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A GAzetA dos Municípios

Centro da Mulher promove 
curso noturno para gestantes

Jogos Taubateanos do
Idoso reúnem 120 atletas

Agentes de trânsito passam 
por capacitação em libras

Levantamento aponta entrada 
de 540 veículos de turismo

em Caraguatatuba

O Centro da Mulher – 
Casa da mãe Taubateana 
promove na próxima quar-
ta-feira, dia 13 de novem-
bro, um curso para gestan-
tes no período noturno.
O curso “Cuidados com 
o Bebê – Amamentação 
e Alimentação Saudável 

Acontece hoje, os Jogos 
Taubateanos do Idoso 
(Joti). A solenidade de 
abertura será às 8h, no Gi-
násio da CTI. Logo em se-
guida, às 8h30, começam 
as competições.
Participam desta primeira 
edição do Joti cerca de 120 
idosos com idade a partir 
de 60 anos (ou a serem 
completados em 2020), 
moradores de Taubaté. 
Alguns  destes atletas são 
atuantes nos projetos so-
ciais desenvolvidos pela 
prefeitura.
Serão disputadas 11 mo-
dalidades. 
Cada idoso pode partici-
par de, no máximo, duas 
modalidades diferentes, 
desde que as mesmas não 
sejam disputadas no mes-
mo período.
O Joti acontece no dia 12 

Uma equipe formada por 
30 agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Taubaté con-
clui em dezembro uma ca-
pacitação em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras).
O curso começou em 20 de 

Levantamento realizado 
pela Secretaria de Tu-
rismo de Caraguatatuba 
aponta que até outubro 
deste ano, cerca de 540 
veículos, entre ônibus e 
vans, transportando turis-
tas e estudantes, entraram 
no município. Isso equiva-
le a mais de 20 mil pesso-
as que utilizaram este tipo 
de transporte. A maior in-
cidência é no período da 
temporada e em feriados 
prolongados.
Vale ressaltar que a maio-
ria desses veículos recebe 
autorização para levar os 
passageiros a meios de 
hospedagens como ho-
téis e pousadas. Também 
trazem participantes de 
eventos, cursos, turismo 
de negócio. Veículos que 
transportam turistas de um 
dia, em geral, chegam aos 
sábados e domingos.
Neste caso específico, a 
Prefeitura de Caragua-
tatuba exige o cumpri-
mento da lei n° 2.456, de 
7 de dezembro de 2018, 
que determina que no ato 

para Mamães” será minis-
trado das 18h às 20h30, 
com a oferta de 40 vagas 
para as interessadas. 
A ideia é oferecer um      
horário diferenciado para 
as mulheres que traba-
lham.
As inscrições podem ser 

de novembro em três lo-
cais: Complexo Esportivo 
CTI, Sesc e na Associação 
dos Empregados do Co-
mércio de Taubaté.
Os atletas com bons re-
sultados e os destaques no 
Joti podem ser convidados 
a representar Taubaté nos 
Jogos Regionais do Idoso 
(Jori) de 2020, participan-
do de treinos preparató-
rios específicos oferecidos 
pela prefeitura.
O objetivo do Joti é va-
lorizar e estimular a prá-
tica esportiva, como fator 
de promoção de saúde e 
bem-estar, resgatando a 
autoestima para melhor 
convívio social dos idosos 
do município.
O regulamento da com-
petição está disponível no 
site da prefeitura: http://
www.taubate.sp.gov.br/

outubro e tem carga horá-
ria de 70 horas. O objetivo 
é capacitar esses agentes 
para promover inclusão 
social e dignidade para as 
pessoas surdas usuárias do 
trânsito no município.
Os agentes também par-

do pedido de autorização 
para entrar no município é 
preciso ter definido o local 
onde o ônibus ou van vai 
ficar, caso contrário, fica 
sujeito à multa.
Importante destacar que a 
solicitação deve ser feita 
com, no mínimo, 10 dias 
de antecedência, com ob-
servância do limite diário 
de 25 veículos, em um 
link específico nos site 
http://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/. Os veícu-
los devem estar regulares 
em todos os órgãos com-
petentes.
A senha é obrigatória, seja 
para a utilização das áreas 
de estacionamentos priva-
dos ou para a hospedagem 
dos excursionistas em ho-
téis, pousadas, colônias de 
férias, casas de aluguel, 
campings ou congêneres.
O secretario de Turismo, 
Cristian Bota, explica que 
quando o transporte é fei-
to para algum estabele-
cimento de hospedagem, 
com estacionamento pró-
prio e mais de um dia de 

feitas pelo telefone do 
Departamento de Atenção 
Básica da Secretaria de 
Saúde de Taubaté: 3632-
3283.
O Centro da Mulher fica à 
rua Benedito Cursino dos 
Santos, 202, ao lado da 
Policlínica Municipal.

jogos-taubateanos-do-i-
doso/. Mais informações 
na Secretaria de Esporte e 
Lazer pelo telefone: 3624-
8740.
Modalidades do Joti
Atletismo – masculino/fe-
minino
Buraco – masculino/femi-
nino
Damas – masculino/femi-
nino
Dança de Salão – misto
Dominó – masculino/fe-
minino
Natação – masculino/fe-
minino
Tênis – masculino/femini-
no
Tênis de Mesa – masculi-
no/feminino
Truco – misto
Voleibol Adaptado – mas-
culino/feminino
Xadrez – masculino/femi-
nino

ticipam nos dias 23 e 24 
de novembro do II Semi-
nário “Diversidade, Inclu-
são Social e Cultural” que 
acontece na Comunidade 
do Evangelho Simples, na 
rua Déa Ciambrone Girar-
di, 30, Pq. São Jorge.

permanência, não há li-
mitação de autorização de 
entrada.
Caso o veículo seja fla-
grado em trânsito pelo 
município sem a devida 
autorização receberá mul-
ta de 2 mil VRMs (Valor 
de Referência do Muni-
cípio), equivalente hoje a 
R$ 6.960.
A autuação também ocor-
re para quem desembarcar 
passageiros fora do local 
definido na senha e utili-
zar ou usufruir dos esta-
cionamentos públicos ou 
privados, divergente do 
mencionado por ocasião 
da solicitação da autori-
zação. Neste caso, a mul-
ta é de 500 VRMs, ou R$ 
1.740.
O credenciamento é feito 
pela Secretaria de Turis-
mo e a senha emitida pela 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão. A Secretaria de 
Urbanismo faz a fiscali-
zação, junto com as outras 
pastas e com apoio da Po-
lícia Militar.
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Miscelânea
Curiosidades

A inflamação da garganta, que geralmente aparece junto com gripes e res-
friados é causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem 
nada a ver com um delicioso sorvete, pelo contrário. Se a irritação da 
garganta estiver incomodando muito, um sorvetinho bem gelado até que 
ajuda a aliviar a dor.
*** 
Você sabe como surgiu a idéia de que derramar sal dá azar? Uma das ver-
sões é que o sal já foi muito valioso e difícil de ser obtido, mas cada povo 
tem uma crença a respeito do assunto. Segundo uma antiga superstição 
norueguesa, a pessoa estaria condenada a derramar quantas lágrimas que 
fossem necessárias para dispersar o sal derramado, já os antigos alemães, 
franceses e americanos acreditavam que o ato de derramar sal estava as-
sociado a manifestação do demônio. Estes últimos criaram um costume 
de jogar sal por cima do ombro esquerdo, pois julgavam estar atingindo o 
diabo nos olhos.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais vale compreender pouco do que compreender mal.
Contenta-se com seu estado quem vive sossegado.
Para compreender os pais é preciso ter filhos.
Nós adquirimos a força que suportamos.
A melhor forma de lidar com uma mudança é ajudar a criá-la.
De todas as partes há a mesma distância para o inferno.
Seja otimista, ilumine seus pensamentos com belas palavras.
Manter o caráter é bem mais fácil do que tentar recuperá-lo.
A vida não é uma questão de janeiros, mas sim de momentos.
Não peça emprestado e nem empreste.
Para o amor não existem distâncias e nem fronteiras.
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Caraguatatuba recebeu minicursos 
sobre deficiência física

e visual para 300 profissionais
A equipe do setor de Edu-
cação Inclusiva da Secre-
taria Municipal de Edu-
cação de Caraguatatuba 
realizou de 30 de outubro 
a 08 de novembro, dois 
minicursos com as temá-
ticas Deficiências Física 
e Visual: Teoria e Prática 
Pedagógica.
Os cursos foram voltados 
aos professores, auxilia-
res do desenvolvimento 
infantil, agentes de apoio 
escolar e estagiários da 
rede municipal. Cerca de 
300 profissionais tiveram 
a possibilidade de partici-
par.
A terapeuta ocupacional 
Patrícia Aline de Souza 
apresentou aos educado-
res conceitos e nomencla-
turas técnicas utilizadas 
por especialistas, para 
referir-se a pessoas com 
deficiência física. Os pro-

fissionais do atendimento 
educacional especializado 
puderam desenvolver com 
o público presente, pro-
postas educacionais para 
que o atendimento aos 
alunos com e sem defici-
ência possa ser igualitário.
Na semana passada, o en-
contro foi ministrado pela 
pedagoga e psicóloga es-
pecialista em Deficiência 
Visual, Solange Bezerra 
Viana da Mota, e também 
por professoras especialis-
tas do atendimento educa-
cional especializado Aline 
Okuda, Gianna Tonacci e 
Andreia Rocha.
Na oportunidade, elas 
abordaram com profun-
didade os desafios en-
contrados pelos alunos 
deficientes visuais ao se 
locomoverem e a impor-
tância que os educadores 
exercem no dia a dia des-

ses alunos, para garantir 
um aprendizado mais efi-
ciente. 
Atualmente cerca de 132 
alunos com deficiências 
estão matriculados na rede 
municipal de ensino e re-
cebem atendimento pro-
fissional especializado.
O auxiliar de desenvol-
vimento infantil, Flavio 
Santos, que trabalha há 
cinco anos na EMEF Prof. 
Antônio de Freitas Ave-
lar, localizado no Estrela 
D´Alva, relata que o cur-
so o auxiliou a esclarecer 
dúvidas do dia a dia e um 
melhor aprendizado sobre 
a criança com deficiência. 
“No projeto temos a opor-
tunidade de melhorar a 
forma como analisamos o 
aluno, desde questões fa-
miliares até a forma como 
ele segura um lápis, dis-
se.”

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

Livro D-25, FLS. nº 124, Termo nº 7117
Faço saber que pretendem se casar LAERCIO FERREIRA GUIMARÃES e LUIZ ALBERTO CAMPOS PEREIRA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Santo Antônio de Jesus-BA, nascido em 31 de agosto de 1973, de profissão eletrotécnico, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Estrada da Servidão, nº 90, Poço Grande, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de SEBASTIÃO FERREIRA 
DA SILVA, falecido em Inhapi/AL e de HERCILINA GUIMARÃES, de 64 anos, natural de Inhapi/AL, nascida na data de 01 
de janeiro de 1955, residente e domiciliada em Salvador/BA. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 08 de junho de 1955, 
de profissão funcionário público, de estado civil solteiro, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filho de 
LUIZ GUILHERME PORTO PEREIRA, falecido em São Paulo/SP na data de 14 de junho de 1986 e de MARIA DIRCE 
CAMPOS PEREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 06 de agosto de 1999. 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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Defesa Civil monitora áreas de 
risco em Caraguatatuba

Caçapava firma parceria com
Supermercado para instalação de 

ponto de coleta de óleo vegetal

Senai e Prefeitura de Caçapava 
oferecem 72 vagas em
dois cursos gratuitos

Prefeitura de Caçapava abre
refis 2019 para pessoa física

A Prefeitura de Caraguata-
tuba informa que, de acor-
do com o Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(Cemaden) o volume de 
chuva acumulado em 72 
horas em Caraguatatuba 
é em torno de 20 milíme-
tros.
Vale ressaltar que há pre-

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Obras/ PEV, assinou uma 
parceria com o Supermer-
cado Nelsinho, para que 
esse se torne um ponto 
de coleta de óleo vegetal 
usado em sua região. A 
Luan Recuperadora e Re-
ciclagem de Óleo Vegetal, 
parceira do PEV, será a 
responsável por recolher 
e certificar o mercado pelo 
descarte correto do óleo.
O ponto de coleta será ins-
talado no estacionamento 

A Prefeitura de Caçapava 
em parceria com o Senai 
recebe inscrição hoje, para 
os cursos gratuitos de Me-
trologia, com 60 horas de 
duração, e Qualidade dos 
Sistemas Produtivos (80 
horas). Serão oferecidas 
72 vagas.
As inscrições devem ser 
feitas hoje, das 8h às 11h, 
no Complexo Educacio-
nal Prof. Edison de Freitas 

A prefeitura de Caçapava 
abre oportunidade de 90% 
de desconto nas multas e 
juros para Pessoa Física 
quitar seus débitos inscri-
tos em dívida ativa com 
o Município, ou parce-
lamento em até 12 vezes 
com descontos progres-

visão de mais chuvas até 
quarta-feira (13/11), con-
forme a Defesa Civil do 
Estado de São Paulo.
Equipes da Prefeitura 
estão nas ruas desde o 
início da manhã monito-
rando áreas de risco e de-
sobstruindo ruas e valas 
de escoamento, como na 
Região da Estrada do Rio 

do supermercado e qual-
quer pessoa que quiser fa-
zer o descarte pode levar o 
óleo armazenado em gar-
rafas PET e entregá-lo no 
local. O objetivo é ampliar 
esses ecopontos no muni-
cípio e evitar que o óleo 
usado seja descartado ir-
regularmente pelo ralo ou 
em terrenos, o que causa 
grandes prejuízos ambien-
tais e econômicos. O óleo 
usado recolhido pela recu-
peradora é tratado e des-
tinado à Petrobras para a 

Ramalho, localizado na 
Rua André Santos de Oli-
veira Lima, 15 - Vila An-
dré Martins, mesmo local 
das aulas.
O curso será realizado de 
segunda a quinta-feira, 
das 13h às 17h, e será cer-
tificado pelo Senai.
Para participar, é neces-
sário ter 16 anos ou mais 
e Ensino Fundamental 
completo. Para o curso de 

sivos. (conforme tabela 
abaixo). Quem tem par-
celamento vigente tam-
bém pode renegociar seus 
débitos dentro dos termos 
desta Lei. As dívidas que 
podem ser negociadas são 
IPTU, ISS e auto de infra-
ção (limpeza de terreno, 

Claro.
Os bairros mais atin-
gidos foram da Região                          
Sul da cidade: Porto 
Novo, Perequê-Mirim e 
Pegorelli.
Em caso de emergência, 
os munícipes devem acio-
nar a Defesa Civil de Ca-
raguatatuba pelo telefone 
199.

produção do biodiesel.
A Prefeitura já possui ca-
dastro de alguns estabele-
cimentos comerciais (pas-
telarias, restaurantes) onde 
é feito o descarte correto 
do óleo por meio do pro-
jeto, mas a intenção é ofe-
recer também pontos para 
o atendimento à popula-
ção nas várias regiões do 
município. Além do Nel-
sinho, a Prefeitura segue 
em tratativa com outros 
mercados para a inserção 
de novos ecopontos.

Qualidade dos Sistemas 
Produtivos, é necessário 
ter Ensino Médio comple-
to. 
No ato da inscrição 
o candidato precisa                             
apresentar os seguintes 
documentos (originais e 
cópias): RG, CPF e com-
provantes de escolaridade 
e residência.
Informações: Tel. (12) 
3655-5152.

calçadas, construções sem 
projetos, etc).
O prazo da anistia será de 
11 de novembro até 10 de 
dezembro e o atendimento 
acontecerá no Paço Muni-
cipal, setor de atendimen-
to, das 9h as 15h30. Lei 
5733 de 2019.



página 4 A GAzetA dos Municípios 12 de novembro de 2019

Lei da Ficha Limpa:
Por que Lula, mesmo

solto, é inelegível?

Ambientes reduzidos
exigem design inteligente

Alunos da escola Daphne Cesar 
Ghidella de Caçapava participam de 
visita guiada ao Museu Roberto Lee

A tendência dos aparta-
mentos pequenos cresce 
principalmente nas gran-
des cidades. O espaço re-
duzido não significa que 
a decoração interna tenha 
perdido importância, pelo 
contrário, praticidade, mi-
nimalismo e conforto são 
características cada vez 
mais relevantes.
Sobre as novas formas 
de morar, a arquiteta e 
designer de interiores 
Marli Assis indica que, 
“é inevitável, as pessoas 
estão simplificando seus 
padrões de vida, grandes 
decorações e extravagân-
cias não combinam com a 
rotina corrida das cidades. 
Existem cada vez mais 
pessoas vivendo mais com 
menos”. 
Marli conta quais são os 
primeiros passos para o 
desenvolver uma cozinha 
reduzida. “Começo com 
o levantamento dos equi-
pamentos que serão usa-
dos, considero as dimen-
sões da área, voltagem 
das tomadas e a estrutura 
necessária para as instala-

A decisão do STF desta 
quinta-feira não anulou a 
condenação do ex-presi-
dente Lula. Apenas deter-
minou que se faça cumprir 
a Constituição e o Código 
de Processo Penal que diz, 
claramente, que a pena de 
um condenado só pode ser 
aplicada após o trânsito 
em julgado, ou seja, quan-
do esgotarem todas as 
possibilidades de recurso.

Alunos do 5º ano B da 
EMEF Profa. Daphne 
César Ghidella realiza-
ram uma visita guiada, 
na última quarta-feira 
(6), ao Museu Paulista de 
Antiguidades Mecânicas 
Roberto Lee, no Centro 
Cultural de Caçapava. 
A atividade faz parte do 
projeto Ler e Escrever – o 
Universo ao Meu Redor, 
desenvolvido pela escola 
com o objetivo de promo-
ver a interação dos alunos 
com o meio onde vivem.
Durante a visita o grupo 
conheceu um pouco mais 
sobre a história do museu. 
O espaço abriga a mos-
tra permanente “Museu 

ções. Depois distribuo as 
bancadas, balcões, cubas 
e armários, sempre depen-
dendo das necessidades 
dos moradores”, afirma a 
especialista. 
A designer também conta 
algumas dicas para criar 
cenários aconchegantes 
em ambientes pequenos. 
“O foco deve estar na cir-
culação confortável, então 
o mobiliário precisa ter ta-
manhos compactos porém 
aconchegantes. Integrar 
espaços pode permitir um 
layout mais bem resolvi-
do e amplo”, relata a ar-
quiteta. Outra escolha que 
pode mudar a sensação de 
amplitude da cozinha é a 
cor das paredes e dos apa-
relhos. “Tons claros pas-
sam uma percepção maior 
de limpeza e espaço, mas 
é legal não ficar só no 
branco, isso pode deixar a 
atmosfera monótona. Pa-
redes coloridas e até pas-
tilhas adesivas com cores 
vibrantes podem dar mais 
personalidade”, afirma a 
especialista. 
Muitas vezes o ambien-

Condenado em primei-
ra e segunda instância, o 
ex-presidente Lula não 
poderia ser candidato a 
um cargo público porque 
isso contraria a Lei da Fi-
cha Limpa, que declara 
inelegíveis os candidatos 
condenados em segunda 
instância.
A Lei da Ficha Limpa não 
depende do trânsito em 
julgado, tem um critério 

Paulista de Antiguidades 
Mecânicas e suas Memó-
rias” que, além dos veícu-
los antigos, reúne peças 
como motores, quadros, 
documentos e objetos da 
indústria automobilística 
de várias épocas.
Segundo a professora Vera 
Lucia Baiardi do Prado, 
que acompanhou os alu-
nos, a partir da visita mo-
nitorada eles realizarão 
atividades de produção 
de textos em sala de aula. 
Eles vão definir um des-
tinatário e escrever uma 
carta contando como foi a 
visita.
Na ocasião, a professo-
ra doou ao museu alguns 

te parece menor do que 
realmente é, seja por ter 
excesso de itens ocupan-
do espaço ou por erros de 
iluminação. “A luz precisa 
estar muito bem distribu-
ída, de modo uniforme. 
Podemos também traba-
lhar com lâmpadas dedi-
cadas à pontos específicos 
como bancadas mas sem-
pre evitando sombras e 
obstruções visuais, cantos 
escuros contribuem com 
o sentimento de aperto e 
deixam o espaço menos 
convidativo”, explica a ar-
quiteta. 
Montar uma cozinha com-
pleta exige concentração 
aos detalhes e medidas, 
principalmente quando se 
tem menos espaço.” Ao 
contrário do que se pen-
sa, quanto menor é a área, 
mais atenção é necessária 
para otimizar o uso. Er-
gonomia e volumetria são 
conceitos que precisam 
ser muito bem trabalha-
dos, em especial quando 
se desenha peças especiais 
para atender demandas es-
pecíficas”, encerra Marli.

diferenciado, que envolve 
a idoneidade da pessoa em 
termos de elegibilidade. A 
constitucionalidade dessa 
lei já foi discutida. Então, 
quando a pessoa é conde-
nada e essa condenação é 
confirmada em segunda 
instância, já a torna ine-
legível. Isso independe de 
ainda estar sendo discuti-
da a sua culpa até o trânsi-
to em julgado.

exemplares de revistas 
antigas pertencentes ao 
acervo da família, além de 
um guia de Caçapava de 
1978. Entre as revistas do-
adas está um exemplar do 
título “Quatro Rodas” de, 
de 1974, com um encarte 
sobre o museu.
O Museu Paulista de An-
tiguidades Mecânicas Ro-
berto Eduardo Lee está 
localizado no Centro Edu-
cacional, Cultural e Espor-
tivo José Francisco Natali, 
na avenida Dr. José de 
Moura Resende, 475, Vera 
Cruz. As visitas guiadas 
são realizadas às quartas 
e quintas-feiras. Informa-
ções: Tel. (12) 3652-9222.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POTIM/SP, a Exma. Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, em obediência 
a Constituição Federal e a Constituição Estadual e em consonância 
com a Lei Orgânica do Município, torna pública o edital do Concurso 
Público Nº 001/2019. As inscrições ocorrerão de acordo com as datas 
disponibilizadas no Anexo III do Edital disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Potim, www.potim.sp.gov.br e no site www.reisauditores.
com.br. O referido Edital em sua íntegra, bem como todas as demais 
informações sobre o Concurso Público estão disponíveis nos cita-
dos sites. Os candidatos ou interessados podem entrar em contato 
nos telefones (12) 3112-9200, (31) 3213-0060 e (31) 3213-1742 ou 
por meio dos e-mails diretoria@reisauditores.com.br e adm@potim.
sp.gov.br.


