
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 11 DE MARÇO DE 2020 EDIÇÃO 2681  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Pequenas atitudes com 
seu carro contra o impacto 
das mudanças climáticas

Arquipélago de Alcatrazes
registra cerca de 1.900 visitantes 

em turismo responsável

Doria apresenta atletas paralímpicos do Time São Paulo 2020

Furacões, terremotos, 
tempestades tropi-
cais e o aumento 

da temperatura no planeta 
são uns dos sinais frequen-
tes de como o clima vem 
respondendo através do 
comportamento humano. 
Apesar de muitos fato-
res serem provocados por 
mudanças naturais, o ser 
humano também vem con-
tribuindo negativamente 
neste cenário.
Todos sabem da importân-
cia de pequenas atitudes 
no dia a dia para reduzir 
o impacto nas mudanças 
climáticas. Mas poucos 
sabem que uma dessas 
medidas diz respeito aos 
cuidados e às condições 
do próprio veículo. De 
acordo com o supervisor 
de pesquisa e desenvolvi-
mento da Petroplus - STP 
do Brasil, Silvio França, 
em alguns veículos an-

A Prefeitura de São 
Sebastião, por 
meio da Secreta-

ria de Turismo (SETUR), 
participou da reunião do 
Conselho Municipal do 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio), na 
qual servidores públicos 
fazem parte, e obtiveram 
um levantamento indican-
do que o arquipélago de 
Alcatrazes, em São Se-
bastião, considerado a se-
gunda maior unidade de 
conservação marinha do 
Brasil, recebeu, desde sua 
abertura à população, em 
dezembro de 2018, cerca 
de 1.900 visitantes, movi-
mentando mais de 4 mi-
lhões de reais.
Promovendo o turismo 
de forma sustentável e 
responsável, os mergu-
lhos autônomos e visitas 
embarcadas acontecem 

O Governador João 
Doria, os Secre-
tários Célia Leão 

(Direitos da Pessoa com 
Deficiência) e Aildo Soa-
res (Esportes) e o Presiden-

tigos é preciso ter maior 
atenção.
“Tudo depende do estado 
de cada veículo. Em ve-
ículos com motores can-
sados, que estejam com 
emissão de fumaça, graças 
ao desgaste do tempo, de-
ve-se adicionar um frasco 
de Oil Smoke Treatment 
STP a cada troca de óleo, 
ou seja, a cada 10.000 km 
percorridos”, disse Silvio. 
O Oil Smoke Treatment 
STP é um aditivo para 
óleo lubrificante que aju-
da a reduzir a emissão de 
poluentes. Ele preenche 
as danificações do sistema 
de lubrificação do veículo 
que, devido ao uso vai se 
desgastando naturalmente.
A escolha do aditivo na 
hora de abastecer é muito 
importante. “Se a mistura 
entre o combustível e o 
comburente estiver desre-
gulada, o motor terá uma 

de quarta-feira a domin-
go, das 08h às 16h, sendo 
acompanhados por condu-
tores treinados, que orien-
tam os visitantes sobre a 
importância do local e as 
regras de segurança. No 
total, 20 empresas e 135 
condutores são autoriza-
dos a realizar visitas, e, 
somente em São Sebas-
tião, há oito operadoras 
cadastradas e autorizadas 
pelo ICMBio.
O local já foi sede de even-
tos esportivos e também se 
destaca por oferecer mais 
uma opção de turismo, o 
birdwatching (avistamen-
to de pássaros). No arqui-
pélago, foram registradas 
100 espécies de aves, en-
tre visitantes e residentes, 
além de um dos maiores 
ninhais de aves marinhas 
do país.
Para agendar visitas, entre 
em contato pelo telefone: 

te do Comitê Paralímpico 
Brasileiro Mizael Conrado 
apresentaram nesta segun-
da-feira (9), no Palácio 
dos Bandeirantes, os atle-
tas do Time São Paulo Pa-

perda maior de combustí-
vel, neste caso, o uso do 
Ultra 5in1 STP irá fazer a 
limpeza no sistema de in-
jeção”, explica Silvio.
Além disso, outra medida 
que o condutor deve tomar 
é realizar as revisões, a 
cada seis meses, ou como 
citado antes. Isso faz com 
que evite maiores compli-
cações, por falta de acom-
panhamento, e mantenha a 
vida útil das peças.
Em uma revisão com-
pleta, além do mecânico 
checar de pelo menos 50 
itens, o filtro é um com-
ponente importante para                       
evitar que o veículo apre-
sente falhas na emissão de 
gases.
Desse modo é interessan-
te frisar que pode ocorrer 
falta de qualidade do ar na 
cabine e na proteção dos 
sistemas contra impurezas 
externas.

(12) 3892-4427.
Sobre Alcatrazes
A ilha, localizada a 35 
km da costa de São Se-
bastião, é protegida pelo 
Refúgio de Alcatrazes e 
pela Estação Ecológica 
Tupinambás, unidades de 
conservação federais, e 
lá vivem espécies de ani-
mais e plantas únicos no 
mundo, chamadas de es-
pécies endêmicas, que es-
tão isolados do continente 
há mais de 12 mil anos. A 
perereca, rã e jararaca de 
Alcatrazes, são exemplos 
destes animais.
Rochas e paredões graníti-
cos emergem do mar e im-
pressionam por sua bele-
za, ressaltada pela revoada 
sincronizada das 10.000 
aves marinhas que vivem 
e se reproduzem no arqui-
pélago, sendo considerado 
o maior ninhal de fragatas 
do Atlântico Sul.

ralímpico 2020.
A equipe conta com 63 
atletas de alta performance 
em 11 modalidades parao-
límpicas: Atletismo, Judô, 
Tiro Esportivo, Natação, 

Tênis de Mesa, Haltero-
filismo, Triatlo, Bocha, 
Ciclismo, Canoagem e 
Taekwondo.
“Eu não tenho dúvida ne-
nhuma que esse Time São 
Paulo terá um extraordiná-
rio desempenho, pois são 
atletas preparados e orga-
nizados no seu treinamen-
to, na sua formação e no 
seu condicionamento para 
vencer”, disse Doria.
Doze medalhistas do Mun-
dial de Dubai, no ano pas-
sado, já estão classificados 
para os Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio 2020: Da-
niel Dias (Natação), Da-
niel Tavares (Atletismo), 
Jerusa Geber (Atletismo) e 
Edenia Garcia (Natação).
“É a união de forças que 

faz com que as conquistas 
cheguem onde temos que 
chegar. O espaço para as 
pessoas com deficiência é 
onde ele ou ela quiser es-
tar. Seja no trabalho, no 
lazer, no esporte, onde for, 
mas só se chega se tiver 
oportunidade”, declarou a 
Secretária Célia Leão.
Curso à distância
O Governador também 
anunciou a criação de um 
curso à distância para pro-
fessores de educação físi-
ca e de educação especial 
que desenvolvem ativida-
des físicas com crianças 
com deficiência em prol 
da inclusão.
O curso “Movimento Pa-
ralímpico: Fundamentos 
Básicos do Esporte - SP” 

será oferecido de abril a 
junho de 2020, proposto 
pela Universidade Federal 
de Uberlândia e executado 
pelo Comitê Paralímpi-
co Brasileiro em parceria 
com o Programa Impul-
siona Educação Esportiva.
“Muito feliz de podermos 
oferecer estas novas vagas 
para capacitação de profis-
sionais”, declarou o Go-
vernador.
A autorização já foi publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado pela Escola de For-
mação e Aperfeiçoamento 
dos Profissionais da Edu-
cação e terá validade para 
evolução funcional dos 
servidores. Ao todo, são 
10 mil vagas gratuitas de 
capacitação profissional.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Ford inaugura em São Paulo
o primeiro espaço “Smart 
Lab” da América do Sul

A Ford está intro-
duzindo um novo 
formato global de 

varejo, chamado Smart 
Lab, com a exposição de 
veículos em locais aber-
tos de grande circulação, 
como shopping centers, 
onde as pessoas podem in-
teragir com os produtos à 
vontade, sem nenhum tipo 
de pressão. O primeiro 
Ford Smart Lab da Amé-
rica do Sul foi inaugurado 
ontem no Brasil, com a 
proposta de oferecer aos 
consumidores uma nova 
experiência com a marca.
Localizado no Shopping 
Eldorado, em São Paulo, 
o Ford Smart Lab cria um 
ambiente convidativo, li-
vre de paredes ou barrei-
ras, para o público poder 
conhecer os veículos. Há 
também promotores trei-
nados à disposição no lo-
cal para quem quiser tirar 
dúvidas e saber detalhes 
dos modelos.
“Este novo espaço faz par-
te do processo de trans-
formação da Ford para 
tornar-se cada vez mais 
uma empresa centrada 
no consumidor e trans-
parente, criando soluções 
inovadoras para atender 

mais de perto as suas ne-
cessidades”, disse Natan 
Vieira, vice-presidente de 
Marketing, Vendas e Ser-
viços da Ford América 
do Sul. “A experiência do 
consumidor é a área mais 
importante em que pode-
mos investir para fazer da 
Ford a empresa mais con-
fiável do mundo. A verda-
deira medida do nosso su-
cesso é manter a lealdade 
dos clientes ao longo do 
tempo.” Instalado em uma 
área de mais de 200 me-
tros quadrados na praça de 
eventos do shopping (Piso 
1), o Ford Smart Lab terá 
a exibição de carros em 
sistema rotativo. As pes-
soas também podem fazer 
test-drive dos veículos, 
saindo do estacionamento 
do shopping, e conhecer 
as condições de venda e 
financiamento oferecidas 
pela marca.
Novo formato global
O Smart Lab faz parte dos 
novos formatos globais 
de varejo que a Ford está 
testando junto com suas 
concessionárias, adequan-
do-se às mudanças dos 
hábitos de compra dos 
clientes. O conceito foi 
introduzido na Ford por 

um revendedor em Turim, 
na Itália, que teve sucesso 
com uma iniciativa seme-
lhante em 2017. A partir 
daí, o formato foi persona-
lizado para atender às ne-
cessidades dos clientes em 
várias regiões do mundo. 
A resposta tem sido posi-
tiva e o plano é continuar a 
expandir o programa.
Em 2019, a Ford lançou 
o Smart Lab em cidades 
da Bélgica, Canadá, Ale-
manha, Noruega, China e 
Austrália. Um dos princi-
pais resultados dessa ex-
periência é que 75% das 
compras de veículos ini-
ciadas em um Smart Lab 
foram de clientes novos na 
Ford. O ponto inaugurado 
no Brasil é o 14º a entrar 
em operação no mundo.
“O objetivo do Smart Lab 
é ir onde o cliente está. 
Ele é projetado para to-
dos, dando aos potenciais 
clientes a oportunidade de 
conhecer nossos veículos 
- geralmente pela primei-
ra vez - em um ambien-
te aberto, descontraído e 
atraente, da forma como 
desejarem”, diz Pedro Re-
sende, gerente de Desen-
volvimento da Rede de 
Distribuição da Ford.
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Concorrência para obra da 
Linha Verde, em São José, 

atrai 16 participantes

Trabalhadores da Tenaris 
cruzam os braços em

protesto contra demissões 
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de São 
José dos Campos 
realizou, na última 

segunda-feira (9), concor-
rência pública para contra-
tar a empresa responsável 
pela construção da primei-
ra etapa da Linha Verde, 
no trecho entre a Estrada 
do Imperador (região sul) 
e o terminal intermunici-
pal. A licitação atraiu 16 
participantes.
A documentação apresen-
tada pelas empresas e con-
sórcios passará por análise 
técnica da Prefeitura. O 
valor de referência do edi-
tal é R$ 82,2 milhões.
A concorrência atraiu os 
seguintes participantes:
- Cetenco Engenharia S.A
- Consórcio Castilho-Me-
tropolitana
- Consórcio CCL-Conser-
va
- Consórcio DW-Linha 
Verde
- Consórcio Encalso - 
Convap
- Consórcio Linha Verde - 
SJC
- Consórcio Projeto Linha 
Verde
- Consórcio Schunck / Ar-
vek
- Consórcio SJC Linha 
Verde
- Consórcio SK
- Constran Internacional 
Construções S.A
- Construtora Artec S.A
- Paulitec Construções 
LTDA
- Renea Infraestrutura S.A
- Consórcio Consbem/
FBS
Projeto
A Linha Verde, feita sob 
medida para atender aos 
modernos conceitos de 
planejamento urbano e em 
consonância com as di-
retrizes do Plano Diretor, 
vai facilitar o acesso a ser-
viços e estimular o desen-
volvimento econômico ao 
longo de seus 20 quilôme-
tros de extensão.
O projeto utilizará até 
31% da faixa pertencente 
à ISA CTEEP (Companhia 

Em Pindamonhan-
gaba, trabalhadores 
da fábrica Tenaris 

Confab promoveram na 
manhã desta terça-feira 
(10) um protesto na unida-
de Tubos, no bairro Cida-
de Nova. A manifestação 
dos operários teve como 
motivo diversas demis-
sões ocorridas na empresa 
e consideradas irregulares 
pela categoria.
Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pinda-
monhangaba e Região 
- Sindmetp, nos últimos 
seis meses, 20 trabalha-
dores com algum tipo de 
lesão ocupacional foram 
dispensados pela empresa. 

Paulista de Transmissão 
de Energia Elétrica S/A). 
A área foi adquirida pela 
Prefeitura por meio de 
Projeto de Lei aprovado 
pela Câmara de São José.
O plano urbanístico prevê 
o aterramento das torres 
de energia, que dividem a 
cidade e geram poluição 
visual. Sem elas, os bair-
ros hoje separados pelas 
estruturas metálicas e pe-
los cabos ficarão mais in-
tegrados.
O eixo sustentável de 390 
mil metros quadrados, que 
inclui quatro praças, vai 
contribuir para a criação 
de novas centralidades, 
estimulando o crescimen-
to do setor imobiliário, 
aquecendo a economia e 
gerando empregos com a 
expansão de novos empre-
endimentos, além de inter-
ligar alguns dos principais 
centros comerciais da ci-
dade, caso de CenterVale 
Shopping, Vale Sul Sho-
pping e Shibata Supermer-
cados.
A Linha Verde também 
vai beneficiar os estudan-
tes, que frequentam dia-
riamente as universidades 
instaladas ao longo do tra-
jeto, caso de Anhanguera, 
Unifesp (Universidade Fe-
deral de São Paulo), Fatec 
(Faculdade de Tecnolo-
gia de São José) e Unesp 
(Universidade Estadual 
Paulista). Além de ofere-
cer melhores serviços ao 
ecossistema de inovação, 
aproximando o Parque 
Tecnológico da cidade.
O distrito industrial Chá-
caras Reunidas e o Centro 
Empresarial Eldorado te-
rão acesso mais facilitado, 
beneficiando trabalhado-
res e o setor produtivo do 
município.
Primeira fase
A Linha Verde, que terá 
aporte de R$ 30 milhões 
do Governo do Estado, 
devido a sua importância, 
começa a ser implantada 
em 2020. A primeira fase 

Os desligamentos tiveram 
como consequência mais 
ações judiciais.
Ainda de acordo com a 
entidade, a fábrica é a que 
mais tem casos de reinte-
gração. 
A última ocorreu no dia 
6. Apenas na atual gestão, 
cinco das nove reintegra-
ções com ordem judicial  
movidas pelo sindicato 
são da Confab.
De acordo com dirigente 
sindical Célio da Silva, o 
Celinho, desde o ano pas-
sado, depois do FAT (Fun-
do de Amparo ao Traba-
lhador), a empresa demitiu 
15 funcionários sequela-
dos e depois passou a de-

terá início na Estrada do 
Imperador (região sul) até 
o Terminal Intermunicipal 
(região central).
Centralidades
Com as novas centralida-
des, evita-se os grandes 
deslocamentos diários e os 
congestionamentos, me-
lhorando a vida das pes-
soas. Essas “pequenas ci-
dades”, desenvolvidas ao 
longo do eixo, serão mais 
multifuncionais, densas e 
arborizadas.
As quatro grandes praças, 
projetadas para o trecho 
de 20 quilômetros, cria-
rão “ilhas verdes” que irão 
contribuir na redução de 
calor e da poluição atmos-
férica e sonora de bairros 
adensados, principalmente 
na região sul de São José. 
O corredor terá a maior 
ciclovia já construída na 
cidade. 
Das áreas remanescentes, 
5% serão destinadas ao 
Programa Habitacional, 
beneficiando quem mais 
precisa.
Mobilidade
O Linha Verde também vai 
abranger a área de mobili-
dade urbana. Pelo corre-
dor, irá circular o transpor-
te rápido de massa, que irá 
garantir modernidade, agi-
lidade e conforto no ser-
viço de transporte público 
oferecido à população.
O projeto ainda cria o Anel 
Viário Leste, uma nova 
via que permitirá a interli-
gação de toda a cidade ao 
Parque Tecnológico, sem a 
necessidade de uso da Via 
Dutra. Jacareí e Caçapava, 
situadas nas duas pontas 
da Linha Verde, também 
ficarão mais interligadas.
Eixos
A Linha Verde está apoia-
da em cinco eixos funda-
mentais: Desenvolvimen-
to Urbano e Centralidades, 
TRM (Transporte Rápido 
de Massa), Sustentabili-
dade, Anel Viário Leste e 
Habitação de Interesse So-
cial

mitir consecutivamente.
“A gente está aqui nessa 
luta pra tentar reverter es-
sas demissões e lutar em 
prol do trabalhador que dá 
o sangue dentro das em-
presas e as empresas aca-
bam demitindo”, disse o 
líder sindical.
A Tenaris Confab atua no 
ramo de tubos para o setor 
de petróleo e emprega cer-
ca de 1.100 trabalhadores 
na unidade Tubos.
O outro lado - O Jorna-
lismo AgoraVale manteve 
contato com a assessoria 
de imprensa da Tenaris 
Confab que ficou de en-
viar uma nota com o posi-
cionamento da empresa.

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº058/2019 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
DE INFORMÁTICA – A Prefeitura Municipal de Potim informa a aber-
tura de prazo recursal para o item 04 do Edital do processo acima, 
pois o mesmo não foi observado quando da desclassificação da pro-
posta da empresa ALLAN RODRIGUES SILVA EPP. O prazo iniciará 
às 09h00min, horário de Brasília/DF, do dia 12/03/2020, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 10 de mar-
ço de 2020. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Suspensão de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a SUSPENSÃO da Tomada de Preços Nº 004/2020. 
Objeto: Contratação de Empresa para Continuação da Reforma e 
Ampliação Escola Amador Galvão César, conforme as especificações 
constantes do Edital e seus anexos, tendo em vista a necessidade 
de retificação da Planilha Orçamentária de execução do objeto cita-
do. Ficam alteradas: Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
26/03/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 26/03/2020. 
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital retifica-
do e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente na Prefeitura 
Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Potim, 
10 de março de 2020 – André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão 
Municipal de Licitação.

Termo de Retificação de Publicação - CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENA-
GEM EM RUAS DO BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Na 
publicação à página de nº 190 do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, do dia 07/03/2020, em referência à data de entrega e abertura 
dos envelopes, onde se lê: 23/03/20 – leia-se: 24/03/20. Demais infor-
mações permanecem inalteradas. Publique-se. Potim, 10 de março 
de 2020. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO DE PRAZO RECURSAL - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº003/2020 – Contratação de Empresa Espe-
cializada para Fornecimento de Solução de Robótica Educacional 
com Fornecimento de Material, conforme Termo de Referência e de-
mais Anexos do Edital – A Prefeitura Municipal de Potim informa que, 
tendo em vista que as amostras fornecidas pela empresa SALTO 
PARA O FUTURO ROBOTICA LTDA ME foram consideradas apro-
vadas, fica agendada sessão para abertura de prazo recursal para o 
dia 12/03/2020, às 08h30min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 10 de março de 
2020. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.



página 4 A GAzetA dos Municípios 11 de Março de 2020

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

Alunas de Etecs e Fatecs são exemplos de mulheres empreendedoras

Além de formar 
profissionais para 
atender às de-

mandas dos mais diversos 
setores produtivos, com 
a proposta de contribuir 
para que mais jovens al-
cancem e se estabeleçam 
no mercado de trabalho 
como empregados, Es-
colas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais incenti-
vam o empreendedorismo 
entre seus estudantes.
Nesta semana em que se 
comemora o Dia Interna-
cional da Mulher, lembra-
mos três histórias de alu-
nas que obtiveram sucesso 
desenvolvendo projetos de 
empresas e produtos cria-
tivos e economicamente 
viáveis. Parceria entre a 
técnica de Administra-
ção formada pela Etec de 
Poá, Grazielly Silva, e a 
tecnóloga em Gestão de 
Negócios e Inovação, pela 
Fatec Sebrae, da Capital, 
Patricia Barbosa, a Repa-
gina.me foi uma das cinco 
startups selecionadas pela 
aceleradora Impact Hub, 
que estimula projetos de 
empreendedorismo e im-
pacto social.

Com o objetivo de ofe-
recer serviços para me-
lhorar empreendimentos, 
como reformas rápidas e 
consultoria para gestão 
do negócio e das vendas, 
a startup foi estruturada 
a partir da experiência e 
conhecimento adquiridos 
nos cursos técnico e tec-
nológico oferecidos pelas 
unidades do Centro Paula 
Souza (CPS). Disciplinas 
como modelo de negócios 
em Canvas, estatística, 
metodologia de pesquisa, 
elaboração de planilha de 
custos e marketing foram 
a base teórica para criação 
e desenvolvimento da em-
presa. Como prêmio as jo-
vens receberam aporte de 
R$ 10 mil e uma mentoria 
por um período de quatro 
meses, durante os quais 
as sócias fazem pesquisa 
qualitativa e quantitativa 
para identificar demanda 
de negócios e oportunida-
des de parcerias. Com uma 
plataforma digital e perfis 
nas redes sociais, a startup 
fechou o primeiro contra-
to, com a Associação Blo-
co do Beco, organização 
que promove atividades 
culturais, esportivas e de 

lazer para a comunidade 
do Jardim Ibirapuera, na 
zona sul da Capital.
Além do serviço de refor-
ma, a Repagina.me oferece 
o diagnóstico do negócio 
e da performance de ven-
das. Segundo Grazielly, o 
cliente geralmente chega 
pedindo uma mudança de 
layout e, como comple-
mento, leva a consultoria. 
“Como gestão de negócios 
também é nossa expertise, 
procuramos entregar este 
serviço adicional e agregar 
valor ao nosso negócio”, 
afirma. Ainda segundo a 
empreendedora, a empre-
sa pretende manter o foco 
em clientes mulheres. “Na 
periferia, a maioria delas é 
chefe de família e prove-
dora. Por isso, é comum 
elas seguirem o caminho 
do empreendedorismo que 
concilia o trabalho e os 
cuidados com os filhos.”
Em família
Natural de Minas Gerais, 
quando se mudou para São 
José do Rio Preto, no inte-
rior do Estado de São Pau-
lo, há alguns anos Daniela 
do Carmo ouviu dizer que 
a melhor escola da cida-
de era a Etec Philadelpho 

Gouvêa Netto. “Decidi es-
tudar para o Vestibulinho 
mais pela qualidade do 
ensino do que por gostar 
de Eletrônica”, relembra a 
estudante.
Mas ao ingressar no curso 
técnico integrado ao En-
sino Médio, viu a oportu-
nidade de levar em frente 
um projeto de seu pai. 
Com o desejo de migrar 
do setor de construção ci-
vil para o empreendedo-
rismo, Ronivon do Car-
mo começou a montar em 
casa um equipamento que 
possibilita a produção de 
peixes e vegetais. “Foi ele 
quem pesquisou primeiro 
e viu as possibilidades de 
empreender. No final, os 
conhecimentos do curso 
foram importantes para 
aperfeiçoar o projeto do 
meu pai.” 
Com a colaboração da 
colega Ana Inocêncio e 
orientação do professor 
do curso, Sérgio Cosequi, 
ela desenvolveu o Sistema 
Aquaponia, que combina a 
aquicultura convencional 
(criação de ostras, lagostas 
e camarões, entre outros 
organismos aquáticos) 
com a hidroponia (cultivo 
de plantas em água).
A tecnologia consiste em 
um tanque para peixes 
acoplado a canaletas nas 
quais são cultivadas horta-
liças e frutas como moran-
go. O fluxo contínuo entre 
as duas partes da estrutura 
garante oxigenação para 
os peixes e alimento para 
as plantas, uma vez que os 
dejetos deixados na água 
contêm nutrientes impor-
tantes para o crescimen-
to das mudas. O Sistema 
Aquaponia ainda torna o 
cultivo mais sustentável, 

já que mais de 90% da 
água utilizada é reapro-
veitada. “Nossa proposta 
serve tanto para agriculto-
res que visam sustentabili-
dade maior nos processos 
produtivos quanto para 
pessoas em ambientes ur-
banos, com espaço físico 
limitado”, explica Danie-
la. “Buscamos um projeto 
versátil, que pudesse ser 
adaptado de acordo com 
a necessidade dos nossos 
clientes.”
No final de 2019, ela e o pai 
conseguiram vender toda a 
produção de peixes (cerca 
de 300 unidades) - os ve-
getais foram consumidos 
pela própria família. Nes-
te ano, estão retomando o 
cultivo com cerca de 500 
alevinos. “Nosso sonho 
sempre foi ter um negócio 
próprio da família”, come-
mora Daniela, que acaba 
de passar no Vestibular 
para Administração, com 
o objetivo de se qualificar 
ainda mais.
O Sistema de Aquaponia 
terá continuidade na Etec 
para fins pedagógicos.
Sabor de empreendedoris-
mo
Outro negócio que come-
çou em família foi o Meu 
Lanchinho, empresa de 
entrega de merendas sau-
dáveis e atraentes para 
crianças em idade escolar. 
A ideia foi de Ana Júlia, 
filha da estudante do cur-
so superior tecnológico 
de Gestão de Negócios e 
Inovação da Fatec Sebrae, 
Tatiane Ramos. No início 
de 2016, ao perceber que 
os lanches preparados pela 
mãe chamavam a atenção 
dos coleguinhas de re-
creio, ela sugeriu que Ta-
tiane começasse a produ-

zir para vender.
Desempregada na época, 
Tatiane entrou em conta-
to com pais de crianças 
que estudavam com a filha 
para sondar o interesse em 
seu produto e começou a 
conquistar alguns clientes. 
Em parceria com uma nu-
tricionista, ela diversificou 
o cardápio e passou a pro-
duzir sanduíches naturais, 
bolos e sucos coloridos 
na cozinha de casa. Com 
a prospecção de novos 
clientes e colégios parcei-
ros, o resultado apareceu 
rápido: em menos de seis 
meses Tatiane já atendia 
120 famílias com filhos 
matriculados em escolas 
da região.    
A partir de conceitos apren-
didos no curso da Fatec, 
ela elaborou um plano de 
negócios que serviu como 
Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). O projeto 
venceu o Prêmio Acade-
mia Assaí Bons Negócios, 
promovido pela rede ata-
cadista, recebendo como 
prêmio o vídeo institucio-
nal do empreendimento, 
apoio em comunicação e 
R$ 10 mil para investir em 
equipamentos e insumos. 
O Meu Lanchinho conta 
com cerca de 800 famílias 
na fila de espera para rece-
ber as refeições, depois da 
reestruturação da empresa.
“O prêmio nos possibili-
tou sair da informalidade e 
incrementar nosso produto 
e serviço, de acordo com 
as exigências da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), e usar 
os recursos que tínhamos 
guardado para desenvol-
ver a marca e capacitar 
mão de obra” afirma Ta-
tiane.


