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A GAzetA dos Municípios

Sítio recebe “O mundo 
enkukakuka brinca
a cultura do medo”

Prefeitura de Taubaté adota Sistema de Informações Geográficas

Eafi em Taubaté divulga edital 
para processo seletivo

O Museu Histórico, Fol-
clórico e Pedagógico 
Monteiro Lobato que, fica 
nas dependências do Sítio 
do Picapau Amarelo, rece-
be de 18 de agosto a 30 de 
setembro a exposição “O 
mundo enkukakuka brinca 
a cultura do medo”.
A mostra reúne 12 bone-
cões do tradicional “Blo-
co Encucacuca”, de São 
Luiz do Paraitinga que, 
teve fundamental impor-
tância no resgate de vários 
mitos do folclore luizen-
se e da cultura regional. 
Kuka, Kuka-Kuka, Cuca 
ou Cuca-Cuca são as de-
nominações dadas ao pri-
meiro boneco do Carnaval 
de Parahytinga. Escrito 
com “k” porque o enkuka-
do tem medo e com “C” 
porque o encucado não 
tem medo. 
A exposição tem por obje-
tivo brincar com a imagi-
nação e fortalecer a mito-

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu um treinamen-
to para os funcionários 
da Secretaria de Plane-
jamento e da Divisão de 
Cadastro Fiscal da Secre-
taria de Finanças para im-
plantação do Sistema de 
Informações Geográficas 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio das secretarias 
de Esporte e Lazer e Edu-
cação, divulga o edital do 
processo seletivo para o 
preenchimento de 66 va-
gas do Programa Escola 
de Atletas e Formação In-
tegral (EAFI). As inscri-
ções são gratuitas e devem 
ser realizadas, via internet, 
de 05  a 30 de agosto.
A seleção é destinada a 
alunos regularmente ma-
triculados nas escolas da 
rede municipal de ensino 
em 2019 para a prática de 
modalidades esportivas 
olímpicas como: handebol 
masculino (6 vagas), bas-
quete feminino (8 vagas) e 
outras destinadas a ambos 
os sexos como atletismo 
(10 vagas), judô (3 vagas) 
e tênis de mesa (6 vagas) 
e voleibol (7 vagas femi-
ninas e 12 masculinas) e 
não olímpica, como o fut-
sal masculino (5 vagas) e 
feminino (9 vagas). Cada 
candidato deverá se ins-

logia nacional.
De 03 de agosto a 01 de 
setembro, aos finais de 
semana,  a programação 
do Sítio conta com a in-
teração dos personagens 
das 10h às 11h e das 14h 
às 16h, oficinas pedagó-
gicas e recreativas, com 
atividades como: pintura 
do curupira, dobradura do 
Boto Cor de Rosa, brinca-
deiras folclóricas (cabra 
cega, corre cotia, pula cor-
da, entre outras), vassoura 
da bruxa, dobradura da 
Cobra Grande e Coruji-
nha da Madrugada. Essas 
atrações acontecem nor-
malmente das 10h às 12h 
e das 14h às 16h.
De 03 a 18 de agosto es-
tará em cartaz a peça “Pe-
drinho Caça Saci”, com 
sessões às 11h e às 16h. 
É necessário que o espec-
tador retire sua senha 30 
minutos antes da apresen-
tação. 

(SIG).
Foram formadas quatro 
turmas com a participação 
de 40 servidores, que rece-
beram informações bási-
cas sobre o tema. O treina-
mento auxilia no processo 
de divulgação do trabalho 
de geoprocessamento no 

crever em uma única mo-
dalidade e realizar a ins-
crição no endereço
http://www.taubate.sp.
gov.br/eafi/.
A seleção será realizada 
em duas fases: medidas an-
tropométricas (avaliação 
das medidas e dimensões 
do candidato) e a prova 
prática na modalidade em 
que o aluno estiver inscri-
to. As medições e provas 
práticas serão realizadas 
na EMIEF Anna dos Reis 
Signorini (Sedes) no dia 
21 de setembro, sábado, 
para as meninas e no dia 
22 de setembro, domingo, 
para os meninos.
Os alunos aprovados serão 
transferidos para a escola 
localizada no Sedes para 
estudo em período inte-
gral.
Desde 2014, as secretarias 
de Educação e de Espor-
tes e Lazer, em uma ação 
conjunta e inédita no país, 
implantaram a Escola de 
Atletas e Formação Inte-

Narizinho, Emília e Pe-
drinho decidem caçar um 
saci na mata virgem, em 
comemoração aos 150 
anos da turma. Mas como 
não sabem como realizar 
essa façanha são obriga-
dos a recorrer a pessoa 
mais entendida de folclo-
re do Sítio. A partir do dia 
24 de agosto, a peça “O 
nascimento do Visconde” 
entra em cartaz. A cada 
aniversário, almoço espe-
cial ou dia de festa Rabicó 
foge para não ir para o for-
no. Dessa vez Narizinho e 
Pedrinho resolvem livrar a 
pele do porquinho trans-
formando-o em um mem-
bro da família, mas para 
tanto precisam convencer 
Emília a se casar com Ra-
bicó. Será preciso enganar 
a bonequinha e assim apa-
recerá um grande perso-
nagem do Sítio, marcando 
para sempre sua presença 
com essa turminha.

município. Posteriormen-
te, será ministrado um 
treinamento avançado aos 
servidores que serão de-
signados à tarefa de atua-
lização contínua do SIG.
O geoprocessamento vai 
permitir  a regularização 
de áreas construídas com o 

gral, programa que pos-
sibilita aos alunos-atletas 
uma formação completa. 
A EAFI, teve início com a 
participação de 86 alunos 
e hoje atende 300 alunos e  
desenvolve seis modalida-
des olímpicas (atletismo, 
basquetebol, judô, tênis 
de mesa e voleibol), com 
categorias masculinas e 
femininas exceto o han-
debol que, possui somente 
representação masculina. 
Além do futsal que não é 
modalidade olímpica, mas 
possui grande adesão en-
tre crianças e jovens.
As equipes do EAFI cole-
cionam títulos nos jogos 
escolares, tanto regio-
nais quanto estaduais, em 
várias modalidades. Os 
resultados mais expres-
sivos, são o vice-campe-
onato brasileiro escolar, 
em 2017, com o voleibol 
masculino e campeonato 
brasileiro, em 2018, com 
a equipe de handebol mas-
culina.

objetivo de otimizar a ar-
recadação tributária, bem 
como o mapeamento da 
cidade para fins de apoio 
às atividades do  planeja-
mento urbano. O sistema 
envolve a aerofotograme-
tria,  base cartográfica e 
o mapeamento veicular 
multidirecional.
O  SIG vai armazenar as 
informações de mapea-
mento e dados do cadas-
tro imobiliário que serão 
disponibilizados  confor-
me solicitação do usuário. 
Ainda, terá acesso ao vi-
sualizador de imagens do 
tipo JPEG, bem como às 
fotos dos documentos que 
estão sendo geradas no se-
tor de cadastro.
Por meio do mapeamento 

e imagens, os técnicos da 
prefeitura terão conheci-
mento de todo o município 
e suas ocupações urbanas 
no contexto ambiental, 
assim como nas áreas de 
cultivo. O sistema permi-
te também o acesso rápido 
às informações sempre as-
sociadas à sua localização 
territorial. Com o  retorno 
rápido das  informações 
solicitadas,  haverá um 
ganho de produtividade 
nas atividades rotineiras 
dos funcionários, reduzin-
do o tempo de espera das 
demandas dos contribuin-
tes. Além disso, como o 
sistema estará gerando um 
mapeamento em que re-
gistram os lotes e constru-
ções, ocorrerá uma atuali-

zação e regularização das 
áreas tributáveis.
No momento,  o siste-
ma  trabalha com dados 
exportados da Conam 
(Consultoria  em Admi-
nistração Municipal). Ele 
será atualizado assim que 
estiver operando. Quanto 
ao trabalho  de geopro-
cessamento, já estão em 
fase de processamento os 
vídeos de ruas para gerar 
fotos de fachada e poste-
rior classificação; conco-
mitantemente estão sendo 
desenhadas as construções 
para fins de área tributá-
vel. Outra fase a ser con-
cluída é o posicionamento 
dos BCs (Boletim Cadas-
tral) no mapa contido no 
sistema.
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Miscelânea
Curiosidades

Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental 
em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é 
de 140 a 275 quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, 
devido a grande oferta de alimentos podem atingir até 300 quilos. A matu-
ridade sexual ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega os 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies e separadas por mil 
quilômetros, os gorilas negros e os pardos. Os primeiros vivem na parte 
ocidental da floresta equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no anti-
go Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e tornam-se presa fácil para 
os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade 
continuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, 
na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos 
depois, Marco Pólo, viajante italiano, retorna da China trazendo na baga-
gem histórias de enormes pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as 
crianças brincavam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, apro-
veitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das redes 
elétricas e nunca usem cerol.    

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando tesouros escondi-
dos. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da 
felicidade. E achamos que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos 
felizes. E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros voltam pra 
casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes e outros 
trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma 
busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das nossas mãos, nunca o fruto 
está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser 
feliz, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a fe-
licidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela 
carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos 
achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fechados à de-
cepção. A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em 
satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são 
necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que 
nenhuma forma satisfará a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, 
alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repar-
tir suas alegrias e compartilhe gotas de perfume sobre os outros e, sempre 
algumas gotas acabarão caindo sobre nós mesmos.
      
Pensamentos, provérbios e citações

A memória vive o suficiente pra melhorar.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior alegria.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
De grão em grão a galinha enche o papo.
Quem espera sempre cansa.
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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
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REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
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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.

Treinamento capacita
servidores em inteligência 

fiscal em Taubaté

Servidores da Prefeitura 
de Taubaté participaram  
de um treinamento com o 
objetivo de intensificar as 
ações de inteligência fis-
cal do município e incre-
mentar a receita dos cofres 
públicos.
O treinamento, organiza-
do pela Secretaria de Ad-
ministração e Finanças, 
foi ministrado pelo con-
sultor Francisco Ramos 
Mangieri. O advogado é 

professor e pós-gradua-
do em Direito Tributário, 
com vários livros e artigos 
publicados sobre o tema. 
Mangieri é diretor do De-
partamento Tributário da 
Prefeitura de Bauru, onde 
também trabalhou como 
auditor fiscal.
Mangieri defende a cria-
ção de uma verdadeira 
central de inteligência fis-
cal, com cruzamentos de 
informações a partir de 

diversas fontes, dentro e 
fora do Simples Nacional, 
tornando mais eficiente a 
arrecadação dos impostos 
municipais: ISS, IPTU e 
ITBI.
A capacitação dos servi-
dores integra estratégias 
da Secretaria de Adminis-
tração e Finanças em pro-
mover uma gestão pública 
eficiente por meio do apri-
moramento profissional 
de seu corpo técnico.
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Festival Sertanejo em
Pinda divulga vencedores

Projetos Cine Férias e Agita Férias são
vistos por mais de 800 pessoas em Caçapava

Plantão mensal da Secretaria da Fazenda da Prefeitura 
de Caraguatatuba terá atendimento da anistia 2019

No último domingo (28), 
aconteceu na Praça da Li-
berdade – Espaço “Cardo-
são” a final do Festival de 
Música Sertaneja. A rea-
lização foi da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo.
O evento contou com sua 
décima sexta edição e já 
se tornou uma tradição na 
cidade. 
Teve as categorias: raiz, 
individual e jovem músi-
ca. 
Pela música raiz ficou em 
primeiro lugar: Evaldo 

Os projetos Cine Férias e 
Agita Férias, promovidos 
pela Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Cultura, Esportes e La-
zer, foram vistos por mais 
de 800 pessoas durante o 
período de férias.
Cerca de 570 crianças par-
ticiparam das atividades 
do projeto Agita Férias 

A Secretaria da Fazen-
da realiza mais um plan-
tão mensal no dia 10 de 
agosto (véspera de Dias 
dos Pais), das 9h às 15h, 
na Prefeitura de Caragua-
tatuba, no Centro. Desde 
novembro, a secretaria fez 
nove plantões do 2º sá-
bado do mês. Quem não 
pode ir ao Paço Municipal 
durante a semana ou pos-
sui casa de veraneio, tem 
a oportunidade de utilizar 
serviços e requisitar infor-
mações no Protocolo Ge-
ral, Dívida Ativa, Tributos 
Imobiliários (Cadastro), 
Fiscalização do Comér-
cio, Tributação, Expedien-
te da Procuradoria Fiscal 
e aproveitar a anistia de 
juros e multas para quitar 
seus débitos com a Prefei-
tura de Caraguatatuba.
O Programa de Recupe-
ração Fiscal (REFIS/LC 
75/2019) será realizado 
entre os dias 1º e 30 de 
agosto, com a dispensa da 
incidência de multas e ju-
ros de mora em relação ao 
débito. O REFIS concede 
anistia, com descontos de 
juros e multas, para con-
tribuintes com débitos de 

Carvalho e Jaqueline, de 
Monte Sião-MG. O segun-
do lugar ficou José Junior 
e Gabriel de Monteiro Lo-
bato, e em terceiro lugar 
Anacleto Rosas Júnior de 
Pindamonhangaba.
Pela categoria individual, 
quem levou o primeiro 
lugar foi Pacelli de Cara-
guatatuba, já em segundo 
lugar ficou Teddy Berran-
te de Tremembé e em ter-
ceiro lugar Júlio Baptista 
de Pindamonhangaba.
E pela categoria jovem 
música, Rafaela Viola e 
Dinelson de Campos do 

realizado em cinco bair-
ros de Caçapava durante 
o mês de julho. As ativi-
dades oferecidas incluí-
ram recreação com cama 
elástica, pintura de rosto, 
jogos e brincadeiras.
Já o projeto Cine Férias, 
que teve sessões nos dias 
10, 17, 24 e 25 de julho, 
foi visto por cerca de 285 

tributos municipais, ante-
riores a 31 de dezembro 
de 2018. Os descontos va-
riam conforme a forma de 
pagamento escolhida pelo 
cidadão, cota única ou 
parcelamento. Por exem-
plo, desconto de 100% do 
valor de juros e multa no 
pagamento em cota única; 
80% para pagamento em 
até três parcelas mensais 
iguais; e 70% do valor de 
juros e multa para paga-
mento em até seis parcelas 
mensais iguais. O plantão 
de final de semana tam-
bém ocorrerá nos dias 14 
de setembro, 12 de outu-
bro (Dia das Crianças e 
de Nossa Senhora Apare-
cida), 9 de novembro e 14 
de dezembro de 2019. O 
expediente extra aos sába-
dos começou no dia 10 de 
novembro de 2018.
No Protocolo Geral, o 
contribuinte pode receber 
orientações, dar entrada e 
consultar processos.
A Área de Dívida Ativa 
emite guias, parcelamen-
tos e fornece informações 
e orientações sobre pro-
cessos novos ou em anda-
mento relativos às dívidas 

Jordão ficaram com o pri-
meiro lugar, Batista e Bei-
ramar de Guaratinguetá 
ficaram com o segundo 
e Paulo Marques e Enio 
Carlos, de Taubaté, fica-
ram com o terceiro lugar.
A diretora de Cultura e 
Turismo, Rebeca Guarag-
na Guedes, explica que o 
evento teve como objetivo 
valorizar os artistas regio-
nais e potencial cultural da 
região, além de despertar 
o interesse da população 
e mostrar a importância 
da música sertaneja como 
fonte de cultura e lazer.

pessoas. A programação 
incluiu a exibição do dese-
nho “O Menino e o Mun-
do” e “Os Incríveis 2”.
Os dois projetos são re-
alizados no período de 
férias com o objetivo de 
levar entretenimento e la-
zer para toda a família em 
diversos bairros do muni-
cípio.

vencidas com a Prefeitura 
de Caraguatatuba. O Ca-
dastro atende o público 
com orientações referentes 
ao cadastramento de imó-
veis, transferência cadas-
tral, alteração de endereço 
de notificação de Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU); isenção/remis-
são, desmembramento e 
unificação de lançamento 
de IPTU; certidões de área 
e datas, confrontações, 
valor por m², identifica-
ção de número de cadas-
tro, revisões de valores e 
áreas. A Fiscalização do 
Comércio promove atuali-
zações cadastrais, abertura 
de empresas, abertura de 
inscrição para autônomos 
e ambulantes autorizados 
pela comissão, emissão de 
2ª via de impostos e taxas 
vencidas, orientação em 
relação a atividades co-
merciais, prestação de ser-
viços e ambulantes.
Na Tributação, haverá 
emissão de guias infor-
mações, consultas e orien-
tações relacionadas à en-
trada de processos ou em 
andamento relativos a di-
versos tributos.

A Procuradoria Fiscal/
Expediente conta com 
emissão de guias de custas 
processuais, informações 
e orientações sobre a en-
trada de processos ou os 
que estão em andamento, 
relativos a cobranças judi-
ciais.
A Secretaria da Fazenda 
fica no Paço Municipal, 
localizado na Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Cen-
tro. O horário de atendi-
mento no 2º sábado do 
mês é das 9h às 15h. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3897-8100.
Portal Munícipe
O contribuinte também 
pode acessar uma série 
de serviços da Secretaria 
da Fazenda no site oficial  
http://www.caraguatatu-
ba.sp.gov.br/pmc/, no link 
Portal Munícipe (lateral 
da página) e requisitar: 
via internet 2ª via do car-
nê do IPTU do exercício, 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (IS-
SQN) e/ou taxas de licen-
ças, IPTU do exercício do 
atualizado, ISSQN e taxas 
de licença atualizadas e 
Acordos; certidões venal e 

negativa; guias de Impos-
to Sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI); con-
sultas e requerimentos de 
protocolos; e consulta de 
débitos.
WhatsApp – A Área de 
Dívida Ativa da Secreta-
ria da Fazenda de Cara-
guatatuba agora conta o 
aplicativo WhatsApp para 
atender os contribuintes 
do município com mais 
agilidade. O serviço é re-
alizado de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 16h30, 
pelo (12) 99755-2601. 
Pelo programa de tele-
mensagem, os cidadãos 
podem solicitar 2ª via do 
carnê de acordo, relatórios 
de débitos, guias de paga-
mentos diversos e esclare-
cimentos de dúvidas.
Cronograma de atendi-
mento da Secretaria da 
Fazenda de Caraguatatuba 
no 2º sábado do mês
2019
10 de agosto (véspera de 
Dias dos Pais)
14 de setembro
12 de outubro (Dia das 
Crianças e de Nossa Se-
nhora Aparecida)
09 de novembro

14 de dezembro
Horário: das 9h às 15h
Informações 
Protocolo Geral – (12) 
3897-8223
Dívida Ativa – (12) 3897-
8182/8166/8222
dividaativa.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributos Imobiliários 
(Cadastro) – (12) 3897-
8170/8221
cadastro.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Fiscalização do Comércio 
– (12) 3897-8127/8118
fiscalizacao.fazenda@ca-
raguatatuba.sp.gov.br
Tributação – (12) 3897-
8197
tributacao.fazenda@cara-
guatatuba.sp.gov.br
Procuradoria Fiscal/Expe-
diente – (12) 3897-8187
expediente.procuradoria-
fiscal@caraguatatuba.sp.
gov.br
Portal Munícipe: http://
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/
Endereço: Secretaria da 
Fazenda – Prefeitura de 
Caraguatatuba/Rua Luiz 
Passos Júnior, 50 – Cen-
tro. PABX: (12) 3897-
8100

Termo de Retificação de Publicação de Homologação de Pregão - 
Nº035/2019 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Gêneros Alimentícios - Na publicação à página de nº 
264 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 26/07/2019, com 
referência à homologação dos Itens do Pregão em epígrafe à Empre-
sa D. R. MARTINEZ ME, no valor, onde se lê: R$ 292.461,30, leia-se: 
R$ 292.456,85. Publique-se. Potim, 29 de julho de 2019. Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Retificação de Edital - CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 - 
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍ-
PIO DE POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Prefeitura Municipal de Potim 
comunica a necessidade de retificação no Anexo II-B – Relação de 
Vias Urbanas, do processo em epígrafe, devido à erro material relati-
vo ao nome da Rua São Vicente. Demais dados permanecem inalte-
rados. Potim, 29 de julho de 2019 – André L. S. Oliveira – Presidente 
da Comissão de Licitação.
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Caçapava participa de
mutirão para coleta
do lixo eletrônico

Univesp abre inscrições 
para aprovados no

vestibular em Caçapava

Caraguatatuba tem mais um
projeto na área de recursos

hídricos aprovado pelo Fehidro

Escola do Barranco Alto passa 
por transformação após ações 
voluntárias em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento e Meio Am-
biente, está participando 
de mais um mutirão para 
a coleta e descarte de lixo 
eletrônico ou e-lixo, do 
Programa Verde Azul do 
Governo do Estado de São 
Paulo, que acontece entre 
os meses de julho e agosto 
deste ano.
O mutirão, que conta com 
a participação de algumas 
cidades do Vale do Paraí-
ba, tem por objetivo evi-
tar o descarte irregular da 
maior quantidade de lixo 
eletrônico possível nos 
municípios participantes, 
além de criar conscienti-
zação para a continuidade 
das ações. Caçapava con-
ta hoje com 15 pontos de 
coletas de pilhas e baterias 
espalhados em diversos 
prédios públicos, nos se-
guintes endereços:
- Câmara Municipal dos 
Vereadores - Av. Cel. Ma-
noel Inocêncio, nº 151, 
Centro;

A Univesp (Universidade 
Virtual do Estado de São 
Paulo) estará com inscri-
ções abertas na próxima 
semana para os aprovados 
no vestibular do 2º se-
mestre de 2019, primeira 
chamada. A lista dos apro-
vados pode ser visualiza-
da no seguinte endereço: 
https://vestibular.univesp.
br/classificacao/convoca-
dos.asp
As inscrições acontece-
rão nos dias 29, 30 e 31 

Caraguatatuba conquistou 
mais uma aprovação em 
projetos na área de recur-
sos hídricos e contempla-
rá a barra da Lagoa Azul, 
no canto Sul da praia do 
Capricórnio, localizada na 
região Norte do municí-
pio. A reunião foi realiza-
da na manhã desta sexta-
-feira (26/07) no auditório 
Maristela, na Fundacc, 
durante a II Reunião Ple-
nária do Comitê de Bacias 
Hidrográficas de 2019.
O projeto de controle e 
execução de monitora-
mento da barra da Lagoa 
Azul, aprovado oficial-
mente durante a reunião, 
consiste em uma medida 
para evitar ocasionais ala-
gamentos no bairro em 
decorrência de chuvas e 
marés altas. A verba ce-
dida pelo Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos 
(Fehidro) para a ativa-
ção do projeto foi de R$ 

A EMEF Prof.º João Be-
nedito Marcondes, no 
bairro Barranco Alto, em 
Caraguatatuba, recebeu 
um grupo de jovens mis-
sionários da comunidade 
evangélica Batista Novo 
Tempo.
Eles realizaram volunta-
riamente melhorias como 
pinturas pelas instalações 
da unidade escolar que 
deixaram o ambiente mais 
alegre e descontraído.
Outras ações foram a re-
forma de uma sala de 
reforço, que foi transfor-
mada em casinha pedagó-
gica. Os jovens realizaram 
a pintura, colocação de ja-
nelas, cortinas e ambien-
taram a casinha com itens 
pedagógicos, para estimu-
lar atividades lúdicas com 

- Parque Ecológico da 
Moçota - R. Antônio Gue-
des Tavares, s/n, Vila Me-
nino Jesus;
- Sabesp - Rua Antônio de 
Castro Júnior, nº 222, Jar-
dim América;
- Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – PAT – 
Ladeira São José, nº 90, 
Centro;
- PSF Caçapava Velha - 
Estrada Municipal do Bar-
reiro, s/n, Caçapava Velha;
- PSF Nova Caçapava - Av. 
Honório Ferreira Pedrosa, 
s/n, Parque Residencial 
Nova Caçapava;
- PSF Piedade - Av. Honó-
rio Ferreira Pedrosa, s/n, 
Parque Residencial Nova 
Caçapava;
- Secretaria da Cidadania 
e Assistência Social - Rua 
Alberto Pinto de Faria, nº 
290, Jardim Julieta;
- Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer - Rua Dr. 
José de Moura Resende, 
nº 475, Vera Cruz;
- Secretaria de Defesa e 
Mobilidade Urbana - Av. 

de julho, das 11h às 21h, 
no Complexo Educacional 
Prof. Edison de Freitas Ra-
malho, que fica na rua An-
dré Santos Oliveira Lima, 
51 – Vila André Martins. 
Os aprovados devem levar 
os seguintes documentos: 
RG, CPF, Comprovante 
de escolaridade e histórico 
escolar do ensino médio e 
também declaração de que 
está em dia com o servi-
ço militar e as obrigações 
eleitorais.

460.742,05, junto com a 
verba atribuída pela Pre-
feitura no valor de R$ 
24.404,92, somou um to-
tal de R$ 485.146,97.
Será colocado na barra 
da Lagoa Azul um sensor 
para alertar possíveis ris-
cos de enchente. O nível 
da água que acionará o 
alarme será decidido por 
especialistas que estuda-
rão a profundidade da la-
goa e, após o acionamento 
do alarme, a Secretaria de 
Serviços Públicos esta-
rá autorizada a realizar a 
abertura da barra, possibi-
litando o escoamento das 
águas, evitando alagamen-
tos na região do Morro do 
Chocolate e Jardim Santa 
Rosa.
O secretário de Meio Am-
biente, Agricultura e Pes-
ca, Marcel Luiz Giorge-
ti,  participou da plenária 
e considera os projetos 
fundamentais para a cida-

os alunos.
Outra benfeitoria foi o 
preparo de uma área para 
o plantio de hortaliças e 
temperos, que foi batizado 
como cantinho da horta. 
Esse espaço também será 
utilizado pelos educadores 
da escola para a realização 
de atividades pedagógi-
cas, dando continuidade 
aos cuidados com a horta.
Atividades recreativas 
também foram realizadas 
com as crianças durante 
toda a semana. Eles pude-
ram trabalhar em grupos e 
aprenderam noções de ci-
dadania, autoestima e res-
peito ao próximo.
Para Heather Nishikawa, 
que lidera o grupo de vo-
luntários, a ideia é colocar 
em prática a mensagem 

Cel. Manoel Inocêncio, nº 
999, Vila São João;
- Secretaria de Educação - 
Rua Francisco Romão do 
Amaral, nº 81, Vila Santa 
Isabel;
- Secretaria de Finanças - 
Rua Cap. Carlos de Mou-
ra, nº 243, Vila Pantaleão;
- Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais - Rua 
Regente Feijó, nº 17, Vila 
Santos;
- Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambiente - 
Rua Regente Feijó, nº 17, 
Vila Santos;
- Secretaria de Saúde - 
Rua Prof. João Batista Or-
tiz Monteiro, Vila Antônio 
Augusto.
No último mutirão reali-
zado em 2018, o municí-
pio arrecadou 31,2 quilos 
de e-lixo. Os munícipes 
que quiserem participar, 
devem fazer o descarte 
do seu lixo eletrônico nos 
pontos de coleta acima 
descritos. Podem ser des-
cartados pilhas e baterias 
usadas.

No dia 25 de julho, a che-
fe de seção de ensino su-
perior Valeska Pocker e a 
chefe de seção de ensino 
profissionalizante, Diane 
Borsoi estiveram presen-
tes no workshop de ca-
pacitação da Univesp, na 
ETEC de Campinas, onde 
as profissionais foram ins-
truídas para o início das 
aulas.
Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(12) 3655-5152.

de. “Nós corremos atrás e 
fazemos todo o possível 
para que estas obras te-
nham prioridade altíssima 
em nosso governo; trata-se 
de um mecanismo que au-
xiliará muito no monitora-
mento da lagoa Azul. Po-
deremos intervir sempre 
que necessário, impedindo 
enchentes e alagamentos 
na região. Isso significa 
muito mais segurança para 
a população”, completou.
O CBH-LN é presidido 
pelo prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato, e é formado 
pelas Câmaras Técnicas 
de Educação Ambien-
tal (CTEA), Saneamento 
(CTSAN), e Planejamento 
e Assuntos Institucionais 
(CTPAI), além dos Gru-
pos de Trabalho de Agro-
ecologia e Sistema Agro-
florestais, Cobrança pelo 
Uso da Água, Comunida-
des Isoladas e de Seguran-
ça da Água.

que é pregada no cotidia-
no: “A igreja desenvolve 
um projeto missionário 
que busca atuar em comu-
nidades realizando benfei-
torias em instituições que 
atendam a população. Este 
ano selecionamos a escola 
por fazer parte do municí-
pio onde está uma das se-
des de nossa igreja”.
Os jovens realizam anual-
mente o trabalho missio-
nário no Brasil e no mun-
do. Para o próximo ano 
está previsto o trabalho 
em comunidades no Peru.
Confira abaixo a transfor-
mação que foi realizada 
através do trabalho volun-
tário dos jovens missioná-
rios na EMEF Prof. º João 
Benedito Marcondes, no 
Barranco Alto.


