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A GAzetA dos Municípios

País mantém desde 2011
diferença de aprendizagem

entre ricos e pobres

Temer é preso pela 
Lava Jato do RJ

Novelis inicia projeto de
expansão e a construção
de um terminal ferroviário 

na fábrica de Pinda

No Brasil, enquanto 83% 
dos estudantes mais ricos 
saem da escola pública 
tendo aprendido o adequa-
do em língua portuguesa 
ao final do ensino médio, 
entre os estudantes mais 
pobres, essa porcentagem 
é 17%. Em matemática, 
63,6% dos alunos mais 
ricos aprenderam o ade-
quado e apenas 3,1% dos 
mais pobres saem da es-
cola sabendo o mínimo 
considerado suficiente na 
disciplina. Os dados são 
do Todos pela Educação 
(TPE), organização social, 
sem fins lucrativos.
A entidade analisou os 
microdados do Sistema 
de Avaliação da Educa-
ção Básica (Saeb) 2017 e 
mostrou que há diferença 
grande e constante, desde 
2011, entre o desempenho 
dos mais ricos e dos mais 
pobres em todos os níveis 
analisados, no 5º e no 9º 
ano do ensino fundamen-
tal e no 3º ano do ensino 
médio. A disparidade en-
tre as porcentagens de es-
tudantes que aprendem o 
adequado chega a ser qua-
se cinco vezes maior entre 
aqueles com maior nível 
socioeconômico e os com 
menor nível.
“A educação, que poderia 
ser uma das principais fer-
ramentas para diminuir a 
desigualdade de aprendi-
zagem não tem consegui-
do fazer isso de maneira 
consistente no Brasil”, diz 
o diretor de Políticas Edu-
cacionais do TPE, Olavo 
Nogueira Filho. “A gente 
está avançando na média 
brasileira, mas está man-
tendo um alto grau de de-
sigualdade entre alunos 
de nível socioeconômico 
mais alto e mais baixo. 

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) foi preso 
na manhã do dia 21, em 
São Paulo pela força-tare-
fa da Operação Lava Jato 
no Rio. 
Segundo informações da 
“GloboNews”, o manda-
do de prisão foi expedido 
pelo juiz Marcelo Bretas, 
da 7ª Vara Federal Crimi-
nal do Rio. Ele será levado 
ao Rio.
“Barbaridade” reagiu o ex
-presidente em telefone-
ma ao jornalista Kennedy 
Alencar logo após a pri-
são, durante seu trajeto em 
direção ao aeroporto de 

Com o aumento da capa-
cidade produtiva, empresa 
busca formas sustentáveis 
de escoamento da produ-
ção. A Novelis Inc., líder 
mundial em laminados e 
reciclagem de alumínio, 
anunciou nesta quinta-fei-
ra, dia 21, o início oficial 
das obras de expansão 
referentes ao investimen-
to de R$ 650 milhões em 
sua unidade de chapas de 
alumínio, em Pindamo-
nhangaba. O investimento 
aumentará a capacidade 
de produção de chapas de 
alumínio em 100 mil tone-
ladas/ano e a capacidade 
de reciclagem em 60 mil 
toneladas/ano. Com a ex-
pansão, a fábrica passa a 
ter capacidade produtiva 
de aproximadamente 680 
mil toneladas/ano e 450 
mil toneladas/ano para re-
ciclagem do metal. Além 
disso, a empresa aprimora 
seu sistema logístico para 
facilitar o acesso aos por-
tos de Santos (SP) e Ita-
guaí (RJ). O aumento da 
capacidade produtiva vem 
acompanhada de outras 
melhorias na infraestru-
tura, viabilizando a cons-
trução do terminal que irá 
conectar a principal fábri-
ca da Novelis no Brasil, 
em Pindamonhangaba, 

Estamos melhorando sem 
conseguir diminuir esse 
resultado entre mais ricos 
e mais pobres”, avalia.
O Saeb avalia estudantes 
quanto aos conhecimen-
tos de língua portuguesa 
e matemática e é aplicado 
de dois em dois anos. A 
avaliação é de responsabi-
lidade do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), que classifica 
os estudantes em seis gru-
pos, considerando o nível 
socioeconômico.
O grupo 1 reúne os estu-
dantes com o menor poder 
aquisitivo. São, em maior 
parte, estudantes com ren-
da familiar mensal de até 
um salário mínimo e que 
têm, em casa, bens ele-
mentares, como uma gela-
deira e uma televisão, sem 
máquina de lavar roupa ou 
computador. Os pais ou 
responsáveis têm forma-
ção até o 5º ano do ensino 
fundamental ou inferior.
Na outra ponta, está o gru-
po 6, com estudantes com 
renda familiar mensal de 
sete salários mínimos ou 
mais, cujos pais ou res-
ponsáveis completaram a 
faculdade e que tem em 
casa três ou mais televiso-
res, dois ou mais compu-
tadores, entre outros bens.
A diferença é constatada 
desde o 5º ano do ensi-
no fundamental, quan-
do 90,4% dos mais ricos 
aprendem o adequado 
em língua portuguesa e 
83,9%, em matemática e 
apenas 26,3% dos mais 
pobres aprendem o ade-
quado em português e 
18,1%, em matemática.
De acordo com Noguei-
ra Filho, a escola pública 
não está cumprindo um de 

Guarulhos. Temer segue 
para o aeroporto. O ex-mi-
nistro das Minas e Energia 
Moreira Franco também 
é alvo de um mandado de 
prisão, segundo a emisso-
ra.
No começo de fevereiro, 
o STF (Supremo Tribu-
nal Federal) enviou à pri-
meira instância da Justiça 
quatro processos contra 
Temer, que perdeu o foro 
privilegiado após deixar a 
Presidência. Neles, Temer 
é investigado por corrup-
ção, organização crimino-
sa, obstrução de Justiça e 
lavagem de dinheiro.

aos principais portos por 
meio da rede ferroviária 
da MRS, regulamentada 
pela Agência Nacional de 
Transportes.
“A construção do terminal 
ferroviário diversifica nos-
sos modais de transporte, 
ao mesmo tempo em que 
oferece uma alternativa 
mais sustentável, garan-
tindo uma logística mais 
eficiente para o cliente”, 
afirma Tadeu Nardoc-
ci, presidente da Novelis 
América do Sul.
Sustentabilidade está no 
centro da estratégia de ne-
gócios da Novelis e, com 
a implementação do novo 
modal ferroviário, a em-
presa poderá reduzir em 
até 73% suas emissões de 
CO2 no transporte de seus 
produtos em comparação 
com o transporte rodovi-
ário. “Esse investimento 
é um olhar para o futuro 
e dá continuidade à nossa 
bem-sucedida operação na 
região, além de reforçar o 
nosso compromisso com a 
inovação no fornecimento 
de soluções de alumínio”, 
conclui Nardocci.
O projeto conta com o su-
porte da Investe São Pau-
lo, agência de desenvolvi-
mento ligada ao governo 
do Estado.

seus principais potenciais: 
reduzir desigualdades. 
“Para fazer isso, é preciso 
ter uma política educacio-
nal que se preocupe com 
essa questão. Uma política 
educacional que se tradu-
za em mais recursos para 
quem tem maior desafio”, 
defende.
De acordo com o diretor, 
ocorre o contrário no país. 
“Os municípios mais vul-
neráveis, em geral, são os 
que têm menor investi-
mento por aluno quando 
comparados com regiões 
de nível socioeconômico 
mais elevado”.
Aprendizagem adequada
De acordo com o levanta-
mento do TPE, em média, 
considerando juntos todos 
os níveis socioeconômi-
cos, houve melhora na 
aprendizagem no país, no 
ensino fundamental. No 
ensino médio, há pratica-
mente estagnação desde 
2001.
O maior salto foi no 5º 
ano do ensino fundamen-
tal. Em 2001, 23,7% dos 
estudantes aprendiam o 
adequado em língua por-
tuguesa e 14,9%, em ma-
temática. Essas porcenta-
gens chegaram a 60,7% e 
a 48,9%, respectivamente, 
em 2017.
No final do ensino mé-
dio, em 2001, 25,8% dos 
jovens deixavam a escola 
sabendo o mínimo ade-
quado em português e 
11,6%, em matemática. 
Em 2017, essas porcenta-
gens passaram para 29,1% 
em língua portuguesa e 
reduziram para 9,1% em 
matemática.
O TPE considera como 
aprendizagem adequada 
estudantes que obtiveram 
pelo menos, em língua 

portuguesa, 200 pontos 
no 5º ano do ensino fun-
damental, 275 no 9º ano 
e 300 no final do ensino 
médio. 
Em matemática, é neces-
sário tirar pelo menos 225 
pontos no 5º ano, 300 pon-
tos no 9º ano e 350 pontos 
no 3º ano do ensino mé-
dio.
As pontuações foram defi-
nidas por um conjunto de 
especialistas que buscou 
como referência, inclusi-
ve, o desempenho de estu-
dantes de nível semelhan-
te em outros países.
Seguindo os níveis pro-
postos pelo Inep, essas 
pontuações significam que 
os estudantes devem estar 
pelo menos no nível 5 de 
10 níveis em matemática 
e no nível 4 de 9 níveis 
em língua portuguesa, no 
5º ano; no nível 4 de 8 ní-
veis em português e 5 de 
9 níveis em matemática, 
no 9º ano; e no 6 de 10 em 
matemática e nível 4 de 
8 níveis em língua portu-
guesa, no 3º ano do ensino 
médio.
Ministério da Educação
No ano passado, o Minis-
tério da Educação divul-
gou, pela primeira vez, o 
nível que considera ade-
quado para cada etapa. Os 
níveis considerados são 
mais rígidos do que os 
definidos pelo Todos pela 
Educação, considerando 
adequado apenas o nível 
7 em ambas disciplinas. 
A métrica foi questionada 
por especialistas.
Pelo critério do MEC, ape-
nas 1,62% dos estudantes 
obtiveram o mínimo ade-
quado em língua portu-
guesa ao final do ensino 
médio e 4,52%, o mínimo 
em matemática, em 2017.
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Nos últimos anos, uma área da medicina chamada neurótica tem conquis-
tado a simpatia de muitos especialistas. Como o nome diz, a neurótica. 
Defende uma espécie de exercícios para os neurônios. Desenvolvida a 
partir do século 20, a neurótica ganhou destaque por apresentar bons re-
sultados. O cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo. Quando 
o exercitamos, desenvolvemos novas habilidades e nos fortalecemos. Por 
outro lado, quando não fazemos exercícios, o cérebro atrofia, perdendo 
a capacidade criativa, a memória e o raciocínio lógico. A prática desses 
exercícios é menos complicada do que parece. Basta que mude pequenos 
hábitos do seu dia a dia. Por exemplo, não vá ao mercado sempre pelo 
mesmo caminho, se vista de olhos fechados, converse mais com os ou-
tros, resolva revistas de passatempo, leia mais, escreva com os olhos fe-
chados, etc. Apesar se serem exercícios simples,eles estimulam o cérebro 
e auxilia a pessoa a viver melhor.

Humor

O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto quem está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- E que sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto do carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem 
vai pagar a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está atento ao pastor no rádio:
- Irmãos, se alguém tiver algum problema de saúde, ponha a mão no lugar 
do corpo que está doendo e eu rezarei agora para a sua cura.
O velhinho, mais do que depressa, põe as mãos nas virilhas e a velha ven-
do aquilo, exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não 
ressuscitar os mortos...
***
Sabendo que o filho não era muito chegado a assuntos religiosos, a mãe 
estranha ao vê-lo ajoelhado, ao lado da cama de mãos postas e pergunta:
- O que você está fazendo, meu filho?
- Rezando para que o Rio Amazonas desemboque em Salvador, na Bahia.
- Mas por quê?
- Porque foi isso aí que eu coloquei hoje como resposta na prova de Ge-
ografia...

Mensagens

Existem mães que em vez de criar seus filhos para a vida, cria para si 
mesma. Elas fazem de tudo para que seus filhos namorem e casem com 
alguém rico, ficam controlando e arrumam as maiores ciladas para afas-
tá-los de pessoas indesejadas, sempre com a desculpa de querer o melhor 
para seus filhos. Dizem os psicólogos que essas atitudes traduzem muito 
um casamento mal resolvido, frustrações e o desamor por seus semelhan-
tes, isto é apenas uma justificativa para só querendo poupar os filhos das 
desilusões que elas próprias vivem ou viveram. Para elas a felicidade e o 
mesmo que segurança financeira e nada mais. Essas mães poderosas nem 
sempre e, percebendo o domínio que exercem sobre os filhos, acabam 
inventando mil desculpas para justificar sua maneira de agir, geralmente 
dizem: Quem ama cuida. Mas na realidade estão desejando controlar o 
que elas consideram sua propriedade, seus filhos. Muitas explicam que 
querem poupá-los das dificuldades e, por isso, exercem algum controle 
quando acham que seus filhos não têm maturidade necessária para agi-
rem em determinadas situações. Outras ainda agem de forma autoritária 
porque são dependentes dos filhos, não tem vida própria ou por puro inte-
resse pessoal. Mães deixem seus filhos aprenderem sozinhos a enfrentar a 
vida e suas dificuldades. Procurem se ocupar com trabalhos interessantes 
ao invés de ficarem reclamando de suas tarefas domésticas. Façam novas 
amizades e descubram um “hobby” que o ambiente doméstico ficará mais 
leve para todos.

Pensamentos, provérbios e citações

O acaso é um deus e um diabo ao mesmo tempo.
O importante não é o que se dá, mas é o amor com que se dá.
Tenho lá em cima, entre os anjos, alguém que nunca esquecerei.
Elogie em público, mas critique em particular.
É preciso viver não apenas existir.
Quanto mais dividimos os obstáculos, mais fácil será vencê-los.
Amar é deixar de viver para si para viver em outra pessoa.
A comunicação é o segredo da força.
Simular humildade é ser soberbo.
Perder o entusiasmo provoca rugas na alma.
O orgulho divide os homens e a humildade os une.
Uma amizade não morre e se morrer é porque nunca existiu.
Felizes são os cães que pelo faro descobrem seus amigos.

EXTRATO DE CONTRATOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM – 
001/2019 – CONTRATADOS: DANILA JULIANE DA LUZ MESSIAS – OBJETO: PROJETO DE 
FELTRO – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 002/2019 – CONTRATADOS: TAMIRES RODRIGUES DA 
SILVA OLIVEIRA – OBJETO: PROJETO DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA – VIGÊN-
CIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLI-
CA Nº 005/2018; 003/2019 – CONTRATADOS: VANESSA CRISTINA DA SILVA BEZERRA 
– OBJETO: PROJETO DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 
31/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
004/2019 – CONTRATADOS: CARLOS EDUARDO DA SILVA – OBJETO: PROJETO DE RE-
CREAÇÃO, NATAÇÃO E ESPORTES – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 
10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 005/2019 – CONTRATADOS: 
AUXILIADORA RAMOS DE PAULA – OBJETO: PROJETO COM GRUPOS SÓCIO EDUCA-
TIVOS – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 21.600,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 006/2019 – CONTRATADOS: FABRÍCIA DE CASSIA 
SOARES LEITE – OBJETO: PROJETO DE BORDADO, TRICÔ E CROCHÊ – VIGÊNCIA: 
11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 12.600,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA 
Nº 005/2018; 007/2019 – CONTRATADOS: SANDRA APARECIDA DE PAULA – OBJETO: 
PROJETO DE PINTURA EM TECIDO – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 
12.600,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 008/2019 – CONTRATADOS: 
ÉRIKA DOS SANTOS – OBJETO: PROJETO DE MANICURE E PEDICURE – VIGÊNCIA: 
11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 
005/2018; 009/2019 – CONTRATADOS: PAMELA CAMILA GOMES DE TOLEDO – OBJETO: 
PROJETO DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO – VIGÊNCIA: 11/01/2019 
À 31/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
010/2019 – CONTRATADOS: GUILHERME DE PAULA SANTOS – OBJETO: PROJETO DE 
TEATRO – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: 
CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 011/2019 – CONTRATADOS: MARIA ENEGIDIA JHA-
TUYE TANAKA – OBJETO: PROJETO COM GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS – VIGÊNCIA: 
11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 16.908,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 
005/2018; 012/2019 – CONTRATADOS: ADRIANA DE FÁTIMA BERNARDO – OBJETO: PRO-
JETO DE TRABALHOS SOCIAIS COM CRIANÇAS E GESTANTES – VIGÊNCIA: 11/01/2019 
À 31/12/2019 – VALOR: R$ 16.908,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
013/2019 – CONTRATADOS: DAMIANA EDUARDA ROSA DE AMORIM – OBJETO: PROJE-
TO DE TRABALHOS SOCIAIS COM CRIANÇAS E GESTANTES – VIGÊNCIA: 11/01/2019 
À 31/12/2019 – VALOR: R$ 16.908,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
014/2019 – CONTRATADOS: DIEGO DONIZETE DE ARAÚJO CURSINO – OBJETO: PRO-
JETO DE TRABALHOS SOCIAIS COM CRIANÇAS E GESTANTES – VIGÊNCIA: 11/01/2019 
À 31/12/2019 – VALOR: R$ 16.908,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
015/2019 – CONTRATADOS: THAIS GARCIA ANTUNES CONCEIÇÃO – OBJETO: PROJE-
TO DE TRABALHOS SOCIAIS COM CRIANÇAS E GESTANTES – VIGÊNCIA: 11/01/2019 
À 31/12/2019 – VALOR: R$ 16.908,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
016/2019 – CONTRATADOS: MICHELE FREITAS – OBJETO: PROJETO DE SUPERVISÃO 
DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 
19.200,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 017/2019 – CONTRATADOS: 
ALINE GOMES DE ALMEIDA MENDES – OBJETO: PROJETOS DE OPERADOR DO SIS-
TEMA CADASTRO ÚNICO – VIGÊNCIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 11.448,00 – 
MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 018/2019 – CONTRATADOS: MARILICE 
GONÇALVES DA SILVA – OBJETO: PROJETO DE GRUPOS DE ADOLESCENTES – VIGÊN-
CIA: 11/01/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 15.600,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLI-
CA Nº 005/2018; 019/2019 – CONTRATADOS: CARPER - SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICI-
NA OCUPACIONAL S/S LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA 
AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIO-
RES – VIGÊNCIA: 16/01/2019 À 15/01/2020 – VALOR: R$ 1.200.000,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018; 020/2019 – CONTRATADOS: CONSTRUTORA EABM 
SJCAMPOS EIRELI – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) – PORTE 1 NO BAIRRO VILA 
OLÍVIA – VIGÊNCIA: 28/01/2019 À 27/01/2020 – VALOR: R$ 86.196,15 – MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018; 021/2019 – CONTRATADOS: SIT SONORIZAÇÃO, ILU-
MINAÇÃO E LOCAÇÃO DE TENDAS S/S LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO CARNA-
VAL 2019 – VIGÊNCIA: 28/01/2019 À 28/06/2019 – VALOR: R$ 15.100,00 – MODALIDADE: 
DISPENSA Nº 005/2019; 022/2019 – CONTRATADOS: DANIELLE EUFRÁSIA DE OLIVEIRA 
NASCIMENTO – OBJETO: PROJETO DE BISCUIT – VIGÊNCIA: 04/02/2019 À 30/12/2019 – 
VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 023/2019 – CON-
TRATADOS: MARIA ISAURA SIQUEIRA DE GODOY – OBJETO: PROJETO DE PINTURA 
EM TECIDO – VIGÊNCIA: 04/02/2019 À 30/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDA-
DE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 024/2019 – CONTRATADOS: MAURO AUGUSTO 
DUARTE – OBJETO: PROJETO DE EDUCAÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTOS – VIGÊN-
CIA: 04/02/2019 À 30/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PU-
BLICA Nº 005/2018; 025/2019 – CONTRATADOS: ELAINE LUZIA HENRIQUE APOLINÁRIO 
– OBJETO: PROJETO DE MAQUIAGEM E PENTEADO BÁSICO – VIGÊNCIA: 04/02/2019 
À 30/12/2019 – VALOR: R$ 10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 005/2018; 
026/2019 – CONTRATADOS: TELEFÔNICA BRASIL S/A – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEC. NAS MODALIDA-
DES STFC (SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO), LINHAS AVULSAS, DDR, LINK IN-
TERNET – BANDA LARGA, IP INTERNET DEDICADO E TELEFONIA MÓVEL – VIGÊNCIA: 
11/02/2019 À 10/02/2020 – VALOR: R$ 385.391,04 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 047/2018; 027/2019 – CONTRATADOS: JONAS FERNANDO MACHADO FILHO – OBJE-
TO: PROJETO DE DANÇA/HIP HOP – VIGÊNCIA: 13/02/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 
10.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019; 028/2019 – CONTRATADOS: 
MICHELE FREITAS – OBJETO: DESENVOLVER PROJETOS COM EDUCADORES SO-
CIAIS – VIGÊNCIA: 13/02/2019 À 31/12/2019 – VALOR: R$ 4.800,00 – MODALIDADE: CHA-
MADA PUBLICA Nº 001/2019; 029/2019 – CONTRATADOS: MICHELE FREITAS – OBJETO: 
DESENVOLVER PROJETOS COM EDUCADORES SOCIAIS – VIGÊNCIA: 13/02/2019 À 
31/12/2019 – VALOR: R$ 4.800,00 – MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019.
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OAB de Tremembé realizou no dia 13 de março de 2019
a entrega do Prêmio Mulher em Destaque 2019

Varejo na região encerra 2018 com
alta de 6,3% nas vendas

A Câmara Municipal 
da Estância Turística 
de              Tremembé, 
a Casa de Cultura Pro-
fessor Quintino Júnior e 
a Ordem dos Advogados 

do Brasil -     Subseção de                          
Tremembé realizou no 
dia 13 de março de 2019, 
no Salão Nobre da Edili-
dade, situado à Rua Bom 
Jesus, 145, Centro, Tre-

membé SP, às 19 horas e 
30                                                     mi-
nutos a entrega do Prêmio 
Mulher em Destaque 2019                                                                  
da cidade de                                                       
Tremembé.

Homenageadas de 2019:
Lygia Maria Marques Fra-
zão - Jurídica
Marcia Cristina Rodrigues 
- Educação
Anna Okamoto Fagundes 

- Saúde
Janini Rodrigues de Oli-
veira - Esporte
Rita José Neves Manfre-
dini - Empreendedorismo
Gracia Batista de Oliveira 

- Cultura
Conceição Feline Molina-
ro - In Memorian
Elaine Aparecida Albessu 
- Segurança Pública
Rosa dos Santos - Social

O comércio varejista da 
RM Vale alcançou fatu-
ramento de R$ 3,5 bi-
lhões em dezembro, alta 
de 3,9% em relação ao 
mesmo mês de 2017. No 
acumulado do ano passa-
do, houve crescimento de 

6,3%.
Os dados recebidos pelo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Taubaté) são da Pesquisa 
Conjuntural do Comércio 
Varejista do Estado de São 
Paulo (PCCV), realizada 

mensalmente Fecomer-
cioSP, com base em infor-
mações da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo (Sefaz-SP).
Das nove atividades pes-
quisadas, quatro sofreram 
quedas nas vendas no úl-

timo mês do ano, em rela-
ção a dezembro de 2017, 
com destaques para con-
cessionárias de veículos 
(-6%); e lojas de móveis e 
decoração (-1,7%).
Por outro lado, os seg-
mentos de materiais de 
construção (11,3%) e su-
permercados (8,7%) regis-
traram as maiores altas na 
mesma base comparativa.
Para Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat 
e vice-presidente da Fe-
comercioSP, o índice de 
crescimento nas vendas 
em 2018 é para ser come-
morado, ainda mais se tra-
tando de um ano conturba-
do em razão das eleições. 
Para 2019, a expectativa 
também é de crescimento.
“O ano passado foi de re-

cuperação da confiança 
apesar do tenso clima po-
lítico que passamos. Ago-
ra, o ambiente econômico 
está positivo e tende a me-
lhorar com os encaminha-
mentos e as aprovações 
das principais reformas. 
Esperamos que o mercado 
receba mais investimentos 
externos e internos, dando 
continuidade à abertura de 
crédito e ao aumento do 
consumo”, explica Dan.
Contudo, o empresário 
precisa ter mais atenção 
ao período de discussão 
desses projetos políticos, 
pois pode influenciar na 
alta do câmbio, elevando 
os preços dos produtos e, 
consequentemente, a in-
flação.
“Enquanto as reformas 

não forem aprovadas, é 
preciso ter ainda mais 
controle de fluxo de caixa, 
estoques, receitas e despe-
sas”, complementa o pre-
sidente do Sincovat.
Desempenho estadual
As vendas do comércio 
varejista no Estado de São 
Paulo atingiram R$ 69,8 
bilhões em dezembro, 
alta de 4% em relação ao 
mesmo período de 2017. 
Trata-se da maior cifra 
para um mês de dezembro 
desde o começo da série 
histórica, em 2008. No 
ano passado, o faturamen-
to real do setor aumentou 
5,3%, o que representa um 
montante de R$ 34,2 bi-
lhões a mais do que o ob-
tido no período de janeiro 
a dezembro de 2017.
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ADC Volks recebe
programa

Comum-unidade em Ação
O clube ADC Volks é o 
novo parceiro da Prefei-
tura de Taubaté e passa a 
contar, a partir do dia 23 
de março, com o progra-
ma Comum-unidade em 
Ação. O lançamento do 
programa terá quatro ho-
ras de atividades esporti-
vas e recreativas para toda 
população, das 14h às 18h.
Durante o lançamento, a 
população poderá prati-
car atividades como fu-
tebol, lutas, ginástica, 
vôlei, handebol, rugby e 
ritmos, além de estandes 
de recreação e beleza para 
crianças, adolescentes, 
adultos e melhor idade. 
Os monitores e instrutores 
de esporte irão apresentar 
os dias e horários de cada 
atividade ofertada. Os in-
teressados poderão fazer 

suas inscrições para parti-
cipar dos projetos.
O projeto Volkswagen 
Clube Taubaté começa no 
dia 25 de março, segunda-
feira, com 16 modalidades 
para os moradores daque-
la região. 
As atividades serão des-
tinadas ao atendimento 
de crianças, adolescentes, 
adultos e melhor idade. 
O estande de inscrição fi-
cará em plantão para aten-
dimento à comunidade até 
o dia 29 de março, sexta-
feira.
Conheça o que será oferta-
do para cada faixa etária:
Crianças: Natação, jo-
gos aquáticos, karatê, 
taekwondo, ballet, hip 
hop, futebol society, fu-
tebol de campo, vôlei, 
rugby, handebol e tchou-

kball;
Adolescentes: Natação, 
jogos aquáticos, karatê, 
taekwondo, hip hop, fu-
tebol society, futebol de 
campo, vôlei, rugby, han-
debol e tchoukball;
Adultos: Natação, hidro-
ginástica, musculação, ka-
ratê, taekwondo, ritmos e 
dança de salão;
Melhor idade: Natação, 
hidroginástica, muscula-
ção, karatê, taekwondo, 
ritmos, dança de salão e 
vôlei adaptado.
O Clube ADC Volks fica 
Estrada Municipal Pre-
feito Guido Miné, 675, 
distrito de Quiririm. Mais 
informações sobre o pro-
jeto podem ser obtidas na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer pelo telefone 3624-
8740.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POTIM - 001/2019 – DETENTORA: FELIPE L. C. BRAGA ME - OB-
JETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCERTINA INSTALADA, 
NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - VIGÊNCIA: 
20/02/2019 À 19/02/2020 - VALOR: R$ 75.000,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 001/2019; 002/2019 – DETENTORA: PAROTHEFON - COM. DE URNAS 
MORT. FLOR. LTDA EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM O FORNECIMENTO 
DE URNAS MORTUÁRIAS, INCLUINDO SUPORTE, PARAMENTAÇÕES E TRANS-
LADO, EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MU-
NICÍPIO DE POTIM - VIGÊNCIA: 20/02/2019 À 19/02/2020 - VALOR: R$ 163.227,98 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019; 003/2019 – DETENTORA: 
RF TEIXEIRA ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE PLAYGROUND PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊN-
CIA: 27/02/2019 À 26/02/2020 - VALOR: R$ 37.500,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2019; 004/2019 – DETENTORA: FK COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS EIRELI EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTU-
RA E PARCELADA DE PLAYGROUND PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 
27/02/2019 À 26/02/2020 - VALOR: R$ 108.450,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 003/2019; 005/2019 – DETENTORA: NOEMIA SILVA SANTOS DE AS-
SIS ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCE-
LADA DE PLAYGROUND PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 27/02/2019 
À 26/02/2020 - VALOR: R$ 16.800,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2019; 006/2019 – DETENTORA: S&S EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E PARCELADA DE PLAYGROUND PARA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - VIGÊNCIA: 
27/02/2019 À 26/02/2020 - VALOR: R$ 8.200,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 003/2019.

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

Livro D-25, FLS. nº 48, Termo nº 6964
Faço saber que pretendem se casar BRUNO DOS SANTOS CARDOSO e PATRICIA MARIA SERAFIM, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 18 de julho de 1986, de profissão empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dr Urbano 
Figueira, nº 121, Parque Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de CLEUZA DOS SANTOS CARDO-
SO, de 58 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 14 de dezembro de 1960, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. Ela é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida em 11 de maio de 1983, de profissão do lar, de estado civil solteira, resi-
dente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ARISTIDES SERAFIM, de 72 anos, natural de Tremembé/SP, 
nascido na data de 9 de fevereiro de 1947, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA SERAFIM, 
falecida em Taubaté/SP na data de 9 de outubro de 2018. 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. 


