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EMS Taubaté Funvic tem
quatro atletas convocados 
para a Seleção Brasileira

Projeto “Seresta no Quiririm” 
chega ao distrito

Prefeitura de Caraguatatuba faz 
manutenção de rede de

drenagem no Morro do Algodão

1° Encontro de contadores de histórias 
acontece em Pinda

Poucos dias depois de 
conquistar o inédito título 
da Superliga Cimed Mas-
culina de Vôlei, o elenco 
da EMS Taubaté Funvic já 
tem novos compromissos. 
Desta vez, os destaques 
da equipe partem para 
mais uma fase de treinos 
e amistosos com a Sele-
ção Brasileira Masculina 
de Vôlei. O técnico Renan 
Dal Zotto, que se divide 
entre o time taubateano e 
o selecionado nacional, 
convocou da EMS Tauba-
té Funvic: Douglas Souza 
(ponteiro), Lucarelli (pon-
teiro), Lucão (central) e 
Thales (líbero).
O central Otávio, que foi 
campeão da Superliga e 
estava há três tempora-
das defendendo o time de 
Taubaté, também foi con-
vocado. No entanto, ele 

A partir de hoje, dia 17 de 
maio, a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura de Taubaté 
começa o projeto “Seresta 
no Quiririm”. As apre-
sentações serão mensais, 
sempre às sextas-feiras. a 
partir das 19h30.
O grupo de seresteiros se 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), está realizando a 
manutenção de tubos de 
drenagem na rua Geraldo 
C. Alves, no bairro Morro 
do Algodão,  região Sul da 
cidade.
Segundo a equipe da Se-

Pindamonhangaba recebe 
o “1° Encontro de Conta-
dores de Histórias de Pin-
damonhangaba” que acon-
tece neste sábado (18) e 
domingo (19). Este proje-
to é voltado a educadores, 
a artistas e à população em 
geral interessada, de todas 
as faixas etárias, desde 
crianças até adultos.
No sábado (18), das 9h às 
12h, ocorre o “Ciranda de 
Prosa” no auditório do Se-
nac de Pindamonhangaba. 
As artistas de renome e 
alcance internacional Re-
gina Machado e Mafuane 
Oliveira fazem um resga-
te do uso das narrativas 
orais. Elas abordarão pon-
tos importantes a respeito 
da arte de contar histórias, 
construindo suas reflexões 
e falas sobre o assunto 
com base na própria for-
mação e experiência pro-
fissional.

Para participar, é neces-
sária inscrição pelo link 
https://forms.gle/u73Q4g-

já não é mais jogador da 
EMS Taubaté Funvic, ten-
do acertado sua ida para o 
Sada Cruzeiro (MG).
Os jogadores taubateanos 
se apresentam na próxima 
segunda-feira (20/05), em 
Campinas (SP), onde a 
equipe brasileira fará dois 
amistosos contra o Cana-
dá nos dias 22 e 24.
Eles se juntam aos 15 pri-
meiros atletas convocados 
para o início de treinamen-
tos da seleção brasileira 
em 2019. O grupo está se 
preparando para Liga das 
Nações, Pré-Olímpico, 
Campeonato Sul-Ameri-
cano e Copa do Mundo.
CONVOCADOS
OPOSTOS: Wallace (Ses-
c-RJ), Alan Souza (Sesi
-SP), Felipe Roque (Fiat/
Minas), Rafael Araújo 
(Polônia)

reunirá sempre em frente 
ao palco de eventos e em 
seguida percorre as vias 
do distrito. 
A seresta, também conhe-
cida como serenata, é um 
gênero musical que apre-
senta canções de caráter 
sentimental durante a noi-

sep que trabalha no local, 
a rua estava sofrendo com 
erosões devido à tubula-
ção  danificada. A ação da 
equipe visa reparar a rede 
de drenagem e posterior-
mente o nivelamento da 
via. No total, sete funcio-
nários estão trabalhando 
na rua, com apoio de uma 

qo2g143h5i7 disponibi-
lizado no Facebook pelo 
evento “Ciranda de Histó-
rias – Encontro de Conta-
dores de Histórias de Pin-
damonhangaba”.
No mesmo dia, na parte da 
tarde, o Bosque da Prin-
cesa recebe Regina Ma-
chado, Mafuane Oliveira, 
Cia. Chaveiroeiro e Grupo 
Ziriguidum para uma tar-
de de contação de histó-
rias a partir das 14h. (Em 
caso de chuva, o evento 
será transferido para o 
Museu Histórico)
Já no domingo (19), das 
10h às 12h, ainda no Bos-
que da Princesa, acontece 
o encontro entre o grupo 
“Ciranda de Histórias” e 
o projeto “Casa de Histó-
rias”, formados por con-
tadoras, arte-educadores e 
artistas da cidade e região, 
que recebem ainda a dupla 
Lili Flor & Paulo Pixu, 
vinda de São Paulo. (Em 
caso de chuva, o evento 
será transferido para o Lar 
São Judas, em frente ao 

LEVANTADORES: Bru-
ninho (Itália), Eduar-
do Carísio (Fiat/Minas), 
Thiaguinho (Sesc-RJ), 
Fernando Cachopa (Sada 
Cruzeiro)
CENTRAIS: Isac (Sada 
Cruzeiro), Maurício Sou-
za (Sesc-RJ), Otávio 
(Sada Cruzeiro), Lucão 
(EMS Funvic Taubaté), 
Flávio (Fiat/Minas), Ma-
theus (Fiat/Minas)
PONTEIROS: Rodri-
guinho (Sada Cruzeiro), 
Honorato (Fiat Minas), 
Lucarelli (EMS Funvic 
Taubaté), Leal (Itália), Lu-
cas Lóh (Sesi-SP), Dou-
glas Souza (EMS Funvic 
Taubaté), Maurício Bor-
ges (Sesc-RJ), Kadu (Itá-
lia)
LÍBEROS: Maique (Fiat/
Minas), Thales (EMS 
Funvic Taubaté)

te e em caminhada pelas 
ruas.
Confira as datas da Seresta 
no Quiririm: 17 de maio, 
14 de junho, 12 de julho, 
09 de agosto, 13 de setem-
bro, 11 de outubro, 08 de 
novembro e 13 de dezem-
bro.

retroescavadeira e um ca-
minhão toco, que faz o 
transporte dos materiais 
necessários. A previsão é 
de que até amanhã o servi-
ço seja finalizado. A mas-
sa asfáltica será colocada 
após a compactação da 
terra na via, pois assim ela 
não corre risco de ceder.

Bosque da Princesa)
O objetivo do projeto é 
incentivar a criação e o 
fortalecimento de grupos 
de contadores de histórias 
da cidade e região, além 
de estimular a formação 
de público, promover o 
acesso aos bens culturais, 
valorizar a cultura tradi-
cional da infância e incen-
tivar a leitura, através do 
diálogo artístico e do for-
talecimento das práticas 
dos grupos envolvidos.
O Encontro conta com o 
Grupo Ziriguidum (atu-
ante a 4 anos em Pinda-
monhangaba), Ciranda 
de Histórias (grupo re-
cém-formado atuante na 
Biblioteca Municipal da 
Vila em Moreira César) 
e o Casa de Histórias, de 
Guaratinguetá.
O evento é gratuito e con-
templado pelo Edital Pro-
ac Municípios e pelo Fun-
do Municipal de Apoio às 
Políticas Culturais da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.
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Audax fará avaliação técnica, em 
Caraguatatuba, para nascidos 

entre 2000 e 2008, dia 27

Atenção, meninos nas-
cidos entre 2000 e 2008, 
que sonham com uma 
oportunidade no fute-
bol brasileiro: o avalia-
dor técnico oficial do 
Grêmio Osasco Audax                                                
Esporte Clube, Odirlei 
Valim, estará em Caragua-
tatuba no dia 27 de maio 
para realizar seleção de 
atletas.
A triagem será feita no 
Centro de Treinamento de 
Futebol do Esporte Clube 
Indaiá, no bairro Poiares. 
Haverá duas seletivas para 
cada faixa etária: para os 
nascidos em 2007 e 2008 
será às 8h e às 17h; em 
2005 e 2006, às 9h e às 
16h; 2003 e 2004, às 10h 
e às 15h; e nascidos em 
2000, 2001 e 2002, às 11h 
e às 14h.
As inscrições já podem 

ser feitas no Centro de 
Treinamento às segundas, 
quartas e sextas, em troca 
de um pacote de macar-
rão. Os que residem fora 
do município, podem efe-
tuar no dia da avaliação.
Os atletas selecionados 
em Caraguatatuba se-
rão encaminhados para o 
Centro Técnico do G.O 
Audax, em Vinhedo (SP), 
para uma segunda avalia-
ção em treinamento junto 
à equipe oficial.
Outras informações po-
dem ser obtidas com o 
professor Felipe Stanzioni 
pelo whatsapp (13)99732-
1565.
Serviço – Centro de Trei-
namento de Futebol do 
Esporte Clube Indaiá, Rua 
José Bonifácio de Andra-
de e Silvano, nº 02 bairro 
Poiares.
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Palestra cobre Prevenção ao 
Abuso e Exploração Sexual 

contra Criança e Adolescente

A Prefeitura de Caragua-
tatuba e o Comitê Munici-
pal de Vigilância à Violên-
cia (Comviv) iniciam hoje 
(16/05) as atividades da 
Campanha Faça Bonito, 
em alusão ao Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
(18 de maio). A palestra 
“Conscientização e Pre-
venção ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual contra 
Criança e Adolescente”, 
abre os trabalhos e aconte-
ce no Teatro Mário Covas, 
em duas turmas diferen-
tes: às 16h, para os alunos 
da educação estadual e às 
20h, com uma abordagem 
diferente, para o público 
adulto.
A palestra será ministra-
da pela psicanalista Julia 
Barany, fundadora do Su-
perasas, grupo de trabalho 
cujo objetivo é divulgar 
informação sobre abu-
so praticado por pessoas 
que estão na comunidade, 
atender as vítimas e trei-
nar os profissionais que li-
dam com esses casos. Para 
participar, as inscrições 
podem ser realizadas pelo 
site: https://tinyurl.com/
y6h2dhce.
O objetivo das atividades 
que acontecem nesses três 
dias de conscientização 
é de convocar toda a po-
pulação para assumir a 
responsabilidade de pre-
venir e enfrentar o crime 
de abuso praticado contra 
crianças e adolescentes 
em Caraguatatuba.
A violência sexual pode 
ocorrer de diversas for-
mas, por isso é necessário 
saber onde e como devem 
ser feitas as denúncias do 
crime. A mudança começa 
com olhar atento da popu-
lação.
Outras atividades
Na sexta-feira (17), das 
8h às 12h, no CIDE Pe-
requê-Mirim EMEF Prof. 
Euclydes Ferreira, será 
realizado o 1º Fórum Mu-
nicipal “Eu e o ECA”, em 
parceria com o Conselho 
Tutelar e secretarias mu-
nicipais.
O encontro é aberto ao 
público e será norteado 
com palestras do Conse-
lho Tutelar, Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública, 
psicanalista Julia Barany 
e uma apresentação do 
rapper Mano Azul. Inscri-
ções podem ser realizadas 
aqui: https://tinyurl.com/
y35fyegr.
Para encerrar a progra-
mação, no sábado (18), 
das 8h30 às 12h, na Praça 
Cândido Mota, o Com-
viv, em parceria com a 
Paróquia Santo Antônio 
e a Pastoral da Criança, 
realizam atividades com 
o tema “Zero Violência, 
100% Ternura”.

Das 20h às 22h, na Praça 
do Caiçara (atrás do Mu-
seu) haverá shows musi-
cais com Menorah Music, 
Célia Santos & Banda, e o 
rapper Mano Azul, além 
de uma apresentação te-
atral do grupo de teatro 
Avivah Jovens da Igre-
ja Batista Novo Tempo e 
sorteio de brindes.
Atendimento – Em Cara-
guatatuba, na Secretaria 
Municipal de Saúde, exis-
te a unidade Protege, que 
trabalha com as vítimas 
de violência doméstica e 
sexual, onde são acom-
panhadas por uma equipe 
formada por psicólogo, 
enfermeiro, psiquiatra, as-
sistente social e psicope-
dagoga.
Além disso, o Comviv 
tem como objetivo levan-
tar e analisar casos de vio-
lência na cidade, elaborar 
um fluxo de atendimen-
tos e estabelecer políticas 
para diminuir o número de 
ocorrências.
É formado por 23 mem-
bros, representantes das 
Secretarias de Saúde, So-
cial, Segurança, Educa-
ção, Assuntos Jurídicos, 
Esportes e Fundacc, além 
da Casa de Saúde Stella 
Maris e os Conselhos Tu-
telar, do Idoso, da Pes-
soa com Deficiência, da 
Condição Feminina, dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, de Saúde e 
da Assistência Social.
Denúncia
O Disque 100 funciona 
diariamente, 24 horas por 
dia, incluindo sábados, 
domingos e feriados. As 
ligações podem ser feitas 
de todo o Brasil por meio 
de discagem gratuita, de 
qualquer terminal telefô-
nico fixo ou móvel (celu-
lar), bastando discar 100.
O serviço pode ser con-
siderado como “pronto 
socorro” dos direitos hu-
manos, pois atende tam-
bém graves situações de 
violações que acabaram 
de ocorrer ou que ainda 
estão em curso, acionan-
do os órgãos competentes, 
possibilitando o flagrante.
Serviço:
Dia 16 – 16h: palestra 
para alunos / 20h: palestra 
para adultos.
Local: Teatro Mario Co-
vas – Av. Goiás, 187 – In-
daiá
Dia 17 – 8h às 12h, 1º Fó-
rum Municipal “Eu e o 
Eca”
Local: Cide Pereque Mi-
rim – R. José Geraldo da 
Silva Filho, 165
Dia 18 – 8h30 às 12h – 
atividades Praça Cândido 
Mota (Praça do Coreto)
20h às 22h – shows mu-
sicais Praça do Caiçara – 
museu
(R. Dr. Paul Harris, 1107 
– Centro)
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Ciapi realiza palestra sobre 
combate a Dengue

no próximo dia 22/05

O Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com De-
ficiência e ao Idoso (Cia-
pi) realizará no próximo 
dia 22 (quarta-feira), às 
10h, palestra gratuita so-
bre como prevenir e com-
bater a dengue. Qualquer 
pessoa pode participar.
O biólogo do Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ) de Caraguatatuba, 
Ricardo Fernandes Souza 
abordará: sintomas da do-
ença, controle do mosqui-
to, principais criadouros e 
a situação atual do muni-
cípio.
“Caraguatatuba já ul-
trapassou mil casos de 
dengue. Se não unirmos 
forças e combater desde 
já, o próximo verão será 
preocupante. A população 
precisa ajudar eliminando 
criadouros”, destacou o 
biólogo.
O mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, 
também transmite outras 
doenças, como zica, chi-
kungunya e febre amarela 
e a melhor forma de pre-
venção é evitar a prolife-
ração do inseto. Participe 
da palestra e saiba como 
combater!
O Ciapi está localizado na 
Avenida Jorge Burihan, 
30 – Jardim Jaqueira, pró-
ximo à rodoviária.
Ações – Caraguatatuba 
continua com as ações de 

controle e combate à den-
gue e nesta semana o foco 
destes reforços está nos 
bairros Perequê-Mirim e 
Porto Novo, região Sul.
Agentes de controle de 
zoonoses, agentes comu-
nitários de saúde e fiscais 
passam pelo bairro para 
realização de nebulização, 
com a retirada de cria-
douros do Aedes aegypti 
e aplicação de multas, se 
necessário.
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s) estão funcio-
nando até 19h para aten-
dimento de pessoas com 
sintomas de dengue. A 
medida foi adotada desde 
o mês passado e nos lo-
cais os pacientes recebem 
atendimento médico, co-
leta de sangue e recebem 
hidratação e medicação na 
própria UBS.
O município também dis-
ponibilizou a Carreta da 
Saúde (Doutor da Gente) 
com atendimento médi-
co 24 horas e espaço para 
hidratação e aplicação de 
medicamentos nos pa-
cientes com sintomas da 
doença, instalada próximo 
a UPA Central.
Serviço
Palestra sobre combate a 
Dengue
Dia 22 de maio (quarta-
feira), às 10h – Ciapi
Avenida Jorge Burihan, 
30 – Jardim Jaqueira
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº010/2019 – No dia 16 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº010/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Leitu-
ras de Medidores de Consumos de Água/Esgoto com Impressões e 
Entregas Simultâneas de Contas e Comunicados e Supressões (Cor-
tes) e Religações (Restabelecimentos) dos Serviços de Abastecimen-
tos de Água, conforme as Especificações e Quantidades constantes 
do Termo de Referência, à empresa: ARTHA TECNOLOGIA IMP. E 
EXPORTAÇÃO EIRELI EPP, com valor total de R$239.840,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº019/2019 – No dia 16 
de maio de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº019/2019, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Materiais Odontológicos, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital, às empresas: B. D. BARBOSA EIRELI EPP, com 
valor total de R$ 45.218,80; BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, 
com valor total de R$ 40.354,75; ENGEPLY ENGENHARIA SERVI-
ÇOS E SUPRIMENTOS LTDA, com valor total de R$ 5.130,00; N. M. 
LEMES RIBAS DE SOUZA ME, com valor total de R$ 39.300,24;. Fi-
cam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.


