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A GAzetA dos Municípios

Grêmio União realiza
Formatura com grande 

festa em Pinda

Parque da Cidade sedia 
última etapa do “Circuito 
Corrida de Rua” em Pinda

Prefeito de Pinda recebe 
nadadores premiados em 

competição estadual

Estrada Emídio de Assis Neto 
recebe serviço de manutenção 

e conservação em Pinda

O Projeto Grêmio União 
realizou a formatura dos 
alunos que participaram 
dos projetos realizados 
pela entidade neste ano. 
O evento aconteceu no 
centro esportivo do bairro 
Cidade Nova em Pinda-
monhangaba e reuniu as 
crianças, centenas de pais 
e várias autoridades como 
o Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba – Dr. 
Isael Domingues; a pre-
sidente do Fundo Social 
de Solidariedade – Cláu-
dia Domingues; o verea-
dor de Pindamonhangaba 
– Jânio Lerário; a agente 
de responsabilidade so-
cial da Gerdau – Andreza 
Junqueira; A agente de 
responsabilidade social 
da CCR NOVA DUTRA 
– Ariane Telles; e o Presi-
dente do Grêmio União – 
Paulo Vieira.

A terceira e última etapa 
do “Circuito Corrida de 
Rua” acontece neste do-
mingo (8), no Parque da 
Cidade, com largada às 8 
horas. O evento é realiza-
do pela Semelp (Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer de Pindamonhan-

Nadadores mirins de Pin-
damonhangaba que parti-
ciparam do Campeonato 
Paulista Petiz de Verão 
2019 foram recebidos pelo 
prefeito Isael Domingues 
em seu gabinete. Eles es-
tavam acompanhados de 
familiares e do Secretário 
de Esportes Antônio Ma-
cedo Giúdice, bem como 
dos professores Lucio e 
Adriane. A competição 

A estrada das Oliveiras 
como é conhecida, é uma 
estrada de grande impor-
tância para nosso muni-
cípio, e abrange diversas 
atividades econômicas, 
como agricultura familiar, 

Foi uma tarde que com 
certeza ficará marcada 
para os formandos que 
participaram de um quiz 
com perguntas e respostas 
sobre os parceiros do pro-
jeto tendo ainda uma apre-
sentação do musical com 
um coral que reuniu mais 
600 vozes cantando a mú-
sica Guerreiros do Futuro 
de Leandro e Leonardo. 
Para finalizar os alunos do 
Grêmio União receberam 
medalhas padronizadas 
de cada projeto e tiraram 
fotos com as autoridades, 
professores e pais.
O Grêmio União é res-
ponsável pela execução de 
5 projetos na cidade que 
envolvendo a educação, o 
esporte e a cultura, sendo 
que os mesmos acontecem 
no contra turno escolar em 
11 escolas de município 
mais o Centro Esportivo 

gaba).
Haverá categorias para to-
das as idades: Pré-mirim, 
Mirim, Infantil, Juvenil, 
Adulto e Veterano, nos 
percursos de 100, 200, 400 
metros, 1k e 5.700 metros 
(prova principal).
Após a corrida, a premia-

aconteceu de 29/11 a 1º/12 
nas piscinas do Sport Club 
Corinthians na capital 
paulista e reuniu 463 na-
dadores de 39 diferentes 
entidades ou clubes.
José Guilherme foi o 3º 
colocado na categoria 100 
metros borboleta, Pedro 
Júlio sagrou-se bicampeão 
paulista na categoria 100 
metros peito, Josué Mes-
sias finalizou em 6º lugar 

pecuária de corte e leitei-
ra, turismo e envase de 
água mineral.
A equipe do setor rural 
atuando através da Secre-
taria de Obras e Planeja-
mento, vem seguindo o 

Cidade Nova. São eles: 
Projeto Letra Vida e Arte 
– atende 300 crianças via 
Secretaria Municipal de 
Educação; Projeto Crian-
ças Direito de Ser – Aten-
de 100 crianças via CMD-
CA  e parceria CCR Nova 
Dutra; Grêmio União 
Futsal – representa Pinda-
monhangaba na modali-
dade Futsal categorias de 
base, compõem a equipe 
de competição 80 atletas; 
Projeto Criança Câmera e 
Ação – uma proposta pro-
fissionalizante na área de 
áudio visual que atende 
24 jovens  via CMDCA 
e MRS logística; Projeto 
Criança Primeiros Pas-
sos – atendimento a 300 
crianças em parceria com 
o Governo do Estado de 
São Paulo via LPIE e tem 
a Gerdau como patrocina-
dora.

ção ocorrerá para o pri-
meiro colocado de cada 
categoria. 
A soma da classificação 
de cada etapa fará o ven-
cedor.  O Parque da Cida-
de fica situada na avenida 
Geraldo José Rodrigues 
Alckmin, 480.

na categoria 100 metros 
costa e Yasmim Lemes foi 
a 4ª colocada na categoria 
50m livre. 
“É uma competição bas-
tante disputada com mui-
tos clubes top da natação 
do Estado e a posição dos 
nossos nadadores mos-
tram que nossa cidade tem 
um celeiro de bons nada-
dores”, afirmou o secretá-
rio Macedo.

calendário de ações e o 
cronograma de serviços.
O serviço traz conforto, 
segurança e melhor esco-
amento e trafegabilidade 
dos turistas, produtores e 
usuários da estrada.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O alho poró é um vegetal da família das cebolas e do alho. Tem um sabor 
mais suave que o das cebolas e é muito usado na cozinha francesa. Como 
a maioria dos vegetais, o alho poró é pobre em calorias. Em cem gramas 
temos sessenta calorias e é fonte de vitamina A, devido a presença de ca-
rotenóides, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 e ácido fólico e tem boas 
quantidades de minerais como ferro e manganês. O ácido ajuda a manter o 
equilíbrio da homocisteína no sangue prevenindo doenças cardiovascula-
res e as vitaminas A e C têm funções importantes no sistema imune. O alho 
poró possui composto como a alicina que tem efeito antibacteriano, antivi-
ral, antifúngico e antioxidante, neutralizando os radicais livres produzidos 
pelo corpo. Ainda possui flavonóide como o kaempferol, assim como o 
brócolis e a couve. Esse composto na prevenção de problemas de saúde 
relacionados com aumento do estresse oxidativo e inflamação crônica de 
baixo grau, como alguns tipos de câncer, diabetes tipo dois, doenças car-
diovasculares, obesidade e artrite. Não existe uma recomendação de con-
sumo de alho poró. O ideal é consumir cerca de quatrocentas gramas de 
vegetais por dia, variando os tipos entre frutas, verduras e legumes.       

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se alcança a criatividade ficando parado no mesmo lugar.
Uma formiga quando quer voar cria asas.

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

Livro D-25, FLS. nº 131, Termo nº 7130
Faço saber que pretendem se casar CLAYTON MOREIRA e BRUNA ROLA DOS SANTOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 12 
de junho de 1981, de profissão operador logistico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Antonio Pena, nº 
71, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ISMAEL REDENTOR MOREIRA, falecido em Tremembé/
SP e de NATALINA FERREIRA PINTO MOREIRA, de 58 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 22 de 
dezembro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 21 de abril de 1991, 
de profissão atendente, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Vicente de Barros, nº 2082, Parque Santo 
Antonio, Taubaté/SP, CEP 12061-001, filha de VALDEMIRO ALVES DOS SANTOS, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascido na data de 25 de outubro de 1964 e de MARIA CRISTINA ROLA, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 21 de julho de 1961, ambos residentes e domiciliados 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. 
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Audiência pública inicia oficialmente
regularização do goiabal em Pinda

Time do emprego
realiza formatura

de mais duas turmas

Natal Luz chega a Caraguatatuba nesta
sexta-feira com Papai Noel

35ª Festa de Iemanjá de Caraguatatuba 
deve receber mais de 5 mil

pessoas neste sábado

A terça-feira (3) foi de 
festa no bairro do Goia-
bal, com o início oficial 
das atividades de regu-
larização fundiária do 
bairro pela parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, e 
a Fundação Itesp – Institu-
to de Terras do Estado de 
São Paulo. O Goiabal foi 
o segundo bairro a receber 
a ação resultante da parce-
ria. O primeiro foi a Vila 
São Benedito.
Mais de 300 moradores 
participaram da audiên-
cia pública, realizada no 
Centro Comunitário Se-
bastiana da Silva Procó-
pio “Dona Tiana”, em que 
o Itesp apresentou como 
serão as etapas da regula-
rização fundiária no bair-
ro. Participaram, ainda, 
da cerimônia a vereadora 
Gislene Cardoso e o vi-
ce-presidente da Câmara, 
Carlos Moura Magrão, e 
p presidente da Associa-
ção de Moradores, Marcio 
Alexandre.
“O Goiabal existe há cer-
ca de 30 anos e agora a 
Prefeitura está tomando a 
iniciativa de regularização 

Na tarde da última terça-
-feira (3), a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, em parceria com a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico do 
Governo do Estado de São 
Paulo e o PAT – Posto de 
Atendimento ao Traba-
lhador, realizaram a for-
matura dos participantes 
de mais duas turmas do 
“Time do Emprego”, no 
auditório da Prefeitura.
O evento contou com a 
presença do prefeito Isael 
Domingues, do secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Álvaro Staut, do 
representante do Governo 
do Estado, Sergio Gritti 
e o diretor de Emprego e 
Renda, Marcelo Henrique 
de Camargo.

A magia do Natal Luz ilu-
mina a Praça Dr. Cândido 
Mota (Coreto) hoje, às 
19h, com a chegada do Pa-
pai Noel e a inauguração 
das luzes natalinas.
A comemoração conta-
rá com a participação da 
Banda Municipal Carlos 
Gomes e do Água Viva 
Coral, de Caraguatatuba, 
com seu repertório nata-
lino com músicas desde o 
erudito em latim a trilhas 
de desenhos animados da 
Disney. Eles irão acompa-
nhar a chegada do Papai 
Noel e animar o público 
durante a celebração.
Em seguida, o Coral per-
correrá as ruas do Centro 
com o projeto ‘Natal nas 
Ruas’, surpreendendo a 
todos com músicas nata-
linas e mensagens alegres. 
A iniciativa será repetida 
na noite de quinta-feira 
(10).
Além da decoração e das 

A 35ª Festa de Iemanjá 
será realizada neste sá-
bado (7/12) e deve reunir 
cerca de 5 mil pessoas 
na Praça Ton Ferreira, na 
Praia do Centro de Cara-
guatatuba. O evento é or-
ganizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo.
São 50 tendas montadas 
ao redor da imagem de Ie-
manjá, das quais 45 para 
festeiros de várias cida-
des como Jacareí, Mogi 
das Cruzes, Campinas, 
São Paulo, Itatiba, Guara-
tinguetá, Taubaté, Santas 
Izabel, São José dos Cam-
pos e cinco de Caraguata-
tuba. Elas serão colocadas 
do Parquinho até na altura 

dos imóveis. É um traba-
lho difícil, que exige mui-
to da equipe, mas que está 
sendo feito porque é ne-
cessário. Nós temos cora-
gem e estamos realizando 
a regularização fundiária 
na cidade, pensando em 
todos os benefícios para a 
população, como seguran-
ça jurídica e valorização 
do imóvel”, destacou o 
secretário de Habitação da 
Prefeitura, Marcelo Mar-
tuscelli.
A regularização fundiária 
permite com que o mo-
rador regularize toda a 
situação de seu imóvel e 
se torne, de fato, proprie-
tário. No Goiabal, além 
da abordagem nas casas, 
com equipe devidamente 
uniformizada, haverá uma 
central, instalada no pré-
dio do centro comunitário.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, “é muito gra-
tificante poder fazer parte 
da realização do sonho de 
tantas famílias que há ge-
rações vivem em imóveis 
sem regularização, sem 
segurança jurídica. Ser o 
proprietário de seu imó-
vel dá dignidade à pessoa. 
Além da valorização do 

O “Time do Emprego” é 
um treinamento aos traba-
lhadores desempregados e 
maiores de 16 anos que es-
tão em busca do primeiro 
emprego, com a proposta 
de apoiá-los na busca de 
colocação no mercado de 
trabalho.
Ao longo dos 12 encon-
tros promovidos pelo pro-
grama, foram concluídas 
duas turmas (Caçadores 
de Sonhos e Positividade), 
no total de 34 formandos. 
Foram dadas orientações 
pelos facilitadores Sérgio 
e Andréa, por meio de ati-
vidades em grupo, dinâ-
micas e troca de experiên-
cias que proporcionaram à 
essa turma recolocação de 
19% dos participantes no 
mercado de trabalho.
Durante a formatura e en-
trega dos certificados do 

luzes da praça e do MACC 
– Museu de Arte e Cultu-
ra de Caraguatatuba, os 
munícipes e turistas tam-
bém poderão apreciar as 
árvores de Natal que estão 
iluminando os trevos dos 
bairros Travessão, Morro 
do Algodão, Poiares, In-
daiá e Massaguaçu.
Durante o evento as crian-
ças poderão, ainda, conhe-
cer o bom velhinho e seus 
duendes, deixar cartinhas 
e tirar fotos na casinha do 
Papai Noel junto com seus 
familiares.
A presidente da Fundacc 
– Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba, Silmara Mattiazzo, 
diz contar com a presen-
ça de todos para saudar a 
chegada do Papai Noel e 
apreciar o belo trabalho 
que equipe de artes e ma-
nutenção da Fundacc pre-
parou para nossa Caraguá.
“Será um dia lindo e fes-

da pista de pouso de voo 
livre.
A abertura da festa será 
com a apresentação do 
Grupo Odé da Mata, na 
Praça da Cultura (Aveni-
da da Praia) de onde sairá 
até a imagem de Iemanjá, 
poucos metros à frente. Na 
sequência, tem apresenta-
ção do Ogā Ruan Caires, 
do Templo Escola Frater-
nidade e Luz de Caragua-
tatuba e Canto do Hino de 
Abertura pelo Ogã Gui-
lherme Correia, da Casa 
Tuccca Caraguatatuba.
De acordo com Luiz 
Fernando Espírito San-
to, produtor da Secre-
taria de Turismo, a co-
munidade vai fazer uma 

imóvel e da organização 
da cidade, dá a possibili-
dade de desenvolvimento 
da região regularizada. 
Não temos medo do de-
safio e estamos fazendo o 
que é certo, numa soma-
tória de esforços para a 
regularização fundiária do 
município. Essa parceria 
com o Itesp já está geran-
do bons frutos”, afirmou.
Lembrando que além do 
trabalho em parceria com 
o Itesp, a Prefeitura vem 
realizando a regularização 
fundiária em outras regi-
ões da cidade, já tendo en-
tregue títulos de proprie-
dades para moradores do 
Nova Esperança, Castolira 
e Maricá, além dos locais 
que estão em processo ou 
estudo para regularização: 
Mossoró, Queiroz, Cam-
pinas, Campininha, Feital, 
Mandu, Paulino de Jesus e 
Karina.
Neste sábado (7), a equipe 
da Secretaria de Habitação 
estará na quadra polies-
portiva coberta do Karina 
Ramos (Rua José Alves de 
Oliveira, s/n°), ao lado do 
Centro Comunitário, para 
iniciar o “Meu Bairro é 
Legal” naquela região.

programa, o prefeito fa-
lou sobre a importância 
do destaque individual. 
“Para os jovens que estão 
tentando uma colocação 
no mercado, é importan-
te se preparar com cursos 
e capacitações e, quando 
empregado, é muito im-
portante ser proativo e 
fazer a diferença dentro 
da empresa. É preciso es-
tar sempre se atualizando 
para estar preparado para 
as oportunidades profis-
sionais que estão surgin-
do”, concluiu o prefeito 
Isael Domingues.
Todos os alunos recebe-
ram seus certificados, das 
mãos das autoridades pre-
sentes. 
As inscrições para as pró-
ximas turmas estão previs-
tas para serem abertas em 
fevereiro de 2020.

tivo para nos conectarmos 
uns aos outros com mui-
to amor e paz, para agra-
decer e celebrar por mais 
um ano e todas as graças 
e bênçãos recebidas”, con-
cluiu.
Nesta data, o prefeito 
Aguilar Junior irá entregar 
a chave da cidade para o 
Papai Noel que ficará res-
ponsável por ela até o dia 
23 de dezembro.
O Natal Luz é uma reali-
zação da Prefeitura Muni-
cipal de Caraguatatuba e 
da Fundacc.
Serviço
Abertura Natal Luz – 
Chegada do Papai Noel e 
inauguração das luzes na-
talinas
Dia: 6/12, sexta-feira
Hora: às 19h
Local: Praça Dr. Cândido 
Mota (Coreto), Centro – 
Caraguatatuba
Mais Informações: (12) 
3897-5660

festa limpa, com oferendas                                         
ecológicas que serão leva-
das ao mar. 
“Todos vão fazer suas 
entregas, e depois um 
barqueiro trará os barqui-
nhos para a terra”, expli-
ca, acrescentando que até 
material feito de isopor foi 
abolido do evento.
Importante destacar, ain-
da, que é proibido depo-
sitar oferendas ao redor 
da imagem de Iemanjá e 
não será permitida a per-
manência de veículos 
próximos aos espaços na 
praia, ficando cientes que 
esses estarão sujeitos às 
penalidades impostas pela 
Secretaria Municipal de 
Trânsito.
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Prefeitura de Caraguatatuba
encerra debate da Lei dos Bairros 
de Caraguatatuba no Sumaré hoje

A Prefeitura Municipal 
continua com as audiên-
cias públicas para elabora-
ção da Lei dos Bairros de 
Caraguatatuba nesta quin-
ta e sexta-feira (5 e 6/12), 
no Massaguaçu e no Su-
maré, respectivamente. 
Na ocasião, servidores do 
Grupo Gestor da proposta 
vão explicar o tema ao pú-
blico, que pode fazer per-
guntas, esclarecer dúvidas 
e propor sugestões. A pri-
meira reunião ocorreu na 
quarta-feira (4), na Emei/
Emef Profº Alaor Xavier 
Junqueira, no Travessão.
A segunda discussão é 
nesta quinta-feira (5/12), 
às 18h30, na Emef Profª 
Antonia Antunes Arouca, 
no Massaguaçu. O endere-
ço é Rua Itália Baff Mag-
ni, 581.
O debate da proposta en-
cerra amanhã (6/12), às 
18h30, na Emei/Emef Pro-
fª Adolfina Leonor Soares 
dos Santos, no Sumaré. 
A escola está localizada 
na Av. Siqueira Campos, 
1.257 – Sumaré.
Na audiência pública do 
Travessão, a Prefeitura de 
Caraguatatuba foi repre-
sentada pelo secretário de 
Urbanismo e coordenador 
geral do Grupo Gestor 
para a Elaboração da Lei 
dos Bairros de Caragua-
tatuba, Wilber Schmidt 
Cardozo, a procuradora 
jurídica Maíza Gaspar Ro-
drigues e pelo encarrega-
do dos projetos de geotec-
nologias da Secretaria de 
Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento, Mar-
celo Gomes, além dos ou-
tros servidores do Grupo 
Gestor: Carmen Luiza Ra-
mos da Silva (Secretaria 
de Meio Ambiente), Va-
léria Cardozo (Secretaria 
de Urbanismo) e Joaquim 
Leandro de Souza Barros 
(Secretaria de Urbanis-
mo).

O encarregado dos proje-
tos de geotecnologias da 
secretaria, Marcelo Go-
mes, destacou a impor-
tância da legislação para 
as ações da Prefeitura de 
Caraguatatuba. “A impor-
tância da divisão do ter-
ritório do município em 
bairros, além dos aspectos 
culturais e de identidade 
do morador em relação ao 
local onde vive, está vin-
culada as estratégias de 
gestão das políticas muni-
cipais. Ao adotar o bairro 
como referência territo-
rial, é possível definir es-
tratégias diferenciadas de 
acordo com o perfil da 
comunidade, bem como 
acompanhar e monitorar 
a sua implementação”, ex-
planou.
Houve questionamen-
tos tamanhos dos lotes, 
regularização fundiária, 
divisão dos loteamentos, 
nomes de ruas, distritos, 
história das localidades, 
limites.
O Grupo Gestor e os bair-
ros
Formado por técnicos das 
Secretarias de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento, Assuntos 
Jurídicos, Fazenda, Meio 
Ambiente e Urbanismo, 
o Grupo Gestor para Ela-
boração da Lei de Bair-
ros (Decreto nº 842/2018) 
debateu a criação de um 
projeto de lei de criação, 
delimitação e denomina-
ção de bairros de Cara-
guatatuba, em atendimen-
to a exigências da Lei nº 
10.257/2001 (Estatuto das 
Cidades), Lei Orgânica do 
Município e Plano Diretor 
(LC 42/2011), além das 
necessidades levantadas 
durante procedimentos 
de regularização fundi-
ária, iniciados em 2017. 
Ao longo do ano, o Grupo 
Gestor fez diversas reuni-
ões para tratar do assunto.

Após as pesquisas do Gru-
po Gestor da proposta, o 
município ficaria com 49 
bairros, distribuídos em 
três regiões: Região Sul – 
Perequê-Mirim, Pegorelli, 
Travessão, Poço das An-
tas, Rio Claro, Porto Novo, 
Barranco Alto, Morro de 
Algodão, Serramar (área 
da Fazenda Serramar), 
Praia das Palmeiras, Golfi-
nhos, Pontal Santamarina, 
Jardim Britânia; Região 
Central – Jardim Atlânti-
co, Jardim Aruan, Indaiá, 
Poiares, Gaivotas, Tinga, 
Jardim Jaqueira, Jaragua-
zinho Rio do Ouro, Pon-
te Seca, Caputera, Jardim 
Primavera, Centro, Estrela 
D’Alva, Jardim Califór-
nia, Benfica, Sumaré, Ipi-
ranga, Camaroeiro, Prai-
nha, Martim de Sá, Cidade 
Jardim, Cantagalo; Região 
Norte – Casa Branca, Ola-
ria, Delfim Verde, Jardim 
Santa Rosa (Morro do 
Chocolate), Capricórnio 
II, Capricórnio, Alto do 
Jetuba, Capricórnio III, 
Jetuba, Massaguaçu, Co-
canha, Mococa e Tabatin-
ga.
O mapa com a delimitação 
os bairros de Caraguatatu-
ba e o questionário sobre a 
proposta estão disponíveis 
no link http://leidebairros.
caraguatatuba.sp.gov.br/.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Av. 
Frei Pacífico Wagner, 163, 
piso Superior – Centro. O 
telefone (12) 99779-1638.
Audiências públicas para 
Elaboração da Lei dos 
Bairros de Caraguatatuba
Dezembro
Dia 6/12 (sexta-feira) – 
Sumaré
18h30 – EMEI EMEF Pro-
fª Adolfina Leonor Soares 
dos Santos/ Av. Siqueira 
Campos, 1.257 – Sumaré
Informações: (12) 99779-
1638

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 15/2019, Processo nº 53/2019, para Aquisição 
de Mobiliários Escolares. Abertura da Sessão Pública dia 16/12/2019 às 10:30 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede 
da Prefeitura Municipal até o dia 13/12/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Cen-
tro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Mu-
nicipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 16/2019, Processo nº 54/2019, para Aquisição 
de Implementos Agrícolas. Abertura da Sessão Pública dia 16/12/2019 às 13:20 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede 
da Prefeitura Municipal até o dia 13/12/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Cen-
tro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site 
www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Mu-
nicipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 18/2019, Processo nº 56/2019, para Aquisição 
de Materiais para Kits Escolares. Abertura da Sessão Pública dia 16/12/2019 às 
08:20 horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, 
na sede da Prefeitura Municipal até o dia 13/12/2019, na Av. XV de Novembro, 
829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará dis-
posto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO 
- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 408/2019 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELA-
BORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REESTRUTURAÇÃO 
DA SUPERESTRUTURA DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, 
LOCALIZADA NO BAIRRO VISTA ALEGRE, CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entre-
ga dos Envelopes: até as 09h45min do dia 23/12/2019. Abertura dos 
Envelopes: 10h00min do dia 23/12/2019. Local da realização: Prédio 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratui-
tamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.
potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
Convite Nº 003/2019 – Edital Nº 079/2019 – Processo Administrativo 
Municipal Nº 398/2019
Critério de julgamento: Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS DE VEÍCULO MOD. SPRINTER 315 MB, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
Data da realização: 13/12/2019.
Horário de entrega dos envelopes: até às 13h45min.
Horário de abertura dos envelopes: às 14h00min.
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra 
poderá ser consultado na sala de licitações da prefeitura, na Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP.


