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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté
inaugura nova unidade do 

Cras no Parque Três Marias

Prefeitura de Taubaté abre 40 vagas na Escola da Beleza

Pinda promove eventos em 
homenagem ao Mazzaropi

A Prefeitura de Taubaté 
entrega nesta quarta-feira, 
17 de abril, às 10h, uma 
nova unidade do Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras). Essa é a 
5ª unidade no munícipio e 
fica localizada na rua Ar-
mando de Moura, 350, no 
Parque Três Marias.
Localizado no prédio 
onde funcionava o antigo 
albergue, o imóvel passou 
por uma extensa reforma, 
sendo adequado para aten-
der o equipamento, com 
manutenção da rede elé-
trica, reparos no telhado, 
readequação de salas, re-
forma geral na estrutura e 
na fachada.
O Centro de Referência 
de Assistência Social – 

Nesse mês, o Teatro Gal-
pão e o Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I 
e D. Leopoldina recebem 
eventos musicais e cine-
matográficos que home-
nagearão Mazzaropi, que 
por muitos anos gravou 
seus filmes na cidade.
A Banda Sinfônica da 
Corporação Musical Eu-
terpe fará apresentação, 
junto com o Coral Adulto 
e Infantil, no Teatro Gal-
pão, na noite desta quarta-
feira (17), às 20 horas. O 
repertório da Banda con-
tará com: Brazilian Festi-
val, Uptown Funk, Sele-
ção Rock anos “80”, Pout 
Pourri (Roupa Nova), Ti-
co-Tico e mais. Já o Coral 
Adulto e Infantil: Aleluia 
(Gabriela Rocha), Pergun-
tei para Saudade (Mazza-
ropi), Anunciação (Alceu 

CRAS é um equipamento 
social que busca trabalhar 
a família para promoção e 
garantia de sua cidadania. 
É um espaço destinado à 
assistência, orientação e 
acompanhamento às famí-
lias carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 
proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade. O serviço 
oferece o PAIF (Progra-
ma de Atenção Integral à 
Família), que consiste em 
atividades socioeducati-
vas e de convivência para 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 

Valença), Fogo no Rancho 
(Eupidio dos Santos) são 
algumas amostras da noi-
te. 
A apresentação será regi-
da pelo maestro Marcos 
Roberto de Souza.
No Museu haverá exibi-
ção de filmes do Mazzaro-
pi nos dias 16, 18, 23 e 25, 
às 19 horas. No mesmo 
local a homenagem con-
tinua com exposição de 
cartazes de filmes do cine-
asta até dia 30 de abril, de 
segunda a sábado, das 9h 
às 17 horas.
Para o secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir 
Palma, “a semana Mazza-
ropi é uma maneira de dei-
xar viva a memória deste 
grande artista que muito 
fez pelo cinema e por nos-
sa região”.
Nos filmes do cineasta, 

com crianças, adolescen-
tes e adultos. O objetivo 
é prestar orientação sobre 
os direitos dos munícipes.
Os Cras também ofere-
cem à comunidade assis-
tida oficinas de artesanato, 
panificação e outros pro-
jetos. Além disso, os mu-
nícipes podem participar 
de projetos assistenciais 
e dos programas de saúde 
existentes na rede munici-
pal, bem como se integrar 
a ações educacionais.
Serviço:
Inauguração – Cras Três 
Marias
Dia 17 de abril
Horário: 10h
Local: rua Armando de 
Moura, 350, Parque Três 
Marias

eram utilizadas locações 
como a EE Dr. Alfredo Pu-
jol e a Fazenda Coruputu-
ba, entre outras, conviveu 
com os pindamonhanga-
benses e descobriu diver-
sos talentos locais, como 
o Chico Frô, interpretado 
por Augustinho Ribeiro. 
Amácio Mazzaropi e seus 
pais estão, ainda, sepulta-
dos no Cemitério Munici-
pal de Pinda, comprovan-
do os laços do artista com 
a cidade.
Os eventos comemorati-
vos à memória de Maz-
zaropi estão sendo reali-
zados pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, com 
organização da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, 
Departamento de Cultura 
e apoio cultural do Institu-
to Mazzaropi e do Museu 
Mazzaropi.

A Escola da Beleza abre 
na próxima quinta-feira, 
dia 18 de abril, 40 vagas 
para três cursos profissio-
nalizantes, que são ofere-
cidos gratuitamente por 
meio de parceria entre o 
Fundo Social de São Pau-
lo (Fussp) e o Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Taubaté (Fussta). O obje-
tivo do projeto é oferecer 
qualificação profissional 
às pessoas que estejam 
desempregadas, para que  
sejam inseridas de forma 
imediata ao mercado de 
trabalho. Os cursos dispo-
níveis são para manicure e 
pedicure/unhas artísticas 
(20 vagas), que acontecem 
nos períodos da manhã e à 
tarde; design de  sobrance-
lhas (10 vagas), de manhã; 

e depilação (10 vagas), à 
tarde. As aulas acontecem 
de segunda a quinta-feira, 
e terão início dia 29 de 
abril, nos seguintes horá-
rios: a turma da manhã, 
das 8h às 11h30; e da tar-
de, das 13h30 às 17h.
As vagas destinam-se a 
moradores de Taubaté 
com idade mínima de 18 
anos, que no ato da matrí-
cula precisam apresentar 
as cópias e originais do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e título de elei-
tor, ambos de Taubaté. O 
preenchimento das vagas 
será por ordem de chega-
da e o atendimento acon-
tecerá das 8h30 às 11h30 e 
13h30 às 16h30.
É importante que as pes-
soas saibam que somente 

o próprio candidato pode-
rá fazer a sua inscrição e 
poderá optar por apenas 
um curso.
A escola está localizada 
na Rua Armando Sales 
de Oliveira, 284, Centro, 
(antiga Ametra) próxima 
à praça da CTI. Mais in-
formações pelo telefone 
3625 5060, ou pelo site da 
prefeitura (www.taubate.
sp.gov.br).
Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 40
Inscrição: dia 18 de abril, 
quinta-feira
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Horário: das 8h30 às 
11h30 e 13h30 às 16h30
Telefone: 3625 5060



página 2 A GAzetA dos Municípios 17 de abril de 2019

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 17/04/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
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 carambola é uma fruta da caramboleira, uma árvore ornamental de pe-
queno porte. Possui flores brancas e púrpuras. É largamente usada como 
planta de arborização de jardins e quintais. É originária da China, de sa-
bor agridoce, com coloração variando de verde ao amarelo, dependendo 
do grau de maturação, rica em sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) e 
contendo vitaminas A e C e do complexo B, a carambola é considera-
da uma fruta febrífuga (que serve para combater a febre), antiescorbútica 
(que serve para curar a doença escorbuto – carência de vitamina C, e que 
se caracteriza pela tendência a hemorragia) é, devido à grande quantidade 
do ácido oxálico, estimulador do apetite. Seu suco pode ser usado para 
tirar manchas de ferro, de tintas e ainda limpar metais. Sua casca é uti-
lizada como antidisentérico, por possuir alto teor de tanino – cujo poder 
adstringente pode prender o intestino. É considerada uma fruta de quintal, 
pois seu cultivo não é feito em escala, sendo produzida essencialmente em 
sítio, granjas e pomares de fazendas. Começa produzir frutos em torno de 
quatro anos de existência, dando em média duzentos frutos, podendo durar 
de cinqüenta a setenta anos. A fruta parece uma estrela quando cortada e 
tem cinco gomos. Pode ser consumida ao natural ou no preparo de geléias, 
caldas, sucos e conservas. Cortada em fatias e deixada no fogo brando 
com açúcar, fica quase da mesma consistência e sabor do doce de ameixa 
preta. Na Índia e na China são bastante consumida como sobremesa, assim 
como as flores e os frutos verdes, que são utilizados nas saladas. Pessoas 
portadores de insuficiência renal crônica não podem comer a carambola, 
pois esta fruta possui uma toxina natural, a caramboxina, que não é fil-
trada pelos rins dessas pessoas, ficando retida no organismo e atingindo 
o cérebro, podendo induzir crises de soluços, vômito, confusão mental, 
agitação psicomotora, convulsões prolongadas (estado de mal epilético), 
como levar inclusive à morte. Portadores de diabetes devem consultar o 
médico antes de comer, pois podem sofrer de insuficiência renal e não 
saber. Pessoas sem problemas renais devem evitar o abuso no consumo 
da carambola. Isso porque seu teor de ácido oxálico pode eventualmente 
produzir cálculos renais em indivíduos mais sensíveis. Foi introduzida no 
Brasil em 1817, sendo plantada praticamente em todo território brasileiro. 
É muito popular na região nordeste do Brasil.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. 
Depois de algum tempo de casado, a beira de um ataque de nervos, ele 
finalmente conseguiu convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da 
primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu bem? Como foi a consulta? Tudo bem?
E ela respondeu: 
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o 
psicólogo que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a 
professora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, aí depende do tamanho da peixeira e dá desavença dos 
cabras...

Mensagens

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas 
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já 
é um progresso. Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, 
faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em 
grandes rios. Continue andando e fazendo. O que parece fora do alcan-
ce esta manhã vai parecer um pouco mais próximo ao anoitecer se você 
continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apaixonado 
que você dedicar a esse objetivo, um pouquinho mais se você se aproxima 
dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de 
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você 
já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer hoje, agora mesmo, 
neste exato momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá 
rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como 
for, continue. O importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se. 
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.

EMS Taubaté Funvic vence o 
Sada Cruzeiro e se classifica 

para a final da Superliga

A EMS Taubaté Funvic 
venceu o Sada Cruzeiro 
(MG) por 3 sets a 2  e fe-
chou a série semifinal da 
Superliga Cimed Masculi-
na de Vôlei 2018/2019 por 
3 jogos a 0. Com o resulta-
do, a EMS Taubaté Funvic 
pela segunda vez na sua 
história avança à decisão 
da Superliga Cimed.
Na outra semifinal, o SE-
SI-SP venceu o SESC-RJ 
por 3 a 0 também neste 
sábado (13) e fez 3 a 0 na 
série melhor de cinco, ga-
rantindo o time paulistano 
na final da Superliga Ci-
med. A final será em uma 
nova série melhor de cin-
co jogos. A decisão entre 

os dois clubes paulistas é 
inédita na competição na-
cional.
A Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV) 
divulgou nesta segunda-
feira, 15 de abril, a tabela 
da final da Superliga Ci-
med masculina de vôlei 
2018/2019. As equipes 
EMS Taubaté Funvic e Se-
si-SP abrem a disputa pelo 
título no dia 23 de abril e 
a série melhor de cinco jo-
gos terá o quinto duelo no 
dia 12 de maio, caso seja 
necessário. Todas as par-
tidas terão transmissão ao 
vivo do SporTV 2.
Dono da melhor campa-
nha da fase classificatória 

do campeonato, o Sesi-SP 
abre a série em casa, na 
Vila Leopoldina, em São 
Paulo (SP). O segundo de-
safio será no dia 27, desta 
vez no ginásio do Abaeté, 
em Taubaté (SP). O ter-
ceiro jogo e último con-
firmado para acontecer, 
será realizado na Arena 
Suzano, em Suzano (SP), 
onde a capacidade é maior 
e atende um maior número 
de torcedores.
Os dois últimos jogos, 
caso necessário, seguirão 
no mesmo local. A Arena 
Suzano, então, passa a ser 
a casa dos dois times na 
final da Superliga Cimed 
masculina.
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Secretaria de Educação firma 
parceria para formação em 

educação especial

Indaiá recebe Operação
Tapa-Buracos e

recapeamento asfáltico

2º edição do Miss Plus Size abre 
portas para novos concursos na 

cidade de Caraguatatuba

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté firmou 
no início desse mês uma 
parceria com a Fundação 
Volkswagen e o Instituto 
Rodrigo Mendes, para o 
Projeto Diversa Presen-
cial, que oferece forma-
ção em educação especial. 
Além de Taubaté, também 
foram selecionados os 
municípios de Guarujá, 
Santa Branca, São Roque 

Mais de 14 toneladas de 
massa asfáltica CBUQ 
(Concreto betuminoso usi-
nado a quente) está sendo 
utilizado pela prefeitura 
para a operação Tapa Bu-
racos de hoje no Indaiá.
Esta semana a equipe com-
posta por  seis funcioná-
rios , uma retro escavadei-
ra, um rolo compactador e 
um caminhão trucado que 

Este final de semana, além 
dos eventos de aniversário 
da cidade, a cidade pode 
celebrar a beleza e o em-
poderamento feminino em 
todas as suas formas, na 
segunda edição do Miss 
Plus Size Litoral Norte.
O evento aconteceu no Te-
atro Mário Covas e contou 
com 36 candidatas divi-
didas nas categorias: Plus 
Size (de 18 a 34 anos) 
e Sênior (35 a 50 anos), 
que foram coroadas como 
Miss, Princesa e Musa. 
Também foram escolhi-
das entre as participantes 
a Miss Simpatia e a Miss 
Fotogenia. Bárbara Ro-
drigues, idealizadora do 
evento, anunciou ainda 
que a cidade de Caragua-
tatuba sediará o Miss São 
Paulo, evento de maior 
visibilidade no mundo da 
moda plus size do Estado.
Nesta edição, Juliana 
Leal, vencedora da pri-
meira edição na categoria 
Plus passou sua faixa de 

e Suzano.
O Projeto Diversa Pre-
sencial tem como objeti-
vo oferecer formação em 
serviço para profissionais 
que estejam envolvidos 
com o processo de esco-
larização de estudantes da 
educação especial em es-
colas comuns e contribuir 
com a construção de co-
nhecimento sobre educa-
ção inclusiva na Educação 

faz o transporte da massa 
asfáltica, está no bairro 
Indaiá.
O serviço que está sendo 
realizado pela Prefeitu-
ra de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Ser-
viços Públicos (Sesep), 
tem a finalidade de mini-
mizar a ação das chuvas 
e cargas pesadas nas ruas 
asfaltadas da cidade e tor-

Miss para Maria Gabriela 
(Caraguatatuba). Camila 
Gonçalves, vencedora da 
categoria Sênior na pri-
meira edição, passou sua 
faixa de Miss para a can-
didata Vanessa dos Santos 
(Caraguatatuba). As de-
mais eleitas foram: Ste-
phanie (Caraguatatuba) 
– Princesa; Patrícia (Ilha-
bela) – Musa, na categoria 
Plus. Nelma (Caraguata-
tuba) – Princesa; Vivia-
ne (Taubaté) – Musa, na 
categoria Sênior. Rafaela 
(Caraguatatuba) foi esco-
lhida como a Miss Foto-
genia e Luceli (São José 
dos Campos) como a Miss 
Simpatia do evento.
O desfile contou com sete 
jurados: Silmara Matiaz-
zo, Celia Lima, Renata Is-
sas, Vivian Oliveira, Carla 
Trevisan, Renata Poskus e 
Márcia Paiva.
Nos intervalos do desfile, 
o grupo de dança da Fun-
dacc (Fundação Educacio-
nal e Cultural de Caragua-

Básica.
A iniciativa reúne, no mes-
mo espaço, representantes 
das Secretarias de Educa-
ção, gestores escolares, 
professores da sala de aula 
comum e de atendimento 
educacional especializa-
do. A ideia é que, juntos, 
organizem estratégias a 
partir de casos reais e de-
safiadores, escolhidos pe-
los próprios participantes.

nar a vida dos motoristas 
mais segura..
O trabalho teve início, 
pela Avenida Rio de Janei-
ro devido ao grande fluxo 
do local. Segundo o secre-
tário da pasta, após fina-
lizar o serviço no Indaiá, 
a Sesep irá para o bairro 
Pontal de Santamarina e, 
na quarta feira, no bairro 
Perequê-Mirim.

tatuba) animou o público 
com três apresentações.
“Nosso objetivo não é 
incentivar ninguém a au-
mentar seu peso ou levar 
uma vida de sedentarismo, 
muito pelo contrário, não 
fazemos apologia a obesi-
dade. Nós queremos que 
todas as mulheres sejam 
respeitadas, ouvidas, de-
sejadas, estampadas nas 
revistas e na mídia, com 
representatividade. Esse 
evento é para conscienti-
zar as pessoas para uma 
nova era na moda, onde 
todos se respeitam, e acre-
dito fortemente que esta-
mos no caminho certo”, 
declarou Bárbara.
O ingresso para o con-
curso foi feito de forma 
solidária, arrecadando 1 
pacote de leite em pó de 
cada espectador, que será 
entregue pelas misses e 
pela idealizadora do con-
curso ao Fundo Social de 
Solidariedade de Caragua-
tatuba.
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4ª Conferência Municipal
de Saúde de Tremembé

I Etapa do Circuito Caraguá de Corrida de Rua recebe 
mais de 2 mil competidores

Taubaté inicia Campanha 
do Agasalho 2019

A participação da comuni-
dade na saúde é um direi-
to de cidadania, garantido 
pela Constituição Federal. 
Essa discussão em con-
junto se deu através da 4ª 
Conferência Municipal de 
Saúde. 
Tal mobilização é funda-
mental para a gestão ana-
lisar as demandas e prio-
ridades locais e formular 
propostas.

A Praça da Cultura, no 
Centro de Caraguatatuba, 
recebeu mais 2 mil corre-

Teve início a Campanha 
do Agasalho 2019 do Fun-
do Social de Solidariedade 
de Taubaté (Fussta), com o 
slogan “Fazer o Bem é da 
sua Natureza”. A doação 
de peças de roupa nova ou 
em bom estado pode ser 
feita até o dia 30 de junho. 
Na campanha de 2018 fo-
ram arrecadadas 18 mil 
peças que foram distribu-
ídas a entidades sociais do 
munícipio.
Confira os postos de cole-
ta que estão participando 
da campanha:
– Câmara Municipal
– Colégio Balbi – UNI-
TAU
– FUST / UNITAU
– Colégio Jardim das Na-
ções
– Escola COTET
– Escola Dinâmica
– Microcamp
– SEST SENAT

Com o tema “Democra-
cia e Saúde: Saúde como 
Direito e Consolidação e 
Financiamento do SUS” 
o evento foi realizado no 
Centro Técnico Superior 
de Ensino “Dr. Júlio Viei-
ra” e contou com a parti-
cipação de autoridades, 
funcionários da saúde e 
população.
“O conjunto de instru-
ções é proposto pelos 

dores, participantes da 1ª 
Etapa do Circuito Caraguá 
de Corrida de Rua, neste 

– SENAI
– SESI
– Escola BASIC
– Espaço Mágico I / II
– Colégio Objetivo
– Objetivo Junior I / II
– Escola Peixinho Doura-
do
– Colégio São José
– EMEF Profº Luiz Au-
gusto da Silva
– EMEF Amedeo Piccini 
– Quiririm
– ABC Transportes
– Cartório de Imóveis – 
Rua Anísio Ortiz
– 2º Cartório de Notas 
– Rua Visconde do Rio 
Branco
– Indústria DIPARK
– Depósito Cardoso
– SICOOB – Rua Jacques 
Félix
– SICOOB – Avenida 
Nove de Julho
– Clínica Orthoprite 
Taubaté

participantes dos encon-
tros, promovendo ampla 
participação popular. Es-
ses encontros estimulam 
a participação social e o 
protagonismo do cidadão 
na formulação de instru-
ções que guiarão a execu-
ção de políticas públicas, 
conforme os anseios dos 
usuários.” - finalizou o Se-
cretário de Saúde Fabrício 
Velasco.

domingo (14/04). Atletas 
de toda região estiveram 
presentes ao evento, pro-

– Clínica Otorrino – Rua 
Quinze de Novembro
– Indústria Plastic Om-
nium
– 5º Batalhão de Polícia
– Corpo de Bombeiros
– Cavex
– Ciretran
– Supermercado Shibata – 
Avenida Bandeirantes
– Supermercado Alcinda
– Supermercado Itambé
– Taubaté Country Club
– Clube Associação dos 
Funcionários de Taubaté
– Sindicato do Comércio 
de Taubaté
– ACIT
– Fashion Vale
– Padaria 5 Esquinas
– Igreja Mórmon – Aveni-
da Nove de Julho
– Centro Cultural Munici-
pal “Toninho Mendes”
– Auto Posto F3
– Auto Posto Águia de 
Fogo

movido pela Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Recreação.
Para esta primeira fase, a 
inscrição foi feita de for-
ma solidária em troca de 
pacotes de sabão em pó e 
um litro de água sanitária. 
Todas as doações foram 
entregues no ato da inscri-
ção e serão encaminhadas 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade de Caraguata-
tuba.
Com largada a partir das 
8h, o primeiro atleta a 
atingir a linha de chegada 
foi o corredor Julio Cesar 
Batista dos Santos, par-
ticipante na modalidade 
dos 5 km, que já realiza a 
quarta prova por Caragua-
tatuba.
“Sou muito grato a Pre-
feitura de Caraguatatuba, 
pois têm proporcionado 
corridas em nível de ex-
celência a atletas de toda 
região. 
É tudo muito bem organi-
zado e aqui somos valori-

zados como atletas”, des-
tacou.
Ele conta, emocionado, 
que esta foi a marca de 
superações que vão mui-
to além do esporte. “Faço 
questão, neste momento, 
de agradecer, primeira-
mente a Deus, que me 
libertou das drogas e me 
permitiu chegar até aqui. 
Hoje, graças ao Esporte, o 
vazio que sentia e me leva-
va às drogas é preenchido 
pela corrida e Deus me dá 
forças para continuar ven-
cendo a cada dia”, relatou 
o atleta de São Paulo.
Na modalidade 10 km, o 
campeão foi Paulo Hen-
rique Soares, de Ilhabela. 
“Sou do bolsa atleta de 
Ilhabela e gostei demais 
da prova. Quero parabeni-
zar a toda equipe da orga-
nização. 
O percurso foi ótimo, 
excelente, plano. Estou 
muito contente e satisfei-
to com o resultado, pois 
completei os 10km no 
tempo de 33min34seg. Foi 

muito bom!”, relatou.
Na modalidade ACD, os 
atletas Josiane Nowacki 
– cadeira de corrida 5km; 
Cristiane de Siqueira – 
Handbike 5km e Adalber-
to Romano Jr – Handbike 
10km, alcançaram primei-
ro lugar, cada um na sua 
categoria.
Para Josiane Nowacki de 
Caraguatatuba foi um dia 
de superação “Hoje, mes-
mo com chuva, eu fiz meu 
melhor tempo nos 5 km, 
então, eu estou super feliz. 
Agradeço a toda equipe da 
Secretaria de Esportes, que 
sempre nos dá todo apoio 
e suporte nas corridas e a 
toda torcida também, que 
por onde passamos, gri-
tam e nos incentivam de-
mais”, comemorou.
Neste circuito, podem par-
ticipar atletas de ambos os 
sexos, devidamente ins-
critos. As próximas etapas 
estão previstas para:
2ª Etapa – 16/06/2019
3ª Etapa – 01/09/2019
4ª Etapa – 05/10/2019

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 012/2019. Objeto: 
Aquisição de Ambulância Simples Remoção, conforme Termo de Re-
ferência e demais Anexos do Edital. Data da realização: 30/04/2019 
às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefei-
tura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/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 013/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Divisó-
rias e Portas Instaladas para Promoção Social. Data da realização: 
30/04/2019 às 14h00min - 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.


