Prêmio Culturas 
Populares “Selma do Coco”

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, Taubaté recebe a Vi-
rada Cultural Paulista. O 
evento acontece nos dias 
nos dias 10 e 11 de novem-
bro, na Avenida do Povo, e 
a entrada é franca.
A Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo divul-
gou nesta sexta-feira, dia 
26 de outubro, os artistas 
que estarão no palco prin-
cipal de Taubaté. As atra-

O Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência So-
cial) do bairro São Gonça-
lo em Taubaté, promoveu 
na manhã desta sexta-feira, 
26 de outubro, no salão de 
festas do condomínio Sér-
gio Lucchiari, uma roda 
de conversa de prevenção 
ao câncer de mama, como 
parte da Campanha Outu-
bro Rosa.
No dia 30 de outubro, a 

A Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté informa 
que, em razão da chuva 
intermitente desta quin-

O prêmio promovido pelo 
Ministério da Cultura, que 
está em sua sexta edição, 
agraciou três categorias 
entre os  500 mestres, 
mestras, grupos, comuni-
dades e instituições priva-
das sem fins lucrativos de 
cultura popular, incluin-
do o legado de artistas já 
mortos. O prêmio é de R$ 
20 mil para cada categoria, 
o dobro do valor da edição 
de 2017.
Segue a lista de classifica-
dos e premiados de Tauba-
té:
PESSOA FÍSICA (MES-
TRES E MESTRAS)

ções envolvem músicos 
da cidade e região, além 
de artistas conhecidos em 
todo território nacional. O 
show de encerramento é 
com o grupo Titãs.
A Virada Cultural Paulista 
é realizada pelo Governo 
do Estado de São Paulo 
em parceria com a Prefei-
tura de Taubaté.
No ano passado, cerca de 
30 mil pessoas prestigia-

ação acontecerá na própria 
unidade, que fica na rua 
Camilo Gomes Quintani-
lha, 60 – São Gonçalo.
Reunião BPC – Também 
nesta sexta ocorreu a ter-
ceira reunião descentra-
lizada sobre o programa 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) na Es-
cola com o tema “Direito, 
Acompanhamento e Sus-
pensão”. O objetivo do 

ta-feira, 25 de outubro, 
o              aulão de ritmos, 
especial da campanha na-
cional                 Outubro 

– Aparecida Josiane Sam-
paio
– Congada São Benedito – 
Joaquina de Oliveira
– Rota da Liberdade no 
Centro Cultural Afrobra-
sileiro e Biblioteca Zumbi 
dos Palmares – Solange 
Cristina Virgínio Barbosa
– Capoeira Ginga Brasil 
– Lucio Flavio de Cam-
pos Torres – (Classificado 
como suplente)
– Folia de Reis do Bairro 
Água Quente Taubaté – 
Waldomiro Francisco Pe-
reira (Classificado como 
suplente)
– Dança de São Gonçalo 

ram o evento. Confira pro-
gramação deste ano:
Sábado, 10/11:
18h – Rude Dog ska
19h30 – Confraria Musical
21h – MC Soffia
22h30 – Mariangela Zan
23h59 – Hugo e Tiago
Domingo, 11/11:
15h30 – Bandabala
17h – Simoninha Jazz 
band
18h30 – Titãs

programa é promover a 
elevação da qualidade de 
vida e dignidade das pes-
soas com deficiência até 
18 anos; garantir o acesso 
e permanência na escola e 
acompanhar os estudantes 
por meio da articulação 
intersetorial e da gestão 
compartilhada nas três es-
feras do governo, entre as 
políticas de Educação, As-
sistência Social e Saúde.

Rosa, que aconteceria na 
praça Santa Terezinha das 
19h às 20h30,  foi cance-
lado.

– Pedro Emboava da Sil-
va – (Classificado como 
suplente)
GRUPOS/COMUNIDA-
DES
– Centro Cultural Zum-
biarte Capoeira – Wesley 
Lauritino da Silva – Pre-
miado
– Escola de Capoeira An-
gola Raiz Negra de Tauba-
té-SP – Marcelo Garcia 
Siqueira – Premiado
PESSOA JURÍDICA
– Associação das Enti-
dades Administradoras 
e Usuárias do Canal Co-
munitário da Cidade de 
Taubaté – Premiado
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