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A GAzetA dos Municípios

2º Festival Regional Arte Encanto 
começou com diversas

atrações na Praça do Quartel

ABIMAQ divulga desempenho do setor de bens 
de capital mecânicos durante EXPOMAFE

Shopping Pátio Pinda
oferece programação

especial de Dia das Mães

A Praça do Quartel recebe, 
a partir desta quinta-feira 
(9), o 2º Festival Regional 
Arte Encanto. O evento, 
que foi sucesso em sua 
primeira edição, realiza-
da em dezembro, está de 
volta ainda melhor, com 
muitas atrações para toda 
a família.
A abertura foi nesta quin-
ta-feira, com o lançamento 
da Campanha do Agasa-
lho 2019, o lançamento do 
concurso cultural Símbolo 
Cultural de Pindamonhan-
gaba e o show internacio-
nal de blues com Dawn 
Tyler Watson, diretamente 
do Canadá. A atração tam-
bém faz parte do Bourbon 
Festival de Paraty deste 
ano.
O Festival terá, ainda, 
mais de 100 expositores 
entre artesãos de Pinda e 
da região, muita gastrono-
mia com os produtos ar-
tesanais tradicionais e os 
food trucks com cardápio 
variado, como culinária 
tradicional portuguesa, 
pizza, comida mineira, 

Durante coletiva coman-
dada pelo presidente da 
entidade, João Marche-
san, a ABIMAQ divulgou  
durante a EXPOMAFE 
- Feira Internacional de 
Máquinas-Ferramenta e 
Automação Industrial, em 
São Paulo (SP), o desem-
penho do setor de bens de 
capital mecânicos referen-
te ao mês de março.
A receita líquida de má-
quinas e equipamentos fi-
cou estável em março na 
comparação com o mês 
anterior. Já na compara-
ção interanual, o resultado 
ficou 2,1% abaixo. No tri-
mestre, o desempenho foi 
positivo ( 6%) sendo pu-
xado predominantemente 
pelas vendas no mercado 

As atrações são gratui-
tas e envolvem atividade 
ligadas à saúde e ao bem
-estar, além de um show 
cover de Roberto Carlos e 
apresentação de dança
O Dia das Mães está che-
gando e para comemorar 
a data em grande estilo o 
Shopping Pátio Pinda pre-
parou diversas atrações 
especiais para homenage-
ar as estrelas do dia.
O melhor presente é sem-
pre uma saúde de ferro, 
por isso, a Unimed fará 
um “Mutirão da Saúde” 
especial para as mamães 
hoje (10) e sábado (11), 
das 10h às 17h, com afe-
rição de pressão arterial e 
orientações e dicas para 
uma vida saudável. O 
evento, que terá sorteio 
de produtos ligados à saú-
de da mulher, é gratuito e 
acontece próximo à loja 
Polo Wear.
Já para as mamães aman-
tes da dança, o Ballet Julia 
Pyles fará uma linda apre-
sentação de dança, que 
promete emocionar a to-

frango frito, churrasco, 
massas, além dos lanches 
gourmets, vinho, chopp, 
doces entre outros. A As-
sociação Orquidófila de 
Pindamonhangaba estará 
presente com exposição e 
venda de orquídeas, e tam-
bém, pela primeira vez, 
a Flower Bike, de Santo 
Antônio do Pinhal estará 
prestigiando o evento.
Shows
Além da cantora interna-
cional de Blues, Dawn 
Tyler Watson, que se apre-
sentou na quinta-feira (9), 
a programação está re-
cheada de atrações. Hoje 
(10), o festival começa às 
18 horas e a atração musi-
cal fica por conta do Ra-
finha Acústico, uma das 
maiores revelações musi-
cais do Vale do Paraíba, 
que tem como diferencial 
canções temáticas, refle-
xivas e emocionantes. Já 
o sábado (11), o evento 
será repleto de ativida-
des, a partir das 10 horas. 
Haverá apresentação das 
alunas de balé do Projeto 

doméstico ( 18%) que ga-
nharam participação no 
consumo aparente nacio-
nal. Em linha com nossas 
expectativas, o crescimen-
to das vendas em 2019 do 
setor vem influenciado 
pela demanda de máqui-
nas nacionais.
Curva de comportamento
O desempenho das ven-
das de máquinas e equi-
pamentos no mês de mar-
ço foi atípico ao registrar 
estabilidade em relação 
a fevereiro. O resultado 
ocorreu após o forte cres-
cimento observado em 
fevereiro (21%). No ano, 
o setor diminuiu o resul-
tado acumulado até o mês 
de fevereiro para 6% e 
demonstra uma desacele-

dos, na Praça de Alimen-
tação do shopping. 
Show cover de Roberto 
Carlos
Mas se a sua mãe gosta 
mesmo é de música, então 
é melhor ela preparar o co-
ração. Hoje (10), às 20h, 
o Shopping Pátio Pinda 
recebe Raul Nazário para 
um show cover do cantor 
preferido das mamães: 
o rei Roberto Carlos. O 
show é gratuito e acontece 
na Praça de Alimentação 
do centro de compras. O 
artista tem passagens por 
diversos programas tele-
visivos, como Caldeirão 
do Huck, Domingo Legal 
e Mais Você.
Promoção Dia das Mães
Durante esse período de 
comemoração do Dia das 
Mães, o Shopping Pátio 
Pinda está com uma pro-
moção especial. A cada 
R$200,00 (duzentos reais) 
em compras no shopping 
o cliente ganha um lindo 
colar para dar de presente 
às mamães. De 25 de abril 
a 12 de maio, serão 6 mil 

Reinvente (do Fundo So-
cial de Solidariedade) e 
Student Dance; do projeto 
cultural Fazendo Arte com 
Dança Urbana e Dance 
Hall, dos Salesianos; Ca-
merata Jovem do Projeto 
Jataí, de Moreira César; o 
músico pindamonhanga-
bense Wagner Muzak, que 
canta MPB com letras em 
homenagem a Pinda; en-
cerrando com o show de 
blues com Luana Mascari, 
de Caraguatatuba.
O Festival Regional Arte 
Encanto conta com uma 
grande estrutura e é orga-
nizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade e Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, com apoio de diversos 
parceiros, sendo ainda 
uma opção para o presente 
do Dia das Mães.
A intenção é reunir os ar-
tesãos da cidade e da re-
gião, oferecendo várias 
opções para os visitantes 
do evento, com o melhor 
em artesanato e resgate da 
cultura tradicional da re-
gião.

ração na atividade. Nossa 
expectativa é que o setor 
volte a apresentar fatura-
mento acima do observa-
do em 2018, mas encerre 
o ano com taxas de cresci-
mentos inferiores.
Exportação
Em março, a exportação 
do setor registrou o pri-
meiro resultado positivo 
no ano, tanto em relação 
ao mês anterior (27,2%) 
quanto ao mesmo mês do 
ano anterior (0,6%). Com 
isso, diminuiu a taxa de 
queda e o resultado do tri-
mestre passou de -17,7%, 
para -11,7%. A recessão 
na economia Argentina 
teve papel importante nes-
te resultado, houve queda 
ainda para outros países 

prêmios distribuídos – a 
promoção será automati-
camente encerrada caso 
acabem os estoques antes 
do fim do período estipu-
lado. Para retirar o colar 
é preciso levar os cupons 
fiscais das compras nas 
lojas participantes da pro-
moção ao Balcão de Tro-
cas, que fica próximo à 
loja Hering, juntamente 
com o CPF. De segunda a 
sábado, as trocas são das 
13h às 22h, e no domingo, 
das 13h às 20h.
Na troca do brinde, o 
cliente tem direito ainda a 
um cupom para concorrer 
no sorteio de uma viagem 
de 7 dias para Porto de 
Galinhas com direito a 3 
acompanhantes, pela loja 
da CVC do Shopping Pá-
tio Pinda – as trocas dos 
cupons podem ser realiza-
das até o dia 12 de maio 
e o sorteio será em 14 de 
maio. Nas trocas realiza-
das de segunda a sexta-fei-
ra, o cliente ganha cupom 
em dobro para concorrer 
ao sorteio da viagem.

da América do Sul e Chi-
na.
Importação
No mês de março, as 
importações cresceram 
12,2% quando compara-
das com o mês anterior, e 
recuperou-se parte da que-
da observada em fevereiro 
(-15,5%). Na comparação 
interanual, o resultado foi 
1,9% menor, um indica-
tivo de que a demanda 
interna por produtos im-
portados ainda continua 
fraca. Apesar da melhora 
na ponta, as importações 
se mantiveram estáveis 
em relação a 2018.
Consumo Aparente
O mês de março interrom-
peu o crescimento que o 
setor apresentou nos dois 

primeiros meses do ano. 
Na comparação interanu-
al também houve queda, a 
primeira depois de 11 me-
ses consecutivos de resul-
tados positivos nesse tipo 
de comparação (-1,3%). 
No trimestre, apesar da 
queda mensal, o consumo 
de máquinas e equipamen-
tos apresentou resultado 
positivo de 11,1% acima 
do resultado do primeiro 
trimestre de 2018. No pe-
ríodo, o destaque foi o de-
sempenho das vendas de 
bens produzidos no mer-
cado interno que, apesar 
da melhora, ainda mantem 
participação em torno de 
40% do mercado de má-
quinas. Há que considerar 
neste resultado a varia-

ção cambial do período 
que elevou os valores das 
máquinas e equipamentos 
importados.
Emprego
A partir de 2018, o setor 
fabricante de máquinas e 
equipamentos iniciou a 
retomada do emprego e 
encerrou o ano com 300 
mil postos de trabalho. 
Um aumento de mais de 
10 mil postos de trabalho 
só em 2018. No mês de 
março, o setor apresentou 
novamente aumento no 
número de pessoas empre-
gadas, desta vez, de 0,2%, 
chegando a 306 mil postos 
de trabalho. Para 2019, a 
expectativa é de manuten-
ção das taxas de cresci-
mento.
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu que o azeite extraído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje 
em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços 
proibitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº015/2019 – No dia 09 de 
maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimen-
tais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEI-
RA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pre-
gão Nº015/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Contratação 
de Empresa para Locação de Material de Infraestrutura para Realização do 
Evento Expo Potim 2019, conforme Termo de Referência e demais Anexos 
do Edital, à empresa: MARCOS ROBERTO GAIA EVENTOS, com valor 
total de R$ 22.000,00. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº016/2019 – No dia 09 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE 
OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os 
itens do Pregão Nº016/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Tampões de 
Ferro Fundido, à empresa: GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI ME, 
com valor total de R$ 7.259,00. Fica a empresa convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta pu-
blicação.

AVISO - A Prefeitura Municipal de Potim comunica a publicação da 
Justificativa dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potá-
vel e Esgotamento Sanitário no Município de Potim/SP. As fundamen-
tações e justificativas na íntegra se encontram disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal: www.potim.sp.gov.br.
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Ubatuba terá representante
no Miss Brasil Plus Size

Governo de SP investe R$ 30 milhões em
infraestrutura de 167 cidades

A caiçara Maria Gabriela 
Gissi, 26 anos foi a cam-
peã do Miss Plus Size Li-
toral Norte, realizado em 
abril, na cidade de Cara-
guatatuba. Competindo 
por Ubatuba, ela levou a 
melhor entre 37 candida-
tas e, agora, vai represen-
tar a região no Miss Brasil 
Plus Size, previsto para o 
mês de novembro, em São 
José do Rio Preto.
Gabi, como é chamada, 
faz faculdade de Enferma-
gem e trabalha no SAMU 
- Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência - na 
Capital do Surf. Ela con-
tou que foi a primeira vez 
em que participou de um 
concurso, mesmo tendo 
feito alguns trabalhos fre-
elancer como modelo Plus 
Size em São Paulo e, tam-
bém, no Litoral.
“Eu estava bem tranquila, 
pois meu objetivo era me 
divertir e melhorar minha 

Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional vai saldar 
passivo da gestão anterior 
com recursos do orçamen-
to de 2019
O Governo de São Paulo 
anunciou o pagamento de 
R$ 30 milhões em recur-
sos para pavimentação, re-
capeamento e outras obras 
de infraestrutura para 167 
municípios. 
O investimento foi 
autorizado pelo Go-
vernador João Doria                                   
durante cerimônia com a 
presença dos 167 prefei-
tos, com o empenho de 
convênios de até R$ 200 
mil.
Os convênios estavam pa-
rados desde o decreto nº 
63.640, de agosto de 2018, 
quando a gestão anterior 
determinou o cancelamen-
to de quitação de restos a 
pagar anteriores a 2018. 
Já no final de 2018, a anti-
ga administração estadual 
anunciou outra parte des-
tas parcerias, mas também 
sem previsão de recursos 
no orçamento.
“Eu prometi e cumpri 
que faríamos um governo 
municipalista”, afirmou o 
Governador. 

estima”, relembrou.
A nova miss explicou que 
os desfiles envolveram 
os trajes de gala e moda 
praia. As participantes fo-
ram divididas em duas ca-
tegorias: Miss Plus Size - 
18 a 35 anos e Sênior - 36 
a 53 para as seguintes pre-
miações: Miss (1º lugar), 
Princesa (2º lugar), Musa 
(3º lugar), Miss Simpatia 
e Miss Fotogenia.
“Foi muito gostoso porque 
nos tornamos amigas. Não 
tinha aquela coisa acirrada 
de competição. Todas es-
tavam buscando se ajudar. 
Nos conhecemos no confi-
namento de três dias, que 
é uma preparação sempre 
que há esses concursos. É 
mais um trabalho de auto-
estima, de empoderamen-
to, e não de competitivida-
de. É uma forma da gente 
lutar contra o preconceito, 
mostrando que podemos 
tudo e que não é preci-

“Todas as pautas munici-
palistas são compartilha-
das com todos os secretá-
rios [de Estado]. 
Todos participam, é ação 
coletiva, é uma nova for-
ma de governar”, acres-
centou.
O Governador também 
deixou claro que todos os 
pleitos municipais serão 
recebidos e analisados 
pelo Palácio dos Bandei-
rantes, independentemen-
te de filiação partidária de 
cada prefeito. “Queremos 
integrar todas as prefeitu-
ras. Não tem partidarismo, 
não tem ideologia no nos-
so governo. Aqui, todos 
estão trabalhando por to-
dos”, encerrou Doria.
O objetivo inicial da li-
beração de verbas desta 
quarta é atender cidades 
menores. Da lista de 167 
cidades beneficiadas, ape-
nas Bauru, Carapicuíba, 
Guarujá, Hortolândia, 
Itaquaquecetuba, Marí-
lia, Mauá, Santos, Soro-
caba, Sumaré e Taubaté 
possuem mais de 200 mil 
habitantes. Em contrapar-
tida, cidades com menos 
de 2 mil habitantes, como 
Arco-Íris, Fernão, Paulis-

so obedecer um padrão”, 
destacou.
Gabi disse que recebe o 
apoio da família que, in-
clusive no dia, esteve pre-
sente para prestigiá-la no 
concurso. “Eu não espe-
rava ganhar. Fiquei muito 
emocionada. Agora, esta-
rei representando não só 
as 37 candidatas, mas as 
mulheres do Litoral Nor-
te. É muita responsabili-
dade”, confessou.
O foco da miss, agora, é 
a preparação para o Miss 
Brasil. Entretanto, ela ain-
da divide seu tempo com 
o trabalho e, também, co-
mentou sobre sua dispo-
sição de incentivar outras 
mulheres. “Não imaginei 
a dimensão que isso iria 
tomar, mas muitas pesso-
as já me reconhecem na 
rua. Quero ajudar não só 
levando a coroa e a faixa, 
mas incentivando outras 
mulheres”, concluiu.

tânia, Santa Cruz da Es-
perança, Santana da Ponte 
Pensa e Vitória Brasil irão 
receber repasses do Esta-
do. 88% dos municípios 
beneficiados possuem me-
nos de 100 mil habitantes.
“Estes recursos não esta-
vam inscritos em restos 
a pagar do orçamento da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional. Seriam 
obras que não acontece-
riam e, graças à auste-
ra contenção de gastos e 
otimização de recursos 
nos primeiros meses des-
ta gestão, os resultados já 
podem beneficiar direta-
mente a população paulis-
ta. Priorizamos saldar uma 
dívida deixada pela gestão 
anterior a anunciar novos 
convênios”, explicou o 
Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi.
A pasta economizou cer-
ca de R$ 300 milhões em 
convênios, parcerias, lici-
tações e contratos, no pri-
meiro trimestre de 2019. 
Até o final de março, a 
secretaria já havia investi-
do cerca de R$ 70 milhões 
em repasses para 202 mu-
nicípios paulistas – o va-

lor é cerca de quatro vezes 
maior que o repassado no 
mesmo período do ano 
passado. Abaixo, a lista 
dos 167 municípios que 
receberão as verbas anun-
ciadas nesta semana.
Águas de Lindóia
Águas de Santa Bárbara
Águas de São Pedro
Agudos
Alambari
Álvaro de Carvalho
Amparo
Analândia
Angatuba
Anhumas
Aparecida
Aparecida D’Oeste
Apiaí
Araçoiaba da Serra
Araras
Arco-Íris
Areiópolis
Artur Nogueira
Arujá
Bálsamo
Bauru
Bebedouro
Birigui
Biritiba Mirim
Bocaina
Boituva
Boracéia
Cabrália Paulista
Caieiras
Campina do Monte Alegre
Cananéia
Canas
Canitar
Capão Bonito
Capivari
Carapicuíba
Castilho
Catanduva
Cedral

Charqueada
Colina
Corumbataí
Cravinhos
Cruzália
Cubatão
Divinolândia
Dracena
Embaúba
Espírito Santo do Turvo
Estrela D’Oeste
Fernandópolis
Fernão
Florínea
Gabriel Monteiro
Gastão Vidigal
Gavião Peixoto
Glicério
Guapiaçu
Guarantã
Guareí
Guarujá
Holambra
Hortolândia
Ibirá
Ibirarema
Ibitinga
Ibiúna
Igarapava
Igaratá
Itaoca
Itapira
Itapuí
Itaquaquecetuba
Itararé
Itirapina
Itupeva
Jaboticabal
Jambeiro
João Ramalho
Jumirim
Lorena
Lucianópolis
Lutécia
Manduri
Marapoama

Marília
Mauá
Miracatu
Mococa
Monções
Monte Aprazível
Monte Mor
Monteiro Lobato
Morro Agudo
Nazaré Paulista
Olímpia
Oriente
Ourinhos
Pardinho
Paulicéia
Paulistânia
Pedranópolis
Penápolis
Peruíbe
Pilar do Sul
Piquerobi
Piquete
Piracaia
Pirajuí
Piratininga
Platina
Pontal
Pontalinda
Populina
Pracinha
Presidente Alves
Presidente Bernardes
Presidente Venceslau
Redenção da Serra
Restinga
Ribeira
Ribeirão Bonito
Ribeirão do Sul
Ribeirão dos Índios
Ribeirão Grande
Rio Claro
Rubinéia
Sagres
Sales Oliveira
Sandovalina
Santa Adélia


