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A GAzetA dos Municípios

Escola do Trabalho abre 
24 vagas para curso de 

salgados e bolos

Prefeitura de Taubaté
executa 65% da obra de

requalificação viária do centro

Exposição “Vermelho”
chega ao Museu Histórico

Inscrições para o 6° Festival de Música da 
Juventude terminam na próxima segunda

Na próxima quinta-feira, 
dia 16 de maio, a Escola 
do Trabalho Jaboticabei-
ras I realiza o sorteio de 
24 vagas para o curso de 
bolos e salgados.
O sorteio acontece às 9h 
no auditório da Jabotica-
beiras II, que fica na ave-
nida Marechal Arthur da 
Costa e Silva, 1.555. Os 
interessados, que tenham 
idade mínima de 18 anos, 
podem participar e preci-
sam chegar com 15 minu-
tos de antecedência para 
colocar o nome na urna.
Os selecionados devem 
se dirigir à secretaria para 
formalizar a inscrição, e 
precisam apresentar  as 
cópias do RG, histórico 
escolar do ensino funda-
mental completo e com-
provante de endereço de 
Taubaté.

A Prefeitura de Taubaté já 
executou 65% da obra de 
requalificação viária da re-
gião central. 
As intervenções compre-
endem os serviços de re-
construção de sarjetas e 
calçadas, recapeamento, 
sinalização e a implan-
tação de dispositivos de 
acessibilidade.
Já foram concluídas as 
ruas: Jacques Félix; Dona 
Chiquinha de Mattos, 
Conselheiro Moreira de 

O Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina recebe a expo-
sição “Vermelho”, do fo-
tógrafo Ricardo Takamu-
ra. A mostra reúne 6 obras 
do artista que propõem um 
diálogo contemporâneo 
sobre a presença humana 
e sua influência- sobre a 
paisagem natural. Todas 
as obras possuem legenda 
em braile.

A 6ª edição do “Festival 
de Música da Juventude” 
ainda está com inscrições 
abertas e seguem até se-
gunda-feira (20). O even-
to tem como objetivo in-
centivar a música entre a 
juventude, revelar novos 
talentos e promover o in-
tercâmbio artístico cul-
tural. As categorias são 
Composição e Interpreta-
ção e o festival será reali-
zado dia 8 de junho (sába-
do) no Teatro Galpão, às 
19 horas. Para se inscre-
ver, basta entrar no site: 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, depois clicar no 
link: 6º Festival de Músi-

O curso terá início no dia 
20 de maio e será minis-
trado de segunda a quinta-
feira. Serão formadas duas 
turmas: no período da ma-
nhã, das 8h às 12h; e à tar-
de, das 13h às 17h, sendo 
12 alunos em sala de aula.
O curso, certificado pela 
Escola do Trabalho, será 
composto por aulas teóri-
cas e práticas. Os alunos 
vão aprender nas aulas 
teóricas os processos de 
fabricação de bolos e sal-
gados, as funções das ma-
térias-primas, métodos de 
higiene e manipulação de 
alimentos, atendendo às 
exigências da Vigilância 
Sanitária. As aulas práti-
cas incluem a elaboração 
de recheios, massas, cal-
das, coberturas doces e 
salgadas.
Esse curso tem por obje-

Barros, Anizio Ortiz Mon-
teiro, Francisco de Barros 
e XV de Novembro. Atu-
almente os serviços estão 
sendo executados na rua 
Quatro de Março.
As próximas vias a re-
ceber melhorias são: rua 
Cel. Jordão (onde será 
implantado o calçadão), a 
rua Jorge Whinter, traves-
sa  Vera Cruz e rua Barão 
da Pedra Negra; nesta últi-
ma será reforçado o siste-
ma de drenagem de águas 

Na seleção das obras, Ri-
cardo faz uso das potên-
cias da cor vermelha em 
suas imagens noturnas: a 
cor como presença; como 
passagem;                    como 
emanação de uma solidão 
de um viajante em um 
planeta distante, devasta-
do. Por outro lado, o céu 
noturno nos apresenta o 
cosmos e faz-nos refle-
tir sobre nossa origem e 

ca da Juventude; clicar no 
botão Inscrição; preencher 
os campos solicitados; in-
serir cópia do RG e CPF 
salvas em um único PDF; 
anexar gravação da músi-
ca na íntegra e finalizar a 
inscrição.Poderão partici-
par pessoas com idade mí-
nima de 15 anos e máxima 
de 29 anos. Caso o músico 
seja menor de idade, deve-
rá ser anexada a inscrição 
uma autorização do pai 
ou responsável, o qual se 
obriga a estar presente nas 
proximidades do palco 
durante os ensaios e apre-
sentações.
Serão selecionadas 10 

tivo o desenvolvimento 
das competências técnicas 
relacionadas com a área, 
dando a oportunidade 
ao aluno de empreender   
para a geração de renda 
própria. Mais informações 
pelo telefone 3622-1170 
ou pelo site em: http://
www.taubate.sp.gov.br/
escolasdotrabalho/
Serviço:
Escola do Trabalho Jabo-
ticabeiras I
Endereço: Av. Monte Cas-
telo, 15
Curso de bolos e salgados
Sorteio: próxima quinta-
feira, dia 16 de maio.
Vagas: 24 vagas
Local: auditório da Jaboti-
cabeiras II,
Endereço: Avenida Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, 1555
Telefone: 3622-1170

pluviais. A previsão é que 
os serviços sejam conclu-
ídos até o final deste ano.
As obras fazem parte do 
Programa Pró-Transporte, 
financiado pela Caixa Eco-
nômica Federal no valor 
de R$ 3.553.700,11 e pela 
Prefeitura de Taubaté no 
valor de R$ 1.635.086,53 
em contrapartida. O in-
vestimento total é de R$ 
5.188.786,64, com o des-
conto de 2% oferecido 
pela empresa.

o tamanho dos quadros 
buscam diminuir o obser-
vador em frente a vastidão 
do universo.
As fotografias do ensaio 
“Vermelho” foram produ-
zidas no Vale do Paraíba 
e na Serra da Mantiquei-
ra e seguem até o dia 15 
de junho em exposição. O 
Museu Histórico fica na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260 – Centro.

composições inéditas e 10 
interpretações, com divul-
gação no dia 30 de maio, 
a partir das 16 horas. A 
seleção das composições 
e interpretações será feita 
por pessoas ligadas a área 
musical e de comprovada 
competência, que avalia-
rão a criatividade, a quali-
dade técnica e artística dos 
arranjos, afinação e har-
monia. Haverá premiação 
para o 1° (R$ 2.743,90), 
2° (R$ 1.371,95) e 3° (R$ 
685,97) lugares. O evento 
é uma realização da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura.
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TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A progressão ou a estabilização do grau de deficiência visual acontece 
naturalmente e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos 
não interfere nesse processo. As lentes só servem para corrigir as falhas 
oculares que atrapalham a formação de imagem. Os óculos para estrabis-
mo (vesguice) educam os olhos a corrigir os movimentos descoordenados. 
Nesses casos a falta do uso pode resultar numa acomodação permanente 
da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele 
grudaria no estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete 
não ficaria grudado ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se 
você engolir muito chiclete pode dar o azar de que eles obstruam a saída 
do intestino. Aí, o jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que 
o chiclete provoca no estômago é que a mastigação constante “engana” o 
órgão e ele acumula o suco gástrico à espera de um alimento. Como o ali-
mento não vem, esse suco acaba irritando as paredes estomacais, podendo 
causar gastrite.

Humor

Numa escola americana, a professora diz aos alunos:
- A partir de hoje não há mais racismo na minha sala de aula! Agora já não 
há mais nem brancos e nem negros. Passamos a ser todos azuis!
E prossegue:
- Agora vamos todos sentar... os azuis claros sentam na frente e os azuis 
escuros sentam lá no fundão.
***
Vá entender por que as mulheres amam os gatos! Eles são independentes, 
não obedecem quando são chamados, gostam de passar as noites fora de 
casa e em casa ficam dormindo, sem querer que os incomodem. Assim, 
como é possível que as mulheres apreciam nos gato todo comportamento 
que detestam nos homens.
***
Um candidato a deputado chega numa cidadezinha do interior para fazer 
campanha e começa o seu discurso:
- Minha gente! Vocês têm água encanada em suas casas?
Ao que o povo grita:
- Não...
- Vocês têm energia elétrica em suas casas e nas ruas?
- Não...
- Vocês têm esgoto em suas casas?
- Não...
- Vocês têm asfalto nas ruas?
- Não...
- Então, por que vocês não mudam desta porcaria de cidade?
***
Um sujeito queria se suicidar e amarrou uma corda na cintura e ficou pen-
durado. Aí um cara vendo aquilo, chegou e perguntou:
- O que você está fazendo aí pendurado?
- Estou tentando me suicidar.
- Olhe, eu aconselho você não fazer isso, mas já que você quer mesmo, 
você tem que amarrar a corda no pescoço.
- Eu amarrei, só que senti muita falta de ar e resolvi mudar...

Mensagens

Não precisamos aprender nada sobre o amor e o equilíbrio, sobre a paz e a 
compaixão, sobre o perdão e a fé. Sempre soubemos tudo isso. Pelo con-
trário, a nossa tarefa é desprender todas as emoções e posturas negativas 
que atormentam a nossa vida e que trazem a nós, à nossa comunidade e o 
mundo tantas tristezas. Quando afastamos esses traços negativos, revela-
mos a nossa verdadeira natureza, o nosso próprio ser positivo e amoroso 
que já estava encoberto, surge então o nosso verdadeiro “EU”. Somos al-
mas mortais e divinas a caminho de casa. Debaixo das camadas de poeira 
sempre fomos diamantes.
***
Você acredita que na vida nada acontece por acaso?

Tudo acontece por uma razão. Todas as pessoas que conhecemos têm um 
importante papel na nossa vida, seja grande ou pequeno. Algumas irão nos 
machucar, trair e nos fazer sofrer, para nos tornar mais fortes, outras irão 
nos dar lições, não para nos mudar, mas para fazer de nós melhores pes-
soas e algumas irão simplesmente nos inspirar e amar para nos fazer feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca se arrependa do bem que você faz.
Ninguém chega a ser sábio por acaso.
Temos que renunciar o mundo para compreendê-lo
Só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos.
Antes a tristeza da derrota do que a vergonha de não haver tentado.
Nós temos o poder de mudar nós mesmos, mas não os outros.

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

Livro D-25, FLS. nº 61, Termo nº 6990
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE LUIZ SIMÃO e LEILA MARA LEMES, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Campos do Jordão-SP, 
nascido em 22 de janeiro de 1969, de profissão pedreiro, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Estrada Par-
ticular Fazenda Kanegae, nº 348, Kanegae, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ SIMÃO, falecido em Itajuba/MG 
na data de 20 de dezembro de 1983 e de MIRNA SALETE SIMÃO, de 72 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na 
data de 21 de novembro de 1946, residente e domiciliada em Campos do Jordão/SP. Ela é natural de Campos do Jordão-SP, 
nascida em 16 de fevereiro de 1971, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo ende-
reço do contraente, filha de BENEDITO LEMES, falecido em Campos do Jordão/SP na data de 14 de setembro de 1983 e de 
BENEDITA ANDRADE DA SILVA, de 85 anos, natural de Luminosa/MG, nascida na data de 7 de maio de 1934, residente e 
domiciliada em Campos do Jordão/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 60, Termo nº 6989
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO DOMICIANO e JANAÍNA GONÇALVES MANFRIN, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 22 de novembro de 1980, de profissão vigilante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Avenida General Gabriel R. da Fonseca, nº 203, Padre Eterno, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de VICENTE DOMI-
CIANO, falecido em Tremembé/SP e de ORASILIA DE PAULA DOMICIANO, natural de Taubaté/SP, residente e domicilia-
da em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 8 de março de 1991, de profissão do lar, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ APARECIDO MANFRIN, de 53 anos, natural de 
Figueira/PR, nascido na data de 18 de maio de 1965, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de ELIZETE GONÇALVES 
MANFRIN, de 47 anos, natural de Monte Real/PR, nascida na data de 23 de novembro de 1971, residente e domiciliada em 
Foz do Iguaçu/PR. 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 61, Termo nº 6991
Faço saber que pretendem se casar GUSTAVO FEITOZA DE BRITO e ÉRIKA FERNANDA XAVIER, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Roque-SP, 
nascido em 25 de julho de 1991, de profissão empilhaderista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Na Estrada Dois, 
Fazenda Conquista, nº 1907, Assentamento Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de AUGUSTO FERREIRA DE 
BRITO, de 56 anos, natural de Dracena/SP, nascido na data de 28 de agosto de 1962 e de JOANA MARIA FEITOZA DE 
BRITO, de 46 anos, natural de Parapuã/SP, nascida na data de 25 de junho de 1972, residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 23 de outubro de 1988, de profissão auxiliar de limpeza, de estado civil solteira, 
residente e domiciliada na Rua Caçapava, nº 48, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de 
EDISON FERNANDO XAVIER, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 29 de março de 1966 e de CÉLIA 
REGINA DO AMARAL XAVIER, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 26 de maio de 1969, ambos 
residentes e domiciliados 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. 
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Secretaria de Assistência
Social convida para audiência 
pública sobre trabalho infantil

Nova rede de tubos de
drenagem é construída no Tinga Turismo recebe, nesta quarta, 

workshop de linha de
financiamento voltada para trade

Maio Amarelo será marcado por
distribuição de panfletos educativos 

no centro de Caraguatatuba

A secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitu-
ra de Ubatuba convida 
empresários, munícipes, 
organizações não-gover-
namentais, jovens apren-
dizes e estagiários, bem 
como gestores públicos 
a participar da audiên-
cia pública “Erradicação 
do trabalho infantil”, que 
será realizada no próximo 
21 de maio, às 18h30, no 
Teatro Municipal de Uba-
tuba (Praça Exaltação à 
Santa Cruz, 22 – Centro). 
O evento é uma iniciati-
va do Fórum Trabalhista 
de São José dos Campos/
Juizado Especial da Infân-
cia e Adolescência (JEIA), 
do Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), 
da Associação Comercial 
de Ubatuba (Aciu) e da 
secretaria de Assistência 
Social, e conta com apoio 
da Guarda Mirim, ETEC 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), está construindo 
uma nova rede de tubula-
ção de águas pluviais na 
rua Maria Aparecida Oli-
veira Moreira (antiga rua 
5), do bairro Tinga, na re-
gião Sul da cidade.
Segundo moradores da 
região, o escoamento de 
águas pluviais da rua era 
irregular causando empo-
çamentos. 
A melhor forma que a 
Sesep encontrou de cor-

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Turismo, em 
parceria com a Agência de 
Desenvolvimento Paulis-
ta (Desenvolve SP), pro-
move nesta quarta-feira 
(15/05) o workshop “Uma 
solução para cada fase do 
seu negócio”. A iniciativa 
é voltada especificamente 
para empresários do trade 
turístico e tem respaldo do 
Fundo Geral de Turismo 
(Fungestur).
A ação será no Auditório 

Hoje, Caraguatatuba vai 
marcar sua participação do 
Movimento Maio Amare-
lo com uma distribuição 
de panfletos que  será 
feita por integrantes do 
Corpo de Bombeiros, no 
centro da cidade. O Maio 
Amarelo é um movimen-
to internacional de cons-
cientização para redução 
de acidentes de trânsito. 
A ação contará com apoio 
de agentes de trânsito da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana e Proteção ao Ci-
dadão.
O Comandante do 4º Sub 
Grupamento do Corpo 
de Bombeiros do Litoral 
Norte, Capitão Newton 
Kruger Júnior, explica que 
os bombeiros ficarão na 
Praça Cândido Mota, em 
frente ao Museu, abordan-

Ubatuba, Gaiato e Projeto 
Namaskar, entre outros.
A audiência contará com a 
participação de autorida-
des da Justiça do Trabalho 
da 15ª Região e terá foco 
no cumprimento da legis-
lação sobre aprendizagem, 
com o objetivo de assegu-
rar o direito à profissio-
nalização de adolescentes 
e jovens e fortalecer a 
importância do combate 
ao trabalho infantil, bem 
como de apresentar pro-
postas de inserção do jo-
vem em vulnerabilidade 
no mercado de trabalho.
O CIEE estará presente 
oferecendo orientações 
sobre vagas, cadastro de 
pessoas que eventualmen-
te não tenham acesso fácil 
à internet e computador 
e também divulgação de 
cursos onlines gratuitos 
“CIEE Saber Virtual”.
Para participar, é neces-

rigir o problema foi fa-
zer uma nova rede de tu-
bos, que além de corrigir 
o curso da água, ainda                                  
minimiza os impactos 
causados pelas fortes chu-
vas no bairro.
No total, 70 tubos estão 
sendo utilizados para fa-
zer a rede de drenagem, 
formando mais de 90 me-
tros lineares de tubulação 
de escoamento, que passa 
sob a via.
Para realizar o serviço, a 
Sesep precisou abrir uma 
valeta na rua para acomo-

Maristela de Oliveira, na 
sede da Fundacc – Funda-
ção Educacional e Cultu-
ral de Caraguatatuba, com 
palestra das 9h30 às 11h 
com o Desenvolve SP e 
consultoria individual, das 
11h às 16h. O evento é gra-
tuito e trata-se de linhas de 
crédito com baixas taxas 
de juros e prazos de até 
10 anos para pagamento.  
Os interessados podem se 
inscrever para a palestra e 
atendimento Individual no 
linkhttps://forms.gle/oT-

do motoristas e distribuin-
do panfletos educativos 
institucionais.
“Os materiais a serem dis-
tribuídos tratam de assun-
tos de interesse público 
pois prestam orientações 
em casos de emergência 
como acidentes automobi-
lísticos, inundações e ala-
gamentos, tempestades de 
vento, raios e trovoadas, 
vazamentos de gás, entre 
outros. Dessa forma, esta-
remos contribuindo para a 
educação pública, partici-
pando do Maio Amarelo”, 
esclarece Kruger.
O capitão explica ainda 
que a ação não irá atrapa-
lhar o trânsito. “Nossa in-
tenção é cumprimentar as 
pessoas e rapidamente en-
tregar os diversos panfle-
tos”. A ação será iniciada 

sário inscrever-se pelo 
formulário disponível no 
link: http://twixar.me/
ws1n. Saiba mais sobre o 
trabalho infantil
O trabalho infantil é aque-
le realizado por crianças 
e adolescentes abaixo da 
idade mínima permiti-
da segundo a legislação 
de cada país. No Brasil, 
como regra geral, o traba-
lho é proibido para quem 
ainda não completou 16 
anos mas é permitido na 
condição de aprendiz a 
partir dos 14 anos. Se for 
trabalho noturno, perigo-
so, insalubre ou na lista 
das piores formas de tra-
balho infantil, a proibição 
se estende aos 18 anos 
incompletos. Para saber 
mais, visite o site da Rede 
Peteca – Chega de Traba-
lho Infantil: https://www.
chegadetrabalhoinfantil.
org.br

dar os tubos. Em seguida, 
a mesma equipe irá fazer o 
recapeamento asfáltico da 
área após a construção da 
rede.
A Sesep está trabalhando 
no bairro com uma equipe 
de oito funcionários, com 
o apoio de uma retroes-
cavadeira e um caminhão 
basculante que faz o trans-
porte dos materiais utili-
zados.
O serviço foi iniciado on-
tem (13/05) e a previsão é 
de que até o final do mês 
de maio seja finalizado.

ZHMNjv52hLczet8.
Serviço
Workshop “Uma solução 
para cada fase do seu ne-
gócio”.
Dia: 15 de maio de 2019
Horário: 9h30 às 11h – Pa-
lestra Desenvolve SP
11h às 16h – Consultoria 
individual
Local: Auditório Mariste-
la de Oliveira (Fundacc)
Endereço: Rua Santa 
Cruz, 396, Centro
Informações: (12) 3897-
7910

às 10 horas e será encerra-
da por volta das 12 horas.
O que é o Maio Amarelo
Em 11 de maio de 2011, a 
ONU decretou a Década 
de Ação para Segurança 
no Trânsito. 
Com isso, o mês de maio 
se tornou referência mun-
dial para balanço das 
ações que o mundo intei-
ro realiza. O trânsito deve 
ser seguro para todos em 
qualquer situação e por 
isso, o principal objetivo 
do movimento é colocar 
em pauta para a sociedade, 
o tema trânsito e estimular 
a participação da popula-
ção, empresas, governos e 
entidades. A cor amarela 
foi escolhida porque sim-
boliza atenção e também a 
sinalização e advertência 
no trânsito.
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Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba promove 

semana da enfermagem

Para comemorar o dia da 
enfermagem, que é come-
morado no dia 12 de maio, 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura promove, do 
dia 14 a 17 de maio, a Se-
mana da Enfermagem, no 
auditório do Senac. 
A intenção é reu-
nir profissionais de                                             
enfermagem para uma va-
lorização e celebração da 

profissão.
De acordo com a Secre-
taria de Saúde, o evento 
contará com a participa-
ção do palestrante Fábio 
Frasson, além de espaço 
de discussão da importân-
cia da profissão para a so-
ciedade.
A intenção é valorizar não 
somente as enfermeiras, 
mas todos os profissionais 

da área como auxiliares 
de enfermagem e técnicos 
de enfermagem. Além da 
valorização dos funcioná-
rios, há também a preocu-
pação com o atendimento 
nas unidades de saúde, por 
isso, há um cronograma 
de participação no evento, 
a fim de que o atendimen-
to aos moradores não seja 
prejudicado.

Aviso de Retificação de Edital - Tendo em vista a necessidade de 
alteração no Termo de Referência do Edital da licitação modalidade 
Pregão Presencial Nº 018/2019, cujo objeto é: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares, devido 
à alteração na descrição do item 108 - TIRA REAGENTE GLICE-
MIA - CAIXA COM 50 UNID. – DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS 
300 MONITORES EM COMODATO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO 
ITEM, Quantidade 2000 CAIXAS. Fica alterada a data de abertura 
da sessão para o dia 27/05/2019 às 09h00min. Potim, 14 de maio de 
2019 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Portaria 001/2019 - Dispõe sobre a comissão eleitoral para o proces-
so e escolha do conselho tutelar de Potim 2019. O CMDCA de Potim 
resolve por meio desde dar ciência sobre a composição da Comissão 
Eleitoral do processo de escolha do conselho Tutelar de Potim, tendo 
sido eleita por voto e maioria absoluta dos membros do colegiado do 
CMDCA, fica instituído no que tange as decisões do processo de es-
colha para fins exclusivos do processo, fiscalizada pelo presidente do 
CMDCA, LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS – Representante do poder 
público. MARILDA FERREIRA – Representante da sociedade civil. 
CAROLINA GALVÃO DE CASTRO A. GONSALVES – Representante 
da sociedade civil. CARINA DA SILVA MONTEIRO – Representante 
do poder público. AUREA CRISTINA PIRES ORCEZI – Represen-
tante do poder público. Potim, 14 de maio 2019. PRESIDENTE DO 
CMDCA: Luís Gustavo dos Santos.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 026/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Divisó-
rias e Portas Instaladas para Promoção Social. Data da realização: 
28/05/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da reali-
zação: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 027/2019. Objeto: 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Digitaliza-
ção de Documentos (Laudas), conforme Termo de Referência e de-
mais Anexos do Edital. Data da realização: 28/05/2019 às 14h00min 
- 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 Licitações ou retirado gra-
tuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.


