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A Gazeta dos Municípios

Avião cai em São Paulo na 
tarde desta quarta-feira

Topografia e sondagem de
solo iniciam obras do Centro

Comunitário do Bairro das Campinas

Governo de São Paulo autoriza 
partidas de futebol sem
torcida a partir do dia 22

Um avião de pequeno por-
te caiu na região do Aero-
porto Campo de Marte, na 
Zona Norte de São Pau-
lo, no final da tarde desta 
quarta-feira (8). Equipes 
do Corpo de Bombeiros 
estão no local do acidente, 
na Avenida Braz Leme.
Segundo informações ini-
ciais, o piloto morreu no 
acidente. No momento da 
queda, muitas pessoas ca-
minhavam e pedalavam 
no canteiro central da ave-
nida, mas nenhuma delas 

As obras do Centro Co-
munitário do Bairro das 
Campinas iniciaram ofi-
cialmente na última se-
mana com os serviços de 
topografia e sondagem de  
solo. As obras estão acon-
tecendo ao lado do novo 
CEAP (escola de tempo 
integral), que será entre-
gue para a região ainda 
neste ano.
A obra está sendo executa-
da pela empresa Marcon-
des Lima, vencedora do 

O Governador João Doria 
confirmou nesta quarta-
-feira (8) que as partidas 
oficiais de futebol pode-
rão ser retomadas em São 
Paulo a partir do próximo 
dia 22. Os jogos não po-
derão receber torcedores 
e só serão realizados em 
cidades que estão na fase 
amarela do Plano São Pau-
lo de enfrentamento ao co-
ronavírus.
“Nosso Comitê de Saúde 
aprovou em conjunto com 
a Federação Paulista de 
Futebol o novo protocolo 
de retomada do Campeo-
nato Paulista”, disse o Go-
vernador. “Quero registrar 
que a FPF agiu de forma 
correta e plena, atendendo 
integralmente às recomen-
dações do Centro de Con-
tingência da COVID-19. 
Ainda que sem a presença 
de torcida, todos poderão 
assistir pela televisão e 
torcer para seus clubes”, 
acrescentou Doria.
Atualmente, somente a ca-
pital e outras 15 cidades 
da Região Metropolitana 
estão na etapa intermedi-
ária do Plano São Paulo. 
Ainda haverá duas reclas-
sificações das 17 regiões 
de saúde do estado antes 

teve ferimentos graves. 
O modelo do avião seria 
possivelmente um BE58. 
Após a queda a aerona-
ve pegou fogo. Segundo 
equipe do Corpo de Bom-
beiros, o piloto tentou um 
pouso de emergência por 
causa de pane e o avião 
caiu pouco antes da pista. 
Um engenheiro civil pre-
senciou a explosão. “Eu 
estava a uns 50 metros 
pela Braz leme e eu vi uma 
bola preta, uma explosão. 
Aí, eu já cheguei perto ex-

processo licitatório (To-
mada de Preço nº 01/20), 
terá um investimento total 
de R$ 735 mil e conta com 
emendas impositivas do 
vereador Osvaldo Negrão 
e Roderley Mioto. A obra 
terá uma área construída 
de 430m2 e deverá ser fi-
nalizada no início do pró-
ximo ano.
Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco, “essa 
obra vai ser importante 

da retomada do Paulistão, 
com possibilidade de au-
torização de partidas em 
outras cidades do interior 
e litoral.
Além dos portões fecha-
dos ao público e restrições 
territoriais de acordo com 
a evolução da pandemia, a 
FPF terá que cumprir um 
rigoroso protocolo sanitá-
rio para organizar os jogos. 
O Campeonato Paulista 
ainda possui duas rodadas 
de classificação e outras 
quatro de eliminatórias a 
cumprir, com previsão de 
disputa da decisão no dia 
8 de agosto.
No mês passado, o Gover-
no de São Paulo determi-
nou protocolos para que as 
equipes de futebol voltas-
sem a treinar. Há exigên-
cia de testagem regular e 
medição de temperatura 
de jogadores e demais 
profissionais, limitação de 
pessoas nos treinamentos 
e uso obrigatório de más-
caras, exceto quando a 
proteção limita ou preju-
dica atividades dos atletas.
Na retomada das partidas, 
o Centro de Contingência 
do coronavírus exigiu a 
testagem de todas as pes-
soas envolvidas em cada 

plodiu um pouco mais. Eu 
consegui ver um corpo, 
mas não tinha como che-
gar perto. 
Estava pegando fogo ain-
da e estava muito quente 
perto. Eu só não entendi 
se estava decolando ou 
chegando porque o muro 
parece que não foi abala-
do. Foi no meio da pista 
sentido bairro”, disse o 
engenheiro civil, Fausto 
Batista.
Fonte: Bombeiros, G1, 
BandNews

para incrementar as ativi-
dades de convívio social 
e com certeza com o final 
desta pandemia os mora-
dores terão um agradável 
ponto de encontro”.
Ela frisou, que ao contrá-
rio do que era realizado 
no passado, este Centro 
Comunitário não utiliza-
rá recursos da Educação, 
preservando recursos des-
ta pasta para atender a co-
munidade escolar do mu-
nicípio.

partida. Se qualquer atle-
ta ou profissional testar 
positivo, haverá o afasta-
mento imediato da pessoa 
infectada e a reavaliação 
clínica de todos os demais 
com quem houve contato 
direto.
Haverá limitação de aces-
so de profissionais - in-
cluindo atletas, comissões 
técnicas, corpo médico, 
equipes de arbitragem, 
funcionários operacionais, 
seguranças e jornalistas 
- em todas as partidas. O 
uso de máscaras será obri-
gatório, com exceção de 
jogadores e arbitragem 
durante os jogos.
Também haverá normas 
específicas de distancia-
mento social no acesso 
aos estádios e dependên-
cias como vestiários, ca-
bines de imprensa e cam-
po de jogo. “Em nenhum 
momento faltou atenção, 
diálogo ou harmonia entre 
o futebol de São Paulo e as 
autoridades do Estado. O 
futebol de São Paulo vai 
continuar respeitando vi-
das e cumprindo rigorosa-
mente os protocolos apro-
vados pelos médicos”, 
disse o Presidente da FPF, 
Reinaldo Bastos.
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 09/07/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 168, Termo nº 7205
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO e AGDA REGINA DE LIMA ALMEIDA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido a 07 de maio de 1980, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado 
(a) no mesmo endereço da contraente, filho de LUIS AFONSO SOARES RIBEIRO, falecido e de GRACIETE APARECIDA 
DE SOUZA RIBEIRO, falecida em Taubaté/SP na data de 07 de janeiro de 2013. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nas-
cida o a 11 de novembro de 1975, de estado civil solteira, de profissão diarista, residente e domiciliada (o) na Rua Firmino 
Turci, nº 41, Guedes, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de GILBERTO DE ALMEIDA, falecido em Serra Negra/SP e de 
ALICE DE LIMA, 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 04 de dezembro de 1954, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Recapeamento Asfáltico 
é concluído na Rua Zuza 

Dantas da Gama

A ação de recapeamento 
asfáltico continua aconte-
cendo em todas as regiões 
de Pindamonhangaba e na 
última semana a Rua Zuza 
Dantas da Gama, no Alto 
do Cardoso, recebeu o 
benefício. Pindamonhan-
gaba tem hoje a execução 
do maior programa de re-
capeamento asfáltico da 
história, em vias públicas 
que aguardam o benefício 
há anos.
Graças um investimento 
de R$ 4,8 milhões, oriun-
do de recursos do finan-
ciamento de R$ 4 milhões 
junto à agência Desenvol-
ve SP, já foi possível re-
capear trechos de grande 
extensão do Anel Viário e 
ruas mais críticas do Bos-
que, Santana e Alto Car-
doso. Neste pacote ainda 
serão beneficiadas ruas do 
Mantiqueira, Vitoria Park 
e Araretama. “A intenção 
desta ação é contemplar o 
máximo de regiões, porém 
diante dos recursos limita-
dos e da responsabilidade 
financeira que nos obriga 

agir, vamos executando 
aos poucos. A cidade ficou 
muito tempo sem fazer 
um recape de qualidade e 
isso trouxe uma demanda 
muito grande que hoje es-
tamos enfrentando”, expli-
cou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco.
Recentemente, em parce-
ria com a SABESP, outra 
frente de recapeamento 
beneficiou ruas do Jardim 
Rosely que estavam em 
estado lamentável apre-
sentando diversos recor-
tes. E a outra frente é o 
recapeamento através da 
compra de massa asfálti-
ca e execução com mão 
de obra própria que levou 
melhorias para as ruas do 
Pasin e Maria Áurea.
Na programação da Se-
cretaria de Obras está 
agendado os serviços de 
pavimentação da Rua San-
ta Tereza (próximo à Vila 
Prado) e o recapeamento 
das ruas mais críticas do 
Residencial Mantiqueira, 
que deverá ter início no 

mês de agosto.
Shangri-lá - Outro gran-
de projeto em andamento 
é o contrato de execução 
da obra de pavimentação 
asfáltica em sete ruas do 
bairro Shangri-lá, que vem 
sendo realizado pela em-
presa KPG Construtora 
Ltda.
Neste primeiro momento 
serão realizados os servi-
ços de construção de todos 
os sistemas de drenagem, 
necessários para garantir 
a adequada captação de 
águas pluviais. O prazo 
para execução da obra é 
de seis meses e na segun-
da fase serão realizados os 
serviços de pavimentação 
das demais ruas do bairro.
“É muito importante fri-
sar que essa obra não é 
um PCM (Plano Comuni-
tário de Melhorias), que 
exige pagamento de taxa 
do morador. É uma obra 
sendo feita com recursos 
da Prefeitura, economiza-
dos com muito sacrifício”, 
afirmou o prefeito Isael 
Domingues.
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154ª Festa do Divino
acontece a partir

do dia 9, em Ubatuba

Museu de Pindamonhangaba 
é selecionado em

edital para formação EAD
Não será como em anos 
anteriores, mas a paróquia 
Exaltação da Santa Cruz 
não vai deixar passar em 
branco o que já é tradi-
ção no mês de julho, em 
Ubatuba: a Festa do Divi-
no Espírito Santo.Em sua 
154ª edição, a festa, que 
terá como tema O Espírito 
descerá sobre vós e o lema 
“E sereis minhas testemu-
nhas” (At, 1,8), acontece-
rá de 9 a 19 de julho, em 
um formato um pouco di-
ferente: Novena na Igreja 
Matriz e a tradicional tai-
nha na brasa no salão da 
capela São Francisco.
Abertura
A abertura oficial da fes-
ta acontecerá no dia 9, às 
19h, com a apresentação 
do grupo de Folia do Di-
vino e, em seguida, com a 
santa missa.
Já no último dia, a Missa 
Solene, que será presidida 
pelo pároco, Frei Wilmar 
Villalba Ortiz, acontecerá 
às 19h30, após uma carre-
ata em homenagem ao Di-
vino Espírito Santo.
Tainha

Concorrendo com vários 
museus do estado de São 
Paulo, o Museu de Pinda 
foi selecionado no edital 
de Educação à Distancia 
(EAD), com formação em 
“tecnologia social da me-
mória” para a criação de 
núcleos do Museu da Pes-
soa, em museus do estado 
de São Paulo.
O edital lançado pelo 
Museu da Pessoa, que é 
um museu virtual e cola-
borativo de histórias de 
vida, tem como premissa 
compartilhar a metodolo-
gia para fortalecer os tra-
balhos já realizados pelas 
instituições selecionadas, 
contribuindo para o diá-
logo com a sociedade, a 
valorização da história de 
pessoas para o fortaleci-
mento da identidade local 
e o conhecimento da histó-
ria pela visão de diferentes 
narradores.
O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina apresen-
tou uma carta de interesse 
e uma equipe formada por 
cinco membros, sendo três 
da instituição e dois par-
ceiros da sociedade civil. 
O percurso para a forma-
ção desse núcleo com-
preende de formação em 
tecnologia social da me-
mória, seguido de produ-
ção e registro de relatos de 
pessoas, tudo com orienta-
ção dos responsáveis téc-
nicos do Museu da Pessoa.
“Já havia o interesse de 
olharmos mais cuidado-
samente para o patrimô-
nio imaterial, iniciamos 
um trabalho discreto ano 
passado que foi o proje-
to “Histórias de Quinta”, 
levando conhecimento 
por meio da oralidade das 
contações de história da 
história, mas dar continui-
dade aos registros de vida 
de pessoas, como o projeto 
de décadas do “Memória 
Viva” seria bárbaro, e será, 
tendo como suporte, pro-
fissionais daquele museu 
especialista em pessoas”, 
informou o coordenador 
do Museu, Mauro Celso 
Barbosa. “A formação téc-
nica da equipe iniciará no 
dia 13 de julho e em breve 
começaremos a conhecer 
as histórias da nossa gen-
te”. Especificamente em 
museus ou outras organi-
zações com atuação em 
memória, o intuito é que 

Para atender as normas 
sanitárias e de segurança, 
dispostas no Decreto Mu-
nicipal n° 7364, de 15 de 
junho, a tainha assada será 
vendida com reservas an-
tecipadas e hora marcada 
para consumo no Salão 
da capela São Francisco, 
somente de segunda a sex-
ta-feira. Já nos finais de 
semana, o prato poderá ser 
pedido nos sistemas deli-
very e drive thru.
Outros produtos que mar-
cam presença todos os 
anos na festa também es-
tarão à venda, como o fa-
moso merengue, o bolinho 
caipirinha e o pão com lin-
guiça.
“Diferente dos outros 
anos, este ano a festa foi 
preparada de acordo com 
realidade de pandemia do 
Covid-19, por isso, ela 
será menor, mas não me-
nos acolhedora e rica em 
espiritualidade e senso de 
comunidade”, disse Frei 
Wilmar.
O pároco também reforçou 
que toda a estrutura da fes-
ta, embora compacta, está 

a criação de um núcleo do 
Museu da Pessoa contri-
bua com:
a promoção de novas for-
mas de aproximação e in-
teração com o público,
o fortalecimento de ativi-
dades educativas e de pes-
quisa,
o estímulo ao diálogo en-
tre diferentes formatos de 
acervo,
a ampliação do registro e 
da preservação do patri-
mônio imaterial,
a troca de conhecimento 
técnico,
a criação de um canal de 
acolhimento de pessoas 
que querem dar seu relato 
sobre sua relação com o 
tema do museu ou organi-
zação,
a ressignificação dos acer-
vos por meio de novos 
sentidos trazidos por his-
tórias coletadas e incor-
poradas na exposição, a 
transferência de conheci-
mento metodológico para 
que os Museus utilizam 
da Tecnologia Social da 
Memória para suas ações 
museológicas.
Enquanto as portas estão 
fechadas
O Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina conta, 
em seu acervo, além de pe-
ças das mais variadas épo-
cas e pertencentes a famí-
lias de Pindamonhangaba, 
com um grande arquivo 
com entrevistas chama-
das de “Memória Viva”. 
Nelas, personalidades da 
cidade contam sua história 
e, ao mesmo tempo, um 
pouco da história de Pinda 
através de seu olhar.
Essas entrevistas estive-
ram à disposição para a 
população assistir no mu-
seu, contudo, agora que o 
prédio público está fecha-
do devido à pandemia do 
coronavírus, a equipe co-
ordenadora do museu está 
disponibilizando os vídeos 
no canal do Youtube da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
De acordo com o coorde-
nador do Museu, Mauro 
Celso Barbosa, a iniciati-
va comemorativa aos 315 
anos de Pindamonhangaba 
resgata um pouco da his-
tória e a torna acessível a 
todas as pessoas. “A ora-
lidade é fundamental para 
a construção da história, e 
nada como conhecermos 

sendo pensada de acordo 
com as medidas de prote-
ção. “Estamos observando 
o distanciamento social, os 
equipamentos de higiene, 
a aferição de temperatura 
de todos os voluntários e 
demais medidas”.
Toda a programação e de-
mais informações sobre a 
festa estão nas redes so-
ciais da Paróquia Exalta-
ção da Santa Cruz.
História
Embora a celebração ao 
Espírito Santo ocorra no 
calendário litúrgico no dia 
de Pentecostes, a “Fes-
ta do Divino” é realizada 
em Ubatuba sempre no 
mês de julho. Isto porque 
os antigos tinham por tra-
dição festejar a terceira 
pessoa da Santíssima Trin-
dade em comunidade, par-
tilhando de comes e bebes 
da culinária local. Então, 
para confraternizar, eles 
aguardavam a chegada das 
tainhas, que migravam da 
região Sul nesta época do 
ano, para então pescá-las e 
assá-las na brasa, como é 
feito até hoje.

a história da cidade por 
meio das narrativas desses 
ilustres personagens”, ob-
servou.
Segundo o secretário de 
Cultura e Turismo de Pin-
damonhangaba, Alcemir 
Palma, o museu tem a 
função tanto de preservar 
a memória por meio de 
materiais e bens móveis, 
quanto a memória oral, 
ou seja, com as pessoas 
que construíram a cidade 
de Pindamonhangaba. “A 
gente aproveitou um tra-
balho que já existia, que 
era esse registro em vídeo, 
e a gente agora disponibi-
liza para que todos tenham 
acesso a esses depoimen-
tos, que contam um pouco 
da história pessoal de cada 
entrevistado, mas da histó-
ria de cada um relacionada 
à cidade e que acaba tam-
bém mostrando um pouco 
da história da Pindamo-
nhangaba. Essa é a inten-
ção”, explicou.
“Este é o primeiro passo, a 
partir de um trabalho que 
já existia, de pessoas que 
foram importantes, de no-
mes que tiveram uma rela-
ção com a cidade, e a gen-
te pensa e deseja que isso 
continue. Tanto que o mu-
seu de Pinda foi seleciona-
do pelo Museu da Pessoa 
para ter uma capacitação, 
para podermos continuar 
a registrar a história dos 
cidadãos ou daqueles que 
queiram disponibilizar sua 
história, para demonstrar 
a sua relação e o seu amor 
com a cidade de Pindamo-
nhangaba”, revelou o se-
cretário.
Os primeiros cinco víde-
os estarão à disposição de 
todo o público, na Playlist 
História de Pindamonhan-
gaba, e serão lançados no 
dia 10 de julho de 2020. 
Os primeiros entrevista-
dos são: Jacob de Souza, 
Walter José Picca, Anto-
nio Claro, Julia San Mar-
tin Boaventura e Augusto 
César Ribeiro.
“Neste momento em que 
as pessoas não podem 
adentrar o museu, essa é 
uma forma de conhecer 
uma parte do acervo que 
consta no museu, que é o 
acervo das memórias des-
sas pessoas que contribuí-
ram para que a gente che-
gasse aqui aos 315 anos de 
Pindamonhangaba”, con-
cluiu.

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 026/2020 
- Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Testes 
Rápidos COVID-19. Convocamos a empresa MOLECULAR BIOTEC-
NOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA a comprovar, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a execução dos fornecimentos prestados nas quan-
tidades mínimas exigidas no Item 1.2.4 do Anexo II do Edital e de-
mais Informações Técnicas sobre os produtos, conforme Atestado de 
Capacidade Técnica apresentado. O não atendimento ao solicitado 
resultará na inabilitação da empresa. O não atendimento ao solicita-
do resultará na inabilitação da empresa. Potim, 08 de julho de 2020. 
André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 009/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO 
DE ASSIS GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 08/07/2020 no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão 
nomeada através Portaria Nº 079/2020 e os representantes das li-
citantes, para julgamento dos preços apresentados. Após aberto os 
envelopes chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º CO-
LOCADO: EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, com valor total de R$ 1.143.479,95; 2º COLOCADO: CONS-
TRUTORA ZADAR LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, com va-
lor total de R$ 1.269.728,46. Fica aberto o prazo recursal. André L. S. 
Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


