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A GAzetA dos Municípios

Aumenta número de
afogamentos no

litoral norte de São Paulo

Taubaté e Inter de Limeira
empatam e se classificam

para as quartas da Série A2

Embraer entrega primeiro 
E175 para Mauritania AirlinesTrio é detido com armas e 

cães usados para caça ilegal 
são apreendidos em Jambeiro

Número de afogamentos 
aumentou no último verão 
no litoral norte paulista. 
Segundo o Grupamento 
de Bombeiros Marítimos 
(GBMar), foram feitos 
836 salvamentos de janei-
ro a março - aumento de 
mais de 7% em compara-
ção com o mesmo perío-
do do ano passado. Além 
disso, o número de mor-
tes também aumentou e 
passou de cinco, no verão 
anterior, para dez nesta úl-
tima temporada. No litoral 
norte, a cidade com mais 
registros de salvamentos e 
mortes foi Ubatuba. Sete 
banhistas perderam a vida 
e mais de 400 tiveram que 
receber atendimento.
Em segundo lugar ficam 
São Sebastião e Ilhabela 
com 350 salvamentos e 

Taubaté e Inter de Limei-
ra empataram em 1 a 1, no 
estádio do Joaquinzão e 
garantiram a classificação 
no G-8 do Campeonato 
Paulista da Série A-2. Na 
próxima fase o Burro da 
Central enfrenta o Água 
Santa (primeiro colocado), 
e o Leão pega a Portugue-
sa Santista. 
Em jogo de poucas chances 
claras de gol, Taubaté e In-
ter de Limeira apostaram 
nos lançamentos diretos e 
chutes em profundidade 
para abrir o marcador. Aos 

Em cerimônia realizada 
na sede da Empresa, em 
São José dos Campos, a 
Embraer entregou o pri-
meiro jato E175 à Mauri-
tania Airlines. Em julho de 
2018, a companhia aérea 
assinou um pedido firme 
com a Embraer para dois 
aviões deste modelo. O 
contrato tem um valor de 
USD 93,8 milhões.
“Celebramos com a Mau-
ritania Airlines a entrega 
do primeiro avião E175 
para a África. Temos cer-
teza de que o E175 al-
cançará no continente o 
mesmo sucesso obtido em 
outros mercados ao redor 
do mundo, sendo reco-
nhecido como a melhor 
aeronave no segmento de 

Três homens foram presos 
por porte ilegal de armas e 
dez cães usados para caça 
ilegal de animais silvestres 
foram apreendidos na ma-
nhã deste sábado (30) em 
Jambeiro (SP). 
Os cachorros estavam em 

uma morte. Caraguá fica 
por último com mais de 80 
salvamentos e uma morte 
registrada. Ao todo, nove 
pessoas perderam a vida.
Cuidados
Segundo os dados, os ido-
sos e crianças estão entre 
o grupo de maior risco 
para afogamentos. Vilmar 
Bulhões tem 77 anos e é 
aposentado. Ele diz que 
gosta de curtir a praia com 
os netos, mas alerta que 
toma cuidado.
“Eu tenho muito medo, 
eu quase me afoguei uma 
vez aqui na Martim de Sá 
porque eu descuidei. As 
ondas são muito fortes. É 
uma preocupação sempre 
né, porque o mar é muito 
perigoso”, conta.
O vistoriador Pedro Fer-
reira é pai e fica sempre 

40 minutos do primeiro 
tempo, Gabriel Ramalho 
aproveitou uma falha na 
defesa do Burrão a abriu 
em 1 a 0. Na segunda par-
cial, os mandantes que 
vinham buscando espaço 
de criação, conseguiram 
o empate aos 17 minutos 
com Henrique após co-
brança de escanteio.
CLASSIFICAÇÃO
Com esse empate, o Tauba-
té fica na oitava posição do 
Paulista da Série A2 e en-
frenta o líder Água Santa 
na próxima fase. Já a Inter 

76 assentos”, disse Raul 
Villaron, Diretor de Ven-
das para Oriente Médio e 
África, Embraer Aviação 
Comercial.
A próxima aeronave será 
entregue no segundo tri-
mestre de 2019. O E175 
da Mauritania Airlines 
está configurado com 76 
assentos em um confortá-
vel leiaute com duas clas-
ses de serviço. A aquisi-
ção do E175 faz parte da 
modernização da frota da 
Mauritania, substituindo 
aviões antigos e comple-
mentando suas modernas 
aeronaves de corredor úni-
co.
“A introdução do E175 à 
frota nos permitirá adicio-
nar frequências e novos 

um canil e alguns deles 
tinham sinais de maus tra-
tos.
De acordo com a Polícia 
Ambiental, o trio foi en-
contrado após denúncia. 
Além dos cães, foram en-
contradas no local oito 

atento à segurança dos 
filhos. “Cuidados que 
a gente toma sempre é, 
nunca dar às costas, sem-
pre estar olhando, depen-
dendo do lugar da praia, 
como aqui é um local de 
tombo, não adentrar muito 
no mar”, disse.
Tenente do GBMar, Éri-
ca Ramalho de Macedo 
explica que os idosos que 
morreram afogados du-
rante o verão estavam sem 
assistência, sem compa-
nhia e tiveram mau súbito 
em meio da água.
“Normalmente as pesso-
as ingerem muita bebida 
alcoólica, as crianças de-
sassistidas, os idosos de-
sassistidos também. Mes-
mo verificando a placa de 
perigo, adentram o local”, 
explicou a tenente.

de Limeira se manteve na 
sexta colocação e vai pegar 
a Portuguesa Santista, se-
gunda colocada.
PRÓXIMA RODADA
Pelas quartas de final, o 
Taubaté vai enfrentar o 
Água Santa em casa, no 
Joaquinzão no primeiro 
confronto. 
A Inter de Limeira se pre-
para para o duelo diante 
da Portugeusa Santista. As 
datas e horários das parti-
das ainda vão ser definidas 
pela Federação Paulista de 
Futebol.

destinos ao mesmo tempo 
em que melhoramos a ex-
periência dos passageiros, 
oferecendo mais conforto 
e a melhor cabine nesta ca-
tegoria”, disse Mohamed 
Radhy Bennahi, CEO da 
Mauritania Airlines.
A Embraer é líder mundial 
na fabricação de jatos co-
merciais com até 150 as-
sentos. 
A companhia conta com 
100 clientes em todo o 
mundo operando os jatos 
das famílias ERJ e E-Jets. 
Apenas para o programa 
de E-Jets, a Embraer regis-
trou mais de 1.800 pedidos 
firmes e 1.400 entregas, 
redefinindo o conceito tra-
dicional de aeronaves re-
gionais.

armas e apetrechos para a 
caça ilegal de animais sil-
vestres.
Eles foram encaminhados 
à delegacia de Caçapava 
onde o caso estava sendo 
registrado até a publicação 
da reportagem.
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Miscelânea
Curiosidades

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil 
anos. Conta a lenda que um pastor observou que as suas cabras ficavam 
mais alegres e saltitando sempre que mastigavam os frutos de coloração 
amarelo-avermelhados dos arbustos existentes nos campos de pastoreio. 
Somente no século 16, na Pérsia foram torrados os primeiros grãos de 
café para fazer uma das bebidas, mais populares no Brasil e no mundo. 
Até o século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, os holan-
deses iniciaram plantios experimentais em suas colônias na Ilha de Java. 
Aos poucos, alguns países entraram no mercado também usando as terras 
coloniais para o plantio. Foi por meio das Guianas que o café chegou ao 
norte do Brasil, em 1727, Hoje o Brasil é o maior produtor mundial do 
café, sendo responsável por 30% do mercado internacional e também o 
segundo maior consumidor do produto e tem as maiores plantações nos 
estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Ron-
dônia. Os grãos mais cultivados são o robusta, café menos aromático, 
de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco amargo e o arábico de 
aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor

A diferença entre a sogra do genro e a sogra da nora

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo sem se verem 
uma pergunta pra outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido maravilhoso. 
É ele quem levanta de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, 
faz o café de manhã, arruma a casa, lava as louças, recolhe o lixo e faz a 
faxina da casa. Só depois é que vai trabalhar, em silêncio, para não acor-
dar a minha filha. Um amor de genro! Benza-o, oh Deus!
- Que bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou muito mal. 
Imagina que ele tem que levantar de madrugada pra trocar as fraldas do 
meu netinho, fazer o café de manhã, arrumar a casa, lavar as louças, re-
colher o lixo e fazer a faxina da casa. E depois de tudo isso ainda sai pra 
trabalhar, em silêncio, pra não acordar a preguiçosa, vagabunda e encos-
tada da minha nora, aquela porca, nojenta e mal agradecida!

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom 
estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não deli-
bere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios superiores, 
modificam-se a experiência minuto a minuto. Evite lágrimas importunas. 
O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você 
errou desastrosamente, não se precipite no desespero. O erguimento é a 
melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar 
a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreen-
de ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mai um dia ou 
uma semana a fim de solucioná-lo. O tempo não passa em vão. A pretexto 
de defender alguém, não penetre no círculo barulhento. Há pessoas que 
fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja comedido nas re-
soluções e atitudes. Nos momentos graves, nossa realidade espiritual é 
mais visível. Em qualquer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pes-
soas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas 
a fim de se referirem a você. Em hora nenhuma proclamar seus méritos 
individuais, porque qualquer qualidade excedente é muito problemática 
no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma 
voz que fala e sim um poder que irradia.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusivi-
dade de algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas 
de lado. Perdoar ajuda a recuperar o equilíbrio e praz paz interior. Perdoar 
não significa necessariamente se reconciliar. Significa, antes de tudo, se 
reconciliar consigo mesmo. Se o que vale é recuperar o equilíbrio interior, 
o perdão pode ser um simples ato simbólico, mas fingir que perdoou só 
para fugir do problema não adianta nada e se o orgulho pesar? Lembre-se 
de que o maior beneficiado pelo perdão será você;

Pensamentos, provérbios e citações

Não existe melhor travesseiro do que uma consciência tranqüila.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
Quando falares que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que puderes ser.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for pra ser será.

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

Livro D-25, FLS. nº 51, Termo nº 6970
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA e LAILA MARIA DE LIMA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé-SP, nascido em 9 de fevereiro de 1983, de profissão metalúrgico e protético dentário, de estado civil soltei-
ro, residente e domiciliado na Rua das Palmas, nº 164, Residencial Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
CARLOS VICENTE SOARES DA COSTA, falecido em Taubaté/SP na data de 5 de janeiro de 2016 e de SONIA REGINA 
RODRIGUES DA COSTA, de 63 anos, nascida na data de 15 de agosto de 1955, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Apucarana/PR. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 17 de dezembro de 1985, de profissão auxiliar de farmá-
cia, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de NIVALDO MEDEIROS DE 
LIMA, de 58 anos, nascido na data de 4 de abril de 1960, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Taubaté/SP e de 
CIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, de 58 anos, nascida na data de 26 de abril de 1960, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP, natural de Lorena/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. 

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta 
Licitação na modalidade Convite 07/2019, Processo 15/2019, para Aquisição de 
Ovos de Páscoa. Abertura da Sessão Pública dia 10/04/2019 às 09:00 horas. Os 
interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Pre-
feitura Municipal até o dia 09/04/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Re-
denção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.
redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Estudantes da Unitau recebem 
treinamento sobre

escorpiões e Aedes aegypti

Uma parceria com a pre-
feitura vai permitir a ca-
pacitação de estudantes da 
Universidade de Taubaté  
(Unitau) na prevenção e 
combate aos escorpiões e 
ao mosquito Aedes aegyp-
ti.
A capacitação envolve os 
participantes do projeto 
“Controle Ambiental e 

prevenção de doenças na 
infância: acidentes escor-
piônicos e arboviroses/
Zika”, da pró-reitoria de 
extensão.
O treinamento para alu-
nos dos cursos de biolo-
gia, enfermagem e me-
dicina da Unitau será 
ministrado no Controle 
de Animais Sinantrópi-

cos (CAS) de Taubaté em                                    
duas turmas, nesta segun-
da-feira, dia 1º de abril 
(14h), e na sexta-feira, 5 
de abril (9h).
Posteriormente, o trabalho 
de educação em saúde será 
realizado pelos universitá-
rios na EMEI Paulo Chic-
ci/ Chácara Silvestre neste 
semestre.
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Tartaruga ferida é
resgatada na praia da
Tabatinga em Caraguá

Exposição com réplicas
baleia e tubarão é atração
em shopping em Caraguá

Musical em homenagem a
Nossa Senhora Aparecida

mistura história e ‘milagre atual’

Uma tartaruga foi resga-
tada com ferimentos no 
casco na manhã deste do-
mingo (31) na praia da Ta-
batinga, em Caraguatatuba 
(SP).
O animal, da espécie tar-
taruga verde, foi visto na 
orla do mar às 11h por 
uma turista de São José 
dos Campos, que acionou 
um agente do instituto Ar-
gonauta.
“Estava na água brincando 

Uma exposição reproduz o 
cenário marinho e a fauna 
do mar em um shopping 
em Caraguatatuba. A atra-
ção é de graça e aberta ao 
público até o próximo dia 
7.
O projeto, batizado de ‘O 
Fantástico Mundo Ma-
rinho’ quer mostrar a di-
versidade do ecossistema 
marinho. As réplicas de 

Depois de ser tema de 
samba enredo no Carna-
val de 2018, a devoção a 
Nossa Senhora Aparecida 
ganhou neste ano um mu-
sical assinado pelo drama-
turgo Walcyr Carrasco e 
inspirado em histórias de 
fieis. Em ‘Aparecida, um 
musical’, 33 artistas e 12 
músicos retratam a histó-
ria da Santa, que atraiu no 
ano passado mais de 12 
milhões de romeiros ao 
Santuário Nacional, em 
Aparecida (SP). O musi-
cal aborda desde os fatos 
históricos até a saga de um 
casal que teve a vida mu-
dada por ela.

Leandro Luna, que vive 
o personagem Caio, só se 
deu conta do tamanho do 
desafio quando já esta-
va escalado para o papel: 
“Viver um deficiente visu-
al em cena, numa história 
de tanta fé, mexe com as 
emoções. 
É especial. Não tem como 
não se apegar. É muita 
energia.”

com minha filha e vimos a 
tartaruga. Sempre venho 
aqui e nunca tinha visto 
nenhuma aqui na praia, foi 
uma surpresa”, disse a tu-
rista Beatriz Tazbir.
Após o resgate, a tartaruga 
foi levada para o Instituto 
Tamar, onde passará por 
recuperação. 
O animal tem de três a 
cinco anos, mede 38 centí-
metros e pesa cerca de 3,5 
quilos.

animais têm tamanhos re-
ais - entre elas estão uma 
baleia cachalote que tem 
12 metros de comprimento 
e o tubarão baleia, com 10 
metros. Robôs produzem 
sons e movimentos dos bi-
chos.
Animais pequenos, como 
peixes ornamentais, serão 
retratados em estruturas 
entre 2 e 3 metros de com-

“Eu queria uma história 
atual, um testemunho de 
fé para intercalar com a 
pesquisa histórica. E acon-
teceu: num voo para o Rio 
de Janeiro, o homem que 
se sentou ao meu lado me 
contou que hoje enxerga 
graças a uma intervenção 
de Nossa Senhora. Era o 
que eu precisava!”, disse 
Walcyr.
Inspirado nesse relato, o 
autor criou o personagem 
Caio (interpretado por Le-
andro Luna), um advoga-
do ambicioso que perde a 
visão durante o tratamento 
de um câncer. Ao lado da 
esposa Clara (interpretada 

Além da energia citada por 
Leandro, muita da emoção 
que o público sente vem 
da interpretação emocio-
nante das 20 canções, fei-
tas exclusivamente para o 
espetáculo. 
E o ‘milagre atual’, termo 
usado por Carrasco para 
definir o relato que ouviu, 
acontece aos pés da Santa, 
nos dia hoje, na cena que 

“Ela foi vista encalhada na 
orla da praia e isso não é 
norma para a idade dela. 
Além das fraturas no cas-
co, tem alguma doença 
digestiva, que poderia ser 
um contato com o lixo ou 
alguma doença parasita. 
Por todas essas situações, 
a chance de reabilitação é 
bem baixa, pois já está em 
um estado crônico”, disse o 
médico veterinário do Ta-
mar, Rodrigo Vanucci.

primento, como é o caso 
do peixe palhaço.
Serviço
O shopping Serramar, 
onde foi montado a mos-
tra, fica na avenida José 
Herculano, 1.086, no Pon-
tal de Santa Marina. O es-
tabelecimento abre de se-
gunda a sábado das 10h às 
22h e, aos domingos, das 
12h às 22h.

por Bruna Pazinato), eles 
partem da capital paulista 
com destino ao Santuário 
em busca de uma reden-
ção, aos pés da Santa.
Autor da novela “A Pa-
droeira”, exibida em 2001 
pela Globo, e que já exi-
giu do autor um profundo 
conhecimento da histó-
ria, Walcyr decidiu voltar 
ao santuário ao lado da 
equipe do espetáculo para 
que a montagem e o texto 
fossem precisos em deta-
lhes, tanto cênicos quanto 
históricos. Quem assiste a 
montagem, que estreou no 
último 22, se impressiona 
com o capricho.

retrata os romeiros diante 
do nicho em que a imagem 
fica protegida, no Santuá-
rio Nacional.
A diretora e coreografa do 
musical Fernanda Cham-
ma, resumiu o que o teles-
pectador vai encontrar na 
apresentação. “É um “mu-
sical com a nossa cara, a 
nossa raiz. Um musical 
brasileiro”, concluiu.
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Arrastão Xô Mosquito recolhe 
6 toneladas na Independência

Hípica Pinheiro ganha nova 
unidade de educação infantil

Taubaté recebe Encontro
Regional de Museus

Plano Diretor continua com
levantamento de Infraestrutura 

Urbana em Pinda

Taubaté promove 1ª Roda de 
Conversa sobre Patrimônio

O arrastão contra o mos-
quito Aedes aegypti termi-
nou nesta sexta-feira, dia 
29 de março, com 1.393 
imóveis visitados e 6,05 
toneladas de materiais re-
colhidos na região da In-
dependência. A operação é 
realizada pelas secretarias 
de Saúde e de Serviços 
Públicos. Ela foi retomada 
em dezembro do ano pas-
sado em Taubaté. Além da 
Independência, até agora 
também já foram vistoria-

A Prefeitura de Taubaté 
entrega na próxima quar-
ta-feira, 3 de abril, às 10h, 
uma nova escola munici-
pal de educação infantil. 
A EMEI Hípica Pinheiro 
fica na rua Viriato Bandei-
ra Duarte, nº 100, Hípica 
Pinheiro.
Com uma área construí-
da de 1.200 m², a unida-

Nesta sexta-feira, 29 de 
março, Taubaté sediou o 
2º Encontro Regional de 
Museus da Representação 
Regional do Vale do Pa-
raíba do Sistema Estadual 
de Museus (SISEM-SP) 
— instância da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo.
O evento aconteceu no 
Museu Histórico Folclóri-
co e Pedagógico Monteiro 

Pindamonhangaba está 
realizando a revisão do 
Plano Diretor Participati-
vo e, atualmente, a equipe 
da Geo Brasilis (empresa 
vencedora do certame li-
citatório) está realizando 
o levantamento da infra-
estrutura urbana de Pinda-
monhangaba.
A equipe estará no Bon-
sucesso e no Jardim Aze-
redo, com o trabalho de 
campo, que inclui o re-
gistro fotográfico e a ca-

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento, realizou  a 
1ª Roda de Conversa so-
bre Patrimônio.  O evento 
foi na  EMIEF Vereador 
Mário Monteiro dos San-
tos, no bairro da Água 
Quente, e contou com a 
participação de arquitetas 
e estagiárias da Seplan, 
professores da rede muni-
cipal, historiadores,  equi-
pe pedagógica da unidade 
escolar e alunos do 7º e 9º  
do ensino fundamental.
A iniciativa tem a fina-
lidade de contar com a 
participação de todos os 
segmentos da sociedade 

dos os bairros São Gon-
çalo, Jardim Continental 
e Água Quente, com um 
pente fino em mais 3.554 
imóveis e o recolhimen-
to de 17,42 toneladas de 
materiais. O arrastão na 
Independência havia co-
meçado em 20 de março. 
Cronograma elaborado 
pelas secretarias prevê 
a passagem por mais 24 
bairros até dezembro. O 
próximo local a receber 
a visita das equipes ainda 

de tem 10 salas, cozinha 
e lactário, sala multiuso, 
infraestrutura comple-
ta para educação infantil 
(berçário) e rede de infor-
mática. Foram investidos 
R$2.056.170,10 prove-
nientes de recursos fede-
rais e municipais.
A unidade tem capacidade 
para atender aproxima-

Lobato, o Sítio do Picapau 
Amarelo. Estiveram pre-
sentes representantes da 
RMVale, que puderam co-
nhecer mais da história do 
Sítio e os dados de visitas 
e tipos de públicos.
No período da manhã foi 
feita uma visita guiada por 
todo museu, além de uma 
apresentação de teatro 
com a turma do Sítio. No 
período da tarde acontece-
ram duas palestras, uma 

racterização de praças e 
parques, calçadas, pavi-
mentação, arborização e 
sinalização semafórica, 
por vias.
O Plano Diretor Participa-
tivo de Pindamonhangaba 
visa definir princípios e 
diretrizes para a ocupação 
ordenada do espaço urba-
no, para garantir o desen-
volvimento da cidade com 
qualidade. A revisão do 
Plano Diretor é uma obri-
gação legal (Lei Federal 

para que contribuam para 
elaboração do Plano de 
Preservação do Patrimô-
nio Histórico Cultural do 
município. 
Para auxiliar no desen-
volvimento do plano, 
foi criado o Grupo de                            
Trabalho de Patrimônio 
que vai                  pro-
mover outros encontros a 
serem agendados.
Além de abordarem as-
suntos pertinentes à pre-
servação do  patrimônio 
cultural da cidade,  o gru-
po também conversou  so-
bre a profissão do historia-
dor, arquiteto e urbanista.
O Plano de Preservação 

será definido.
O objetivo do arrastão é 
recolher materiais inutili-
zados ou recicláveis que 
possam se tornar abrigos 
para focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A população deve cola-
borar e permitir a entrada 
dos agentes para o reco-
lhimento do material. Os 
servidores estarão unifor-
mizados e com crachás.

damente 160 crianças e 
no momento está com 69 
alunos matriculados entre 
Berçário, Maternal I e II.
Serviço
Inauguração EMEI Hípica 
Pinheiro
Data: 03 de abril, às 10h
Endereço: rua Viriato 
Bandeira Duarte, nº 100, 
Hípica Pinheiro

delas com a professora 
Clarisse Cancela sobre o 
tema “Cidades Educado-
ras”. O professor Alvaro 
Expedito Da Costa encer-
rou as atividades falando 
sobre “A importância do 
turismo cultural para o de-
senvolvimento das cida-
des”. O próximo encontro 
está marcado para o dia 24 
de maio no Museu Muni-
cipal Padre Carlos Leôn-
cio da Silva, em Lorena.

10.257/2001 – Estatuto da 
Cidade) e que a cada 10 
anos deve ser realizada. A 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento da Prefeitura 
está à frente da revisão do 
Plano Diretor, por meio da 
empresa Geo Brasilis.
Todas as etapas do proces-
so podem ser acompanha-
das no site da Prefeitura 
www.pinda.sp.gov.br e na 
página do Facebook Plano 
Diretor Pindamonhangaba 
2019.

do Patrimônio Histórico 
Cultural é um importante 
instrumento para garantir 
a proteção e a preserva-
ção dos bens históricos e 
culturais do município e 
faz parte da regulamen-
tação do Plano Diretor. O 
plano trará diretrizes para 
a preservação do patrimô-
nio material e imaterial 
do município  e vai con-
tar com a atuação de uma 
equipe interdisciplinar,  
com participação de enti-
dades de ensino, do Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico Artístico Nacional 
(IPHAN) e membros da 
sociedade civil.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO - CHAMADA 
PÚBLICA Nº 004/2019 – PROC. ADM. Nº 046/2019 - OBJETO: Contrata-
ção de profissionais para a realização dos Projetos por tempo determinado 
no Fundo Social de Solidariedade de Potim, conforme condições descritas 
na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que in-
tegram a presente. Tendo em vista a falta de interessados no Item 05, na 
abertura referente a Chamada Pública acima, fica definida nova DATA DE 
INSCRIÇÃO: de 03/04/2019 à 16/04/2019, das 09h30min às 16h30min. 
REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 17/04/2019 com agendamento prévio com o 
candidato. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS, situado à Rua: Antônio de Oliveira Portes, Nº 338 - Centro, 
Potim/SP. A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no endere-
ço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.sp.gov.
br.

Processo Administrativo Nº 125/2018 - Tomada de Preços Nº 003/2019 - 
Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - A Comissão Per-
manente de Licitações, designada pela Portaria Nº 142/2019, através de 
seu Presidente, torna público e para conhecimento dos licitantes que, em 
sessão pública da mesma, datada de 01/04/2019, às 10h00min, após exa-
me da documentação de habilitação, foi considerada habilitada a empresa:  
FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. Após 
a fase de habilitação e exame da proposta apresentada na sessão e adota-
do o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resul-
tado classificatório: 1º Colocado: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA EIRELI, com o valor de R$ 101.452,50. Fica aberto o 
prazo recursal. Potim, 01 de abril de 2019. Publique-se, André Luís Soares 
de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.


