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A GAzetA dos Municípios

3º Baep divulga balanço
de operações em Taubaté

Projeto Ritmo Livre participa 
do festival “Pindança”

Guarda Civil Municipal de 
Taubaté faz campanha de 

doação de sangue

Sábado tem “Na roda
com sanduba” na

Praça Santa Terezinha

A companhia que integra o 
3º Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia (Baep) 
em Taubaté completa 15 
dias de operações com 
um saldo de 20 prisões e 
mais de 5 quilos de en-
torpecentes apreendidos. 
De acordo com relatório 
divulgado pelo comando 
do 3º Baep, durante este 
período foram feitas 14 
prisões em flagrante, além 
de cinco procurados pela 
Justiça capturados e um 

O Projeto Ritmo Livre, 
desenvolvido pela Secre-
taria de Esportes e Lazer 
de Taubaté, participou do 
festival “Pindança”.
Foram apresentadas em 
Pindamonhangaba seis 
coreografias que renderam 
quatro premiações aos in-
tegrantes do projeto. A 
faixa etária dos alunos en-
volvidos variou entre 9 e 
78 anos. O festival aconte-
ceu no teatro Galpão, em 
homenagem ao aniversá-
rio da cidade, e envolveu 
as modalidades de dança 
contemporânea, ballet, 

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté realiza a cam-
panha “Doação Solidária” 
com a participação de, 
pelo menos, 15 servidores 
por dia. A iniciativa é uma 
parceria da GCM com o 
Hemonúcleo de Taubaté.
A Guarda Civil Municipal 
irá contribuir com o ban-
co de sangue e convida a 
população para que parti-
cipe da campanha. A ideia 
é divulgar a necessidade 
e a importância deste ato, 
iniciando a conscientiza-
ção entre a própria corpo-
ração.

A parceria entre a Secre-
taria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado de 
São Paulo e a Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Taubaté traz a o espetácu-
lo gratuito “Na roda com 
sanduba”, sábado, dia 20 
de julho, às 16h, na Praça 
Santa Terezinha.
A Cia Suno realizou uma 
intensa pesquisa em es-
petáculos de rua e “Na 
roda com sanduba” traz à 
cena o personagem San-
duba como um palhaço 
viajante, mambembe, ci-
gano, que utiliza técnicas 
de faquirismo para atrair 

menor de idade apreendi-
do. Os policiais também 
apreenderam 5,875 quilos 
de entorpecentes, duas ar-
mas de fogo e localizaram 
um veículo produto de 
furto. As operações de ca-
ráter ostensivo resultaram 
em 627 pessoas abordadas 
e 82 veículos vistoriados.
Em um esforço conjunto 
da Prefeitura de Taubaté 
e do Governo do Estado 
de São Paulo, o município 
recebeu em 29 de junho a 

dança de salão e livre con-
tando com aproximada-
mente 250 participantes e 
39 apresentações.
Para a coordenadora da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer de Taubaté, Yane 
Monteiro, a ação teve 
como iniciativa propor-
cionar aos participantes do 
Projeto Ritmo Livre uma 
nova experiência, onde 
eles se apresentariam para 
um público específico, um 
provocador cênico (jura-
do) e outras companhias 
de dança do Vale do Para-
íba.

Nesta época de ano, a que-
da acentuada nos estoques 
é preocupante. Durante 
o período de férias, além 
das festas de fim de ano, 
é maior o número de aci-
dentes, o que gera uma 
demanda por transfusão 
e, consequentemente, por 
bolsas de sangue.
Para doar sangue é neces-
sário ter entre 18 e 69 anos 
de idade; estar descansado 
e alimentado; com a saúde 
em dia; evitar comida gor-
durosa quatro horas antes 
da doação; evitar bebidas 
alcóolicas 12 horas antes 

a atenção do público. Ma-
labarismos com facas, 
equilibrismos, dardos, ro-
la-rola e monociclo girafa 
são os materiais utilizados 
nos números deste show. 
Todos os números têm a 
ótica do palhaço e sua re-
lação com o universo mis-
terioso do Oriente.
Com duração de 45 minu-
tos e classificação livre, a 
apresentação faz parte do 
Circuito Cultural Paulis-
ta 2019. No elenco, Duba 
Becker e direção de Hele-
na Figueira. Figurinos de 
Maria Eugênia Ramos e 
sonoplastia de Marcos Di-

unidade especial da Polí-
cia Militar, que conta com 
um efetivo de mais de 100 
homens. Desde 2013 a ad-
ministração municipal de 
Taubaté investe em segu-
rança pública e ao longo 
dos últimos anos equipou 
e modernizou a Guarda 
Civil Municipal, insta-
lou e ampliou o Centro 
de Operações Integradas, 
instituiu a Atividade Dele-
gada e avança na luta pela 
segurança.

Sobre o Projeto Ritmo Li-
vre:
Promove o acesso as dan-
ças e aos ritmos existen-
tes no Brasil e no mundo. 
Cada turma possui sua es-
pecificidade em relação a 
faixa etária, o ritmo traba-
lhado e a metodologia da 
aula. São oferecidas mo-
dalidades como: Rítmos, 
Ballet, Ballet Fitness, Hip 
Hop, Dança do Ventre, 
Dança de Salão, Cowntry 
e Sertanejo, Jazz. O Pú-
blico-alvo do Ritmo Livre 
engloba crianças, jovens, 
adultos e idosos.

da doação; evitar fumar 
duas horas antes da doa-
ção; apresentar documen-
to oficial com foto; pesar 
no mínimo 50kg e não ter 
feito outra doação há 60 
dias (homens) ou 90 dias 
(mulheres).
O Hemonúcleo de Taubaté 
fica na avenida Inglaterra, 
190 – Jardim as Nações 
(próximo à Avenida do 
Povo). As doações podem 
ser feitas de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h. 
E sábado das 8h às 12h. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3624-1273.

glio e produção de Moretti 
Cultura e Comunicação.
O Circuito Cultural Pau-
lista leva, há mais de 10 
anos, produções artísticas 
de excelência a diversas 
partes do Estado de São 
Paulo. É um mecanismo 
fundamental para fortale-
cer a potência da arte e da 
cultura nos municípios do 
interior e litoral do Estado 
de São Paulo. A progra-
mação é diversa, incluin-
do destaques da produção 
artística de nosso país, de 
nomes já conhecidos do 
grande público a novos e 
promissores talentos.
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Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca aproveitou sobras de arroz e converteu em deliciosos boli-
nhos? Ou legumes e carnes de um cozido e não fez uma nutritiva sopa? 
Um dos procedimentos que evita o desperdício de alimentos é bastante 
conhecido das donas de casa: a transformação. Carne moída pode ser bem 
saborosa, muito bem preparada não restará uma porção para o dia seguin-
te, a probabilidade de rejeição é bem menor. A mágica culinária entra em 
cena e se encarrega de resolver o problema, O produto pode entrar na 
composição de recheio de legumes, depois que a ele se acrescentar três 
colheres de queijo ralado e três de farofa de biscoito água e sal. O legume 
pode ser uma abobrinha ou uma berinjela cozida em água e sal, da qual 
se retira o miolo que também pode ser misturado ao recheio. Depois de 
encher o vegetal, vai todo ao forno por vinte minutos, para gratinar.       
*** 
Tempo de duração da digestão, em média, de alguns alimentos

Sorvete de frutas... 5 minutos
Prato de sopa... 1 hora
Copo de leite... 1 hora e meia
Prato de macarronada... 2 horas
Salada verde... 2 horas
Filé de carne vermelha... 2 horas
Copo de refrigerante... 2 horas
Porção de peixe... 2 horas
Fatia de torta de morango... 2 horas
Média com pão e manteiga... 3 horas
Arroz, feijão e carne... 3 horas
Hambúrguer... 4 horas
Porção de lingüiça... 6 horas
Prato de feijoada... 7 horas
Porção de bacon... 12 horas
***
O sonho se forma através de um surto de eletricidade no cérebro fazendo 
com que apareça uma imagem no sonho, muitas vezes acompanhada de 
som e cor. Com novo surto, produz uma nova imagem e assim por diante 
durante 10 a 30 minutos de duração, em média de um sonho. Tentando 
encontrar sentido nessa confusão, a mente encaixa estranhas imagens em 
uma história. Se ela é alegre ou triste, depende do estado emocional da 
pessoa que está sonhando.

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me trou-
xe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa por-
que ele não sabe ler.

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza, se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor de generosidade amorosa. Cultive esse estado. Co-
nheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se con-
ta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de 
enxergar o que é único e individual.
***
A visão da vida vem sendo um drama, uma grande peça que nos ajuda a 
viver com harmonia. Significa que somos atores com nossos próprios pa-
péis e que há apenas um só diretor, Deus, que quer o melhor para cada um 
de nós. Ao atuarmos da melhor maneira possível em nossas atribuições, 
ao mesmo tempo sentindo bons votos e cooperando com o progresso de 
outros, nós próprios crescemos como indivíduos. No entanto, se um ator 
se considerar o próprio diretor geral e quer controlar a peça da vida, bem 
como os outros atores, muitos danos podem ser causados.

Pensamentos, provérbios e citações

Nenhuma certeza é pior do que a dúvida ameaçadora.
Amigo certo é aquele que sempre aparece nas horas incertas.
Deplorar os males inevitáveis é tão insensato quanto rir-se deles.
As flores da primavera não brilham sempre.
Uma má consciência é que faz de todos nós covardes.
Uma criança que lê será um adulto que pensa.
Ler bons livros deixa nosso dia bem melhor.
Não existe o bem ou o mal, é o pensamento que nos faz assim.
Peça qualquer coisa desde que seja com entusiasmo.
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 81, Termo nº 7030
Faço saber que pretendem se casar PAULO RICARDO DE FARIA e LILIAN APARECIDA TOLEDO DE ANDRADE 
MESSIAS, apresentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Tremembé-SP, nascido em 09 de novembro de 1987, de profissão funcionário público, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Gulnara Lobato de Moraes, nº 192, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, 
filho de JAIR DE FARIA, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 05 de outubro de 1961 e de MARIA CLE-
LIA DE FARIA,de 61 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 28 de dezembro de 1957, residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 03 de junho de 1997, de profissão vendedora, de estado 
civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de EMERSON DE ANDRADE MESSIAS, de 
46 anos, natural de Ribeirão Preto/SP, nascido na data de 17 de dezembro de 1972 e de ALESSANDRA JANAINA TOLEDO 
E SILVA, de 40 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 15 de novembro de 1978, residentes e domiciliados em Tauba-
té/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 81, Termo nº 7031
Faço saber que pretendem se casar RENAN ANTONIO VIEIRA DA SILVA e PAOLA MARTINS, apresentando os docu-
mentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-SP, 
nascido em 13 de junho de 1988, de profissão técnico em radiologia, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Engenheiro Beltrão, nº 114, Parque das Fontes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA, 
de 61 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 20 de maio de 1958 e de JOCELÍ VIEIRA DA SILVA, de 65 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 28 de outubro de 1953, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de 
Taubaté-SP, nascida em 16 de dezembro de 1987, de profissão funcionária pública, de estado civil solteira, residente e domici-
liada no mesmo endereço do contraente, filha de ELIZEU MARTINS, falecido em Taubaté/SP na data de 11 de maio de 1997 
e de ROSILDA MARIA MARTINS, de 63 anos, natural de Ribeirão/PE, nascida na data de 19 de abril de 1956, residente e 
domiciliada em Taubaté/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. 

Tremembé, 18 de julho de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa VIVA PRODUÇÕES CUL-
TURAIS LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 13.214.279/0001-58, 
objeto do contrato 057/2019, a contratação de TRIO MUSICAL para apresentação 
de 01 (um) show musical, no dia 20/07/2019, durante a realização da 19º TEMPO-
RADA DE INVERNO “UM FRIUZINHO ESQUENTADÔ” 2019 de São Luiz do 
Paraitinga, pelo valor R$ 500,00.

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, 15 de julho de 2019.
  

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

Termo de Ratificação

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa LUIZ HENRIQUE MOU-
RÃO DE AZEVEDO 30598670890, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 
30.663.727/0001-10, objeto do contrato 058/2019, a contratação de FEIJÃO SO-
CIAL CLUB para apresentação de 01 (um) show musical, no dia 27/07/2019, du-
rante a realização da 19º TEMPORADA DE INVERNO “UM FRIUZINHO ES-
QUENTADÔ” 2019 de São Luiz do Paraitinga, pelo valor R$ 2.000,00.

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, 15 de julho 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

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
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17ª Mostra de Teatro de Taubaté divulga programação

A Comissão Avaliadora da 
17ª Mostra de Teatro de 
Taubaté, que acontece de 
24 de julho a 4 de agosto 
no Teatro Metrópole e na 
praça em frente à sua sede, 
divulga a programação 
destinada a todos os pú-
blicos. As apresentações 
gratuitas serão realizadas 
no palco do Teatro Metró-
pole, às 20h. Exceto duas 
apresentações de teatro 
de rua que serão execu-
tadas em frente ao teatro, 
nos dias 27 de julho e 3 
de agosto, às 10h.  Os in-
gressos serão distribuídos 
uma hora antes de cada 
espetáculo na bilheteria 
do teatro. A abertura da 
17ª Mostra de Teatro de 
Taubaté acontece no dia 
24 de julho (quarta-feira), 
às 20h com a exibição da 
peça infantil “A persona-
gem principal” com os 
personagens integrantes 
da Turma do Sítio do Pi-
capau Amarelo. Sem ins-
piração para redigir uma 
nova história, o Visconde 
de Sabugosa recebe no 
sítio a visita do escritor 
Literatto Lobato que além 
de ajuda-lo a compor um 
novo enredo inicia a busca 
por uma personagem prin-
cipal. Muitas aventuras e 
risadas irão entreter o pú-
blico de todas as idades.
Confira a programação 
completa:
25 de julho|quinta-fei-
ra|19h|sessão extra às 21h| 

Monstros: com capacida-
de para 80 expectadores 
por sessão, a peça com 
recomendação etária de 
14 anos, discorre sobre o 
lado sombrio do mundo 
em uma narrativa intensa 
e ácida. Um monólogo em 
que histórias se entrecru-
zam, se desdobram de for-
ma surpreendente e susci-
tam questionamentos que 
assombram a maioria das 
pessoas. O trabalho é uma 
parceria entre a Fabulário 
Produtora e a Cia das Má-
culas e explora novas tec-
nologias audiovisuais para 
potencializar a narrativa. 
Inspirado na obra do dra-
maturgo canadense Daniel 
Macivor. 26 de julho|sex-
ta-feira|19h|sessão extra 
às 21h|Carnaval – O dia 
seguinte: Roberta Ribei-
ro é uma paulista que foi 
passar o carnaval no Rio 
de Janeiro e acabou acor-
dando em uma cama des-
conhecida com um carioca 
fantasiado e pior, não se 
lembra de nada. Esse é o 
início de uma divertida in-
vestigação em que, quanto 
mais vão se conhecendo 
mais vão se apaixonando. 
Essa comédia romântica, 
que aborda também a riva-
lidade entre as duas cida-
des, é do grupo de Teatro 
Laboratório Fêgo Camar-
go e tem recomendação 
etária de 10 anos e capa-
cidade de público para 80 
pessoas por sessão.

27 de julho|sábado|10h|Os 
inimigos do povo|apresen-
tação na praça em frente ao 
Teatro: A Cia Contramão 
apresenta a cidade de Mo-
lendal que, vive sua maior 
fase de ascensão finan-
ceira, devido aos poderes 
curativos de suas águas, 
descobertas pelo médico 
Thomas Stockmann que, 
desde então é considerado 
o maior amigo do povo. Só 
que a maior fonte de renda 
de Molendal se encontra 
contaminada. Caberá ao 
povo decidir pela limpeza 
das águas ou a continui-
dade dos lucros oriundos 
delas. Tudo em nome de 
Molendal e quem pensar 
o contrário pode se tornar 
um inimigo da população.
27 de julho|sábado|20h|In-
tolerantes: A peça apre-
senta a fusão das histórias 
de Romeu e Julieta e de 
Antígona. Vê-se então a 
paixão de dois jovens em 
meio a intolerância de 
duas famílias rivais e tam-
bém a luta de Antígona em 
enterrar o corpo de um de 
seus irmãos frente a in-
compreensão de Creonte. 
Um questionamento das 
faces do amor diante da 
intolerância. Capacidade 
para 80 pessoas por sessão 
e classificação etária de 12 
anos. A peça é uma produ-
ção da Amarras de Teatro.
28 de julho|domingo|19h|-
sessão extra às 21h|5 se-
gundos: A cia Karami-

nolas leva ao palco um 
drama que envolve uma 
doença degenerativa, di-
versas realidades, a vida 
de idosos e famílias. Re-
comendação etária de 16 
anos e capacidade de 541 
lugares.
29 de julho|segunda-fei-
ra|20h|O fabuloso desti-
no de Amália Mazzaropi: 
em um lugar muito lon-
ge, a empregada Amá-
lia Mazzaropi passa os 
dias sonhando em estre-
lar algum grande filme 
de Hollywood enquanto 
limpa a casa de seu pa-
trão, o detetive particular 
Jony. Até que um certo 
dia, um bandido os levara 
para uma trama repleta de 
nostalgia e muita comé-
dia. Qual será o destino 
de Amália Mazzaropi? 
Classificação etária de 12 
anos e 541 lugares, uma 
comédia da Cia Magia do 
Sorriso. 30 de julho|ter-
ça-feira|20h|Xeque-mate: 
no reino do xadrez, o Rei 
(marido heterossexual) 
sucumbe aos desejos da 
carne, procurando satis-
fazer seus anseios junto 
ao bispo (travesti). Não 
considerando os riscos 
que correm, transmitem à 
rainha (esposa) um vírus. 
Esse é o estopim para a 
violência emocional de-
sencadeada pelo cavalo 
(filho) que, através das 
drogas, também contrai o 
vírus. A esperança é de-
positada na torre (outro 
filho) que vê sua estrutura 
familiar desmoronar em 
decorrência de uma do-
ença que atinge cada vez 
mais pessoas, não impor-
ta a idade, opção sexual, 
crença ou raça. Classifi-
cação etária de 14 anos, a 
Cia de Teatro reciclado irá 
se apresentar para até 541 
pessoas.
31 de julho|quarta-fei-
ra|20h|O surto do Homo 
sapiens: o Grupo Treski-
lion mostra um Emília 
encafifada, cheia de ques-

tionamentos depois que 
Dona Benta contou, à sua 
moda, a história do mun-
do. Só o Visconde de Sa-
bugosa poderia esclarecer 
tantas dúvidas. Ao em-
barcarem nessa viagem, 
nossos heróis tentam des-
cobrir questões elementa-
res da vida. Afinal, quem 
nunca se perguntou de 
onde surgiu a vida? Como 
funciona o vasto universo 
em que vivemos? E como 
a raça dos homens domi-
nou o canteiro da vida que 
chamamos de Terra? Em-
barque por essa aventura 
pelo cosmos com Emília, 
Visconde, Pedrinho e tia 
Nastácia e descubra mais 
sobre a pitoresca obra da 
vida. Classificação: 12 
anos e 541 lugares dispo-
níveis para o público.
01 de agosto|quinta-fei-
ra|20h|Alegres saltimban-
cos no Sítio: com clas-
sificação livre, o grupo 
Fabricando Arte conta a 
história de Emília, Con-
dessa das Três Estrelinhas, 
encontra os palhaços do 
Circo Canelone pelas re-
dondezas e tem a mirabo-
lante ideia de transfor o 
Sítio do Picapau Amarelo 
em um grande circo. O 
texto é a última produção 
da escritora taubateana 
Conceição Molinaro, ba-
seado na obra de Monteiro 
Lobato. Classificação li-
vre e 541 lugares.
02 de agosto|sexta-fei-
ra|20h|Dito que dito: ima-
gem a confusão anunciada 
quando um senhor (Dito) 
deseja cortejar uma viúva 
costureira com um parti-
cularidade: ele só se co-
munica através de ditados 
populares. A cia teatral A 
Pimenta traz um espetácu-
lo  que apresenta de ma-
neira muito divertida os 
conflitos de uma relação 
amorosa, recheada de in-
teresses, desejos e muitos 
ditados populares. Trata-
-se de um divertimento 
cômico e uma livre adap-

tação do texto “Amor por 
Anexins”, de Artur Aze-
vedo. Não perca! Afinal 
de contas, é sempre bom 
“ver pra crer”.
03 de agosto|sábado|10h|A 
rival|apresentação na pra-
ça em frente ao Teatro: A 
Cia Aprendendo a ensinar 
apresenta uma peça de um 
único ato. Um drama que 
conta a história de duas 
mulheres que se tornaram 
inimigas por amarem o 
mesmo homem. O que pa-
rece ser um encontro entre 
duas ex inimigas e revela 
em um duelo que expõe a 
fragilidade, solidão e inse-
gurança de cada uma.
03 de agosto|sábado|20h| 
Shadow Circus: venha ver 
as sombras resgatadas do 
maior trapezista de todos 
os tempos, os mais anti-
gos domadores de animais 
e muitas atrações que dei-
xaram sem fôlego reis, 
rainhas, princesas e prín-
cipes dos maiores reina-
dos do mundo. Para o res-
gate dessas sombras que 
foram perdidas no espaço 
e no tempo, foi necessário 
aprisionar o único mágico 
caçador de sombras ain-
da vivo na Terra que irá 
transformar um elefante 
em rato. Classificação li-
vre.
04 de agosto|domin-
go|16h|Uma visita de ou-
tro mundo: Narizinho e 
Visconde observam os 
planetas com um revolu-
cionário binóculo produ-
zido por ele, quando surge 
Emília toda atrapalhada 
e quase destrói o equipa-
mento. Em meio a todo 
esse tumulto, uma visita 
muito diferente aparecer 
para apimentar ainda mais 
toda essa confusão. Apre-
sentação do elenco do Par-
que do Itaim, com classifi-
cação livre.
Mais informações pelo 
telefone 3624-8695. O Te-
atro Metrópole fica à Rua 
Duque de Caxias, 312 no 
Centro.

Centro Cultural de Taubaté oferece 
sessões de cinema gratuitas

Taubaté reajusta tarifa do
transporte público

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté exi-
be “É proibido fumar” na 
próxima sexta-feira, dia 
19 de julho. A sessão gra-
tuita tem início às 19h no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes.
O objetivo do projeto é 
fomentar a sétima arte e 
a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial, além de apro-
ximar a população das 
atividades oferecidas pelo 
Centro. Os amantes do 
cinema poderão conferir 
uma programação variada 
de diretores internacio-
nais e nacionais. As ses-
sões acontecem todas as 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que, a partir do 
dia 1º de agosto, o valor 
da tarifa do transporte pú-
blico sofrerá reajuste de 
R$ 3,90 para R$ 4,30 no 
pagamento em dinheiro e 
vale transporte, R$ 4,10 
com o cartão rápido e R$ 
2,15 no cartão estudante.  
A diferença entre a tarifa 
técnica e a pública conti-
nua paga pelo município 
por meio de subsídio de 
R$0,50 e R$0,25 (estu-
dante).
O cálculo foi elaborado 

quartas e sextas-feiras, em 
parceria com o Sesc e com 
o Museu da Imagem e do 
Som (MIS).
Dia 19|sexta-feira|19h: É 
proibido fumar (Dir.Ana 
Muylaert) desde que sua 
mãe morreu, a romântica 
Baby (Glória Pires) vive 
sozinha no apartamento 
que herdou, em São Paulo. 
Sem grande preocupação 
com o futuro, ela acaba 
dando aulas particulares 
de violão para alguns alu-
nos e vive em atrito com 
as irmãs. Aguardando um 
grande amor, Baby se sur-
preende quando se muda 
para o apartamento ao lado 
o músico Max (Paulo Mi-

com base na inflação do 
período, utilizando-se o 
Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), medido pela 
Fundação Getúlio Vargas, 
que é o índice mais ade-
quado para reajuste de 
preços públicos e conside-
rando-se a a tarifa técnica 
calculada em 2018, que 
era de R$ 4,40.
 A medida segue acordo 
firmado por meio de ação 
civil pública que trami-
tou na Vara da Fazenda 
Pública de Taubaté, com 

klos), que acaba de termi-
nar um relacionamento de 
oito anos. Mas para esse 
romance dar certo, Baby 
percebe o quanto será di-
fícil abrir mão de algo que 
está tão presente na vida 
dela que é seu vício com-
pulsivo de fumar.  O filme 
brasileiro tem quase uma 
hora e meia de duração e 
classificação indicativa de 
14 anos de idade. No elen-
co estão Marisa Orth, Gló-
ria Pires e Paulo Miklos.
O Centro Cultural Muni-
cipal Toninho Mendes fica 
na Praça Coronel Vitoria-
no, nº 01, no centro. Mais 
informações pelo telefone 
é 3621-6040.

expressa anuência do Mi-
nistério Público do Estado 
de São Paulo.
Mesmo reajustada, a 
tarifa do pública do                                  
município é menor que 
das cidades médias da re-
gião. 
Em Pindamonhangaba a 
tarifa comum é de R$4,40 
e em São José dos Campos 
é de R$4,20.
Em média 960 mil pas-
sageiros utilizam o trans-
porte público por mês em 
Taubaté, sendo  25% com 
gratuidade na tarifa.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº031/2019 – No dia 18 
de julho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve ADJUDICAR 
e HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº031/2019, referente ao objeto 
em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Bloquete de Concreto e Material de Construção, à em-
presa: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E CO-
MERCIO, com valor total de R$ 431.600,00;. Fica a empresa convo-
cada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº033/2019 – No dia 
18 de julho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº033/2019, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Equipamento de Proteção Individual, às empresas: GOL-
DEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME, com valor total 
de R$ 70.120,00; JCB MATERIAIS LTDA ME, com valor total de R$ 
9.131,40; NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 
ME, com valor total de R$ 34.605,00; TREND COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, com valor total de R$ 10.515,00; 
UNIMAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, com 
valor total de R$ 20.649,05. Ficam as empresas convocadas a as-
sinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública 
a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 036/2019. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Peças de 
Veículos Leves. Data da realização: 31/07/2019 às 09h00min - Início 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra 
poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamen-
te no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna públi-
ca a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 037/2019. Obje-
to: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Peças 
de Instrumentos Odontológicos. Data da realização: 01/08/2019 às 
09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/
SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna públi-
ca a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 037/2019. Ob-
jeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Pe-
ças de Material para Manutenção. Data da realização: 02/08/2019 às 
09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura 
Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/
SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PO-
TIM – 045/2019 – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE – OBJE-
TO: CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA 
DE ESTÁGIO A ESTUDANTES QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE POTIM E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE 
– VIGÊNCIA: 04/04/2019 À 03/04/2020 – VALOR: R$ 695.448,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA PEDIDO Nº 187/2019; 046/2019 – ARTHA TECNOLOGIA SOLUÇÕES 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURAS DE MEDIDORES DE 
CONSUMOS DE ÁGUA/ESGOTO COM IMPRESSÕES E ENTREGAS SIMULTÂNE-
AS DE CONTAS E COMUNICADOS E SUPRESSÕES (CORTES) E RELIGAÇÕES 
(RESTABELECIMENTOS) DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, 
CONF. AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA – VIGÊNCIA: 24/05/2019 À 23/05/2020 – VALOR: R$ 239.838,96 – 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019; 047/2019 – PGL COM. DE 
VEICULOS EIRELI ME – OBJETO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI TIPO D, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊN-
CIA: 24/05/2019 À 23/05/2020 – VALOR: R$ 226.550,00 – MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 023/2019; 048/2019 – NOBELA COM. SERV. LTDA – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE VAN COM ACESSIBILIDADE, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 24/05/2019 À 23/05/2020 
– VALOR: R$ 352.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019; 
049/2019 – MARIO ALEXANDRE MONTEIRO DE MOURA 28361230874 – OBJE-
TO: ATENDER O TRIBUNAL DE CONTAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SETO-
RES NECESSARIOS LIBERAÇÃO DE SENHA E TREINAMENTO PARA SETORES 
E PARA PROPRIA PUBLICAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS LAYOUTS – VIGÊNCIA: 
29/05/2019 À 29/01/2020 – VALOR: R$ 8.400,00 – MODALIDADE: DISPENSA PE-
DIDO Nº 180/2019; 050/2019 – ADAUTO DE ANDRADE – OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, QUE COMPRE-
ENDEM O ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO A SER LANÇADA PELA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE POTIM VISANDO A “OUTORGA DE CONCESSÃO PARA 
EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE 
POTIM/SP” – VIGÊNCIA: 28/05/2019 À 28/12/2019 – VALOR: R$ 17.500,00 – MO-
DALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019; 051/2019 – LUIS G M RODRIGUES 
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA – OBJETO: PROJETO FISIOTERAPEUTA (EQUOTE-
RAPIA) – VIGÊNCIA: 30/05/2019 À 30/05/2020 – VALOR: R$ 31.200,00 – MODA-
LIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 006/2019; 052/2019 – VALERIA APARECIDA DO 
NASCIMENTO RIBEIRO 162804058000 – OBJETO: PROJETO OFICINEIRO DE 
ARTESANATO – VIGÊNCIA: 30/05/2019 À 30/05/2020 – VALOR: R$ 13.200,00 – 
MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 006/2019; 053/2019 – COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP – 
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PELA CONTRATADA, RELATIVOS À DISPONIBILI-
ZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS - SIM E A EXECUÇÃO DE ROTI-
NAS RELATIVAS PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO RELA-
CIONADOS NA “ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS” E NA “PLANILHA 
DE ORÇAMENTO” – VIGÊNCIA: 03/06/2019 À 03/06/2020 – VALOR: R$ 20.752,80 
– MODALIDADE: DISPENSA PEDIDO Nº 691/2019; 054/2019 – ALEXANDRE SIL-
VA DO NASCIMENTO JUNIOR 433790200826 – OBJETO: CONTRATAÇÃO POR 
TEMPO DETERMINADO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO 
DE PROJETOS DE DANÇA E GINASTICA ADAPTADA – VIGÊNCIA: 05/06/2019 
À 31/12/2019 – VALOR: R$ 6.300,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 
009/2019; 055/2019 – P. A. PACHECO CONSTRUÇÕES ME – OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA NA CRECHE BAIRRO 
VILA OLÍVIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS – VI-
GÊNCIA: 06/06/2019 À 05/09/2019 – VALOR: R$ 37.901,18 – MODALIDADE: CAR-
TA CONVITE Nº 001/2019; 056/2019 – WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIGITA-LIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS), CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 11/06/2019 À 10/06/2020 
– VALOR: R$ 8.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019; 
057/2019 – CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME – OBJETO: AQUISI-
ÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CRECHE MUNICIPAL (PROINFANCIA-TIPO B) CON-
FORME TERMO DE COMPROMISSO 203400016944201214 - FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 12/06/2019 À 11/06/2020 – VALOR: 
R$ 6.492,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019; 058/2019 – 
TOTAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ-
RIO PARA CRECHE MUNICIPAL (PROINFANCIA-TIPO B) CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO 203400016944201214 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANE-
XOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 12/06/2019 À 11/06/2020 – VALOR: R$ 26.679,00 
– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019; 059/2019 – ALL WORK 
COMERCIAL EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CRECHE 
MUNICIPAL (PROINFANCIA-TIPO B) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 
203400016944201214 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL 
– VIGÊNCIA: 12/06/2019 À 11/06/2020 – VALOR: R$ 15.783,90 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019; 060/2019 – LOJA DA ESCOLA LTDA – OB-
JETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CRECHE MUNICIPAL (PROINFANCIA-
-TIPO B) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 203400016944201214 - FUN-
DO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 12/06/2019 À 
11/06/2020 – VALOR: R$ 12.582,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
025/2019; 061/2019 – EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA – OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CRECHE MUNICIPAL (PROINFANCIA-TIPO 
B) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 203400016944201214 - FUNDO NA-
CIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE RE-
FERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 12/06/2019 À 11/06/2020 
– VALOR: R$ 16.683,90 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019; 
062/2019 – M. DE L. TRINDADE DA SILVA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁ-
RIO PARA CRECHE MUNICIPAL (PROINFANCIA-TIPO B) CONFORME TERMO 
DE COMPROMISSO 203400016944201214 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL – VIGÊNCIA: 12/06/2019 À 11/06/2020 – VALOR: R$ 1.600,00 
– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019; 063/2019 – FORTE ADMI-
NISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
RUAS DO MUNICÍPIO DE POTIM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. – VIGÊNCIA: 18/06/2019 À 17/06/2020 
– VALOR: R$ 101.452,50 – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019; 
064/2019 – CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E ASSESSORIA – 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO PARA ÁREA DE EDUCAÇÃO – VIGÊNCIA: 19/06/2019 À 18/06/2020 – 
VALOR: R$ 18,80 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019.


