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Comunicado: Receita Federal 
de Taubaté informa

Últimos dias de inscrições 
para o Vestibular de
Inverno Unitau 2019

Setor de bens de capital
mecânico atinge 7,5% de

crescimento acumulado no ano

‘Renove a sua maneira de pensar’: a nova 
campanha de conscientização sobre os 

benefícios das energias renováveis

A partir do dia 01 de Julho 
(próxima segunda-feira) a 
Receita Federal do Brasil 
em Taubaté estará aten-
dendo ao público em novo 
horário. 
O horário de atendimento 
ao público será das 08h00 
às 12h00. 
A Delegacia da Recei-
ta Federal do Brasil em 
Taubaté fica localizada 
na Rua Marechal Arthur 
da Costa e Silva, nº 730 - 
Centro - Taubaté. 
O Auto-atendimento 
orientado permanecerá no 
mesmo horário, ou seja, 
das 7:30 às 17:00h. 
Ressalvados os casos 
comprovadamente excep-
cionais, estarão condicio-

A Unitau recebe até o dia 
29, sábado, inscrições para 
cursos para o Vestibular de 
Inverno 2019. Os interes-
sados devem se inscrever 
no site da Unitau. A taxa é 
de R$50.
São oferecidas vagas para 

A indústria brasileira de 
máquinas e equipamentos 
registrou crescimento no 
mês de maio na sua receita 
líquida de vendas, segun-
do informou a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamen-
tos-ABIMAQ na tarde 
desta terça-feira (25).
De acordo com presidente 
da entidade, João Marche-
san, o desempenho do se-
tor de bens de capital me-
cânicos referente ao mês 
de maio em relação ao mês 
de abril apresentou cresci-
mento de 4,7% e sobre o 
mesmo mês de 2018 de 
15,1%. Esses resultados 
elevaram a taxa de cresci-
mento acumulada no ano 
para 7,5%.
O desempenho de 2019 
continua influenciado pelo 
mercado doméstico que 
registrou crescimento de 
12%. “A perspectiva é po-
sitiva. Nos meses de maio 
e de junho, a indústria re-
presou negócios e houve 
sim queda de faturamento. 
Mas estamos trabalhando 
com a ideia de recupera-
ção, na faixa de 10%”, 
destaca Marchesan.
Comportamento - A me-

A EDP Renováveis, Ves-
tas e Siemens Gamesa Re-
newable Energy se uniram 
para o lançamento de uma 
campanha de conscienti-
zação sobre energias reno-
váveis. 
Com o mote ‘Renove a 
sua maneira de pensar’, 
a campanha visa fornecer 
argumentos de apoio à 
percepção sobre os bene-
fícios das renováveis de 
maneira geral e da energia 
eólica em particular.

nados ao atendimento EX-
CLUSIVAMENTE POR 
AGENDAMENTO, os 
serviços: 
I - destinados à Pessoa Ju-
rídica; 
II- prestados ao escritório 
representando Pessoa Fí-
sica; 
III- de Regularização de 
Obra - DISO - Declaração 
e Informação Sobre Obra; 
IV- de certidão de averba-
ção de obra; 
V - prestados pelo Plantão 
Fiscal; 
VI - de entrega de docu-
mentos à Malha Fiscal; 
VII- de pedidos de repar-
celamento de débitos; 
VIII- de solicitação de có-
pias de declaração; e 

11 cursos:
Administração
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Direito
Educação Física
Fisioterapia
História

lhora no desempenho eco-
nômico no último semestre 
de 2018 propiciou aumen-
to da confiança do setor 
produtivo e estimulou a re-
alização de investimentos. 
Infelizmente, esse cenário 
mudou e os dados do PIB 
no primeiro trimestre des-
te ano mostraram nova de-
saceleração da economia 
e com ela o adiamento de 
investimentos.
Ainda que os números do 
setor de máquinas e equi-
pamentos viessem acima 
daqueles observados no 
primeiro semestre de 2018, 
período cuja atividade foi 
influenciada pela paralisa-
ção dos caminhoneiros, há 
dúvidas que essa melhora 
seja mantida ao longo dos 
próximos meses. O que 
poderá nos levar a uma re-
visão das expectativas para 
este ano, até o momento 
estima da em crescimento 
de 5%.
Exportação - As expor-
tações do mês de maio 
ficaram acima daquelas 
realizadas no mesmo mês 
de 2018, mas 6,1% abaixo 
das realizadas no mês de 
abril. Em 2018, as expor-
tações de maio tiveram um 

Trata-se de uma campanha 
digital com alcance geral, 
mas com foco especial na 
geração Millennial e será 
composta por divertidos 
vídeos e gifs com infor-
mações sobre a compe-
titividade desta fonte de 
energia, a sua contribuição 
para o meio ambiente, as 
suas vantagens para a eco-
nomia local, entre outras 
mensagens. 
Os conteúdos serão com-
partilhados em diversas 

IX- de protocolo, exceto 
para apresentação de re-
curso, impugnação e ma-
nifestação de inconformi-
dade, devendo a Pessoa 
Jurídica observar o dispos-
to no Art. 2º da Instrução 
Normativa RFB Nº 1.782, 
de 11 de janeiro de 2018; 
Os demais serviços desti-
nados às Pessoas Físicas 
estarão dispensados do 
agendamento prévio se 
não puderem ser realiza-
dos nas estações de auto-
atendimento orientado do 
Centro de Atendimento 
ao Contribuinte ou direta-
mente pelo Portal e-CAC. 
(Conforme Portaria DR-
F-Taubaté nº 25, de 
29/04/16) 

Letras
Odontologia
Psicologia
Relações Públicas
A prova acontece no dia 30 
de junho, juntamente com 
a segunda fase de Medici-
na.

forte recuou (40%) sobre 
abril - caíram de US$ 858 
milhões para US$ 517 mi-
lhões - isso explica o cres-
cimento da mesma ordem 
de grandeza em maio deste 
ano. 
Em função disto, a taxa 
de queda acumulada em 
2019 (jan/mai) em relação 
a 2018 diminuiu de 10,7% 
(até abril) para 3,6% (até 
maio).
Importação - No mês de 
maio, as importações cres-
ceram em relação ao mês 
de abril ( 26,8%) e tam-
bém na comparação com 
o mesmo mês de 2019 ( 
40,5%). 
Houve aumento nas com-
pras de máquinas e equi-
pamentos importados por 
muitos setores da econo-
mia, mas há que se desta-
car o aumento (22%) na 
aquisição de componen-
tes, bens utilizados, na sua 
maior parte, para reposi-
ção.
Com este aumento im-
portante nas importações, 
o resultado acumulado 
no ano (jan/mai), voltou 
a registrar crescimento ( 
6,6%) na comparação com 
o mesmo período de 2018.

plataformas, como You-
tube, Twitter, Instagram 
e Facebook, a partir dos 
quais o público será di-
recionado para alanding 
page do projeto.  
A campanha estreou si-
multaneamente em cinco 
países: Brasil, Espanha, 
Portugal, França e Itália, e 
conta com o apoio de mais 
de 20 empresas do mer-
cado de renováveis, bem 
como inúmeras associa-
ções do setor.
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Inscrições para Encontro de Gestão Social 
em Ubatuba estão abertas

Ubatuba sediará na quin-
ta-feira, 4 de julho, o En-
contro de Gestão Social – 
Empresas e governos que 
transformam o mundo. O 
evento tem o objetivo de 
esclarecer dúvidas e fo-
mentar parcerias entre po-
der público e empresas e 
organizações da sociedade 
civil, por meio de leis de 
incentivo e termos de co-
operação.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser realizadas 
até o dia 3 de julho dire-
tamente pelo site: https://
www.consorcioculturan-
do.com.br/noticias/inscri-
coes-abertas-para-o-en-
contro-de-gestao-socila/. 
O Encontro de Gestão 
Social acontecerá no Ran-
cho Texas, localizado na 

Rodovia Oswaldo Cruz, 
5228 – Figueira, a partir 
das 14h.
O evento discutirá temas 
como o funcionamento 
das leis de incentivo e os 
caminhos para o municí-
pio e associações sem fins 
lucrativos conquistarem 
recursos para ações nas 
áreas de cultura, esportes e 
turismo.
A atividade é destinada 
a prefeitos e secretários 
municipais, representan-
tes de ONGs, contadores 
e empresas interessadas 
no marketing social a par-
tir da destinação para es-
sas áreas de impostos que 
normalmente já recolhem, 
como o ICMS e o IRPJ.
O Encontro de Gestão 
Social é uma realização 

da AGCIP – Associação 
de Gestão Cultural no In-
terior Paulista, Associa-
ção Os Independentes de 
Barretos, Consórcio In-
termunicipal Culturando, 
Semear Produções, Insti-
tuto Ethos, Code Stúdio e 
conta com apoio da Asso-
ciação Comercial de Uba-
tuba, CODIVAP, Fundart, 
Prefeitura de Ubatuba e 
Fundo Social de Solidarie-
dade.
2º Festival de Queima do 
Alho
No encerramento do en-
contro, haverá o festival 
“Queima do Alho” e show 
de música sertaneja com 
os cantores Roby e Thia-
go, de Barretos.
“Queima do Alho” é o 
nome da culinária típica 

das comitivas de peões de 
boiadeiro, feita em fogão 
próximo ao chão. Ela in-
clui pratos como o arroz 
carreteiro, feijão gordo, 
paçoca de carne e churras-
co e recebe esse nome por-
que os boiadeiros, ao co-
meçar a fazer as comidas, 
jogavam uma malha de 
alho sobre a panela mar-
cando o início da queima 
do alho.
A Queima do Alho é um 
dos momentos principais 
das festas do peão do boia-
deiro. A festividade é um 
exemplo prático da parce-
ria entre sociedade civil, 
empresas e poder público 
na organização de eventos 
culturais, no caso, a Festa 
do Peão do Boiadeiro de 
Barretos.
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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: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
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.

Editorial
Quando você não paga na entrada paga na saída
Até parece que não existem graves problemas econômicos e sociais que 
venham ocupar espaços na mente de nossos dirigentes. Uma serie de as-
suntos quase sem importância e até mesmo onde não haveria de ter interfe-
rência do estado estão sendo tratados como se fossem cruciais na vida do 
país, como por exemplo a cobrança de taxa de bagagem nas viagens aéreas. 
Compete só as companhias estabelecer os valores até porque existe um 
custo quando se transporta uma bagagem  levando-se em conta o espaço 
ocupado, o peso e até mesmo a responsabilidade pelo transporte que pode 
culminar com uma indenização em caso de dano ou extravio quando esta 
bagagem se perde. A bem da verdade o estado deve sim se preocupar com a 
saúde, educação segurança e com o social, quando ao restante apenas deve 
editar normas disciplinadoras. É para isso que os contribuintes pagam seus 
elevados tributos. A justiça é paga salvo em casos de necessidade de justiça 
gratuita, os legisladores e executivo são pagos através de tributos, portanto 
cargos políticos e de tutela do estado são remunerados e assim devem ser 
exercidos por força da obrigação. E é aí que o poder público deve focar suas 
ações. A experiência de deixar por conta da administração pública setores 
onde a atuação privada deveria fazer tem demonstrado  a ineficiência destas 
empresas estatais e comprovado que na maioria da vezes só servem para no-
mear apadrinhados políticos não vocacionados para dirigir empresas, como 
forma de cabide de emprego causando grandes prejuízos a nação e fonte de 
corrupção. Na mão da iniciativa privada estimula-se a livre concorrência, a 
gestão ficando mais enxuta proporciona um baixo custo para o consumidor, 
e é assim que a historia tem comprovado. Um país grande com economia 
forte como o Brasil precisa de grandes atitudes e soluções e não preocupa-
ção com coisas menores que de nada servirão para levar o país ao seu justo 
e merecido desenvolvimento que e fator importante para que haja realmente 
a tão esperada justiça social

Miscelânea
Curiosidades

As estações primavera e verão são ótimas para as frutas, legumes e verdu-
ras, já que no Brasil, a maioria das colheitas são feitas em época de calor. 
Isso faz com que o preço seja reduzido e o consumidor possa aproveitar 
melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém, tomar 
muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar 
frutas, verduras e legumes, devemos verificar se não existem amassados, 
se a coloração não está desbotada e se esses alimentos não contém peque-
nos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças como a virose 
ataquem nosso corpo. Para guardar o alimento utilize sempre locais fres-
cos, arejados e longe dos insetos. Para cozinhar certifique-se de que a água 
está cobrindo todo alimento e use a água do cozimento e as cascas para 
preparo de molhos e sopas, pois muitos nutrientes ficam nela. No verão, 
procure se alimentar com receitas leves, à base de frutas e verduras e... 
Bom apetite.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar 
junto às bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado 
várias voltas pelo local das bombas, o frentista aproximou-se perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela 
está cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta cheia de pulgas. 
*** 
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento d 
muito trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar 
um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não 
vou atender porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao 
ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não 
telefonar, tenha a certeza de que essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à pa-
lestrante e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir;

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem 
penteado que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocu-
pado com o exterior, onde por tudo tem que haver retribuição, até no amor, 
espera-se recompensa. Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, 
quase sempre ouvimos queixas do tipo: Depois de tudo que eu fiz? Verda-
des, cobranças, infundadas, cheias de ressentimentos e mágoas, frutos das 
atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer tanto 
assim. Almas queridas! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda que 
o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, manten-
do-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que faz e sentir-se bem. Ainda que venham 
críticas, desaforos, mal-entendidos. Nada disso vai te afetar, por que você 
sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se 
com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa inda no 
seu interior e brilhe pelo encanto de refletir em sua face, a própria face de 
Deus. Aquilo que somos é o nosso mundo.

Pensamentos, provérbios e citações

Pois a coragem cresce com a ocasião.
É chato ser bonito, mas o mis chato é ser feio.
Há idéias que chegam aos lábios sem ainda chegar à mente.
Triste não é mudar as idéias, triste mesmo é não ter idéias para mudar.
Um idealista é alguém que ainda ajuda outros a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez. 
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
O que eu faço é simples, ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é licito perder a cabeça.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.  
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Aluguel de casas em cidades serranas nas férias de julho
tem diárias a partir de R$ 191

Passar as férias de julho, 
ou alguns dias da tempo-
rada de Inverno, em cinco 
dos principais destinos tu-
rísticos de regiões serranas 
tradicionais de São Paulo 
é algo que se pode fazer 
alugando casas por valores 
diários entre R$ 191,00 
e R$ 676,00. O inverno 
começou oficialmente na 
sexta-feira, 21 de junho, e 
deve levar muitos paulis-
tanos e paulistas às cida-
des de Campos do Jordão, 
Atibaia, Águas de Lindoia, 
Serra Negra e Brotas.
Os valores das diárias para 
julho foram pesquisados 
em 14 imobiliárias dessas 

cinco cidades pelo Conse-
lho Regional de Correto-
res de Imóveis do Estado 
de São Paulo (CreciSP) 
e mostram que houve um 
empate entre os preços das 
diárias deste ano e as do 
ano passado. Dos 15 tipos 
de imóveis em oferta, oito 
estão mais baratos e sete, 
mais caros.
Todas as residências em 
oferta em Águas de Lin-
doia e Brotas estão com 
as diárias mais caras que 
em julho de 2018, situação 
inversa em Serra Negra e 
Campos do Jordão, onde 
todos os preços baixaram.
A diária que mais aumen-

tou entre os 15 tipos de 
imóveis disponíveis para 
locação foi a de casas de 
2 dormitórios em Águas 
de Lindoia – passou de R$ 
220,00 para R$ 450,00, 
alta de 104,54%. A diária 
que ficou mais barata foi 
a de casas de 4 dormitó-
rios em Campos do Jordão 
– baixou de R$ 1.400,00 
para R$ 676,00, queda de 
51,71%. Essa é a diária 
mais cara este ano.
A pesquisa do CreciSP 
mostra que as casas maio-
res, de 3 e 4 dormitórios, 
têm preços similares nas 
cinco cidades, com as di-
árias variando entre R$ 

400,00 e o máximo de 
R$ 676,00. As residências 
menores, de 2 dormitó-
rios, têm diárias entre R$ 
191,00 e R$ 450,00. Serra 
Negra, a 148 quilômetros 
de São Paulo, e Brotas, a 
248 quilômetros, são as 
que têm os imóveis de 2 
dormitórios com diárias 
mais baratas.
Em Serra Negra, na Serra 
da Mantiqueira, esse tipo 
de imóvel pode ser alugado 
por R$ 191,00 diários, em 
média. Em Brotas, na ser-
ra do Itaqueri, o preço mé-
dio sobe para R$ 310,00. 
A diária de R$ 191,00 é a 
mais barata entre todas as 
compiladas pela pesquisa 
CreciSP.
Em três das cinco cidades, 
a pesquisa CreciSP apurou 
que as casas de 4 dormi-
tórios têm preço idênti-
cos. A diária média é de 
R$ 600,00 em Serra Ne-
gra e Brotas e R$ 605,00 
em Águas de Lindoia (ver 
quadros abaixo).
Negociar e evitar “fantas-
mas”
“Mais caras ou mais bara-
tas, todas as diárias podem 
ser negociadas, dependen-
do do tempo que se vai 
querer ocupar o imóvel e 
da antecedência com que 

se vai alugar”, afirma José 
Augusto Viana Neto, pre-
sidente do CreciSP. A pre-
visão de que o Inverno de 
2019 será mais quente que 
o normal, por causa do fe-
nômeno El Niño que pro-
voca aquecimento anor-
mal das águas do Oceano 
Pacífico, é outro fator que 
“joga a favor dos veranis-
tas de julho”, acrescenta 
Viana Neto.
“Menos frio e mais calor 
em julho devem fazer com 
que parte dos turistas de-
cida trocar as montanhas 
pelo mar, diminuindo o 
fluxo nas cidades serranas, 
e esse pode ser um argu-
mento de negociação na 
hora de estabelecer o valor 
da diária que se vai pagar”, 
acrescenta o presidente do 
CreciSP.
Seja na Serra, seja no Li-
toral, a “recomendação 
de segurança” de Viana 
Neto é que se alugue com 
a assessoria de um corre-
tor ou imobiliária, “meio 
mais seguro e garantido 
de evitar golpes e fraudes 
de locadores fantasma que 
costumam agir nessas épo-
cas”.
O site oficial do Creci traz 
os links de acesso a todas 
as imobiliárias credencia-

das nessas cinco cidades, 
bastando digitar o ende-
reço www.crecisp.gov.br/
cidadao/buscarporimobi-
liaria e a cidade desejada.
Limites de ocupação
As cidades serranas em 
que a pesquisa CreciSP 
foi feita oferecem atrações 
típicas de inverno, trilhas 
nas montanhas, comidas, 
parques com atrações, 
como tirolesas e bondi-
nhos, e artesanato local.
Em todas elas, a pesquisa 
do Creci apurou com as 
14 imobiliárias consul-
tadas que há limites co-
muns para o número de 
ocupantes permitidos para 
os vários tipos de imóveis 
disponíveis. Nas casas de 
1 dormitório, admitem-
-se até 6 pessoas; nas de 2 
dormitórios, até 8; nas de 3 
dormitórios, o limite sobe 
para até 12; e nas de 4 dor-
mitórios, aceitam-se até 15 
pessoas.
Contatos com a imprensa:
Sonia Servilheira, Cesar 
Miranda, Jully Gomes, 
Chrystiane Saggese
Tel.(11) 3886.4927
E-mail: imprensa@cre-
cisp.gov.br
Pesquisa Especial – Fé-
rias de Julho – Locação de 
Temporada

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 030/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Insumos e Medicamentos 
de Ordem Judicial. Data da realização: 12/07/2019 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 gratuitamente no site: www.
potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 031/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Bloquete de Concreto e 
Material de Construção. Data da realização: 12/07/2019 às 15h00min - Iní-
cio do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra pode-
rá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 032/2019. Objeto: Aquisi-
ção de Equipamento Hospitalar – Convênio Federal. Data da realização: 
15/07/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Po-
tim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 033/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamento de Proteção 
Individual. Data da realização: 16/07/2019 às 09h00min - Início do creden-
ciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consul-
tado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.
sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 034/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material Elétrico. Data da 
realização: 17/07/2019 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 Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 223/2019 – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 - A comissão de licitações da Pre-
feitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da 
Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – BAIRRO FREI 
GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-
TAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 14h45min do dia 
15/07/2019. Abertura dos Envelopes: 15h00min do dia 15/07/2019. Local 
da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: 
www.potim.sp.gov.br.
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Prefeitura de Pinda divulga programação 
de shows comemorativos aos

314 anos de Pindamonhangaba

Julho é mês de festa em 
Pindamonhangaba! No dia 
10, a cidade comemora 
314 anos de emancipação 
político-administrativa, e 
uma grande festa será re-
alizada, mais uma vez, no 
Parque da Cidade.
A festa de aniversário da 
cidade será realizada de 
10 a 13 de julho, a partir 
das 19 horas, recheada de 
atrações, com shows todas 
as noites. No dia 14, será a 
Corrida Pinda, também no 
Parque da Cidade.
O evento será aberto com 
Dj Serginho, Banda Bella-
tor e Biquini Cavadão, no 
dia 10 de julho. Dia 11, a 
noite terá Dj Celio, cantor 
Cesar Barbosa e Banda Sa-
code a Poeira. Dia 12, Lia 
Oliveira e Banda abrem 
a noite que terá ainda Os 
Filhos do Cara. E no sába-
do (13), o evento será en-
cerrado com Dj Serginho, 
Banda Mil Volts e Ultraje 
a Rigor. (Foto: divulgação/
Assessoria de Imprensa)
Os ingressos serão solidá-
rios. Cada ingresso deverá 
ser trocado por 1 kg de ali-
mento com antecedência, 
na sede do Fundo Social 

de Solidariedade, que fica 
na rua Deputado Claro Cé-
sar, 53, centro, e na sede 
da Subprefeitura de Mo-
reira César. As trocas terão 
início no dia 1º de julho.
De acordo com o assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a dinâmica 
da troca de ingressos foi 
modificada para que haja 
mais organização, benefi-
ciando a população. “Im-
portante destacar que a tro-
ca de ingressos para todos 
os shows será antecipada. 
Somente se houver sobras, 
poderá ser realizada no 
dia, mas acreditamos que 
mais uma vez os ingressos 
se esgotarão rapidamen-
te”, previu o assessor. “Os 
alimentos arrecadados se-
rão encaminhados ao Fun-
do Social de Solidariedade 
que doará para as famílias 
e instituições de nossa ci-
dade”, completou.
Outra novidade será a uti-
lização da nova entrada do 
Parque da Cidade, que irá 
colaborar para a organi-
zação do trânsito naquela 
região, durante os dias de 
evento. Além dos shows, o 
evento contará com Praça 

de Alimentação contendo 
barracas de entidades da 
cidade, food trucks, ambu-
lantes, Feira Arte Encanto 
do Fundo Social de Soli-
dariedade e a 15ª Exposi-
ção Nacional de Orquíde-
as de Pindamonhangaba, 
em parceria com a Assop 
– Associação Orquidófila 
de Pindamonhangaba.
O estacionamento será 
pago, no valor de R$10, 
que será revertido para as 
instituições assistenciais 
da cidade.
Programação da Festa da 
Cidade
10 a 13 de julho
Dia 10
19h Dj Serginho
20h Banda Bellator
21h30 Biquini Cavadão
Dia 11
19h Dj Celio
20h Cesar Barbosa
21h30 Banda Sacode a Po-
eira
Dia 12
19h Dj
20h Lia Oliveira
21h30 Os Filhos dos Caras
Dia 13
19h Dj Serginho
20h Banda Mil Volts
21h30 Ultraje a Rigor

Parabéns Pinda 10 de
julho 314  anos

Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. O primeiro 
morador, que ganhou ter-
ras no local e implantou sí-
tio com ranchos e pastaria,  
foi João do Pra-
do Martins, em 1643.
A “paragem” estava fada-
da a se desenvolver rapi-
damente, já que suas terras 
eram excelentes; o clima 
ameno e sua posição geo-
gráfica a tornavam passa-
gem obrigatória dos via-
jantes que se deslocavam 
de São Paulo para Minas 
Gerais através do Vale do 
Paraíba. Por volta de 1680,  
Pindamonhangaba já era 
um povoado, vinculado 
ao Termo (Município) 
de Taubaté. Data dessa 
época a construção do 
primeiro templo, a cape-
la de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, no lugar 
onde hoje fica a Praça Pa-
dre João de Faria Fialho.
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu fo-
ros de vila, por ato da 
Rainha Dona Catarina, 
ficando, portanto, politi-

camente emancipado de 
Taubaté. Por isto, o Dez 
de Julho é a data mag-
na de Pindamonhangaba,  
que não tem uma data 
de fundação, mas sim de 
emancipação. Durante 
o século XVIII, desen-
volveu-se em Pindamo-
nhangaba uma atividade 
agropastoril, com predo-
minância da cultura de 
cana-de-açúcar e a pro-
dução de açúcar e aguar-
dente, em engenhos.
Durante o período do café 
no Brasil, a cidade viveu 
sua fase de maior brilho 
e se destacou no cenário 
nacional. O cultivo do 
café foi iniciado no Mu-
nicípio a partir dos anos 
de 1820. Duas décadas 
após, Pindamonhangaba  
se tornou um grande cen-
tro cafeeiro, apoiado em 
suas terras férteis e na 
mão-de-obra escrava. 
Nessa época, foram cons-
truídos o Palacete 10 de 
Julho, o Palacete Viscon-
de da Palmeira, o Pala-
cete Tiradentes, a Igreja 
São José e outros grandes 
casarões. A Igreja Matriz 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, construída nos 
primeiros anos dos 1700, 
foi remodelada, ganhando 
sua fachada imponente.
Pindamonhangaba, que 
ganhou do cronista e po-

eta Emílio Zaluar o título 
de “Princesa do Norte”, 
foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de 
abril de 1849. O ciclo do 
café extinguiu-se no final 
da década de 1920, não 
tendo resistido aos golpes 
produzidos pela exaustão 
das terras, a libertação dos 
escravos e a crise econô-
mica mundial. A partir 
daí, a economia de Pinda-
monhangaba passou a se 
apoiar na constituição de 
uma importante bacia lei-
teira, em extensas culturas 
de arroz e na produção de  
hortigranjeiros. Foi uma 
época de pequeno cres-
cimento econômico, que 
se estendeu até o final da 
década de 1950, quan-
do o Município entrou 
no ciclo pré-industrial. O 
período de 1970 a 1985 
foi, para Pindamonhan-
gaba, uma fase de cres-
cimento industrial extre-
mamente acelerado, que 
mudou, profundamen-
te, a face do Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pinda-
monhangaba - lugar 
onde se fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR 
: João do Prado Martins
E M A N C I P A Ç Ã O : 
10 de julho de 1705.
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Tel.: (12) 3686-1683 | 3686-3105
Rua Sebastião Costa Manso, 51 | Quiririm | Taubaté | SP

Consulte nosso cardápio online
www.cantinagadioli.com.br

DEPÓSITO BUQUIRADEPÓSITO BUQUIRA
DB Buquira Comercial Monteiro Lobato Ltda - ME

RUA ABÍLIO PEREIRA DIAS, 91 - MONTEIRO LOBATO - SP
TEL.: (12) 3979 - 1226 - FAX.: (12) 3979 - 1264

CNPJ: 04.333.986/0001-72 INSCR. EST.: 466.053.417.119
* Abertura e encerramento de firma
* Contabilidade Geral e Rural (INCRA-ITR)
* Imposto de Renda

E-mail: emicontabil@uol.com.br

Fone/Fax: (12) 3666-1337
3666-1852
3666-2300

Av. Min. Nelson Hungria, 157 - Santo Antônio do Pinhal/SP

Obras do viaduto da
Independência em Taubaté 
ganham “berço de vigas”

Funcionários que traba-
lham nas obras de dupli-
cação do viaduto da In-
dependência iniciaram a 
preparação dos berços das 
vigas que vão sustentar as 
novas estruturas.
A preparação acontece em 
um canteiro de obras mon-
tado nas proximidades do 
viaduto atual e vai permi-
tir a confecção de 10 vigas 
com 30 metros de compri-
mento e de 20 vigas com 
15 metros de comprimen-
to. Para se ter uma ideia, 
cada uma dessas vigas 
maiores pesa cerca de 67 
toneladas. Elas serão fei-
tas de concreto armado e 
protendido, que usa uma 
estrutura de cabos de aço 
ancorados e tracionados, o 
que aumenta sua resistên-
cia.
Após a compactação do 
solo, os berços das vigas 

vão receber uma camada 
de concreto e um molde de 
ferro, onde será aplicado 
o concreto e o aço para a 
estrutura.
Em outra frente de traba-
lho, deve começar a partir 
de julho o trabalho de fun-
dação por meio de estacas 
de apoio e travessas no 
próprio local de obras, ao 
lado do viaduto atual. Essa 
preparação é necessária 
para a fase de lançamen-
to das vigas, quando a via 
Dutra deverá passar por 
interdições.
Todas as etapas de obras 
precisam passar pela apro-
vação da NovaDutra e 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT).
O novo viaduto da Inde-
pendência integra o pa-
cote de obras do Acelera 
Taubaté,  programa de mo-

bilidade urbana e de cunho 
socioambiental executa-
do por meio de um finan-
ciamento internacional. 
A obra tem custo de R$ 
14,33 milhões e previsão 
de conclusão no primeiro 
semestre de 2020. O via-
duto atual vai dar lugar a 
duas novas pistas, cada 
uma com 12 metros, sen-
do 9 metros de faixas de 
rolamento e 3 metros de 
passeio.
A duplicação da estrutura 
vai ampliar a capacida-
de de tráfego e facilitar o 
deslocamento de motoris-
tas, ciclistas e pedestres. 
Isso tudo sem interromper 
o trânsito local durante o 
período de obras. O proje-
to também vai contemplar 
melhorias nos acessos dos 
km 111 e km 113 da Via 
Dutra, oferecendo mais se-
gurança viária.
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Doces e Salgados Caseiros
Um local exclusivo, agradável

e típico da região
Venha experimentar nossas delícias:

Bolos, Tortas, Bombons,
Trufas e Deliciosos salgados
com saboroso café expresso

Av. Min. Nelson Hungria, 684
Santo Antônio do Pinhal

Tel.: (12) 3666-1267

Avenida Dom Pedro I em 
Taubaté tem trecho interditado

A Secretaria de Mobili-
dade Urbana de Taubaté 
implantou um acesso al-
ternativo para motoristas 
que se deslocam pela ave-
nida Dom Pedro I devido a 
problemas em uma obra da 
rede atacadista Assaí.
Os problemas foram regis-
trados, com o desmorona-
mento de terra nas esca-
vações de uma galeria de 
águas pluviais que afetou 
uma tubulação de esgoto 
da Sabesp.
Após análise dos técnicos 

da Secretaria de Mobili-
dade Urbana, a avenida 
foi interditada no sentido 
Chácara Silvestre, assim 
como o túnel do bairro Si-
tio Santo Antonio. O prazo 
para a liberação da aveni-
da é de seis dias.
O local está sinalizado, 
com a presença de agentes 
de trânsito para orientar os 
motoristas. Informações 
sobre a interdição também 
são veiculadas nos painéis 
de mensagens variáveis da 
prefeitura.

Os motoristas que saem 
da rodovia Presidente Du-
tra na altura do km 107 
da pista sentido RJ para a 
Chácara Silvestre devem 
acessar a avenida Dom Pe-
dro I sentido rotatória do 
DER na avenida Jose Luiz 
Cembranelli. 
No local haverá des-
vios indicando o aces-
so aos bairros Chácara                                
Silvestre e Sitio Santo An-
tonio, além dos empreen-
dimentos Atacadão e Le-
roy Merlin.

Taubaté assina Termo de Cooperação
com Comitê Olímpico do Brasil

Confira a programação completa da 96ª Festa
de São Pedro Pescador de Ubatuba

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio das secretarias 
de Educação e Esportes e 
Lazer assina  o termo de 
cooperação para adesão ao 
Programa Transforma do 
Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB).
O evento objetiva oficia-
lizar a implementação do 
Transforma nas escolas da 
rede municipal de ensino e 
nos projetos sociais espor-
tivos da cidade. Engajar os 

A 96ª Festa de São Pedro 
de Ubatuba acontecerá na 
Praça de Eventos da av. 
Iperoig, no Centro, de 26 
a 30 de junho de 2019. O 
evento tradicional une fé, 
cultura, lazer e entreteni-
mento. 
A novidade deste ano é a 
parceria com o “Festival 
Palco Culturando”, que in-

professores que já cursam 
o VOV – Valores Olímpi-
cos para a Vida, divulgar 
o programa para diretores, 
coordenadores pedagógi-
cos e professores e estimu-
lá-los a participarem das 
próximas turmas do curso 
VOV e CIEVO – Curso de 
Iniciação Esportiva e Va-
lores Olímpicos.
O VOV é destinado a for-
mação de professores de 
todas as disciplinas. Os 

tegrará a programação da 
festividade com diversas 
atividades e apresentações 
culturais.
Durante os cinco dias 
de festa, o público irá 
conferir o Concurso                                   
Rainha dos Pescado-
res, missa campal, pro-
cissão marítima, corrida 
de canoa caiçara, shows                           

monitores de esportes e 47 
professores do Sedes já es-
tão fazendo esse curso e os 
temas são levados à sala de 
aula em uma proposta in-
terdisciplinar. 
Já o CIEVO é direcionado 
somente aos professores 
de Educação Física e para 
monitores de esportes e 
trabalha com quatro mo-
dalidades esportivas (judô, 
ginástica artística, natação 
e atletismo).

musicais, apresentações 
culturais de dança, espaço 
Vila Caiçara e tenda de ar-
tesanato.
Também não faltarão as 
barracas de alimentação, 
incluindo a tradicional 
Barraca da Tainha da Co-
lônia de Pescadores Z10, 
que funcionará de quinta-
-feira a domingo, a partir 

O programa do COB pro-
move os valores olímpi-
cos, contribuindo para a 
formação integral do ser 
humano. Representantes 
do comitê estiveram no 
município em maio e os 
docentes da rede pública 
municipal de ensino terão 
contato online para que a 
temática olímpica no am-
biente escolar e a interação 
entre as disciplinas enfati-
zem os valores olímpicos, 
podendo desenvolver nos 
alunos habilidades socio-
emocionais, em consonân-
cia com a Base Nacional 
Comum Curricular.
Taubaté é o primeiro mu-
nicípio no Brasil a aderir 
ao programa que, foi lan-
çado em agosto de 2018 na 
cidade do Rio de Janeiro. 
O conceito do “Transfor-

das 12 horas.
A 96ª Festa de São Pe-
dro Pescador de Uba-
tuba é uma realização 
da                Prefeitura de 
Ubatuba, por meio da Fun-
dação de Arte e Cultura 
de Ubatuba (Fundart), em 
parceria com a Paróquia 
Exaltação à Santa Cruz, 
Colônia de Pescadores 
Z10,                    Associação 
dos Amigos e Remadores 
da Canoa Caiçara (AARC-
CA) e a Companhia Mu-
nicipal de Turismo (Com-
tur). 
Patrocínio Açúcar Carave-
las – Projeto Festival Cul-
turando Pronac 184248 
– Ministério da Cidada-
nia – Secretaria Especial 
da Cultura. Apoio Seth 
Assessoria, Consórcio In-
termunicipal Culturando e 
AGCIP – Associação Ges-
tão Cultural no Interior 
Paulista.

ma” é a proposta de mu-
danças de atitude, tanto em       
âmbito pessoal quanto co-
letivo. 
Tem como objetivo esti-
mular a reflexão e ação de 
toda a comunidade escolar 
para influenciar de forma 
positiva os resultados es-
colares e induzir a novos 
comportamentos dentro e 
fora das unidades escola-
res. 
Os valores a serem                    
apreendidos são: excelên-
cia, respeito, amizade, es-
pírito de equipe e a solida-
riedade.
A cidade de Taubaté im-
plementou um novo mode-
lo de gestão para o espor-
te. Com início em 2013, 
diversas modalidades es-
portivas passaram a ser 
desenvolvidas em níveis 

Confira a programação 
completa:
29/06 – Sábado “Dia de 
São Pedro Pescador”
14h – Procissão marítima 
e “benção dos anzóis”
15h – Missa campal
17h – “Pirão de Histórias” 
com Claudia Oliveira l 
Festival Palco Culturando
18h – Sianinhas l PROAC 
Editais
19h – Leilão de Remos l 
Setorial de Artes Plásticas 
e Visuais da FundArt
21h30 – Dança da Fita 
do Itaguá l Festival Palco 
Culturando
23h – Tânia Alves e Banda 
l Festival Palco Culturan-
do
00h – Baile de Fandango l 
Festival Palco Culturando
Fandango Caiçara de Uba-
tuba
Ciranda Caiçara
Fandango Bacurau
Fandango Mestre Pedri-

de iniciação, participação 
e auto rendimento. As se-
cretarias de Educação e de 
Esportes e Lazer, em uma 
ação conjunta e inédita no 
país, em 2014 implanta-
ram a Escola de Atletas e 
Formação Integral (EAFI). 
Programa que possibilita 
aos alunos-atletas uma for-
mação completa. 
A EAFI desenvolve seis 
modalidades olímpicas, 
sendo: atletismo, basque-
tebol, judô, tênis de mesa 
e voleibol com categorias 
masculinas e femininas, 
além do  handebol que 
possui somente represen-
tação masculina. Também 
são desenvolvidas ações 
do futsal, que não é moda-
lidade olímpica mas pos-
sui grande adesão entre 
crianças e jovens.

nho
30/06 – Domingo
9h – Corrida de canoa cai-
çara
12h – Soltura de tartaruga 
marinha l Projeto Tamar
13h – Entrega das premia-
ções corrida de canoa cai-
çara e concurso de decora-
ção de barcos
14h – Raízes da Caçando-
ca (Brincadeira de Roda) l 
Festival Palco Culturando
17h – “Pirão de Histórias” 
com Claudia Oliveira l 
Festival Palco Culturando
18h – Concertada l Festi-
val Palco Culturando
19h – A Grande Banda do 
Sertão – PROAC Editais
20h – Congada de Bastões 
de São Benedito l Festival 
Palco Culturando
21h – Leandro Araújo 
Banda l Festival Palco 
Culturando
22h – João Terra l Festival 
Palco Culturando


