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A GAzetA dos Municípios

Taubaté derrota Salto em 
partidas de handebol

Conviva chega em
Pindamonhangaba e abre 

120 postos de trabalho
Atletas garantem índices 

para o Troféu Brasil

Tênis de mesa de Taubaté garante
17 medalhas na liga Valeparaibana

Equipes de handebol das 
categorias juvenil e cade-
te masculino de Taubaté 
derrotaram atletas dos ti-
mes de Salto em partidas 
disputadas pelo Campe-
onato Paulista no ginásio 
Emecal.
A vitória da equipe juve-
nil  foi por 33X20 e a da 

Com atuação em todo o 
Estado de São Paulo, no 
Espírito Santo e no Mato 
Grosso, a Conviva Servi-
ços chega em Pindamo-
nhangaba com a abertura 
de 120 postos de trabalho. 
As vagas são para Agente 
Escolar, e os selecionados 
irão atuar em escolas do 
município.
O Departamento de Re-
crutamento e Seleção da 
Conviva, em parceria com 
o Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador - PAT 
de Pindamonhangaba irá 
realizar a seleção de cur-
rículos. Os interessados 
também podem enviar o 
currículo para o e-mail: 
conviva.pinda@gmail.

Os atletas de Taubaté Bru-
no Rodrigues (lançamento 
de dardo), Amanda Silva 
e Milena Cristina (lança-
mento de disco) garan-
tiram índices para parti-
cipação no Troféu Brasil 
após participarem de com-
petições no último final de 
semana no centro de atle-
tismo Professor Oswaldo 

A equipe de tênis de mesa 
de Taubaté garantiu 17 
medalhas na Liga Valepa-
raibana da modalidade, no 
Sesi de Jacareí.
Participaram atletas das 
categorias pré-mirim, 
mirim, infantil, juvenil, 
juventude, adulto, pré-sê-
nior e sênior. 
Os atletas de Tauba-
té disputaram contra as 

categoria cadete foi por 
30X29.
O próximo compromisso 
da equipe juvenil é nes-
ta terça, dia 11 de junho, 
contra a equipe de Rio 
Claro, também pelo cam-
peonato Paulista, no giná-
sio Emecal.
Já a equipe cadete joga 

com.
Com 25 anos de atuação, a 
Conviva exerce importan-
te papel para a educação 
inclusiva no Brasil, sendo 
a entidade pioneira a se 
especializar para atender 
às necessidades dos alu-
nos com deficiência na 
escola regular, através do 
suporte técnico oferecido 
pelo Profissional de Apoio 
Escolar. Para excelência 
no serviço prestado, con-
ta com o apoio de profis-
sionais da área, pessoas 
engajadas com a causa e 
instituições especializa-
das no assunto, todos com 
o único objetivo de criar 
modelos e padrões no 
atendimento dos alunos.

Terra, em São Bernardo 
do Campo.
As provas foram válidas 
pelo Campeonato Esta-
dual de Atletismo Adul-
to. Além do trio, também 
mereceram destaque  Vi-
nicius Rocha, medalha de 
prata nos 1.500 metros ra-
sos, e José Alves, bronze 
nos 5.000 metros rasos

equipes das cidades de 
Lorena, Jacareí, Caragua-
tatuba, Pindamonhanga-
ba, São José dos Campos,                          
Guaratinguetá, Itaim Ke-
iko – SP, São Caetano e 
Caçapava.
Taubaté conquistou 5 ou-
ros, 4 pratas e 8 bronzes. 
O próximo compromisso 
da equipe será no dia 28 
de julho pela 5° Etapa da 

contra o Corinthians fora 
de casa no dia 29 deste 
mês.
A escola de iniciação ao 
handebol é oferecida em 
Taubaté todas as terças e 
quintas, das 19h as 21h, 
no ginásio Emecal, que 
fica no Jardim das Bandei-
ras.

Ao longo das últimas duas 
décadas a Conviva é re-
conhecida por possuir em 
seu quadro de colabora-
dores pessoas treinadas e 
sensíveis à causa inclusi-
va. Para o recrutamento 
das vagas disponibilizadas 
de agente escolar em Pin-
damonhangaba a empresa 
irá promover juntamente 
com a Associação espe-
cializada InteirAção, todo 
o treinamento e capacita-
ção dos candidatos sele-
cionados. Entre os requi-
sitos que se enquadram no 
perfil da vaga estão:  ensi-
no fundamental completo, 
idade mínima de 18 anos, 
e atestados de aptidão físi-
ca e mental.

A próxima participação 
será o Desafio CPB, dia 
16 Junho no Centro Para-
olímpico, em São Paulo.
A modalidade apresenta 
um projeto de iniciação 
esportiva, que acontece no 
Campo da CTI em Tauba-
té, todas às segundas e 
quartas, das 8h às 9h e das 
16h às 17h.

Liga Valeparaibana.
A prefeitura oferece aulas 
de iniciação ao tênis de 
mesa na quadra coberta da 
Escola municipal “Eva-
risto” (Rua Matias Gui-
marães, 276 – Estiva). As 
aulas acontecem às terças 
e quintas-feiras das 15h 
às 17h e de segundas a 
quintas-feiras, das 19h às 
20h30.
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Miscelânea
Curiosidades

Em média, quantos anos vivem alguns animais

3 anos... Rato
7 anos... Canguru e galinha
10 anos... Girafa, gorila, porco e veado nobre
11 anos... Esquilo
12 anos... Burro, cachorro e coelho
15 anos... Carneiro, vaca e zebra
17 anos... Gato
20 anos... Chimpanzé
24 anos... Coruja
25anos...  Leão e tigre
30 anos... Cavalo e urso
40 anos... Hipopótamo
50 anos... Avestruz
60 anos... Elefante africano
63 anos... Arara
65 anos... Golfinho
70 anos... Águia
100 anos... Tartaruga
***
Crendices

Agosto é o mês do desgosto.
Assobiar de noite chama cobra.
A pessoa que é pulada não cresce mais.
Apontar uma estrela com o dedo faz nascer verruga.
Comer manga com leite faz mal.
Colocar a bolsa no chão faz o dinheiro desaparecer.
Cortar o cabelo na Sexta-Feira Santa não cresce mais.
Cruzar com gato preto na rua dá azar.
Chinelo ou sapato com a sola pra cima o pai ou mãe morrem.
Jogar sabão para Santa Clara faz parar a chuva.
Jogar sal no fogo espanta o azar.
O número sete é o número da mentira.
Passar por baixo de escada dá má sorte.
Quebrar um espelho dá sete anos de azar.
Quem passa por debaixo do arco-íris vira mula sem cabeça.
Quem come banana de noite passa mal.
Quem canta na quaresma vira mula de padre.
Quem come muito de noite terá pesadelos.
Sol e chuva casamento de viúva.
Sexta-feira treze é o dia do azar.
Vassoura atrás da porta espanta as visitas.

Humor

Dois amigos se encontram e um deles diz:
- Estou muito chocado. Descobri que a minha mulher é uma tremenda 
mentirosa.
- É? E por que você acha isso? Quis saber o outro.
- Imagine só que a minha mulher não apareceu em casa ontem à noite e 
quando eu perguntei por onde ela andou, inventou que estava com a irmã 
dela.
- E não estava?
- Claro que não! Porque quem estava com a irmã dela era eu...
***
A mulher entra no restaurante e encontra o marido com outra mulher e 
pergunta:
- Você pode me explicar o que é isso?
Tranquilamente, ele responde:
- Só pode ser azar!
 
Mensagens

A sabedoria dos nossos antepassados ensinava que até um rato é capaz 
de lutar bravamente no momento em que está sendo encurralado. Essa 
metafísica exemplifica de que maneira até os fracos e covardes, quando se 
vêem sem opções, insurgem-se contra o agressor. Daí o perigo de encostar 
alguém na parede, tirando as suas chances de se defender.
***
Quando você não vive o presente, porque fica absolvido pelo passado ou 
preocupado com o futuro, você trás grande dor para o seu coração e sofri-
mento para a sua vida. Viva o presente. O passado já se foi, aprenda com 
ele e desapegue-se dele e o futuro ainda não está aqui. Faça planos para 
vivê-lo, mas não se preocupe a respeito. A preocupação gasta inutilmente 
o seu tempo e a sua energia.

Pensamentos, provérbios e citações

Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar.
A medida da vida não é a sua duração, mas é a sua doação
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Acelera Taubaté completa 
18 meses com 1 milhão
de m² de recapeamento

O programa Acelera 
Taubaté chega a um ano e 
meio de execução em ju-
nho com a marca de 1 mi-
lhão de metros quadrados 
de recapeamento asfáltico 
concluído em 272 ruas 
e avenidas. Os 118 qui-
lômetros de extensão de 
vias recuperadas já rece-
bem serviços de sinaliza-
ção horizontal e vertical.
A cidade também está  
com a infraestrutura de 
drenagem reforçada para 
a redução de  ocorrências 
de alagamentos no perí-
odo das chuvas. Foram 
concluídas as obras de im-
plantação de galerias de 
águas pluviais na Chácara 
Ingrid, São Gonçalo, Par-
que Aeroporto, Estiva e 
na rua Nelson Campello. 
As obras de drenagem na 
Água Quente foram fina-
lizadas e a fase atual é de 
término da pavimentação.
A bacia de detenção e 
amortecimento de águas 
pluviais no Parque Três 
Marias está em fase de 
conclusão, com previsão 
de término ao final de ju-
lho.
Já no Jardim Santa Catari-
na-Emecal, foram conclu-
ídos os serviços de recons-
trução de gabião nos dois 
lados da avenida Timbó. 
Nas proximidades da ave-
nida Francisco César Nas-
cimento, também foram 
concluídos 252 metros de 
extensão de gabiões.
As obras no Jardim Santa 
Tereza seguem em exe-
cução, com a escavação 
e implantação do muro 
de contenção, cravação 
de estacas de concreto, 
concretagem de blocos de 

fundação, vigas e pilares e 
assentamento de blocos de 
concreto.
Outra obra concluída é a 
restauração de cabeceira 
de tubulação no Jardim 
Jaraguá.
Sistemas viários
A revitalização dos siste-
mas viários do Barreiro e 
do Quiririm avança den-
tro da programação. No 
Barreiro foram iniciados 
os serviços em um trecho 
com cerca de 800 metros 
de extensão entre as ro-
tatórias com as avenidas 
Euzira Tavares de Mattos 
e Engenheiro César Au-
gusto Varejão. No trecho 
inicial de 2,2 quilômetros  
entre a Avenida Dom Pe-
dro I e a Avenida Euzira 
Tavares Matos o alarga-
mento da via foi concluí-
do, bem como as obras de 
drenagem. A pavimenta-
ção avançou em 1,2 qui-
lômetro e os serviços de 
adaptação dos imóveis es-
tão em andamento.
No sistema viário do Qui-
ririm, foram finalizados os 
serviços de restauração do 
pavimento, calçadas e im-
plantação de ciclofaixa na 
avenida Cônego João Ma-
ria Raimundo da Silva. Na 
Estrada do Pinhão, foram 
finalizados os serviços de 
pavimentação no trecho 
de requalificação de pa-
vimento entre a rotatória 
com a rua Edmundo Mo-
rewood e a rotatória da 
Alstom. Os serviços de si-
nalização neste trecho es-
tão em fase de conclusão. 
No trecho entre a rotató-
ria da Alstom e a avenida 
Padre Hugo Bertonazzi 
os serviços de terrapla-

nagem, drenagem e pavi-
mentação estão em fase de 
conclusão.
A requalificação viária da 
SP-62 está em andamento 
com execução de reparos 
profundos e reciclagem 
do pavimento ao longo de 
todo o trecho. A primeira 
camada de concreto asfál-
tico está executada no sen-
tido bairro entre a rotató-
ria do Cecap e a rotatória 
com a estrada municipal 
prefeito Guido Mine.
A empresa responsável 
pelas obras de duplicação 
do viaduto Independên-
cia iniciou os serviços de 
armação das pré-lajes das 
novas estruturas no can-
teiro de obras.
O programa Acelera 
Taubaté já desembolsou 
R$ 86 milhões e a previ-
são é de mais R$ 115,9 
milhões para obras cuja 
contratação foi assinada 
este ano e para licitações 
em andamento.
Em dezembro de 2017 as 
ordens de serviço para as 
empresas vencedoras das 
licitações começaram a 
ser emitidas. O financia-
mento internacional no 
valor de US$ 60 milhões 
para o Acelera Taubaté foi 
assinado em Brasília no 
dia 1º de dezembro daque-
le ano. 
O contrato prevê a melho-
ria das condições de aces-
so ao transporte público e 
ao fluxo do tráfego urba-
no, por meio de infraes-
trutura viária, mobilidade 
urbana, segurança públi-
ca e conservação de áreas 
verdes. Também cabe à 
prefeitura o investimento 
em contrapartidas.
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Confira os serviços da Prefeitura 
de Caraguatatuba de plantão

no feriado do Padroeiro

Jazz & Vinhos Festival começa 
nesta quarta-feira com atrações 

gastronômicas e musicais

Caraguatatuba celebra o 
Dia de Santo Antonio, Pa-
droeiro da cidade, nesta 
quinta-feira (13/06) e na 
sexta-feira (14/06) não ha-
verá expediente na Prefei-
tura Municipal, conforme 
as compensações previs-
tas no Calendário Muni-
cipal (Decreto nº 2/2004). 
Alguns serviços públicos 
estarão de plantão entre 
quinta e domingo (13 a 
16/06). Os trabalhos nas 
repartições públicas reco-
meçam na segunda-feira 
(17/06).
A jornada dos agentes 
de trânsito da Secretaria 
de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão será 
das 7h à 1h, na quinta, 
sexta e no sábado (13, 
14 e 15/6). No domingo 
(16/06), a equipe inicia o 
expediente às 6h e encer-
ra à meia-noite. Os fiscais 
de posturas da Secretaria 
de Urbanismo fazem no-
vas inspeções e acompa-
nham procedimentos já 
em andamento, checam 
denúncias de perturbação 
do sossego e inspecionam 
veículos de turismo de 
um dia, além de vistoriar 
a disposição de mesas e 
cadeiras de quiosques e 
restaurantes na areia da 
praia.  A Vigilância Sa-
nitária também vistoria 
os estabelecimentos com 
processos em andamento 
no setor. A Fiscalização do 
Comércio da Secretaria da 
Fazenda combate à venda 
de produtos clandestinos 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite em praias e 
praças, entre outros locais 
públicos. Os ambulantes 
legalizados devem portar 
a licença para a atividade. 
É proibida a venda de be-
bidas alcoólicas.
Para não terem as mer-
cadorias apreendidas, os 
ambulantes legalizados 
devem estar com as licen-
ças em mãos. Não serão 

A 4ª edição do Jazz & Vi-
nhos Festival terá início 
nesta quarta-feira (12/06), 
a partir das 18h, na Praça 
da Cultura (na avenida da 
Praia), com a abertura dos 
estandes gastronômicos 
para os amantes da boa 
massa e doces de qualida-
de, além do vinho, é claro.
Regado com muito vi-
nho, estão confirmadas 
as participações dos esta-
belecimentos Taller Gas-
tronomia, Allegro, Pan-
queca & Cia, Doces do 
Miguel, Sodiê, Chocola-
teria de Gramado, Sabo-
res da Amazônia, Mala & 
Cuia Empório Café, De-
lícias da Serra, Zanfredo, 
Quiosque do Marquinhos, 
Kadu Lanches, Gamboa e 
Tapera Branca.
O Jazz & Vinhos Festival 
é organizado pela Prefei-
tura de Caraguatatuba, 
por meio da Secretaria de 
Turismo (SETUR) e até 
sexta-feira funciona das 
18h à 0h. Nos dias 15 e 16 
(sábado e domingo) será 
das 12h às 0h. O even-
to conta com 18 atrações 
musicais e é uma atração 
a mais para o Mês dos Na-
morados.
Luana Mascari
Nesta quarta, a abertura 
musical será às 20h, quan-
do sobe ao palco a musi-
cista Luana Mascari, que 
pela segunda vez se apre-
senta no festival. 
Ela promete um show es-
pecial recheado de stan-
dards de jazz, mas com 
espaço para clássicos de 
grandes compositores bra-
sileiros.
Com 16 anos de carreira, 
dedicou-se profundamen-
te à MPB e tem como 
maiores referências Elis 
Regina e Cesar Camargo 
Mariano. Além de piano e 
teclado, seus instrumentos 
principais, tem ganhado 
destaque também como 
ukulelista.
Em 2018, ela gravou o 
DVD ‘Ser Liberto’, nome 
de uma de suas composi-
ções premiada no 2º Fes-
tival da Canção de Cara-
guatatuba no mesmo ano. 
Atualmente, vem ganhan-
do visibilidade e segui-
dores nas redes sociais e 
plataformas de streaming, 
com destaque para os sin-
gles ‘Voa’ e ‘Meu Blues’.
Acompanhada dos mú-

aceitos protocolos.  A ven-
da de produtos em desa-
cordo com a licença e com 
os locais previamente de-
signados para a atividade 
também será fiscalizada 
com rigor.
Para reaver o material 
apreendido, os infratores 
têm que pagar uma multa 
de 200 VRM’s (Valor de 
Referência do Município/ 
1 VRM = R$ 3,48), equi-
valente a R$ 696, mais a 
taxa de apreensão de R$ 
104,40 para cada unidade 
apreendida. O prazo para 
recorrer da penalidade é 
de 10 dias.
O setor de Transporte da 
Secretaria de Saúde con-
tinua com as viagens pre-
viamente agendadas dos 
pacientes para tratamentos 
em outras cidades. A De-
fesa Civil opera em regi-
me de plantão de 24 horas.  
A coleta de lixo funciona 
normalmente conforme o 
cronograma.
A Secretaria de Turismo 
atende ao público das 8h 
às 13h, no Dia de Santo 
Antônio (13/06) e no do-
mingo (16/06).  Na sexta 
e no sábado (14 e 15/06), 
o expediente da secreta-
ria vai das 8h às 17h30. 
O prédio fica na Av. Dr. 
Arthur Costa Filho, 25 A – 
Centro. Mais informações 
pelo telefone (12) 3897-
7910.
Som alto
A Secretaria de Urbanismo 
apura em média 10 recla-
mações por semana rela-
cionadas à perturbação do 
sossego público em esta-
belecimentos comerciais, 
templos religiosos, festas, 
maquinário e residências. 
O volume elevado de som 
é auferido por meio de de-
cibelímetro, devidamen-
te calibrado e certificado 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro).
Após a orientação (inti-

sicos Anderson Coimbra 
(teclado), Júnior Chiapa-
rini (contrabaixo) e Este-
vão Corcioli (bateria), ela 
presta homenagem a gran-
des vozes femininas como 
Ella Fitzgerald, Maysa e 
Natalie Cole, com dinâmi-
cas que alternam entre o 
piano bar e o swing conta-
giante do verdadeiro funk.
Caio Mesquita e Trio
Em seguida, às 22h, é a 
vez do santista Caio Mes-
quita e Trio. Ele começou 
a se interessar pela mú-
sica aos 5 anos de idade 
quando ganhou da avó um 
teclado de brinquedo. De-
pois de brincar e tirar de 
ouvido diversas melodias 
que escutava na rádio, foi 
observado por uma tia, 
que então começou a lhe 
dar aulas de piano erudito. 
Caio se interessou pelo sa-
xofone ao ouvir a música 
‘Pense em mim’, interpre-
tada por Leandro e Leo-
nardo. Por coincidência, 
seu professor de piano era 
saxofonista e o ensinou os 
primeiros passos. Come-
çava assim uma promisso-
ra carreira, cheia de reali-
zações e reconhecimento.
Em 2005, Caio teve sua 
primeira aparição no pro-
grama Raul Gil. Após o 
lançamento do CD Jovem 
Brazilidade, em apenas 
quatro semanas foi alcan-
çada a marca de 50 mil có-
pias vendidas, um recorde 
nacional se tratando de 
música instrumental. Co-
meçava assim uma mara-
tona de shows, programas 
de tv, entrevistas e even-
tos.
Após três meses do lan-
çamento, o CD alcançou 
a incrível marca de 300 
mil cópias vendidas, líder 
absoluto no Brasil, e en-
tão, se transformou em um 
grandioso DVD, o registro 
de um show no Citibank 
Hall em São Paulo, com 
participações especiais de 
Ivan Lins e da Bateria da 
Escola de Samba Camisa 
Verde e Branco.
Em 2009 foi lançado o 
projeto ‘SERTANEJO’, 
uma releitura instrumen-
tal de grandes clássicos 
e também de sucessos da 
música sertaneja contem-
porânea. Esse projeto le-
vou o show instrumental 
até o rodeio da cidade de 
Barretos, o maior e mais 

mação) e uma eventual 
desobediência  à norma, 
o local é autuado.  A in-
fração está prevista no 
Artigo 183 da Lei Muni-
cipal 1.144/80 (Código 
de Posturas). A multa é de 
460 VRM’s (1 VRM = R$ 
3,48). O montante equiva-
le a R$ 1.600,80. Em caso 
de reincidência, os valores 
das multas dobram.
Telefones úteis
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão – 0800 778 8080
Fiscalização de Posturas – 
(12) 99648-5103 (diurno), 
(12) 99648-7914 (notur-
no) e (12) 99648 – 8117 
(dia e noite)
Fiscalização do Comércio 
– (12) 99653 –7268
Setor de Transporte da Se-
cretaria de Saúde – (12) 
3897-9770
Secretaria de Turismo – 
(12) 3897-7910/ Quinta e 
domingo (13 e 16 de ju-
nho): das 8h às 13h/ sexta 
e sábado (14 e 15 de ju-
nho): das 8h às 17h30
Defesa Civil – 199
SAMU – 192
Corpo de Bombeiros – 
193
Polícia Militar – 190
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Jardim Pri-
mavera – (12) 3897-2112/ 
(12) 3897-2113
Fort Nort Desenvolvi-
mento Ambiental e Urba-
no (Coleta de Lixo) – (12) 
3883 -7667
Concessionária Caraguá 
Luz S/A Iluminação Pú-
blica – 0800 774 1777
Sabesp – 0800 055 0195
Centro de Controle de 
Operações da Concessio-
nária Tamoios – 0800 545 
0000/ Internet: site www.
concessionariatamoios.
com.br, Twitter @Ta-
moios099 e App Tamoios
Departamento de Estradas 
de Rodagem – DER/SP: 
0800 055 5510/ Twitter 
@_dersp

famoso festival sertanejo 
do mundo.
O mais recente álbum do 
saxofonista é o “Músi-
cas para Orar”. O álbum 
leva ao público de diver-
sas religiões uma espécie 
de trilha sonora para seus 
momentos de reflexão, 
sucesso de vendas, prin-
cipalmente no mercado 
Gospel.
Hoje com 28 anos, Caio 
tem em sua discografia 
8 CDs e 1 DVD, soman-
do mais de 1 milhão de 
cópias vendidas, recorde 
absoluto na categoria de 
música instrumental no 
Brasil.
Para o secretário de Tu-
rismo, Cristian Bota, o 
Jazz & Vinhos é um óti-
mo evento do calendário 
turístico de Caraguatatuba 
e o objetivo do prefeito 
Aguilar Junior é fomentar 
a chamada baixa tempora-
da.
“Este é um evento de qua-
lidade, com ótima gas-
tronomia e especial para 
os apreciadores do bom 
vinho, atraindo turistas e 
ao mesmo tempo gerando 
renda para a nossa popula-
ção”, destaca.
Programação
Quarta-feira (12)
20h- Luana Mascari  – 
Jazz Standard Quarteto
22h – Caio Mesquita e 
Trio
Quinta-feira (13)
20h- Tradicional Litoral 
Band
22h – Renato Felix Quar-
teto
Sexta-feira (14)
18h – André Leano Quin-
teto
20h- Benoit Decharneux 
Jazz Quartet
22h – Unidos do Swing
Sábado (15)
13h – Edu Souza Duo
15h – Raul de Sá Trio
17h – Original Jazz Band 
Quartet
19h- Samuel Lima Quin-
teto
21h- Direto Ao Ponto
23h – Big Time Orchestra
Domingo (16)
13h – Lucas Andrade Jazz 
Trio
15h – Vino Tinto
17h – Elias Pontes e Ami-
gos
19h – Vinicius Andrade 
Jazz Trio
21h- Banda Municipal 
Carlos Gomes

Homologação e Adjudicação Processo 18 2019 Convite 08 2019 Objeto: Drena-
gem e Calçamento Trechos Estradas Rurais Lagoa e Palmital - Tendo em vista o 
resultado exarado pela Comissão, nos autos do processo licitatório citado, torno 
público a Homologação do certame e Adjudicação de seu objeto a empresa Mar-
cos Vinicius Binder Montes, em 13/05/2019.Ricardo Evangelista Lobato - Prefei-
to Municipal
Extrato de Munic. Redenção da Serra Processo 18 2019 Convite 08 2019 Obje-
to: Drenagem e Calçamento Trechos Estradas Rurais Lagoa e Palmital/ Vigência: 
13/05/2019 A 13/09/2019 Contratada: Farcos Vinicius Binder Montes / CNPJ 
17.395.422/0001-06 / Valor R$111.023,58. Redenção da Serra, 13/05/2018. Ri-
cardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.
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Ubatuba celebra os 150 anos 
de nascimento de Gastão

Madeira, pioneiro da aviação

Doutor da USP propõe uso mais 
ativo de dispositivos tecnológicos 

em aulas de educação física

Começaram nesta terça-feira as 
inscrições para o ProUni

A Prefeitura de Ubatuba 
realiza na segunda-feira, 
17 de junho, uma cerimô-
nia de comemoração dos 
150 anos de nascimento 
de Gastão Galhardo Ma-
deira (1869-2019), inven-
tor ubatubense e pionei-
ro da aviação. O evento 
acontecerá às 19 horas, no 
Teatro Municipal de Uba-
tuba (praça Exaltação à 
Santa Cruz, 22 – Centro).
O destaque da programa-
ção é a palestra de Cesar 
Rodrigues, autor do livro 
Voando Além do Tem-
po – O pensar de Gastão 
Madeira, publicado pelo 
Instituto Salerno-Chieus. 
Realizado em parceria 
com a Comtur, a Fundart 
e o Núcleo Infantojuvenil 
de Aviação (NINJA), com 
a colaboração de Cristina 
Madeira, neta do inventor, 
a cerimônia inclui ainda 
exposição sobre os princi-
pais estudos e inventos de 
Gastão Madeira. O autor 
Cesar Rodrigues é mem-
bro do NINJA, projeto de 
voluntários para a divul-
gação da cultura aeronáu-
tica para crianças e jovens 
que, desde 2011, é sediado 
no Colégio Dominique, de 
Ubatuba, na sala “Gastão 
Madeira”, com o apoio do 
Instituto Salerno-Chieus. 
Interessado pelos projetos 
de Madeira, em especial 
pela dirigibilidade dos ba-
lões, Rodrigues percebeu 
que pouco se sabia da sua 
história, até mesmo en-
tre os ubatubenses. “Veio 
daí a ideia de aprofundar 
as pesquisas e resgatar as 
contribuições de alguém 
que foi tão importante 
para a aviação e, ao mes-
mo tempo, tão esqueci-
do”, explica Rodrigues. 
Desde o início do ano, o 
NINJA já vem realizando 

Uma pesquisa feita por 
um aluno de doutorado 
da Universidade de São 
Paulo (USP) mostra que 
os professores ainda não 
costumam utilizar ferra-
mentas digitais nas esco-
las brasileiras, apesar das 
potencialidades que elas 
oferecem.
Segundo Alan Queiroz, 
que apresentou sua tese 
no final do ano passado na 
Escola de Educação Física 
e Esporte (EEFE), como a 
presença de dispositivos 
tecnológicos é intensa en-
tre adolescentes e jovens 
contemporâneos, docentes 
de Educação Física pode-
riam incrementar suas au-
las com o uso de celulares 
ou tablets, por exemplo. 
O debate, segundo ele, 
está posto na faculdade 
de Educação Física desde 
que a Unesco, braço da 
ONU para a educação no 
mundo, estipulou um cur-
rículo (o MIL, sigla em 
inglês para Literacias de 
Mídia e Informação) de 
implementação da tecno-
logia em diversos ambien-
tes educacionais. O exem-
plo mais famoso no Brasil 

A partir desta terça-fei-
ra (11) estão abertas as 
inscrições do Programa 
Universidade para To-
dos (ProUni). Em oferta, 
169.226 bolsas de estudos 
em instituições particu-
lares de ensino superior 
para o segundo semestre 
deste ano, sendo 68.087 
bolsas integrais e 101.139 
parciais. O interessado 
tem até 14 de junho como 
prazo final para participar 
da seleção. A inscrição de-
verá ser feita pela internet, 
no site do Prouni. Os par-
ticipantes podem escolher 
até duas opções de curso. 
Durante o período de ins-
crição, o candidato pode 
alterar as opções. Será 
considerada válida a últi-
ma inscrição confirmada.
As bolsas de estudo ofer-
tadas pelo ProUni são par-
ciais, de 50% do valor da 
mensalidade, e integrais, 
de 100%. As bolsas in-
tegrais são destinadas a 
estudantes com renda fa-
miliar bruta per capita de 
até 1,5 salário mínimo. Já 
as bolsas parciais contem-

diversas atividades de co-
memoração do sesquicen-
tenário de nascimento do 
inventor ubatubense.
Saiba mais
Gastão Galhardo Madeira 
nasceu em Ubatuba em 20 
de junho de 1869. Desde 
a infância, ele observava 
os pássaros, buscando en-
tender seu mecanismo de 
voo. Entre 1890 e 1917, 
desenvolveu estudos fun-
damentais para os primei-
ros anos da aviação, na 
transição entre o voo de 
balões movidos a gás – 
mais leves que o ar – para 
o voo de objetos mais pe-
sados que o ar.
Viajou para a França em 
1914 para construir pro-
tótipos de suas invenções 
mas, em função da Primei-
ra Guerra Mundial (1914-
1918), retornou ao Brasil 
em 1917, onde seguiu car-
reira como procurador.
O nome de Gastão Madei-
ra é um dos que figura na 
placa feita em ouro e bri-
lhantes comemorativa do 
voo do hidroavião Jahú, 
ao lado de Alberto San-
tos-Dumont, Bartolomeu 
Gusmão e outros pionei-
ros da aviação. Em 1927, 
o Jahú foi o primeiro voo 
tripulado por brasileiros 
a realizar a travessia sem 
escalas do oceano Atlânti-
co Sul. Em 1937, no ani-
versário de 300 anos de 
Ubatuba, o inventor re-
tornou pela primeira vez a 
sua cidade natal, onde foi 
homenageado com uma 
placa de bronze fixada na 
casa em que nascera na 
av. Iperoig, atual sede da 
Secretaria Municipal de 
Turismo. A placa hoje se 
encontra no Museu Histó-
rico de Ubatuba “Washin-
gton de Oliveira”.
Em Ubatuba e São Paulo 

até agora é o da cidade de 
Barueri, na região metro-
politana de São Paulo, que 
implantou a plataforma de 
aprendizagem Google For 
Education em toda sua 
rede municipal. O projeto 
é tocado pela consultoria 
de tecnologia educacional 
Colaborativa e abrange 
cerca de 46 mil alunos e 
2,3 mil professores. Se-
gundo a prefeitura local, a 
maioria dos alunos da rede 
pública recebeu um tablet 
no começo do ano letivo. 
Afora isso, serão compar-
tilhados durante o período 
11,9 mil óculos de realida-
de virtual, 361 carrinhos 
de transporte dos novos 
computadores, além de 
telas e projetores para as 
aulas.
“Ainda hoje existe um 
grande eco em relação às 
novas linguagens dos dis-
positivos eletrônicos e a 
capacidade de assimilação 
pelas gerações dos educa-
dores e seus educandos. 
Muitas vezes os papéis se 
invertem”, escreveu Quei-
roz em seu estudo, salien-
tando que acredita que há 
resistência dos docentes 

plaram os candidatos que 
têm renda familiar bruta 
per capita de até 3 salários 
mínimos.
Podem se inscrever candi-
datos que não tenham di-
ploma de curso superior e 
que tenham participado do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2018. 
Além disso, os estudan-
tes precisam ter cursado 
o ensino médio completo 
em escola pública ou em 
instituição privada como 
bolsista integral.
Nota Mínima - É preciso 
ter obtido ainda uma nota 
mínima de 450 pontos na 
média aritmética das no-
tas obtidas nas provas do 
Enem. O cálculo é feito a 
partir da soma das notas 
das cinco provas do exame 
e, depois, dividindo por 
cinco. Outra exigência é a 
de que o aluno não tenha 
tirado zero na redação.
Também podem participar 
do programa estudantes 
com deficiência e profes-
sores da rede pública.
Nota de corte - Diaria-
mente o sistema do ProU-

há ruas com seu nome e, 
desde 28 de outubro de 
1966, o aeroporto de Uba-
tuba, hoje administrado 
pelo Consórcio Voa São 
Paulo, recebe o nome de 
Aeroporto Gastão Madei-
ra.
Dentre as contribuições de 
Gastão para a aviação aé-
rea atual, Rodrigues des-
taca a preocupação com  
a segurança operacional, 
manifestada na ideia do 
Aviplano – um aparelho 
que planaria vagarosa-
mente até o chão, em caso 
de pane do motor – e os 
estabilizadores automáti-
cos, que, de certa forma,  
são um embrião do que 
hoje é conhecido como pi-
loto automático.
“Comemorar os 150 anos 
do nascimento de Gas-
tão Madeira  é resgatar a 
memória de um talentoso 
e esquecido  pensador do 
início da aeronavegação, 
com o desejo de que se 
assegure um registro his-
tórico da aviação e que 
contribua para a formação 
de uma identidade cultural 
da cidade de Ubatuba, ao 
enfatizar personalidades 
locais, desconhecidas das 
atuais gerações”, destaca 
o autor.
Literatura de referência
Sobre o Mar de Iperoig 
– A aviação em Ubatuba 
(2017), de Celso de Al-
meida Jr.; Celso Teixeira 
Leite e César Rodrigues. 
Instituto Salerno-Chieus.
Voando Além do Tem-
po – O pensar de Gastão 
Madeira (2019), de César 
Rodrigues. Instituto Saler-
no-Chieus.
“De Ubatuba para o mun-
do, Gastão Galhardo Ma-
deira”, de Rodrigo Moura 
Visoni. In: Revista Aero-
-Magazine nº 291/2018

em incorporar os disposi-
tivos nas práticas escola-
res. “A inclusão dos jogos 
digitais deve ser debatida 
por sua ludicidade, dentre 
outras características, pre-
sente em todos os jogos 
e que se materializa nas 
aulas de educação física”, 
completou ele.
Para Queiroz, os profes-
sores de educação física 
brasileiros conhecem as 
plataformas digitais, mas 
não as utilizam em suas 
práticas profissionais.
“O Currículo MIL para 
formação de professores 
da Unesco ainda não é 
levado em consideração 
por esse público, resumin-
do a solução e respostas 
às suas demandas a bus-
cas simples no YouTube. 
Eu proponho que o MIL 
como tema a ser debatido 
na rotina docente como 
opção estratégica para que 
a educação física siga con-
tribuindo para a formação 
integral das crianças e jo-
vens para a apropriação 
crítica da cultura contem-
porânea e uma participa-
ção realmente ativa”, fina-
liza a tese.

ni calcula a nota de corte, 
que é a menor nota para 
ficar entre os potencial-
mente pré-selecionados 
de cada curso, com base 
no número de bolsas dis-
poníveis e no total de can-
didatos inscritos no curso, 
por modalidade de con-
corrência.
Calendário - A divulgação 
do resultado da primei-
ra chamada está previs-
ta para 18 de junho. Já a 
segunda chamada será no 
dia 2 de julho.
Pré-selecionados - O 
candidato pré-seleciona-
do deverá comparecer à 
respectiva instituição de 
ensino superior para com-
provação das informações 
no período de 18 a 25 de 
junho, caso tenha sido 
selecionado na primeira 
chamada, e de 2 a 8 de ju-
lho na segunda.
Lista de espera - O prazo 
para participar da lista de 
espera é de 15 a 16 de ju-
lho. A lista fica disponível 
no site para consulta pelas 
instituições no dia 18 de 
julho.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONSULTA PÚBLICA 
– Concorrência Pública Nº 001/2019 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a pu-
blicação do Edital para consulta pública para CONCESSÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POTIM/SP. O 
Edital completo poderá ser consultado gratuitamente no site da Pre-
feitura Municipal de Potim, www.potim.sp.gov.br, onde estará dispo-
nível pelo período de 30 (trinta) dias, conforme legislação. André L. S. 
Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.


