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A GAzetA dos Municípios

Mesatenistas de Pinda 
participam da 1º Etapa
da Liga Valeparaibana

CPIC recebe
programação especial 
para o dia da mulher

Prefeitura de Pinda finaliza
obras de mais 4 Centros

Municipais de Educação Infantil

A 1ª etapa da Liga Valepa-
raibana de Tênis de Mesa 
foi realizada no domingo 
(10), no Sesi de São José 
dos Campos, com parti-
cipação das equipes da 
Semelp de Pindamonhan-
gaba. A competição teve 
cerca de 300 atletas das 
cidades do Vale do Paraí-
ba, Litoral Norte e capital 
paulista. A equipe Pinden-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde, pro-
move, hoje quinta-feira 
(14), uma programação 
especial de Dia da Mulher, 
no Centro de Práticas Inte-
grativas Complementares 
(Cpic).
Para não deixar que pas-
se em branco essa data 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está programan-
do, ainda para este ano, a 
entrega das obras de mais 
quatro CMEIs – centros 
municipais de educa-
ção infantil. As obras es-
tão sendo realizadas nos 
bairros Arco-Íris, Centro, 
Mantiqueira e Crispim.
Essas obras são fruto de 
um convênio celebrado 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Gover-
no Federal, por meio do 
FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação). A expectati-
va da gestão municipal 
é que os serviços sejam 
concluídos antes de de-
zembro deste ano. Segun-
do a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, o andamento das 
obras está de acordo com 
o repasse do recurso fede-
ral. “O investimento total 
deste convênio é de R$ 
8.760 milhões. Cada uma 
das novas creches contará 
com mais de 1,5 mil m² de 
área construída. O Projeto 
Proinfância Tipo 1, que é 
o modelo de projeto pa-
drão de educação infan-
til, terá capacidade para 
atender 188 alunos em 
turno integral, ou ampliar 
essa capacidade em turnos 
alternados. As unidades 
possuem salas de aula, 

se teve os seguintes re-
sultados: Jairo Fogaça 4° 
lugar na categoria Para-
límpico Andante; Mailton, 
4°lugar categoria adulto; 
Alfredo Queiroz, 2° lugar 
categoria Pré Sênior.
A equipe da melhor idade 
também marcou presença 
no evento, nas categorias 
Lady feminino e Hiper 
Veteraníssimo masculino.

tão importante, o Centro 
de Práticas Integrativas 
Complementares prepa-
rou para todas as mulheres 
da comunidade atividades 
especiais em celebração 
à atuação feminina na 
sociedade. Com o tema: 
“Mulher: ame-se”, o Cpic 
promoverá atividades de 
estímulo ao amor próprio 

sala multiuso, sanitários, 
fraldários, pátio coberto, 
parquinho, refeitório, en-
tre outros ambientes”, ex-
plicou. Novas vagas
O secretário de Educação, 
prof. Júlio Valle, destaca 
que a intenção da Prefei-
tura é iniciar as aulas nos 
novos Cmeis já no início 
de 2020. “O funciona-
mento das novas unidades 
será importante para aten-
dermos a uma antiga rei-
vindicação das famílias, 
estendendo nossa rede 
de atendimento, para que 
tenhamos condições de 
avançar no atendimento 
da demanda de vagas, que 
cresceu consideravelmen-
te ao longo desses anos”, 
explicou. “Além dos no-
vos Cmeis, que estão em 
construção, estamos in-
vestindo nos Cmeis que já 
estão em funcionamento, 
beneficiando os alunos 
com materiais e móveis 
novos, para melhor aco-
lhimento e atendimento 
às crianças. Armários no-
vos para as professoras, 
camas adequadas para 
o tamanho das crianças, 
berços, mesas e cadeiras 
personalizadas para ali-
mentação dos bebês – pela 
primeira vez na Rede – fo-
ram alguns dos produtos 
com os quais as unidades 
foram contempladas. Os 

No feminino, Maria Adé-
lia Ribeiro ficou em 3°lu-
gar e Helena Mieko em 
4° lugar e, no masculino, 
Oswaldo Ribeiro em 3°lu-
gar e Antônio Rufino em 
4° lugar. A competição 
serviu como preparatório 
para os 23° Jogos Regio-
nais do Idoso, que acon-
tecerão em maio, em São 
Sebastião.

como: meditação, reiki, 
máscara rejuvenescedora, 
yoga e esfoliação corpo-
ral.
As atividades em celebra-
ção ao Dia da Mulher no 
Cpic são abertas ao públi-
co. O Cpic está localizado 
na avenida doutor José 
Luis Cembranelli, 1005, 
Parque das Nações.

Cmeis também recebe-
ram brinquedos, material 
escolar e muito mais, de 
acordo com a necessidade 
de cada unidade, para au-
xiliar no desenvolvimento 
pedagógico das crianças”, 
lembrou o secretário.
Mais investimentos
Além das obras e dos 
equipamentos nos CMEIs, 
a Prefeitura vem inves-
tindo em diversas melho-
rias para a Rede Munici-
pal de Ensino como um 
todo, para oferecer um 
ensino cada vez melhor 
para seus cerca de 14 mil 
alunos atendidos. Entre 
as melhorias estão a ma-
nutenção completa de 41 
escolas; wi-fi nas escolas 
e mais de 50 lousas digi-
tais instaladas; início das 
aulas de artes e de educa-
ção física para mais de 9 
mil alunos no Ensino Fun-
damental; investimento de 
mais de R$ 2 milhões em 
mobiliário de qualidade; 
projeto-piloto de contra-
turno escolar para mais de 
mil crianças; aquisição de 
novos brinquedos e jogos 
para todas as escolas; in-
vestimento de mais de R$ 
2 milhões em materiais 
pedagógicos de qualida-
de; mais de 80 mil horas 
de formação permanente 
para professores, entre ou-
tras melhorias.
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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. 
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das Letras.
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tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
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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

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entre-
tanto nos meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. 
Poucos sabem que uma das paisagens mais bela apresentam-se justamen-
te no inverno baiano. A Chapada Diamantina compreende as cidades de 
Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, Vale do Capão, Muergê, Palmei-
ras. Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas naturais incomparáveis 
como a Cachoeira do Mosquito e Gruta da Paixão, perfeitamente combi-
nadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma lin-
da lagoa. O Poço Azul é uma caverna de 16 metros de profundidade com 
água cristalina para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de 
Porto Seguro vive o turismo baiano, h[a muito mais para ser explorado, 
por um preço geralmente baixo, em meio de vitórias régias, samambaias 
da água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela 
noite, A mulher só de “butuca”, ouve ele repetir várias vezes o nome da 
outra. Na manhã seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai 
bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma água que estou botando a maior 
fé na corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara 
mais fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar 
com você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Sorria agora (pois na velhice não terás dentes).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Não ligue pra vida (pois ela não tem telefone).
Se você se achar horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Não pare pra pensar (pense andando).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (fala-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte ou não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a cer-
teza de que ela não vá se levantar).
E se o sonho acabou (não desanime, na padaria da esquina tem muito mais 
sonhos).

Mensagens

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um 
colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por 
ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo pra você e para as 
coisas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, 
alterar a rotina lhe trará novas energias. Tenha clara visão entre o trabalho 
e o tempo livre e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. 
Mantenha contato com as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando 
recebeu uma ligação inesperada de alguém. Envie um email para alguém 
ou ligue para parentes e amigos para simplesmente dizer “oi”. Seja cria-
tivo, encontre uma atividade na qual você possa extravasar sua criativi-
dade. Não importa se você está ocupado ou anda com preguiça no fim de 
semana, se reserve um tempo para atividades criativas e você será feliz e 
mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem 
você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou ten-
tar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará 
o mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você 
mesmo, por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre a sua 
felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos 
e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais focalizará 
suas energias. Seja feliz, enfim, faça com que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos posi-
tivos e os bons momentos da vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A auto estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
Se você ache que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais elevo e verdade que as reais.

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

Livro D-25, FLS. nº 46, Termo nº 6961
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ MANUEL GADANHO DE SOUSA e SILVIA SANTAFOSTA DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Freguesia de Pena Conselho de Lisboa, Portugal, nascido em 17 de janeiro de 1969, de profissão aposentado, de estado 
civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida General Gabriel Fonseca, nº 2244, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP 
12120-000, filho de MANUEL BERNARDO PEREIRA DE SOUSA, falecido em Lisboa - Portugal e de MARIA ROSA 
GADANHO, falecida em Lisboa - Portugal. Ela é natural de Campinas-SP, nascida em 5 de julho de 1986, de profissão 
aposentada, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SINVAL PEREIRA 
DE OLIVEIRA, natural de Xambrê/PR e de CREMILDE MARIA SANTAFOSTA DE OLIVEIRA, de 58 anos, natural de 
Flórida Paulista/SP, nascida na data de 16 de fevereiro de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se al-
guem 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.

Palmeira tombada
é replantada no Parque

da cidade em Pinda

No último sábado (9), 
uma palmeira imperial 
(Roystonea oleracea) da 
Avenida Dr. João Ribeiro, 
no Boa Vista (próximo à 
escola, local conhecido 
como avenida da Coca-
cola), tombou devido a um 
afundamento de solo, cau-
sado por um rompimento 
de galeria, devido às fortes 
chuvas dos últimos dias. A 
Defesa Civil foi acionada 
imediatamente e, junto 
com o Departamento de 
Trânsito da Prefeitura, 
isolou a área até que fosse 
feita a análise do ocorrido 
e a retirada da palmeira 
pudesse ser concluída, na 
segunda-feira (11), pela 
equipe da Secretaria de 
Meio Ambiente.
De acordo com a enge-
nheira florestal da Prefei-
tura, Christiane Costa, a 

palmeira é muito utiliza-
da na jardinagem, devido 
a sua beleza exuberante. 
Além de ser muito valiosa 
financeiramente, demorou 
décadas para se formar e, 
portanto, como a palmeira 
é jovem e não sofreu da-
nos, não deveria ser sacri-
ficada. 
A operação foi demorada 
e trabalhosa, mas, com o 
apoio do Departamento 
de Obras, Defesa Civil e 
Sabesp, a Secretaria de 
Meio Ambiente realizou 
o replantio imediatamente 
após o içamento da pal-
meira de seu local origi-
nal, para que não sofresse 
danos. O novo local esco-
lhido foi a entrada do Par-
que da Cidade.
“O replantio deveria ocor-
rer na mesma avenida, 
mas como há o estreita-

mento do canteiro central, 
esse local ficou impossibi-
litado de receber a palmei-
ra e ela foi transportada 
para o Parque da Cidade 
onde ocorreu o replantio, 
na área próxima ao esta-
cionamento”, explicou a 
engenheira florestal. “A 
palmeira permanecerá es-
corada por alguns meses, 
sendo frequentemente 
cuidada, até que ocorra o 
desenvolvimento de novas 
raízes que irão permitir 
sua fixação ao solo, sem 
que ocorra o risco de que-
da”, avaliou.
De acordo com o secretá-
rio adjunto de Obras e Pla-
nejamento, Carlos Eduar-
do dos Santos, a equipe 
de drenagem já está na 
Avenida Dr. João Ribeiro, 
para corrigir o problema 
da galeria.
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Departamento de Trânsito 
realiza pintura noturna
em Pindamonhangaba

Prefeitura de Caraguatatuba
oferece treinamento para

manusear Tratores Agrícolas

Público lota salão
do Ciapi na

pré-conferência do idoso

Evento comemora dia
internacional da mulher, na 

Praça Monsenhor Marcondes

Desde o início do mês de 
fevereiro, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Trânsito em conjunto com 
a empresa vencedora do 
certame licitatório, está 
realizando a implantação 
e revitalização da sinaliza-
ção horizontal em pontos 

Produtores rurais locais 
participam essa semana de 
mais um treinamento ofe-
recido pela Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP), em par-
ceria com a SENAR (Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Rural) e Sindicato 
Rural de Paraibuna.
O curso de “Operação 
e Manutenção de Trato-
res Agrícolas” tem carga 
horária de 40h e está em 
realização durante toda a 
semana (de 11 a 15/03), 
dividido entre aulas prá-
ticas e teóricas. Entre os 
temas trabalhados estão 
a manutenção e opera-
ção de tratores agrícolas, 

Mais de 200 pessoas par-
ticiparam na terça-feira 
(12/03), da pré-conferên-
cia do idoso, realizada no 
salão do Centro Integrado 
de Atenção à Pessoa com 
Deficiência e ao Idoso 
(Ciapi).
O encontro objetivou or-
ganizar as propostas e pre-
parar os participantes para 
2ª Conferência Municipal 
do Idoso, que será realiza-
da no próximo dia 26/03 
(terça-feira).
Orientados por uma pa-
lestra com o tema “Os 
desafios de envelhecer no 
século XXI e o papel das 
políticas públicas”, os par-

O Dia Internacional da 
Mulher foi comemorado 
no sábado (9), em evento 
realizado pela parceria en-
tre o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
de Pindamonhangaba e 
a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, entre 
outros parceiros.
A iniciativa contou com 
diversas ações, como afe-
rição de pressão, teste de 
glicemia, orientação nutri-
cional e realização de exa-

estratégicos das ruas da 
cidade. “Além das nossas 
próprias equipes de cam-
po, a empresa contratada 
vem trabalhando na re-
marcação da sinalização 
existente, assim como em 
marcações novas que prio-
rizam a segurança viária 
sobretudo dos pedestres 

funcionamento do motor, 
sistema de transmissão, 
sistema hidráulico do tra-
tor, operação com o trator, 
as normas de segurança na 
operação, entre outros.
Segundo o instrutor do 
curso, Denir Carareto, o 
treinamento é para trans-
mitir aos alunos conhe-
cimento sobre as partes 
elétrica e mecânica da 
máquina para que não 
ocorram acidentes por fal-
ta de conserto. “O objeti-
vo geral é fazer com que 
aprendam a manusear a 
máquina de forma correta 
e segura”, explicou.  Além 
disso, nas aulas também 
são abordadas questões 
sobre a importância do 
cuidado com o solo.

ticipantes foram divididos 
em grupos para discutir 
quatro eixos. Ao final, 
foram definidas 60 pro-
postas para o município, 
que serão discutidas de-
talhadamente na 2ª Con-
ferência; destas, 12 serão 
levadas para Conferência 
Estadual.
A presidente do Conselho 
Municipal de Defesa dos 
Direitos do Idoso (CMD-
DI), Zally Pinto de Quei-
roz, disse que o encontro 
é o momento do idoso ser 
ouvido. 
“A solução das nossas con-
ferências, é a aplicação das 
nossas ideias na prática. 

me preventivo no Ônibus 
da Saúde, contando com 
a parceria dos voluntários 
do Colégio Tableau, ma-
quiagem em parceria com 
a Mary Key, massagem e 
aula de alongamento-yo-
ga com a professora La-
íse, que atende volunta-
riamente no postinho do 
Castolira, além de orien-
tação com advogadas, dis-
tribuição de panfletos com 
orientações sobre direitos 
das mulheres e sobre a 

e ciclistas que são mais 
vulneráveis nas vias urba-
nas”, destaca a diretora de 
Trânsito da Prefeitura, Lu-
ciana Viana. Os trabalhos 
estão sendo realizados de 
acordo com um cronogra-
ma tendo como prioridade 
a necessidade de retro re-
fletância das vias.

Dos alunos presentes, 
Mauro Andrade da Silva 
que é pecuarista, agricul-
tor e tem propriedade na 
região, disse que o curso 
está ampliando e capaci-
tando o que ele já tinha de 
conhecimento sobre o as-
sunto. “Pretendo absorver 
o máximo das aulas para 
saber instruir meus fun-
cionários e também parti-
cipar mais das atividades 
com tratores”, destacou.
Para participar das ativi-
dades promovidas pelo 
setor de Agricultura da 
SMAAP é necessário ser 
cadastrado e fazer inscri-
ções nos cursos. Para mais 
informações, entre em 
contato pelo telefone (12) 
3897-2530.

Vamos nos fazer presen-
te, nestas oportunidades”, 
disse durante abertura do 
evento.
Ao final das discussões fo-
ram escolhidos 21 candi-
datos a delegados que re-
presentarão os grupos na 
2ª Conferência Municipal.
Participaram conselheiros 
municipais e representan-
tes das áreas de saúde, so-
cial e de entidades sociais. 
Também esteve presente 
o vereador De Paula e os 
secretários da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso, Léo 
Macedo e de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania, 
Jonas Fontes.

violência contra a mulher, 
além de sorteio de brindes.
Para a presidente do Con-
selho, Viviane Camargo 
Ferreira, o evento foi bas-
tante positivo. Ela desta-
cou que o Dia Internacio-
nal da Mulher é uma data 
muito importante para a 
conscientização a respeito 
dos direitos das mulheres, 
além de alertar sobre a im-
portância dos autocuida-
dos com saúde e qualidade 
de vida.
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Troca de ingressos para jogo contra 
o Copel Telecom Maringá (PR)

começa nesta quinta-feira (14/03)

Prefeitura de Cruzeiro prorroga prazo 
de pagamento da cota única do IPTU

Paratletas de Taubaté
representam o Brasil

em competição

Os torcedores que quise-
rem assistir ao jogo entre 
EMS Taubaté Funvic e 
Copel Telecom Maringá 
(PR), pela última rodada 
da primeira fase da Super-
liga Cimed Masculina de 
Vôlei, no próximo sábado 
(16), às 19h30, no ginásio 
do Abaeté, poderão adqui-
rir seus ingressos a partir 
desta quinta-feira (14) na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, na Clínica Sorri-
dents, no Taubaté Sho-
pping e pelo Aplicativo 
Vôlei Taubaté.
Os ingressos para esta 
partida serão trocados por 
Fraldas Geriátricas (paco-
te de no mínimo 8 unida-
des). 
1 pacote de fralda geriátri-
ca = 2 ingressos.
Novo patrocinador da 
EMS Taubaté Funvic, o 
Taubaté Shopping é uma 
nova opção de ponto de 
troca dos ingressos. O pú-
blico poderá adquirir as 
entradas no Taubaté Sho-
pping das 14h às 20h.
Os ingressos para reserva 
pelo App Vôlei Taubaté 
estarão disponíveis a par-
tir de 00h00 do dia 13/03.
Para este jogo, iremos 
reservar 10% dos ingres-
sos colocados para a tro-
ca para atender pessoas 
de grupo especiais, ou 
seja, pessoas com defici-
ência (PCD), idosos com 

A prefeitura de Cruzeiro 
(SP) prorrogou para o dia 
25 de março o prazo de pa-
gamento da cota única do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) 2019 
com desconto de 5%. Já o 
pagamento parcelado, se-
gue com as datas de ven-
cimentos de acordo com o 
boleto. 
Para o pagamento na nova 
data, é necessário emitir 
um novo boleto que pode 
ser encontrado no site da 

A equipe de paratletismo 
do Programa Esporte Para 
Todos, da Prefeitura de 
Taubaté, teve quatro inte-
grantes convocados pelo 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro para integrar a se-
leção brasileira na disputa 
do Open Brasil Loterias 
Caixa.
O meeting de paratletis-
mo será disputado entre 
os dias 23 e 28 de abril na 
pista do Centro de Trei-
namento Paralímpico, em 
São Paulo.
O Open Brasil Loterias 
Caixa faz parte do cir-
cuito de meetings Grand 
Prix, promovido pelo Co-
mitê Paralímpico Interna-
cional. Ao todo, são oito 
etapas ao longo do ano, 
disputadas nos Emirados 
Árabes, Brasil, China, 
EUA, Suíça, Itália, Tuní-
sia e França.

idade igual ou superior 
a sessenta e cinco anos, 
as gestantes e as pessoas 
acompanhadas por crian-
ças de colo terão atendi-
mento prioritário ( (LEI 
No 10.048, DE 8 DE NO-
VEMBRO DE 2000). Os 
mesmos deverão apresen-
tar no momento da troca, 
documentos comprovató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário, 
caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessidade, 
caberá a organização deci-
dir se pode ou não realizar 
a troca. 
Como os outros torcedo-
res, cada pessoa portadora 
de necessidade prioritária 
de atendimento poderá 
troca no máximo 2 ingres-
sos, desde que seja apre-
sentado seu CPF, docu-
mento comprovatório de 
sua necessidade e o pacote 
de fralda geriátrica.
Ao todo, serão disponibi-
lizados “1000 ingressos” 
para troca dos torcedores-
Pontos de troca:
- Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 20h - In-
gressos disponíveis: 300
- Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro) Horário: das 
8h30 às 18h - Ingressos 
disponíveis: 100
- App “Vôlei Taubaté” - 

prefeitura, seguindo este 
caminho: Página inicial > 
Acesso Rápido > IPTU, 
insira o número da ins-
crição do imóvel com 11 
dígitos que se encontra na 
primeira página do carnê 
e clique em “Consultar”. 
Selecione “Gerar Boleto” 
na primeira linha da Par-
cela Única.
Se preferir, vá ao Depar-
tamento Tributário Muni-
cipal, situado na Rua Ca-
pitão Neco, 27 - Centro. 

Da equipe do Programa 
Esporte Para Todos, fo-
ram convocados três pa-
ratletas: Alessandro Silva 
(classe F11), nas provas 
de arremesso de peso e 
lançamento de disco; An-
dré Rocha (classe F53), 
nas provas de arremesso 
de peso e lançamento de 
disco; e Viviane Soares 
(classe T12), na prova dos 
100m e 200m. Também 
foi convocado para inte-
grar o Time Brasil o trei-
nador Guto Nascimento, 
que atualmente já é trei-
nador dos arremessadores 
e lançadores da Seleção 
Brasileira de Paratletismo, 
além de trabalhar na equi-
pe Esporte Para Todos.
As disputas do Open 
Grand Prix de São Paulo 
ganham maior importân-
cia em 2019, pois será 
mais uma chance dos pa-

Ingressos disponíveis: 300 
a partir de 00h00 do dia 
13/03 (levar o ticket de re-
serva mais o alimento no 
dia do jogo)
- Taubaté Shopping (Av. 
Charles Schnneider, 1700 
- Vila Costa) Horário: das 
14h00 às 20h - Ingressos 
disponíveis: 300
Observações:
*Cada pessoa poderá tro-
car no máximo 2 ingres-
sos e deverá apresentar o 
CPF/RG no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas;
*Cada 2 ingressos serão 
trocados por 1 pacote de 
Fralda Geriátrica (pacote 
de no mínimo 8 unidades);
*Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso;
*Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo;
*Estará proibida a entrada 
de instrumentos musicais, 
capacetes, copinho de 
água, guarda-chuvas e be-
bidas, alcoólicas ou não, 
em garrafa ou latinha;
*O portão de acesso ao 
público será aberto 1h an-
tes do início da partida.
A organização recomen-
da que os torcedores não 
deixem para trocá-los na 
última hora, pois a expec-
tativa é que o ginásio do 
Abaeté fique lotado para a 
partida.

A equipe de servidores 
estará à disposição para 
emissão do novo boleto! 
Os bancos credenciados 
para recebimento são: 
Itaú, Mercantil, Bando do 
Brasil, Caixa Econômica 
Federal e lotéricas. Lem-
bramos que os bancos cre-
denciados não receberão o 
boleto inicial vencido em 
11/03, apenas o novo com 
vencimento até 25/03. 
#JuntosConstruindoUma-
NovaCidade

ratletas taubateanos ca-
rimbarem suas vagas nos 
Jogos Parapan America-
nos de Lima, no Peru, e 
também no Campeonato 
Mundial de Paratletismo, 
que este ano será disputa-
do em Dubai, nos Emira-
dos Árabes.
André Rocha e Alessan-
dro Silva já estão com 
vaga garantida nos Jo-
gos Parapan Americanos, 
e buscam suas vagas no 
Mundial.
O Programa Esporte Para 
Todos congrega toda a 
prática esportiva destina-
da a pessoas com deficiên-
cia em Taubaté. As moda-
lidades que fazem parte do 
Esporte Para Todos são: 
atletismo, natação, halte-
rofilismo, bocha, basquete 
em cadeira de rodas, tênis 
de mesa, goalball, triatlo, 
ciclismo, e badminton.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 02/2019, Processo nº 04/2019, para Prestação 
de Serviços com Fornecimento de Materiais para Adequação na Cozinha Escola 
Edna Regina. Abertura da Sessão Pública dia 22/03/2019 às 13:00 horas. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 21/03/2019, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção 
da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.reden-
caodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 006/2019. Objeto: Contrata-
ção de Empresa para Prestação de Serviços de Fisioterapia especializada 
em Equoterapia para Atender Pacientes no Município de Potim. Data da 
realização: 26/03/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 125/2018 – 
Tomada de preços Nº 003/2019 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licita-
ção para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE POTIM, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h30min do dia 01/04/2019. 
Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 01/04/2019. Local da realização: 
Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gra-
tuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.
sp.gov.br.


