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A GAzetA dos Municípios

Operação de fiscalização 
na zona rural emite

11 notificações

“Planeta Taubaté”
realiza plantio de 85

mudas na Avenida Timbó

Procon prepara
aplicativo para

atendimento por celular

CAS recolhe 11,7 toneladas de 
lixo em residência de acumulador

Fiscalização da Prefeitu-
ra de Taubaté em bairros 
da zona rural resultou em 
11 notificações a obras e 
25 procedimentos de ins-
trução de processos ad-
ministrativos. As ações 
contaram com a atuação 
dos agentes da Divisão 
de Fiscalização de Obras 
Particulares (DFOP) e da 
Guarda Civil Municipal, 
atendendo recomendação 
do Ministério Público. Os 
agentes percorreram apro-
ximadamente 530 km nos 
quatro dias de atividade  e 
fiscalizaram as seguintes 
localidades: Sete Voltas, 
Sítio Scarpa, Pouso Frio, 

Como parte das ativida-
des do programa “Plante 
Taubaté”, a Secretaria de 
Meio Ambiente do muni-
cípio promoveu um mu-
tirão para o plantio de 85 
mudas na avenida Timbó 
no Parque Santa Catarina.
Um grupo formado por 
cerca de 50 crianças, alu-
nos das escolas EMEF 
Monsenhor Evaristo Ce-
sar e EMEF  Prefeito Ál-
varo Marcondes de Mat-
tos, realizaram o plantio 

Taubaté será um dos muni-
cípios paulistas a receber 
o serviço de reclamações 
e atendimento da Funda-
ção Procon por meio de 
um aplicativo para celular.
O anúncio foi feito pelo 
diretor executivo da Fun-
dação Procon-SP, Fer-
nando Capez. Ele esteve 
presente em Taubaté para 
um encontro regional com 
representantes de 23 mu-
nicípios da RM Vale.
De acordo com o Capez, o 
aplicativo está em desen-
volvimento e permitirá ao 
consumidor uma relação 
mais ágil para o encami-
nhamento de sua deman-

Operação realizada esta 
semana pelo Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté em 
parceria com a Secretaria 
de Serviços Públicos em 
uma residência monito-
rada pelo projeto de acu-
muladores compulsivos 
resultou no recolhimento 
de 11,7 toneladas de ma-
teriais. A residência é de 
uma idosa de 88 anos com 
problemas de locomoção.
Foram necessárias quatro 
viagens de caminhão e três 
dias de trabalho para a re-
moção de todo o material 
da residência, localizada 
na região do São Gonçalo.
De janeiro a junho desse 
ano, já foram recolhidos 
pelo projeto 65 toneladas 
de materiais.  Atualmen-
te 19 casos são acompa-

Macuco, Pedra Grande, 
Sobradinho, Berta Gran-
de, Caieiras, Registro, 
Mangalot, estrada Grami-
nha, estrada João Pasin, 
Jesus Miranda, Itapeceri-
ca, Capaúba, Monjolinho, 
Iraci Rodrigues, Sítio Três 
Irmãos, Pinhal, Paiol, Ro-
cinha, Barreiro, Mata do 
Bugio, Chácara Dallas, 
Sítio dos Ingleses, Cháca-
ra Ingrid, Pedra Negra, Sí-
tio Cadorini, Pinheirinho, 
Pedra Branca, Tataúba e 
João Mineiro.
A administração munici-
pal adverte às pessoas para 
que não comprem terrenos 
em áreas de loteamentos 

de mudas de árvores na-
tivas da mata Atlântica, 
entre elas: Paineira, Pata 
de Vaca, Quaresmeira e 
algumas frutíferas, como 
pitangueira e aceroleira.
Além do plantio, os alunos 
foram orientados sobre a 
importância da preserva-
ção ambiental, a necessi-
dade da vegetação às mar-
gens de rios e córregos e 
as consequências das más 
ações humanas em relação 
à natureza.

da, atendimento, resolu-
ção ou posterior audiência 
de conciliação em caso de 
necessidade. A ideia é via-
bilizar o novo serviço em 
cerca de 60 dias.
De acordo com dados 
disponibilizados pelo 
Sistema Nacional de In-
formações de Defesa do 
Consumidor (Sindec), a 
unidade de Taubaté é a 
12ª no ranking paulista de 
atendimentos do Procon. 
Desde o início do ano até 
agora foram registrados 
4.807 atendimentos.
Capacitação
Em continuidade ao pro-
cesso de capacitação dos 

nhados pelo projeto de 
acumuladores compulsi-
vos . Desde 2015, o CAS 
mantém em parceria com 
a Secretaria de Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social – Creas e Centro de 
Referência de Assistência 
Social – Cras) e Secretaria 
de Serviços Públicos este 
projeto. As ações incluem 
o levantamento dos casos 
problemáticos, a criação 
e manutenção de vínculo 
com os portadores, ações 
de remoção de inservíveis 
e acompanhamentos inter-
setoriais. 
As atividades também 
contam com a participa-
ção de profissionais do 
Centro de Atenção Psicos-
social (Caps).

em situação irregular. Por 
lei, a metragem mínima 
permitida para parcela-
mento na zona rural é de 
20 mil metros quadrados.
O artigo 3º, da Lei 6766 de 
19 de dezembro de 1979, 
cita que “somente será 
admitido o parcelamento 
do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de ex-
pansão urbana ou de urba-
nização específica, assim 
definidas pelo plano dire-
tor ou aprovadas por lei 
municipal”. Outras infor-
mações podem ser obtidas 
na Secretaria de Planeja-
mento, pessoalmente ou 
pelo telefone 3625-5026.

No dia 26 (quarta-feira) 
e no dia 28 (sexta-feira) 
de junho, das 9h às 11h, 
outros mutirões de plan-
tio acontecem nos bair-
ros Santa Tereza (Rua 
Antônio da Silva Lobo) e 
Jardim Paulista (Avenida 
José Bonifácio Moreira), 
respectivamente.
Interessados podem ob-
ter mais informações pelo 
telefone da Secretaria de 
Meio Ambiente 3624-
4195.

servidores, o Centro de 
Estudos da Procuradoria 
Geral do Município de 
Taubaté e o Procon Mu-
nicipal promovem na pró-
xima segunda-feira, dia 
17 de junho a  palestra 
“Direitos Básicos do Con-
sumidor”. A palestra será 
ministrada pela coordena-
dora do Núcleo Regional 
de Fiscalização da Fun-
dação Procon – SP / São 
José dos Campos, Maria 
Augusta Pontes Cardoso, 
a partir das 14h no salão 
da unidade de Taubaté. O 
Procon de Taubaté fica à 
rua Carneiro de Souza, 99, 
Centro.

O projeto também conta 
com o apoio do Ministé-
rio Público por meio da 
4ª Promotoria de Justi-
ça. Cabe ao representan-
te do MP o ajuizamento 
de ações que permitem o 
cumprimento de remoções 
coercitivas de materiais.
A população pode cola-
borar e encaminhar as de-
núncias no endereço   acu-
muladores.compulsivos@
taubate.sp.gov.br. A ideia 
é envolver a comunida-
de no monitoramento e 
combate a este transtorno. 
A acumulação caracteri-
za-se pela dificuldade de 
desfazer-se de pertences, 
em consequência de uma 
forte percepção da neces-
sidade de conservá-los e 
do sofrimento associado 
ao seu descarte.
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Miscelânea
Curiosidades

O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas devido 
aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas 
emissões luminosas são chamadas de bioluminescências em razão das re-
ações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear produ-
zindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto emita luz. 
Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar atenção de 
seu parceiro ou de sua parceira. O macho emite a luz avisando que está se 
aproximando enquanto que a fêmea pousada em determinado local emite 
sua para avisar onde está. Na reação química, cerca de noventa e cinco por 
cento aproximadamente é energia transformada em luz e somente cinco 
por cento aproximadamente se transforma em calor. O tecido que emite a 
luz é ligado na traquéia e no cérebro, dando ao inseto total controle sobre 
a luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte iluminação 
das cidades, pois quando entram em contato com essa forte a iluminação 
das cidades, sua bioluminescências é anulada interferindo fortemente na 
reprodução até serem extintos.

Humor

Todas as crianças haviam saído na fotografia da turma e a professora es-
tava tentando convencê-las a comprar uma cópia da foto do grupo como 
recordação e diz:
- Imaginem que bonito será quando vocês forem grandes e quando virem 
a foto e disserem: Ali está a Catarina, hoje advogada ou também este é o 
Miguel, agora ele é médico!
E um aluno levanta e diz:
- Olhem, olhem, aí está a nossa professora e hoje ela já morreu.
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai, por que é que o senhor casou com a mamãe?
E o pai carinhosamente, abraça o filho e diz:
- Você também está admirado com isso não é meu filho?
***
Quando fazia compras no supermercado, vi um casal empurrando um car-
rinho cheio. Ela ia acrescentando mais e mais produtos e ele suplicando:
- Pare, pare com isso! Se você continuar comprando todas essas coisas 
gostosas, sua mãe nunca mais vai embora...

Mensagens

A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma época da vida 
de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bas-
tante para realizá-la, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma 
só idade pra gente se encontrar com a vida e viver, apaixonadamente e 
desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer.
Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria 
imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar todos 
os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem em que todos os desafios é 
mais um convite à luta que gente enfrenta com toda disposição de tentar 
algo novo, de novo e de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade 
tão fugaz na vida da gente chama-se “presente”, também conhecido como 
“agora” ou “já” e tem a duração do instante que passa.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. 
Você não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exte-
riores, mas apenas se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um 
ponto de vista mais amplo. Alguém pode até lhe mostrar o caminho, ensi-
nar técnicas, mas é tudo o que pode fazer, o resto é por sua conta. Buscar 
a felicidade e a alegria e viver não é de forma alguma errado, pecaminoso 
ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Perdoar é divino, mas mandar ir se lascar é bom demais.
Os primeiros 40 anos da infância são sempre os mais difíceis.
Cada pessoa é responsável por fazer um mundo melhor.
O verdadeiro amor começa quando nada se espera em troca.
Os ideais da minha vida são: verdade, honestidade e justiça.
A imaginação é a mãe das paixões, das artes e do talento.
No futuro todos seremos famosos por alguns minutos.
A aparência nas adversidades é o sinal de um coração sensível.
O tempo é o espaço entre duas recordações.
Para banana frita não tenho nenhuma crítica apenas devoro-as.
Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar menos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
Previsão do tempo para esta noite: Tempo muito escuro.
O amor não precisa ser igual, bastaria ser verdadeiro.
Um amigo é uma pessoa com a qual se pode pensar em voz alta.
É sempre muito cedo para parar.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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. 
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.

Secretaria de Esportes
participa do Troféu São Paulo 

de Ginástica Artística

A equipe de Ginástica 
Artística da Secretaria de 
Esportes participou do 
Troféu São Paulo de Gi-
nástica Artística, em Gua-
rulhos.
O evento que foi promovi-
do pela Federação Paulis-
ta de Ginástica Artística, 
contou com a participa-
ção das equipes: Pinda-
monhangaba, Guarulhos, 
Santos, Praia Grande, ita-

pevi, Centro Olímpico SP, 
Esporte Clube Pinheiros, 
Clube Palmeiras, São Se-
bastião, São Bernardo do 
Campo, Clube Hebraica-
-SP e Academia Curuça-
-SP
A equipe que represen-
tou Pindamonhangaba foi 
formada pelos treinadores 
Marcelo Ronconi, Moni-
que Éllen, Lisa Oliveira, 
Alowany Tsubota, Wesley 

de Castro, e mais 42 gi-
nastas entre seis a 12 anos 
de idade.
No resultado final, a equi-
pe pindamonhangabense 
trouxe três troféus para 
casa, o de segundo lugar 
geral na equipe masculina, 
o de segundo lugar geral 
na equipe feminina C, e o 
também de segundo lugar 
geral pela equipe feminina 
A.

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa DARLY PRADO GONÇAL-
VES 38352083813, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.190.089/0001-00, 
objeto do contrato 054/2019, a contratação da TRUPE DE TEATRO PARAITINGA 
para 03 (três) apresentações, nos dias 20, 21 e 22/06/2019 durante a realização do 
FESTIVAL DE MÚSICAS JUNINAS 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor 
R$ 2.800,00.

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 

Publique-se e cumpra-se.

São Luiz do Paraitinga, 13 de junho de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
(Lei Estadual n°11.197 de 05 de Julho de 2002)

Praça Dr. Oswaldo Cruz, 03- CNPJ-46.631.248/0001-51 CEP-12140-000
Telefones (12) 3671-7000 

E mail prefeitura@saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Departamento Jurídico

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

Livro D-25, FLS. nº 70, Termo nº 7009
Faço saber que pretendem se casar HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS e SANDRA REGINA GUIMARÃES, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 6 de agosto de 1954, de profissão aposentado, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua 
Orquidias, nº 163, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de DORIVAL JOSÉ DOS SANTOS, falecido em 
Taubaté/SP na data de 7 de novembro de 1988 e de THEREZINHA DE GOUVÊA SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data 
de 9 de setembro de 2001. Ela é natural de Aparecida-SP, nascida em 8 de março de 1966, de profissão do lar, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do convivente, filha de JOSÉ DOMINGOS GUIMARÃES, falecido 
em Taubaté/SP na data de 10 de agosto de 2011 e de MARIA SEBASTIANA GUIMARÃES, falecida em Pindamonhangaba/
SP na data de 28 de março de 2012. 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. 



página 3A GAzetA dos Municípios19 de junho de 2019

Taubaté retoma arrastão 
Xô Mosquito/Xô Escorpião

Guerreiras Pinda tem
participação espetacular 

na Liga Nacional de Futsal

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 17 de junho, até o 
próximo dia 28, os bair-
ros Marlene Miranda, São 
Gonçalo e Jardim Conti-
nental I, II e III recebem 
visitas das equipes do ar-
rastão Xô Mosquito/Xô 
Escorpião.
A operação é realizada por 
meio de uma parceria en-
tre as secretarias de Saúde 
e de Serviços Públicos. 
Entre os objetivos  está o 
recolhimento de materiais 
inutilizados ou reciclá-
veis que possam se tornar 
abrigos para escorpiões 
e focos de proliferação 
do mosquito transmissor 

Neste fim de semana, as 
Guerreiras Pinda, a equipe 
feminina de futsal da Se-
cretaria de Esportes, parti-
cipou da Liga Nacional de 
Futsal. As meninas joga-
ram pelo grupo A, fizeram 
uma grande participação 
na Liga, os jogos aconte-
ceram no ginásio do Ta-
baú. Os jogos do grupo A, 
que além de Pinda teve a 
participação da equipe ca-
rioca do Selerio futsal, e 
também das gaúchas com 

da dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela.
Somente nesta segunda-
-feira já foram recolhidas 
2,4 toneladas de inserví-
veis no Marlene Miranda. 
O recolhimento de mate-
riais continua no bairro 
até a próxima quarta-feira, 
dia 19 de junho. O pente 
fino passa pelo São Gon-
çalo (de 24 a 26 de junho) 
e Jardim Continental (27 e 
28 de junho) na sequência.
Em outra frente de ação, 
agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté promo-
vem vistorias em residên-
cias para a orientação dos 

a equipe Palestra Erechim. 
Os resultados dos jogos 
deste grupo foram: Guer-
reiras Pinda 7×1 Selerio-
-RJ, Palestra Erechim-RS 
3×1 Selerio-RJ e Guer-
reiras Pinda 6×0 Palestra 
Erechim. Devido às vito-
rias, a equipe de Pindamo-
nhangaba encerrou a par-
ticipação na primeira fase 
da competição como líder 
do grupo.
“Agora vamos aguardar a 
definição dos outros gru-

moradores dos bairros.
Também  está prevista a 
capacitação de agentes 
comunitários de saúde das 
unidades de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) 
do Marlene Miranda e São 
Gonçalo.
Em reforço à prevenção, a 
Secretaria de Saúde agen-
dou palestras em cinco es-
colas da Rede Municipal 
de Educação no período.
A participação da popula-
ção com a eliminação de 
criadouros é de fundamen-
tal importância para evitar 
a proliferação do mosqui-
to e casos de ataques de 
animais peçonhentos.

pos para conhecermos 
nossos próximos adver-
sários na segunda fase da 
competição que ainda não 
tem data e locais defini-
dos”, destacou o técnico, 
Márcio Silva.
As Guerreiras Pinda 
voltam à quadra, nes-
ta quarta-feira (20), pelo 
Campeonato Paulista da 
Federação, com jogo em 
Pindamonhangaba, no gi-
násio do Tabaú, às 19h30 
contra a equipe de Itapevi.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº029/2019 - No dia 18 de 
junho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR a adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente ao Pregão 
Nº 029/2019, referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: 
Contratação de Empresa para Realização de Processo Seletivo para 
Área de Educação, à empresa: CONSULPAM CONSULTORIA PU-
BLICA-PRIVADA E ASSESSORIA, com o valor total das Taxas de 
Inscrições de R$18,80 para o Ensino Superior. Fica a empresa con-
vocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº028/2019 – No dia 18 
de junho 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 Nº028/2019, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Hortifrutigranjeiro, às empresas: COMERCIAL SUL MINEIRA DE 
ALIMENTOS LTDA EPP, com valor total de R$ 72.717,30; TRANS 
HORTI TRANSPORTE E ALIMENTOS ME, com valor total de R$ 
66.356,00; VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME, com 
valor total de R$ 75.032,00;. Ficam as empresas convocadas a as-
sinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE POTIM – 035/2019 – CONTRATADOS: MARIA ALICE TOBIAS 
GERMANO DE SOUZA 11209083884 – OBJETO: PROJETO: DECOU-
PAGE E ARTESANATOS GERAL – VIGÊNCIA: 01/05/2019 À 01/05/2020 
– VALOR: R$ 6.480,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 
004/2019; 036/2019 – CONTRATADOS: MARA PATRICIA DE SOUZA 
GONCALVES 08770228604 – OBJETO: PROJETO: FELTRO E ARTE-
SANATOS EM GERAL – VIGÊNCIA: 01/05/2019 À 01/05/2020 – VA-
LOR: R$ 6.480,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 004/2019; 
037/2019 – CONTRATADOS: VALDIRENE MARIA GOMES DOS REIS 
15949650808 – OBJETO: PROJETO: PADARIA ARTESANAL – VIGÊN-
CIA: 01/05/2019 À 01/05/2020 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PUBLICA Nº 004/2019; 038/2019 – CONTRATADOS: MA-
RIELE JOSE DE SOUZA 36262114874 – OBJETO: PROJETO: ARTE-
SANATO EM FIBRA DE TABOA – VIGÊNCIA: 01/05/2019 À 01/05/2020 
– VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 
004/2019; 039/2019 – CONTRATADOS: ZAIRA VIRGINIA COSTA E SIL-
VA 56173016753 – OBJETO: PROJETO: CORTE E COSTURA – VIGÊN-
CIA: 01/05/2019 À 01/05/2020 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PUBLICA Nº 004/2019; 040/2019 – CONTRATADOS: HELIO 
ORCEZI 57731284891 – OBJETO: PROJETO: CONSTRUÇÃO CIVIL – 
VIGÊNCIA: 01/05/2019 À 01/05/2020 – VALOR: R$ 13.440,00 – MODALI-
DADE: CHAMADA PUBLICA Nº 004/2019; 041/2019 – CONTRATADOS: 
FABIO PÚBLIO CESAR DE CAMPOS – OBJETO: LOCAÇÃO DE IMO-
VEL PARA USO DA SEDE DO SAMU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM – VIGÊNCIA: 09/05/2019 À 09/05/2020 – VALOR: R$ 11.400,00 
– MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO Nº 173/2019; 042/2019 – CON-
TRATADOS: VALE RODEIO EVENTOS LTDA – OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO DE SHOWS PARA OS DIAS 14, 15, 16, 17, 18 E 19 DE MAIO DE 
2019, COM APRESENTAÇÕES NO RECINTO DE EVENTOS Á PRAÇA 
FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, POTIM/SP – VIGÊNCIA: 02/05/2019 À 
31/05/2019 – VALOR: R$ 16.400,00 – MODALIDADE: DISPENSA PEDI-
DOD Nº 145/2019; 043/2019 – CONTRATADOS: BELLAN TRANSFOR-
MAÇÕES VEICULARES LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 
SIMPLES REMOÇÃO – VIGÊNCIA: 06/05/2019 À 05/05/2020 – VALOR: 
R$ 92.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019; 
044/2019 – CONTRATADOS: MARCOS ROBERTO GAIA EVENTOS – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MATE-
RIAL DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPO 
POTIM 2019, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANE-
XOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 10/05/2019 À 21/05/2019 – VALOR: R$ 
22.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.
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Pindamonhangaba tem fim 
de semana cultural

Prefeitura e Estado
inauguram CAPS Sumaré 

na próxima semana

Caraguatatuba deve receber 100 mil 
turistas no feriado prolongado; AHP 

dá desconto de 15% em hospedagem

Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos do Idoso segue com inscrições 

abertas para novos representantes

O último sábado (15) foi 
de muita animação e ativi-
dades culturais, em Pinda-
monhangaba. 
A cidade recebeu a I 
Mostra Cultural de Lin-
guagens Artísticas, pro-
movida pela Secretaria 
de Cultura e Turismo da 
Prefeitura, e contou com 
atividades na Praça Mon-
senhor             Marcondes 
e Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.
As atividades começaram 
ainda bem cedo, na Pra-
ça Monsenhor Marcon-
des, com apresentação de 
“dança urbana e dance 
hall”, além da “Camerata 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, em parceria com 
o Governo do Estado de 
São Paulo, entrega oficial-
mente no próximo dia 27 
de junho (quinta-feira) o 
Centro de Apoio Psicosso-
cial (CAPS) do bairro Su-
maré, localizado na região 
central da cidade.
A construção ocorre em 
um terreno doado pela 
Prefeitura e será um ane-
xo da Unidade Básica de 
Saúde do bairro, que foi 
entregue no passado.
O CAPS Sumaré recebe-
rá espaço para consultas 
médicas, Centro de Con-
vivência, atividades recre-
ativas terapêuticas e trei-
namento de equipes.
O local será referência 

O feriado prolongado de 
Corpus Christi deve trazer 
cerca de 100 mil turistas 
para Caraguatatuba. A es-
timativa é da Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo. 
Embora seja um feriado 
mais tranquilo, o fato de 
ser prolongado e com pre-
visão de tempo, a expec-
tativa é que muita gente 
aproveite para descer para 
a cidade litorânea. A Con-
cessionária Tamoios cal-
cula que cerca de 95 mil 
veículos devem trafegar 
pela Rodovia dos Tamoios 
neste período.
Outra novidade é que para 
movimentar ainda mais o 
feriado em Caraguatatuba, 
a Associação de Hotéis 
e Pousadas (AHP) está 
oferecendo desconto de 
15% para  turista que se 
hospedar em um de seus 
estabelecimentos no perí-
odo de 20 a 23 de junho. 
As regras estão no face-
book do turismo, https://
www.facebook.com/Tu-
rismoCaraguatatuba/ e vr 

Até o dia 17 de julho, ido-
sos e pessoas interessadas 
na luta pelos direitos da 
melhor idade podem se 
inscrever para participar 
do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos do 
Idoso (CMDDI), como re-
presentante da Sociedade 
Civil, gestão 2018-2020, 
para preencher cinco va-
gas em vacância.
Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos do 
Idoso segue com inscri-
ções abertas para novos 
representantes
As vagas são para as se-
guintes áreas: dois repre-
sentantes de Sindicatos e/
ou Associações Civis; um 
representante de Sindica-
tos e/ou Associações Civis 
voltadas especificamente 
aos idosos; uma pessoa 
física acima de 60 anos re-
sidente no município; um 
representante de institui-

Jovem” e “Conexão Ruí-
nas”. Houve ainda, a peça 
teatral “Conto Outra Vez – 
Pedro e o Lobo” e também 
“O Circo da Vida”.
Durante a tarde, as ações 
se concentraram no Mu-
seu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina com a exi-
bição do projeto “Festi-
val Roda das Artes”, e a 
exposição dos trabalhos 
realizados pelo museu de 
Arte Urbana Caipira. O 
evento também contou 
com a apresentação dos 
“Quatro Ventos”, do pro-
jeto “Sons no Bosque”, 
além das pelas infantis 
“Ciranda de Histórias”, 

para tratamento de pesso-
as que sofrem com trans-
tornos mentais conside-
rados severos, bem como 
depressões graves.
Perequê-Mirim
Já no segundo semestre, 
Caraguatatuba ganha mais 
uma unidade do CAPS, 
desta vez no bairro do 
Perequê-Mirim. Trata-se 
de uma unidade Álcool e 
Drogas.
São investidos no local 
cerca de R$ 2 milhões, 
através de verba do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento).
O local receberá espaço 
para consultas médicas, 
Centro de Convivência, 
atividades recreativas te-
rapêuticas e treinamento 

os hotéis participantes no 
link https://tinyurl.com/
y6y4n48r
Neste período, haverá a 
predominância de sol em 
Caraguatatuba, segundo 
o Centro de Previsão do 
Tempo e Estudos Climá-
ticos (Cptec), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). A tempera-
tura máxima deve chegar 
a 28 graus e a mínima 17.
Com o tempo bom, im-
portante destacar que es-
tão próprias para banho 
as praias da Tabatinga, 
Mococa, Cocanha, Massa-
guaç Capricórnio e Lagoa 
Azul, (Norte), Martim de 
Sá, Prainha e Centro (re-
gião Central) e Pan Brasil 
e Porto Novo (Sul).
Rodovia
A operação especial para o 
feriado de Corpus Christi 
começa nesta quarta-fei-
ra (19), a partir das 13h, 
quando será implantada 
uma faixa adicional no 
trecho de serra da Rodovia 
dos Tamoios (do km 67 ao 
km 81), que atenderá ao 

ção de Nível Superior.
As inscrições devem ser 
realizadas na Secretaria 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e 
do Idoso (Sepedi), de se-
gunda a sexta-feira, exce-
to feriado, das 9h às 11h30 
e das 14h às 16h, no bairro 
Jardim Jaqueira.
Para participar é necessá-
rio ter mais de 18 anos de 
idade, residir em Caragua-
tatuba e estar em dia com 
as obrigações eleitorais. 
No ato da inscrição, é ne-
cessário apresentar docu-
mentos pessoais, compro-
vante de residência e de 
votação, entre outros.
Após a fase de inscrições, 
os candidatos passarão 
por processo eleitoral, que 
será realizado no mês de 
agosto. 
A função de conselheiro 
não é remunerada, mas 
considerada como serviço 

“Mulheres Guerreiras” 
e “Yaga – Uma História 
para Crianças Corajosas”. 
E para encerrar o even-
to de modo característico 
regional o “Maracatu Tro-
vão” encantou o público.
“O evento foi um suces-
so, pois possibilitou a vi-
sibilidade em conjunto 
dos 14 projetos aprovados 
pelo FMAPC e PROA-
C-Municípios. Também 
foi uma oportunidade dos 
proponentes trocarem in-
formações a respeito da 
execução de cada projeto. 
Tivemos um dia intenso e 
proveitoso”, comentou o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma.

de equipes. Estão previs-
tos espaço de acolhimen-
to, banheiro adaptado fe-
minino e masculino, sala 
de atendimento individua-
lizado, sala de medicação, 
sala de arquivos, posto de 
enfermagem, sala admi-
nistrativa, sala de reuni-
ões, refeitório, convivên-
cia, cozinha, vestiário, 
rouparia, almoxarifado, 
sala coletiva, depósito de 
resíduos e sala de expur-
go.
O CAPS-AD será voltado 
aos pacientes da região 
Sul atendidos pela Secre-
taria Municipal de Saúde. 
Com a entrega do prédio, 
os pacientes não precisa-
rão mais se deslocar até o 
centro da cidade.

aumento de demanda no 
sentido litoral.
Para o retorno do feriado, 
a pista de subida voltará a 
ter sua configuração nor-
mal, com duas faixas de 
rolamento, ficando a pista 
de descida com uma faixa.
As obras de duplicação 
realizadas no trecho de 
Serra e operações Pare e 
Siga serão interrompidas 
na quarta (19), a partir das 
12h, quinta (20), domingo 
(23) e segunda (24), até às 
13h. Na sexta (21) e sába-
do (22), as obras poderão 
ocorrer condicionadas ao 
fluxo de veículos. Uma 
equipe de manutenção 
estará de sobreaviso para 
eventuais emergências.
De acordo com a Conces-
sionária Tamoios os horá-
rios de pico são na quar-
ta-feira,, das 14h às 20h, e 
na quinta-feira, das 6h às 
14h. 
Para o retorno o motorista 
deve evitar subir no do-
mingo (23), 12h às 22h e 
na segunda-feira (24), das 
7h às 12h.

público relevante ao mu-
nicípio.
O edital completo de pror-
rogação nº 113, com todas 
as informações poderá ser 
acessado no link http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/wp-content/
uploads/2019/05/Edi-
tal_113.pdf.
Serviço
Inscrição para membros 
do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos do 
Idoso
Até o dia 17 de julho
Local: Secretaria Munici-
pal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ido-
so – Rua Jorge Burihan, 
10 – Jardim Jaqueira – 
próximo a rodoviária
Horário de atendimento: 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 11h30 e das 14h às 
16h; exceto feriado.
Mais informações por te-
lefone: (12) 3886-3050


