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A GAzetA dos Municípios

Caçapava inicia campanha de 
conscientização contra queimadas

Governador João Dória
vai à China em busca de

investimentos para São Paulo

Conta de luz terá acréscimo 
no mês de agosto por
conta da crise hídrica

Quando o rural e o urbano se 
encontram no Vale do Paraíba

A Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambiente 
de Caçapava deu início 
nesta semana a uma cam-
panha para conscientiza-
ção e informações sobre 
queimadas. A iniciativa 
tem parceria com a Defesa 
Civil do município. como  
forma de chamar a aten-
ção da população sobre os 
perigos dessa prática, tan-
to pelas questões ambien-
tais quanto para a saúde 
das pessoas. Por ser esse 
um dos períodos mais se-
cos do ano, as ocorrências 
de queimadas têm aumen-
to considerável. Para efe-
tivar a campanha, foram 
espalhadas faixas em qua-
tro pontos do município: 
Túnel da Avenida Brasil, 
início da estrada de Ca-
çapava Velha, Parque da 
Moçota e início da Rodo-
via do Livro, com o obje-

O Governador João Do-
ria apresentou no Palácio 
dos Bandeirantes, os ob-
jetivos da próxima missão 
internacional que fará ao 
Oriente na próxima sema-
na.  Dória vai à China em 
busca de investimentos 
para o Estado São Paulo. 
No dia 5 de agosto, o go-
vernador paulista desem-
barca em Pequim e fica 
até dia 11, com agenda 
também nas províncias de 
Xian e Xangai.
De acordo com a agenda, 
no primeiro dia em Pe-
quim (5), Doria participa 
do seminário Doing Bu-
siness in São Paulo and 
China (Fazendo negócios 
em São Paulo e China). O 
evento é promovido pela 
agência de promoção de 
investimentos do Governo 
de São Paulo, InvestSP e 
Bank of China, na sede da 
instituição financeira. 
O Governador vai apre-
sentar o seminário “O Po-
tencial Econômico e de 

O consumidor no mês de 
agosto irá pagar uma taxa 
extra na conta de luz, isto 
porque a Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica), divulgou a cobran-
ça da bandeira vermelha 
patamar 1. Segundo a 
agência reguladora a jus-
tificativa é de que o mês é 
de secas nas bacias hidro-
gráficas. Na prática, sig-
nifica que a cada 100kWh 
consumido terá um acrés-
cimo de R$4,00. A Aneel 
já havia divulgado no mês 
de julho um aumento na 
bandeira amarela, de R$ 
1,50 a cada 100kWh.
Alcione Belache, CEO da 
Renovigi, uma das fabri-
cantes líderes de sistemas 
fotovoltaicos no Brasil, 
explica que este tipo de 
aumento é comum, e que 
o consumidor, precisa es-
tar atento. “Aqui no Brasil 
não percebemos a finitude 
a água, já que é tudo em 
abundância. Mas vivemos 
em uma crise hídrica. O 
nosso planeta já deu aler-
tas sobre isso, estamos 
vivendo no máximo dos 
nossos recursos. Precisa-
mos virar a chave da cons-
ciência. Procurar energias 
renováveis é um caminho 
para reduzir o impacto 
ambiental e também aca-
bar com esse fantasma de 

A tradição rural do 
Vale do Paraíba é in-
conteste, mas algumas 
coisas bizarras estão                                                   
chamando a atenção das 
pessoas. Na tarde de on-
tem, um ciclista foi atro-

tivo de alertar a população 
sobre o assunto.
Somente no mês de julho, 
foram registradas 60 ocor-
rências (4 atendidas pela 
Defesa Civil e 56 pelo 
Corpo de Bombeiros). 
Para a Defesa Civil de Ca-
çapava, o índice é consi-
derado alto. 
“Infelizmente, as pesso-
as ainda tem o hábito de 
queimar sobras de capina 
e podas de plantas, per-
dendo o controle e cau-
sando grandes incêndios”, 
explicou o coordenador 
da Defesa Civil de Caça-
pava, Leonardo Aparecido 
de Faria Júnior. Punição - 
Em Caçapava, as queima-
das são proibidas pela lei 
municipal 4.678, de 31 de 
julho de 2007. Constituem 
infrações na seguinte lei: 
utilizar o fogo como mé-
todo facilitador do corte 

Negócios do Estado de 
São Paulo”. Em seguida, 
o Professor Zhou Jing-
tong, economista do Ins-
tituto Financeiro do Bank 
of China falará sobre “O 
mercado chinês e o poten-
cial de negócios para as 
empresas paulistas”.
“Essa é a quarta missão 
empresarial de São Pau-
lo no mercado externo. A 
Missão China, a maior de 
todas. Teremos duas ino-
vações, pois estamos le-
vando 35 empresas brasi-
leiras para o contato direto 
com investidores interna-
cionais. 
O segundo fator inovador 
é a abertura do escritório 
da InvestSP em Xangai, 
na China, no próximo dia 
9 de agosto.
O escritório vai ser um 
ponto de apoio para as 
empresas brasileiras, loca-
lizadas em São Paulo, na 
exportação de produtos e 
serviços. Além de apoiar o 
Governo no programa de 

acréscimo da conta de luz. 
A radiação solar está dis-
ponível para todos, mas 
é preciso pensar a longo 
prazo”, pondera.
Mas o que são energias re-
nováveis afinal?
Energias renováveis são 
aquelas diretamente rege-
neradas ou reabastecidas 
pela natureza, nos seus 
processos normais, tendo, 
a maioria delas, a grande 
vantagem de gerar menos 
impactos ambientais. Elas 
apresentam-se como al-
ternativas sustentáveis ao 
uso de fontes tradicionais 
como gás natural, centrais 
hídricas, carvão mineral e 
petróleo.
“Em 2019 a humanidade 
atingiu a data limite de 
esgotamento dos recursos 
naturais. Significa que, a 
partir de agora, todos os 
recursos usados para a so-
brevivência entrarão ‘no 
vermelho’, uma espécie 
de crédito negativo para a 
humanidade”, alerta o exe-
cutivo. Alcione vai além e 
explica “com isso, o mer-
cado continuará a abrir-se 
para a produção de energia 
limpa e sustentável. So-
ma-se à redução ambien-
tal e da dependência des-
ses recursos, a economia 
de até 95% do valor pago 
utilizando os sistemas so-

pelado por um carroceiro 
na rotatória do João do 
Pulo, em Pindamonhan-
gaba.
Na manhã desta sexta-fei-
ra (2), uma vaca atropelou 
um motociclista na Av. 

de cana-de-açúcar e ou-
tras culturas, da capina e 
limpeza de qualquer área; 
provocar incêndios em 
mata ou áreas de preser-
vação permanente; cau-
sar poluição atmosférica 
pela queima ao ar livre de 
pneus, borrachas, plásti-
cos, madeira, lixo domés-
tico entre outros e soltar 
balões que possam causar 
incêndios. Todas essas in-
frações são passíveis de 
punição por multa.
Os munícipes que tiverem 
denúncias a fazer, podem 
registrar suas denúncias 
por meio de WhatsApp 
para a Secretaria de Plane-
jamento e Meio Ambien-
te, no número 3652-9217 
e, no caso de queimadas 
já instaladas, entrar em 
contato com o Corpo de 
Bombeiros, pelo 193 e/ou 
Defesa Civil, 199.

desestatização, que é parte 
significativa na agenda de 
relação com a China”, de-
clarou o Governador.
Na China, o governador 
apresentará o projeto de 
desestatização com foco 
nos setores rodoviário, 
ferroviário, metroviário, 
hidroviário, aeroportuário 
e portuário.  Também man-
terá contatos para trazer 
uma empresa do setor de 
energia que tem interesse 
em investir em linhas de 
transmissão e distribuição 
de energias hidrelétrica e 
solar no Brasil.
Outro de seus objetivos 
é uma parceria com uma 
empresa do setor agríco-
la, ligada às importações 
de soja e a maior proces-
sadora e comerciante de 
alimentos da China. A 
COFCO tem interesse na 
importação de grãos do 
Brasil e em investimen-
tos de infraestrutura para 
escoamento e armazena-
mento de grãos.

lares nas residências, em-
presas e no campo”.
Energia solar
Ao instalar um sistema so-
lar, o medidor de energia 
elétrica é trocado por um 
medidor bidirecional, que 
registra a quantidade de 
energia que foi injetada 
na rede (produção solar) 
e a quantidade de energia 
consumida. Esta compen-
sação consta na fatura de 
energia elétrica e pode 
ser abatida da conta nos 
meses seguintes, compen-
sando os meses de menor 
radiação solar.
Os consumidores que uti-
lizam os sistemas da Re-
novigi conseguem acom-
panhar, em tempo real, a 
geração de energia do seu 
sistema solar, por meio 
de um aplicativo de mo-
nitoramento, que mostra 
o quanto cada painel está 
gerando em tempo real.
O que são as bandeiras
A bandeira verde indica 
“condições favoráveis de 
geração de energia” e a 
tarifa não sofre nenhum 
acréscimo. 
A bandeira amarela mos-
tra “condições de geração 
menos favoráveis”, en-
quanto a vermelha mostra 
“condições mais custosas 
de geração” ou “ainda 
mais custosas”.

Charles Schnneider, em 
Taubaté. 
E de novo, em Pindamo-
nhangaba, internautas fla-
graram um grupo de va-
cas passeando pela região 
central.
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Miscelânea
Curiosidades

Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental 
em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é 
de 140 a 275 quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, 
devido a grande oferta de alimentos podem atingir até 300 quilos. A matu-
ridade sexual ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega os 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies e separadas por mil 
quilômetros, os gorilas negros e os pardos. Os primeiros vivem na parte 
ocidental da floresta equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no anti-
go Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e tornam-se presa fácil para 
os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade 
continuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, 
na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos 
depois, Marco Pólo, viajante italiano, retorna da China trazendo na baga-
gem histórias de enormes pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as 
crianças brincavam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, apro-
veitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das redes 
elétricas e nunca usem cerol.    

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando tesouros escondi-
dos. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da 
felicidade. E achamos que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos 
felizes. E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros voltam pra 
casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes e outros 
trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma 
busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das nossas mãos, nunca o fruto 
está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser 
feliz, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a fe-
licidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela 
carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos 
achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fechados à de-
cepção. A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em 
satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são 
necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que 
nenhuma forma satisfará a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, 
alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repar-
tir suas alegrias e compartilhe gotas de perfume sobre os outros e, sempre 
algumas gotas acabarão caindo sobre nós mesmos.
      
Pensamentos, provérbios e citações

A memória vive o suficiente pra melhorar.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior alegria.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
De grão em grão a galinha enche o papo.
Quem espera sempre cansa.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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.

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

Livro D-25, FLS. nº 87, Termo nº 7043
Faço saber que pretendem se casar ALVARO SANTANA LOPES e TATIANA APARECIDA GOMES, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Caraguatatuba-SP, 
nascido em 06 de abril de 1985, de profissão autônoma, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador 
Bueno da Veiga, Km 140, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ALVARO EMILIANO LOPES, de 61 anos, natural de Rio 
Claro/RJ, nascido na data de 08 de março de 1958 e de JUSCELI SANTANA LOPES, de 55 anos, natural de Caraguatatuba/
SP, nascida na data de 10 de agosto de 1963, ambos residentes e domiciliados em Caraguatatuba/SP/SP. Ela é natural de São 
Paulo-SP, nascida em 08 de janeiro de 1984, de profissão autônoma, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Virginia Ferreira, nº 41, Olaria, Caraguatatuba/SP, CEP 11663-347, filha de MARCO ANTONIO GOMES, natural de São 
Paulo/SP, falecido em São Paulo/SP e de MARILDA RUEDA GOMES, de 58 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data 
de 11 de janeiro de 1961, residente e domiciliada em Caraguatatuba/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. 

Fundo Social de São Sebastião 
recebe doações de fraldas da 

ação “Colônia de Férias”
O Fundo Social recebeu 
doação de 60 fraldas, en-
tre fraldas infantis e geri-
átricas da Ação “Colônia 
de Férias” realizada pelo 
Espaço Arrastão em par-
ceria com o Fundo Social 
e a Secretaria Municipal 
de Esportes (SEESP) com 
o objetivo de ajudar as 
crianças e os pais em situ-

ação de vulnerabilidade.
Para a voluntária Ana 
Paula Menezes é um pra-
zer ajudar. “A cidade nes-
ta época tem carência de 
ações como esta, a ini-
ciativa da proprietária do 
Espaço Arrastão, a Elaine, 
além de ajudar as crianças, 
também ajudar o Fundo 
Social”, contou.

A ação foi realizada nos 
dias 29 e 30, no espaço 
do arrastão, contou com 
uma equipe voluntária de 
recreação, e recebeu apro-
ximadamente 40 crianças 
por dia. Como contribui-
ção foram doados pacotes 
de fralda para o Fundo So-
cial repassar a famílias de 
baixa vulnerabilidade.

Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições le-
gais, ratifica a Dispensa 06 2019 Processo 29 2019, para aquisição de Materiais 
Adequação UBS, em favor da Empresa Santos e Gouvea Comercial Ltda ME. Re-
denção da Serra, 31 de julho de 2019.RICARDO EVANGELISTA LOBATO Prefeito 
Municipal
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Vale do Paraíba tem 2.119
ocorrências de fraudes de

energia no 1º semestre de 2019

A ligação clandestina é a 
segunda maior causa de 
morte no Brasil relaciona-
da à energia elétrica. No 
Vale do Paraíba, durante 
o primeiro semestre de 
2019, a EDP, distribuidora 
de energia elétrica atuou 
fortemente no trabalho 
contra as fraudes de ener-
gia. Conhecidas popular-
mente como “gatos”, estas 
irregularidades acarretam 
em prejuízo para toda so-
ciedade.
De acordo com a conces-
sionária, não é só prejuízo 
financeiro. Os chamados 
‘gatos’ expõem o respon-
sável e terceiros a sérios 
riscos, como choques 
elétricos, curto circuitos 
e até incêndios. Por meio 
do trabalho de fiscaliza-
ção realizado na cidade 
foram identificadas 2.119 
fraudes de energia em re-
sidências, comércios e in-
dústrias. 
A energia recuperada pela 
EDP é o suficiente para 
abastecer a cidade de Lo-
rena por um mês. Após o 
flagrante, o responsável 
pelo local é convidado a 
participar da medição da 
energia roubada junto dos 
técnicos especialistas da 
empresa e, conforme re-
gras da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANE-
EL), é realizado a cobran-
ça de todo o valor não fa-
turado durante o período 
do furto.
A Companhia identifica 
com mais precisão as in-
consistências na medição 

dos clientes, com alertas 
e mapeamento de suspeita 
de irregularidades e dessa 
forma realiza inspeções 
com equipes especializa-
das, munidas de equipa-
mentos de última geração. 
A tecnologia é parte essen-
cial no trabalho de comba-
te às fraudes e a EDP conta 
com uma central integrada 
de monitoramento remoto 
e ferramentas de modela-
gem estatística.
No primeiro semestre, 1 
em cada 6 inspeções rea-
lizadas no Vale do Paraíba 
foi identificada fraude. O 
furto de energia, além de 
perigoso, contribui para 
tornar a conta de luz mais 
cara para todos os consu-
midores, uma vez que a 
quantidade de energia per-
dida por fraude e os custos 
para identificar e coibir as 
irregularidades são leva-
dos em consideração pela 
Aneel para estabelecer o 
valor da energia para cada 
área de concessão. 
O Estado também é pre-
judicado, já que deixa de 
arrecadar o Imposto so-
bre Comercio e Serviço 
(ICMS), cobrado por meio 
da conta de luz, que pode-
ria ser utilizado em bene-
fícios à própria população. 
As ligações clandestinas 
sobrecarregam as redes 
elétricas, deixando o sis-
tema de distribuição mais 
suscetível a interrupções e 
oscilações no fornecimen-
to de energia.
Além do impacto finan-
ceiro, os furtos e fraudes 

de energia pioram a qua-
lidade do serviço presta-
do, prejudicando todos os 
consumidores.
De acordo com a As-
sociação Brasileira dos 
Distribuidores de Ener-
gia (ABRADEE), ligação 
clandestina é a segunda 
maior causa de morte no 
país relacionada à energia 
elétrica, só perdendo para 
manutenção/construção 
predial. 
Entre 2009 e 2017 foram 
registrados 279 óbitos. So-
mente em 2017 foram 21 
casos. Vale ressaltar que o 
Artigo 155 do Código Pe-
nal Brasileiro, prevê que o 
furto de energia é crime e 
passível de multa e prisão 
de um a quatro anos para o 
infrator.
Como denunciar -  Com 
intuito de coibir cada vez 
mais a prática, a EDP pede 
que a população contri-
bua, denunciando as liga-
ções irregulares. 
A Distribuidora disponibi-
liza os seguintes canais de 
atendimento aos consumi-
dores:
Site EDP Online: www.
edponline.com.br
Aplicativo EDP Online 
(compatível com as pla-
taformas Android?, iOS e 
Windows Phone)
Agências de atendimento 
(o endereço de cada pon-
to pode ser encontrado no 
site EDP Online)
Central de Atendimento 
ao Cliente: 0800 721 0123 
(ligação gratuita, 24 ho-
ras/sete dias por semana).

Aviso de Retificação – Tendo em vista a necessidade de retificação 
do item 02 da CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2019 cujo objeto é a Con-
tratação por tempo determinado de prestadores de serviços para 
execução de Projetos com famílias participantes do Programa Bolsa 
Família, fica alterado o período de inscrição para: 05/08 a 12/08/2019 
- Horário: 09h00min às 16h30min no Secretaria Municipal de Assis-
tência Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 1.174, Bairro Cen-
tro, Potim/SP. Demais condições permanecem inalteradas.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 041/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de 
Demarcação Viária. Data da realização: 19/08/2019 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 gra-
tuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 042/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Máquinas 
e Equipamentos. Data da realização: 20/08/2019 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 gratuitamen-
te no site: www.potim.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 063/2018 – Tomada de Preços Nº 007/2018 – No 
dia 02 de agosto de 2019, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler San-
tos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLOGAR 
e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual seja: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DIRETOR DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE POTIM, CONFOR-
ME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Na ordem de R$ 197.472,00 (cento e noventa e sete mil e 
quatrocentos e setenta e dois reais) à empresa VALLENGE CONSUL-
TORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA. Fica a empresa convocada a 
assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº036/2019 – No dia 02 
de agosto de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº036/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Peças 
para Veículos Leves, às empresas: PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS 
NACIONAL LTDA, com valor total de R$ 179.255,00; VALECAR PE-
ÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP, com valor total de R$ 183.253,00. 
Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Pre-
ços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº037/2019 – No dia 02 
de agosto de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº037/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Instru-
mentos Odontológicos, às empresas: BLUE DENT COMERCIO DE 
EQUIP. MED. ODONTO. EIRELI, com valor total de R$ 32.400,00; E. 
C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP, com valor total de R$ 
41.210,00; N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME, com valor total de 
R$ 37.394,50; ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME, com valor total de 
R$ 35.927,50. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Re-
gistro 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 Nº 039/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ferragens, 
conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data da 
realização: 16/08/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Lo-
cal da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ou-
ros, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna públi-
ca a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 040/2019. Ob-
jeto: Contratação de Empresa para Execução de Projeto de Infraes-
trutura de Rede para Educação. Data da realização: 16/08/2019 às 
14h00min - 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.
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Espaço Artes da Cena abre aulas
especializadas em Teatro Musical

Espaço educacional es-
pecializado em Teatro 
Musical, o Artes da Cena 
- Studio Café é uma ideali-
zação da atriz, educadora, 
bailarina e diretora teatral 
Tamara Maria Cardoso. O 
projeto, que inaugura em 
agosto, tem o objetivo de 
trazer e aprofundar o estu-
do desta linguagem cada 
vez mais popular para o 
Vale do Paraíba, possibili-
tando o acesso de artistas, 
estudantes e curiosos às 
teorias e práticas do Teatro 
Musical. A ideia de unir as 
artes com um cafezinho 
vem do gosto popular e 
também do pessoal da ar-
tista. Tamara acredita que 
a reunião com as pessoas 
e a oportunidade de cole-
cionar histórias na brecha 
para o café podem ser mo-
mentos enriquecedores. 
Até então, para buscar es-
tudos focados no ensino 
das vertentes do teatro e 
da música, os interessa-
dos precisavam correr um 
longo caminho - literal e 
metafórico - até estúdios 

e escolas em grandes me-
trópoles, como São Paulo. 
Com a inauguração do Ar-
tes da Cena - Studio Café, 
este público encontra 
um espaço que oferece-
rá, além do curso livre de 
Teatro Musical, cursos de 
dança com variações entre 
estilos como jazz e sapa-
teado, e eventos palestra, 
workshops, concertos, e, 
claro, encontros. 
“Sempre fui ligada à mú-
sica e dança, minha tra-
jetória foi permeada por 
estudos e apresentações 
de ballet, sapateado, teatro 
e canto, portanto, o Teatro 
Musical, tem sido carro-
-chefe nas minha pesqui-
sa, enquanto artista. Em 
2011 comecei a estudar, 
efetivamente, Teatro Mu-
sical em São Paulo e não 
parei mais. Fazendo uma 
ponte entre capital e inte-
rior, tenho desenvolvido 
trabalhos em ambas cida-
des, para que meus conhe-
cimentos fossem ressig-
nificados e aprofundados 
a todo momento”, afirma 

Tamara Maria Cardoso. 
“Além de Cursos, vivên-
cias e encontros relaciona-
dos à Arte, teremos tam-
bém, pequenos concertos 
musicais, em um ambien-
te intimista e acolhedor, 
onde o objetivo é promo-
ver o trabalho de artistas 
da nossa região.”
Aproveitar o espaço é 
contribuir também para o 
conhecimento deste gêne-
ro que continua a crescer 
no país, tanto como forma 
de entretenimento e como 
de mercado. 
Com um local de estudos 
especializados em São 
José dos Campos, se po-
tencializa seu desenvolvi-
mento artístico e o incen-
tivo cultural da cidade. 
Todos amantes dos palcos 
podem para descobrir este 
espaço, seja no estúdio 
ou no café. Aqueles que 
buscam uma maior fami-
liaridade para se jogar das 
plateias para as aulas, po-
dem ir curtindo o ambien-
te aconchegante, a compa-
nhia e a música enquanto 

um experimentam bons 
cafés e outras delícias. 
Sobre CURSOS:
DANCE! | Segundas-fei-
ras das 19h às 20h
Este Curso é destinado 
aqueles que querem ter 
uma experiência bem ani-
mada e cheia de balanço, 
com divas do Pop, Jazz e 
Clássicos do Rock. Uma 
ótima maneira de entrar 
em contato com dança de 
uma maneira leve e cheia 
de classe. 
DANÇA PARA MUSI-
CAIS | Segundas-feiras 
das 20h15 às 21h30
Ao som de trilhas de im-
portantes Musicais da 
Broadway, os partici-
pantes terão a chance de 
aprender coreografias que 
são usadas nesses espetá-
culos, além de terem aulas 
sobre alongamento, cons-
ciência corporal, ritmo e 
performance nos palcos. 
I N T E R P R E TA Ç Ã O 

PARA CINEMA E TV | 
Terças-feiras das 19h às 
22h
Professor convidado Ra-
phael Carlos ministra seu 
curso de interpretação 
para Cinema e TV se-
manalmente. Este curso 
possui em seu conteúdo 
programático atividades 
como Exercício de in-
terpretação para câmera, 
Experimento de Cinema 
através de cenas curtas, 
Jogos de Cena baseados 
no métodos de diferen-
tes diretores renomados, 
Aquecimento e Expres-
são corporal, Processo da 
construção da personagem 
para o cinema, Roteiro e 
Improvisação. 
TEATRO MUSICAL | 
Quartas-feiras, das 19h às 
22h 
O Curso Livre de Teatro 
Musical tem duração de 
um semestre e destina-se à 
todos que desejam ter um 

primeiro contato com essa 
área, o objetivo é abranger 
conhecimentos teóricos e 
práticos nas áreas de Can-
to, Dança e Interpretação. 
Alinhando estas três lin-
guagens artísticas o alu-
no(a) terá capacidade de 
atuar como performer em 
um exercício cênico de 
teatro musical a ser reali-
zado no final do processo.
SERVIÇO | Artes da Cena 
- Studio Café
Local: 
Rua Vitório Pulga, 108 
Vila Tatetuba - SJCampos
Aberto:
Segunda das 19h às 21h30
Terça das 19h às 22h
Quarta das 19h às 22h 
Quinta a Domingo horário 
de funcionamento à con-
sultar.
Informações: (12) 3341 
8611 | (12) 98872 4903
Facebook: /artesdacenas-
tudiocafe
Instagram: @artesdacena


