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A GAzetA dos Municípios

Bairros recebem Lazer
na Rua e Domingo

no Parque de Taubaté

Alunos da EMIEF Vereador Mario 
Monteiro dos Santos participam 

de vivência de Skate

Concurso cultural escolhe 
nome de robô do Programa 

de Educação para o Trânsito

Secretaria de Saúde realiza
primeiro encontro da

atenção básica em Pinda

Ônibus da saúde estará
no Cerâmica nesta

segunda-feira (15/04)

Neste final de semana, 
dias 13 e 14 de abril, acon-
tecem os programas Lazer 
na Rua e Domingo no Par-
que, com atividades espe-
ciais para a população.
No sábado (13) o Lazer na 
Rua será no bairro Novo 
Horizonte, próximo a Es-
cola Madre Cecília, das 
13h às 17h. As atrações da 
tarde serão a cama elásti-
ca, jogos, pintura facial, 
xadrez gigante, apresen-
tações artísticas, gincanas, 

Alunos do CETI (Cidada-
nia e Esporte em Tempo 
Integral) da EMIEF Vere-
ador Mario Monteiro dos 
Santos, do bairro Gurilân-
dia, participaram de uma 
vivência de skate com a 
monitora de esportes da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, Profª Mariana Ben-
naton, que é a responsável 
pelas atividades de skate 
do projeto Geração Radi-
cal.
Os alunos do integral ti-
veram a oportunidade de 
conhecer e praticar a mo-

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté pro-
move um concurso cultu-
ral, voltado para alunos 
da educação infantil ao 
ensino médio da rede pú-
blica e privada do municí-
pio, para escolher o nome 
do robô que faz parte do 
Programa Permanente de 
Educação para o Trânsito. 
O objetivo do concurso é 
incentivar e destacar a ca-
pacidade criativa e inova-
dora dos estudantes, com 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba realiza, 
neste sábado (13), o pri-
meiro encontro da Atenção 
Básica. O evento reunirá 
funcionários da Atenção 
Básica para promover o 
intercâmbio de informa-
ções entre os funcionários 
das Unidades Básicas de 

O Ônibus “No Caminho 
da Saúde” está atendendo 
todas as segundas-feiras 
na área rural de Pinda-
monhangaba, levando a 
saúde para mais perto dos 
munícipes. Nesta segun-
da-feira (15), a ação será 
realizada na comunidade 
do Cerâmica.
O atendimento será das 9 
às 16 horas, com consulta 
médica e consulta de en-
fermagem. Serão 16 vagas 

esportes radicais e brin-
quedos de sucata.
Já no domingo (14) acon-
tece o Domingo no Par-
que – Especial Semana 
Monteiro Lobato, no Sítio 
do Picapau Amarelo, das 
9h às 13h. Dentre as ati-
vidades propostas estão: 
xadrez gigante, slackline, 
taco, paraquedas, pintura 
de rosto, brincadeira de 
corda e outras.
Os eventos têm como ob-
jetivo atrair as famílias, 

dalidade na pista de ska-
te do Parque do Itaim. A 
professora conversou com 
os alunos sobre o esporte 
e ensinou fundamentos 
básicos, como: equilíbrio, 
deslocamento e algumas 
brincadeiras para conhe-
cer o espaço da pista.
A Prefeitura de Taubaté 
oferece aulas de iniciação 
ao skate pelo projeto Ge-
ração Radical, podendo 
participar de qualquer tur-
ma a partir dos cinco anos 
de idade. Elas acontecem 
nos três períodos:

a finalidade de criar um 
nome para o robô que será 
o porta-voz nas ações do 
Programa e terá a respon-
sabilidade de dedicar seus 
esforços junto a agentes 
multiplicadores da Edu-
cação para o trânsito para 
promover noções básicas 
de regras de trânsito, sina-
lização e comportamento 
adequado nas vias públi-
cas para a comunidade em 
geral. Cada participante 
poderá enviar apenas uma 

Saúde e do Programa Saú-
de da Família.
De acordo com os organi-
zadores, pela primeira vez 
será realizado o encontro 
direto de todas as unida-
des de saúde da cidade 
para uma qualificação em 
grupo. O evento contará 
com palestras, entre elas 

de manhã e 16 vagas no 
período da tarde, por or-
dem de chegada.
O “Ônibus da Saúde” re-
força o atendimento à 
população das áreas mais 
distantes do centro. O pri-
meiro local que recebeu a 
ação foi o bairro das Oli-
veiras, com grande parti-
cipação da comunidade.
Após o Cerâmica, os pró-
ximos bairros a receberem 
o Ônibus serão o Piracua-

através de opções diver-
sificadas de entretenimen-
to, para frequentarem os 
parques e áreas públicas 
da cidade. As atividades 
propostas proporcionam 
momentos de lazer aos fi-
nais de semana.
As atividades são desen-
volvidas com base em 
brincadeiras recreativas e 
atividades lúdicas, de for-
ma gratuita e que permite 
o envolvimento do públi-
co de todas as idades.

MANHÃ: segundas, quar-
tas e sextas-feiras, das 
9h45 às 10h45
TARDE: segundas e quar-
tas-feiras das 16h às 17h 
e das 17h às 18h. Terças 
e quintas das 16h às 17h e 
das 17h às 18h
NOITE: terças e quintas-
feiras das 19h às 20h e das 
20h às 21h
As vagas são limitadas 
e os interessados devem 
procurar pela Profª Maria-
na Bennaton para saber se 
há vaga no horário deseja-
do.

sugestão e os nomes ins-
critos serão avaliados por 
uma comissão organiza-
dora. O nome do vence-
dor será divulgado no site 
da prefeitura e receberá 
como premiação um apa-
relho Tablet, no dia 31 
de maio, na cerimônia de 
encerramento das ativida-
des do Maio Amarelo, na 
EMEIF Sargento Everton 
Vendramel (Sítio II), lo-
calizada na avenida José 
Ortiz Monteiro Patto, 108.

uma palestra motivacio-
nal com a coach Carmen 
Cabral, além de momento 
de ioga, com a facilitadora 
Laíse Coelho, e também a 
apresentação de trabalhos 
desenvolvidos por cinco 
UBS (Unidades Básicas 
de Saúde).

ma e o Pinhão do Borba e 
Una.
“Resgatamos um ônibus 
que estava há anos para-
do na Secretaria de Obras, 
justamente para atender os 
bairros mais distantes do 
centro da cidade. Com o 
início desses atendimen-
tos, estamos concretizan-
do nosso objetivo que era 
levar mais saúde também 
para as áreas rurais”, des-
tacou o prefeito.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se au-
tomedicar, saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como 
remédios caseiros, portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfer-
midades mais corriqueiras de que podemos ser acometidos e as medidas 
simples para curá-las. Gengibre, indicado para combate da azia por conter 
gengirol e shogoal, substâncias que controlam a náusea. Também alivia 
a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutralizar cólicas 
menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o 
cálcio e o magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá com mel 
de laranjeira trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os 
elementos possuem propriedades calmantes. Mas, se de todos os sintomas 
não desaparecem, em vez de ir a uma drogaria, procure sim um médico.
***
Separamos algumas dicas para deixar a sua casa mais agradável

1 – Mantenha as portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em 
apenas um ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco mi-
lhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto an-
tiácaro, não molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe o aspirador 
de pó, uma ou duas vezes por semana,
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque  roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e 
no verão, troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o expo-
nha ao Sol.
7 – Instale um esterilizador de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para 
dentro desse aparelho, que serve para eliminar os micro-organismos do 
local.

Humor

Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, 
um indiano, um judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da 
grande floresta, eles encontram uma pequena choupana e pediram para 
passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei, sou indiano e hinduísta e necessito pregar o bem.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano que 
disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e 
eu não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconcei-
tos.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu que disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e 
eu não posso dormir junto com um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral.
E lá pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a 
própria sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa 
vida podendo escolher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se 
os escolhemos. Eles não têm vida própria, entretanto, o controle da mente 
e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada a ver com repreensão de 
sentimentos ou lembranças. Isso está relacionado à sensação de aconteci-
mentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos 
trazem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo 
que nos foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois aquilo que é 
realmente nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada.
Falso amigo é inimigo secreto.
Pobre parado é vadio e pobre correndo é ladrão.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.

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

Livro D-25, FLS. nº 54, Termo nº 6976
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS e DENISE SANTOS SOARES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremem-
bé-SP, nascido em 7 de setembro de 1995, de profissão ajudante geral, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Dezoito, nº 298, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS, 
natural de Tremembé/SP e de CARMEM SILVIA CAMILO, natural de Taubaté/SP, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de São Paulo-SP, nascida em 2 de julho de 1996, de profissão doméstica, de estado civil 
solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ROBERTO SOARES, natural de São Paulo/
SP, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ESTEFANIA DE KATIA SANTOS SOARES, natural de São Paulo/SP, 
residente e domiciliada em Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 54, Termo nº 6977
Faço saber que pretendem se casar JOÃO CARLOS LEANDRO DE ARAUJO e ANA CAROLINA LOPES TRINDADE, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Malta-PB, nascido em 23 de junho de 1977, de profissão autônomo, de estado civil divorciado, residente e 
domiciliado na Rua José Benedito de Oliveira, nº 290, Residencial Vargas, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de AN-
TONIO ALVES DE ARAÚJO, de 66 anos, natural de Malta/PB, nascido na data de 2 de junho de 1952 e de MARIA DAS 
DÔRES LEANDRO ALVES, de 67 anos, natural de Pombal/PB, nascida na data de 1 de abril de 1952, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 11 de agosto de 1994, de profissão assistente 
de contas médicas, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua José Julio da Cruz, nº 80, Parque Novo Mundo, 
Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de MARCUS VENICIUS ARAUJO TRINDADE, de 51 anos, natural de Petrolina/
PE, nascido na data de 12 de junho de 1967, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de CRISTIANA APARECIDA RO-
DRIGUES LOPES, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de novembro de 1972, residente e domiciliada 
em Tremembé/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. 

Sistema de controle de gestão dos 
transportes de cargas pesadas está 

em fase de finalização em Pinda

Neste mês, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Se-
gurança Pública, em par-
ceria com o Departamento 
de Tecnologia da Infor-
mação, está finalizando o 
aplicativo “CCP” (Cadas-
tro de Cargas Pesadas). 
A intenção é viabilizar a 
implantação do Sistema 
de Controle e Gestão dos 
Transportes de Cargas.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Tecnologia da Informação 
da Prefeitura, o projeto 
está em fase de finaliza-
ção que pode se estender 
pelos próximos 45 dias. 
A equipe que desenvol-
veu o aplicativo já está 
fazendo testes de funcio-
nalidade do sistema para 
poder identificar possíveis 
falhas, além de aprimorar 
algumas ferramentas.
O aplicativo que foi idea-
lizado e desenvolvido pela 
própria equipe da Prefei-
tura, será utilizado para 
a fiscalização de forma 
presencial da Guarda Ci-
vil Metropolitana e pelos 
agentes de trânsito, e tam-

bém através das câmeras 
do sistema COI (Centro 
de Operações Integradas). 
A multa de R$ 130,16 será 
para aqueles motoristas de 
caminhões ou carretas que 
não estiverem regulariza-
dos com a cidade através 
do aplicativo.
Para que nenhum motoris-
ta seja pego de surpresa, 
já estão sendo colocadas 
as placas que alertam para 
regularização, nas vias da 
cidade que possuem flu-
xo intenso de caminhões 
e carretas. Segundo a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica, o principal objetivo 
deste sistema é organizar a 
circulação de veículos no 
trânsito da cidade, princi-
palmente veículos pesa-
dos e de grande porte nos 
acessos urbanos, e assim 
melhorar a fluidez do trá-
fego nas vias de trânsito 
rápido e evitar danificação 
da pavimentação asfáltica 
e de calçadas e, em espe-
cial, diminuir os riscos de 
acidentes. Através do sis-
tema que deve ser lançado 
até o fim do próximo mês, 
o cidadão que possui veí-

culo pesado poderá soli-
citar o cadastro e estar em 
dia com a regularização 
do município.
Para requer Autorização 
Especial para o Trânsito 
de Caminhões (AETC) 
deverão ser apresenta-
das cópias dos seguintes 
documentos: Carteira de 
identidade e CPF do bene-
ficiário, no caso de pessoa 
física; CNPJ da empresa 
beneficiária e CPF do re-
presentante com poderes 
de administração, no caso 
de pessoa jurídica; Con-
trato social e última alte-
ração, no caso de pessoa 
jurídica; Certificado de 
Registro de Licenciamen-
to do Veículo; e
Procuração específica, 
quando for o caso.
Todos os detalhes e mais 
informações estão no de-
creto nº 5635, de 12 de 
março de 2019, que tam-
bém pode ser consulta-
do no site da Prefeitura 
(www.pinda.sp.gov.br) ou 
diretamente no Departa-
mento de Trânsito e Mo-
bilidade, telefone 3644-
5300.
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Prefeitura de Caraguatatuba 
entrega nova quadra de

bocha aos idosos do CIAPI

Jovem atleta João Paulo dos 
Santos dá nome a Centro
Cultural do Alto do Jetuba

Prefeitura entrega uniforme para
árbitros de futebol e encaminha compra 

para times da categoria de base

A Prefeitura de Caragua-
tatuba entrega na próxima 
segunda-feira (15/04), às 
8h, entrega oficial da re-
forma da quadra de bocha 
e quadra coberta instala-
das no Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi), no bairro Jardim 
Jaqueira.
Os espaços foram reestru-
turados para atender me-
lhor os usuários do local 
com mais conforto. A qua-
dra de bocha receberá um 
novo piso, com troca de 
concretado, manta asfál-
tica e carpete. Na quadra 
coberta foi feita manuten-
ção da cobertura. Ambos 
os espaços recebem pintu-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e a Fundacc – Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba 
reinauguram nesta sex-
ta-feira (12/04), às 10h, o 
Centro Cultural do Alto 
do Jetuba ‘João Paulo 
dos Santos’. A mais nova 
unidade fica à Rua José 
Garcia da Fonseca (antiga 
Benedito Jesuíno), 699, e 
vai atender mais de 300 
aprendizes. A entrega faz 
parte das comemorações 
dos 162 anos do municí-
pio.
A presidente da Fundacc, 
Silmara Mattiazzo, desta-
ca que o Centro Cultural 
foi totalmente reformado 
para atender a comunida-
de que pedia atividades 
para crianças e jovens. 
“A proposta do prefeito 
Aguilar Junior é promover 
essa descentralização dos 
serviços para que possa 
alcançar a todos”.
Dessa forma, podem par-
ticipar das oficinas de balé 
baby class, balé e dan-
ça infantil, dança adulto, 
dança de salão, violão, te-
atro e capoeira, moradores 
dos bairros Alto do Jetuba, 
Jardim Santa Rosa (Morro 
do Chocolate) e Jardim 
Capricórnio.
Homenageado
Ele tinha apenas 17 anos 
quando partiu. No tempo 
que lhe foi permitido fi-
car na terra, o jovem João 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba realizou na manhã 
desta quinta-feira (11/04) 
a entrega oficial de kits de 
uniformes para os árbitros 
de futebol da cidade.
São 40 kits com três ca-
misas, agasalho, bermu-
da, meião e bomba para 
encher bolas. A entrega 
foi realizada pelo prefeito 
Aguilar Junior no gabine-
te e contou com a presen-
ça do secretário adjunto 
de Governo, Edvaldo Or-
mindo, e o vereador Tato 
Aguilar.

ra nova.
As reformas integram um 
pacote de obras do Ciapi 
e Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiên-
cia e Idoso (Sepedi), em 
um investimento que gira 
em torno de R$ 570 mil, 
com reforma geral, pintu-
ra, revisão de hidráulica e 
elétrica e telhado.
Na ocasião, também será 
realizada a abertura do 1º 
Campeonato Municipal 
de Bocha Tradicional para 
idosos e o 2º Festival de 
Damas que abrange idosos 
e pessoas com deficiência. 
As competições encerram 
no dia 17/04 (quarta-fei-
ra).
As partidas serão realiza-

Paulo dos Santos conquis-
tou a todos com seu caris-
ma, disciplina e técnica.
E pelo muito que fez le-
vando o nome de Cara-
guatatuba por onde esteve 
hoje dá nome ao Centro 
Cultural do Alto do Jetu-
ba, bairro para o qual se 
mudou com os familiares 
quando tinha apenas 4 
anos.
Filho de Sandra Aparecida 
da Silva Santos e Francis-
co Sérgio dos Santos, ele 
era o terceiro de sete ir-
mãos. Os familiares con-
tam que desde pequeno 
mostrou entusiasmo pelo 
futebol. “Muitas vezes le-
vava bronca porque não 
queria parar nem para al-
moçar enquanto jogava 
bola”, relata a mãe.
Em 2005, após participar 
de uma peneira em Cara-
guatatuba, foi convidado 
para treinar no Internacio-
nal de Porto Alegre. Um 
sonho realizado, mas fal-
tava dinheiro para tal em-
preitada.
O pai, policial militar e 
sabedor dos sonhos e ha-
bilidades do filho, fez o 
chamado ‘Livro de Ouro’ 
onde passou por comér-
cios, prefeituras, amigos 
para conseguir os recur-
sos. A avó paterna foi es-
calada para acompanhá-lo 
porque os pais trabalha-
vam e ainda tinham outras 
crianças menores.

Segundo os profissionais, 
a equipe de arbitragem 
não recebia novos uni-
formes desde 2008. “É a 
valorização da categoria, 
agradecemos o apoio da 
Prefeitura”, disse o árbitro 
Russo.
O prefeito Aguilar Junior 
agradeceu a participação 
dos árbitros nos eventos 
esportivos e anunciou que 
os times de futebol das ca-
tegorias de base (futebol e 
futsal) também receberão 
uniformes oficiais.
Outra melhoria para a ca-

das com cerca de 100 jo-
gadores mistos (feminino 
e masculino), com a parti-
cipação dos frequentado-
res do Ciapi e das institui-
ções: 
Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais de 
Caraguatatuba (APAE), 
Instituto Pró + Vida, Lar 
São Francisco de Assis, 
Associação Vila Vicenti-
na, Vila Dignidade, Casa 
de Repouso Clam e Cen-
tro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS).
A entrega das reformas in-
tegra a programação das 
comemorações de 162 
anos de emancipação po-
lítico-administrativa da 
cidade.

No Rio Grande do Sul, 
veio a notícia triste. Ao fa-
zer os exames clínicos foi 
constatado que o jovem 
atleta, promessa do fute-
bol, tinha problemas car-
díacos e não poderia ficar.
De volta a Caraguatatuba, 
teve início uma bateria de 
exames onde foi constata-
do que tinha miocardiopa-
tia hipertrópica – doença 
do músculo cardíaco na 
qual uma porção do mús-
culo do coração está hi-
pertrofiada (mais grosso) 
sem nenhuma causa óbvia, 
criando uma deficiência 
funcional no miocárdio.
No dia 20 de outubro 
deste mesmo ano passou 
pelos últimos exames no 
Instituto Dante Pazzanelli. 
No mesmo dia retornou 
para casa onde comemo-
rou o aniversário de uma 
das irmãs.
No dia seguinte, de volta à 
rotina, seguia para a esco-
la com a namorada e ami-
gos e, ao subir no ônibus, 
foi vítima de um infarto 
que o levou ao óbito.
No pouco tempo que es-
teve presente, deixou seu 
legado. Um ano depois 
recebeu homenagem do 
então prefeito José Perei-
ra de Aguilar, dando nome 
à 12ª edição da Copa da 
Criança. Agora, é eter-
nizado pela Prefeitura e 
Fundacc no bairro que o 
recebeu de braços abertos.

tegoria é o início das obras 
de iluminação de 10 cam-
pos de futebol: Travessão, 
Tinga, Porto Novo, Sertão 
dos Tourinhos, Capricór-
nio, Morro do Algodão, 
Barranco Alto, Poiares/
Indaiá, Centro Esportivo 
Municipal e o campo do 
Jaraguazinho.
No ano passado, 53 times 
da 1ª e 2ª Divisões recebe-
ram kits  contendo três bo-
las oficiais de campo, um 
porta squeeze para água e 
um jogo completo de uni-
formes com 22 peças.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE POTIM - 007/2019 – DETENTORA: CONSOR-
CIO VALLE KITS ESCOLARES / CONSÓRCIO SP/RJ / EN CONSÓRCIO 
DE FORNECIMENTO DE KITS ESCOLARES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
KITS ESCOLARES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
36/00590/18/05-002 – FDE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KITS ESCO-
LARES PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - VIGÊN-
CIA: 27/02/2019 À 26/02/2020 - VALOR: R$ 99.995,00 - MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO FDE Nº 36/00590/18/05-002; 008/2019 – DE-
TENTORA: COMERCIAL GAGI EIRELI ME - OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BRINQUEDOS 
E JOGOS EDUCATIVOS PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 
06/03/2019 À 05/03/2020 - VALOR: R$ 51.214,20 - MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 056/2018; 009/2019 – DETENTORA: NOEMIA SIL-
VA DOS SANTOS DE ASSIS ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BRINQUEDOS E JOGOS 
EDUCATIVOS PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 06/03/2019 À 
05/03/2020 - VALOR: R$ 14.400,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 056/2018; 010/2019 – DETENTORA: MERCANTIL TOMASETTO 
LTDA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA DI-
VISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 06/03/2019 À 05/03/2020 - VALOR: 
R$ 3.192,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018.

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2019 – PROC. ADM. Nº 119/2019 - OBJETO: 
Cadastro de Profissionais para Contratação de Monitores de Orientação 
Comportamental para alunos do Ensino Fundamental, conforme condi-
ções descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais 
anexos que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 15/04/2019 à 
22/04/2019, das 09h às 16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Secretaria 
Municipal de Educação, situado à Rua Rio Grande do Sul, nº 43, Jd. Alvo-
rada, Potim/SP. A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no 
endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.potim.
sp.gov.br.
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Caçapava comemora 164 
anos dia 14/04,

Parabéns Caçapavense

Em 1705, o fazendeiro 
paulista Jorge Dias Velho, 
casado com Sebastiana de 
Unhate, construiu a capela 
de louvor a Nossa Senhora 
da Ajuda no local denomi-
nado “cassapaba” (do tupi 
caassa = mato e paba = 
clareira, vereda), hoje co-
nhecido como Caçapava 
Velha -- considerada a Cé-
lula Mater da organização 
social, política, religiosa e 
cultural da futura cidade 
de Caçapava.
Em torno da capela fixa-
ram outros moradores, 
formando um povoado 
que, em 1814, foi elevado 
à freguesia subordinada 

a Taubaté. Do povoado 
partiram desbravadores e 
fundadores de outras cida-
des.
Dois dos mais conhecidos 
são: Francisco Barreto 
Leme do Prado, fundador 
de Campinas, e capitão 
Tomé Portes D’el Rei, 
fundador de São João 
D’el Rei, em Minas Ge-
rais. Disputas políticas no 
povoado culminaram, em 
1842, com deslocamen-
to de um grupo contrário 
à situação para um outro 
sítio alguns quilômetros 
distantes de Caçapava Ve-
lha, em terras doadas pelo 
fazendeiro coronel João 

Dias da Cruz Guimarães, 
onde foi construída uma 
capela em homenagem a 
São João Batista.
No novo povoamento, os 
capitães João Ramos da 
Silva e João Lopes Mo-
reira, com a colaboração 
do major Francisco Alves 
Moreira, deram impulso 
ao desenvolvimento de 
Caçapava.
Em 1855 o novo arraial 
foi elevado à categoria de 
Vila, elevada à cidade em 
1875. 
A capela de São João Ba-
tista passa a ser a Matriz 
da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Ajuda.


