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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Caraguatatuba realiza 
1º Torneio de Futsal para

comemorar o aniversário da cidade

Parceria Prefeitura de Pinda e Shopping 
Pátio Pinda beneficiam produtores rurais

Copa Regional começa 
com muitos gols em Pinda

Obras do Terminal Rodoviário 
de Moreira César seguem

Para comemorar os 
163 anos de eman-
cipação político-

-administrativa do mu-
nicípio, a Prefeitura de 
Caraguatatuba, por meio 
da Secretaria de Esportes 
e Recreação (Secer) e do 
Departamento de Futebol, 
realiza o 1º Torneio de 
Futsal de Aniversário da 
Cidade.
As fichas de inscrição já 
estão disponíveis no De-
partamento de Esportes, 
no Centro Esportivo Mu-
nicipal Ubaldo Gonçalves 
(Cemug). 
O torneio será disputado 
no sistema de eliminató-
rias simples (mata-ma-
ta), por 32 equipes, que                  
participaram de outros 
torneios de futsal do mu-
nicípio. Para competir, os 
times precisam estar de-
vidamente cadastrados no 
Departamento de Futebol. 
É obrigatório entregar a 
ficha de inscrição preen-
chida com cópias do do-
cumento original com foto 

Uma parceria en-
tre a Prefeitura 
de Pindamonhan-

gaba e o Shopping Pátio 
Pinda está beneficiando a 
população da cidade e es-
pecialmente os produtores 
rurais orgânicos.
Com a ação, toda quinta-
-feira, das 17h às 22h, ao 
lado do Supermercado 
Shibata, que também foi 
parceiro do projeto libe-
rando o espaço para a co-
mercialização, os clientes 
do shopping receberão a 

A empresa Convale 
Construtora vem 
dando sequência 

às obras de construção 
do terminal rodoviário do 
Distrito de Moreira César. 
O empreendimento está ao 
lado da Vila dos Afetos, 
no antigo pátio da festa, e 
o seu investimento de R$ 
2,7 milhões atende uma 
demanda planejada no pla-
no de mobilidade urbana 
do município.

Começou, no último 
domingo (19), a 
23ª edição da Copa 

Regional de Futebol Ama-
dor. Na primeira rodada 
foram realizadas 9 parti-
das e marcados 20 gols.
Em sua edição de 2020, 
a competição tem a par-
ticipação de 18 equipes 
(das cidades de Caçapava, 
Guaratinguetá, Pindamo-
nhangaba, Taubaté e Tre-
membé). A Copa Regional 
foi idealizada por Vlamir 

e do comprovante de qui-
tação eleitoral do jogador 
até o dia 2 de março.
A equipe do Departamen-
to de Futebol irá se reunir 
em um Congresso Técni-
co com os representantes 
de cada time no dia 26 de 
fevereiro, no Cemug, para 
a definição de todos os jo-

Feira Noturna de Produtos 
Orgânicos. 
Importante ressaltar que 
os produtores rurais que 
comercializam os alimen-
tos recebem constante-
mente os treinamentos e 
cursos preparatórios e de 
qualificação do Sindicato 
Rural/SENAR sobre co-
mercialização de produtos 
orgânicos. 
Pela prefeitura, os mes-
mos recebem, sempre que 
solicitam, diversos servi-
ços como: trator, transpor-

Atualmente a obra está 
em fase de demarcação 
e construção do alicerce 
que receberá as estruturas 
pré-moldadas, o que dará 
celeridade à construção, 
prevista para ser entregue 
ainda neste ano. O prefei-
to de Pindamonhangaba 
destacou que o terminal 
rodoviário trará mais co-
modidade aos usuários do 
transporte público, mo-
vimentará a economia na 

Lucas de Souza Lima, o 
popular “Macarrão” e é 
uma realização da Liga 
Pindamonhangabense 
Municipal de Futebol com 
apoio da Secretaria de Es-
portes.
A segundada rodada acon-
tece no próximo domingo 
(26) com todos os jogos às 
10h.
Placar dos Jogos – Rodada 
19/01/2020
A Mil por Hora 1 x 1 Ola-
ria (Tremembé)

gos do torneio.
Serviço – Os times se-
rão atendidos durante os 
dias de semana, das 9h às 
16h, no Departamento de 
Futebol, no Cemug, que 
está localizado na Avenida 
José Herculano, 50 – Jar-
dim Britânia. O telefone é 
(12) 3885-2200.

te de calcário e cautela de 
implementos. 
Os chamados produtos 
orgânicos são aqueles 
produzidos sem a adição 
de adubos químicos e de 
agrotóxicos. 
O cultivo de vegetais sem 
o uso de nenhum aditivo 
químico começou com a 
alface e hoje produz di-
versos vegetais, legumes e 
frutas em geral proporcio-
nando uma alimentação 
mais saudável, saborosa e 
com mais nutrientes.

região e marca o cresci-
mento do Distrito de Mo-
reira César, que há muitos 
anos aguarda investimen-
tos deste porte. Além do 
espaço para embarque e 
desembarque de passagei-
ros, a obra trará para Mo-
reira César um espaço de 
entretenimento e praça de 
alimentação. Será realiza-
da com estrutura pré-mol-
dada, o que vai garantir a 
celeridade da obra”, disse.

Volks 1 x 1 Vila São José
Unidos do Araretama 0 x 0 
Rodoviário
EC Belém 0 x 2 União 
Operária
Araretama 2 x 1 EC Vila 
São José
Jardim Santana FC 3 x 1 
Capituba FC
Independente 2 x 3 XIV de 
Abril
Marcondes FC 1 x 0 Clube 
Atlético do Valer
Unidos do Castolira 0 x 1 
Força Jovem
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.

Obra do Sistema de Esgotos do Jardim 
Califórnia em Caraguatatuba já tem 90% 

de redes coletoras instaladas

A c o n c e s s i o n á r i a 
Sabesp continua 
com as obras de 

implantação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário 
(SES) do Jardim Califór-
nia, em Caraguatatuba.
Iniciado após a visita téc-
nica da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, durante o fe-
riado de 20 de novembro, 
o empreendimento tem 
prazo de conclusão de três 
meses, mas deve ser con-
cluído antes do prazo final.
Uma antiga reivindicação 
da comunidade, o SES 
Jardim Califórnia está lo-
calizado na região central 

do bairro Estrela D’Alva.
Contará com 1,4 km de 
redes coletoras e uma es-
tação elevatória de esgotos 
em benefício de 100 famí-
lias que ainda não tinham 
seus imóveis contempla-
dos com sistema de esgo-
tamento sanitário.
Com investimento na or-
dem de R$ 1 milhão, as 
obras estão sendo execu-
tadas na Avenida Alcides 
Alves Pereira, Travessa 
José Arildo, Rua Derval 
Teixeira e Rua Manoel 
Amaral, sequencialmente.
O gerente da Divisão Cara-
guatatuba, Pedro Rogério 

de Almeida Veiga, explica 
que pela proximidade do 
Jardim Califórnia com o 
Centro, é uma obrigação 
e compromisso da Sabesp 
executar essa obra com-
plementar para atender a 
região em sua totalidade.
“Estamos com o cronogra-
ma adiantado. A Sabesp já 
assentou 90% das redes 
coletoras e já executou 
87% dos ramais domicilia-
res a serem atendidos pelo 
sistema. Paralelamente, já 
estamos fazendo a repo-
sição de bloquetes e con-
cluímos 55% do trabalho 
nesse sentido”, finalizou.

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

Livro D-25, FLS. nº 139, Termo nº 7146
Faço saber que pretendem se casar ROBSON LUIZ DE SOUZA LOPES e ANGÉLICA LINO DOS SANTOS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Lorena-
-SP, nascido em 01 de maio de 1971, de profissão vigilante, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Flor de 
Lilas, nº 243, Vale das Flores, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de BENEDITO LOPES, natural de Lorena/SP, residente 
e domiciliado em Lorena/SP e de MARIA ZILDA DE SOUZA LOPES, natural de Lorena/SP, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP. Ela é natural de Aparecida-SP, nascida em 28 de agosto de 1976, de profissão comerciante, de estado civil divor-
ciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de ANTONIO FERNANDO LINO DOS SANTOS, 
falecido em Aparecida/SP e de MARIA JOSÉ LEMES SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data de 14 de janeiro de 2020. 
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. 

Livro D-25, FLS. nº 138, Termo nº 7145
Faço saber que pretendem se casar DIEGO EXPEDITO MARCONDES DE MORAIS e SUELLEN DE SOUZA SANTOS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de São Luiz do Paraitinga-SP, nascido em 30 de março de 1999, de profissão repositor - em supermercados, de estado civil sol-
teiro, residente e domiciliado na Via de Acesso José Pinto de Souza, nº 900, Varzea dos Passarinhos, São Luiz do Paraitinga/
SP, filho de GERALDO GALVÃO DE MORAIS e de LUIZA NASARÉ MARCONDES DA SILVA MORAES. Ela é natural 
de Caçapava-SP, nascida em 07 de maio de 2001, de profissão manicure, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Estrada Municipal Rodolpho de Bona, nº 3560, Àgua Quente, Tremembé/SP, filha de ANDERSON RODRIGUES DOS 
SANTOS e de GISELE DE SOUZA DOS SANTOS. 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. 
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Começam as obras de
manutenção da cozinha 

piloto em Caçapava

Prefeitura de Caçapava convoca moradores da 
Vila Nossa Senhora Aparecida para reunião
sobre processo de regularização do bairro

Projeto Agita Férias em Caçapava 
segue com programação

nos bairros até final de janeiro

Começaram, nesta 
semana, as obras 
de manutenção da 

cozinha piloto de Caçapa-
va, responsável pela pro-
dução da merenda escolar. 
A equipe da A&L, empre-
sa contratada para efetuar 
as obras, está em processo 
de execução da troca de 
azulejos das câmaras frias 
e manutenção dos pisos 
sob as caldeiras.
Além desses serviços, se-
rão realizadas uma série de 
melhorias no prédio: ma-

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio 
da Secretaria de 

Planejamento e Meio Am-
biente, realiza, no dia 28 
de janeiro, próxima ter-
ça-feira, às 18h, uma reu-
nião com os moradores 
da Vila Nossa Senhora 
Aparecida (região norte 
do Município) para tratar 
dos assuntos pertinentes à 
regularização do bairro. O 
encontro será na casa dos 
moradores Sr. Arnaldo e 
Sra Maria, que fica na Rua 
Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida, 158.
A reunião é exclusivamen-

A programação do 
Projeto Agita Fé-
rias estará no 

bairro Pinus 1, na Escola 
Estadual Luciana Damas 
Bezerra, das 12h30 às 16h.
O projete é realizado pela 
Prefeitura de Caçapava, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
com o objetivo de levar 
atividades recreativas aos 
bairros durante o período 
de férias. 

nutenção do telhado com 
manta, limpeza de calhas; 
substituição de vidros trin-
cados; substituição pon-
tual de portas e batentes; 
substituição das telhas da 
casa de gás, dos mictórios 
do banheiro masculino; 
troca das telas mosquitei-
ras nas janelas da cozinha 
e nas saídas dos dutos de 
ventilação da cozinha e do 
almoxarifado; reparo no 
portão e tampa de casa de 
bomba de água; manuten-
ção de janelas e no barrado 

te para os moradores do 
bairro e visa informar a es-
ses das etapas e trabalhos 
que serão feitos e verificar 
documentos, escrituras, ou 
contratos de compra e ven-
da de possuidores de imó-
veis no núcleo. A estima-
tiva é que haja entre 60 a 
70 famílias na região, que 
serão beneficiadas com a 
regularização. Desde o iní-
cio do ano, uma equipe da 
Secretaria de Planejamen-
to e Meio Ambiente está 
fazendo o levantamento to-
pográfico na Vila, visando 
as etapas de regularização. 
Em dezembro, a Prefeitu-

A ação oferece atrações 
como elástica, tênis de 
mesa, jogos, desenho 
para pintar, pintura facial 
e muita recreação com             
acompanhamento de mo-
nitores. Sempre das 12h30 
às 16h.
Os próximos locais a re-
ceber as atividades são o 
Parque Ecológico da Mo-
çota, nos dias 22 e 23 (Rua 
Antonio Guedes Tavares, 
S/N); bairro Piedade, nos 

de madeira do almoxarifa-
do. O prédio da cozinha                  
piloto foi inaugurado em 
1992.
Ao todo, são 28 meren-
deiras, que trabalham na 
preparação de 22 mil re-
feições, diariamente, para 
escolas municipais, esta-
duais e filantrópicas, num 
total de 41 unidades aten-
didas. Além das merendei-
ras há outros 17 funcioná-
rios, entre ASGs, vigias e 
pessoal da parte adminis-
trativa.

ra entregou à Secretaria 
de Habitação do Governo 
do Estado, o projeto final 
de regularização do bairro 
Vila Perinho, para ser ana-
lisado dentro do Programa 
Cidade Legal.
Embora não haja um pra-
zo para a formulação da 
documentação final da re-
gularização da Vila Nossa 
Senhora Aparecida, a in-
tenção é que o projeto seja 
realizado a tempo de ser 
apresentado à Secretaria 
de Habitação do Governo 
para que possa ser realiza-
do juntamente com a Vila 
Perinho.

dias 27 e 28, na EMEF 
“Profa. Hermengarda Ro-
drigues Braga (Rua Ben-
jamim Elias, 175); e Jar-
dim Maria Elmira, com 
atividades na Escola Es-
tadual Profa. Ruth Sá (Av. 
Monsenhor Theodomiro 
Lobo), nos dias 29 e 30 de 
janeiro. Projeto Agita Fé-
rias – até 30 de janeiro. In-
formações: Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer. 
Tel. (12) 3652-9222.
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Viveiro Municipal de Caraguatatuba 
conta com mais de 5 mil mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica

Caraguatatuba pos-
sui um Viveiro Mu-
nicipal que abriga 

mais de 5 mil mudas de 
espécies nativas da Mata 
Atlântica com a finalida-
de de arborização urbana 
e recuperação das áreas 
ambientais degradadas e 
da mata ciliar, importantes 
para proteção das margens 
de rios.
No Viveiro podem ser en-
contradas espécies como 
Ipê Amarelo, Araçá, Em-
baúba, Uvaia, Ipê Roxo, 
Aroeira, Juçara, Manacá, 
Butiá, Jerivá, Ingá, Gru-
mixama, Pitanga, entre ou-
tras. O espaço conta com 

um prédio de aproximada-
mente 400 m², que possui 
duas salas equipadas com 
telão, computador, mesas 
e cadeiras com capacidade 
para até 50 pessoas.
As mudas de espécies nati-
vas da Mata Atlântica são 
entregues pelos munícipes 
ou empresas à Prefeitura, 
provenientes de autoriza-
ções de supressão de ár-
vores, como compensação 
ambiental.
Em 2019, o Viveiro Mu-
nicipal passou a ter uma 
função pedagógica, com 
objetivo de enriquecer a 
educação ambiental nas 
escolas, em uma parceria 

com a Secretaria Munici-
pal de Educação, para o 
desenvolvimento destas 
ações pedagógicas na rede 
municipal de ensino.
Até hoje, 500 alunos da 
rede municipal de ensino, 
estadual e Instituições de 
Ensino Técnico e Superior 
passaram pelo local.
O Viveiro está localizado 
na Rua Marechal Deodo-
ro da Fonseca, nº 2.500 
– Jardim Itaúna. É aberto 
para utilização e visitação, 
mediante agendamento 
prévio por meio do telefo-
ne (12) 3897-2530 ou por 
email meioambiente@ca-
raguatatuba.sp.gov.br.

SISU 2020: Instituto Federal de 
Caraguatatuba oferta 200 vagas 

para cinco cursos superiores

O IFSP (Instituto 
Federal de Edu-
cação, Ciência e 

Tecnologia) – Campus Ca-
raguatatuba, está com pro-
cesso seletivo aberto para 
os cursos de graduação.
São cinco opções de cur-
sos de nível superior: En-
genharia Civil, Licenciatu-
ra em Física, Licenciatura 
em Matemática, Tecnolo-
gia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas e 

Tecnologia em Processos 
Gerenciais.
Para concorrer a uma das 
vagas o candidato deve ter 
participado do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(ENEM) em 2019 e não 
ter zerado na redação. A 
seleção de estudantes será 
realizada por meio do Sis-
tema de Seleção Unificada 
(SISU), do Ministério de 
Educação (MEC). As ins-
crições devem ser feitas de 

21 a 26 de janeiro, exclusi-
vamente pela internet, no 
endereço eletrônico http://
sisu.mec.gov.br. Não há 
cobrança de taxa de ins-
crição. O edital completo 
pode ser acessado no site: 
https://www.ifspcaragua-
tatuba.edu.br/noticias/pro-
cesso-seletivo-cursos-su-
periores-2020-1. O IFSP 
de Caraguatatuba fica na 
Avenida Bahia, 1739 – In-
daiá.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 002/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Mo-
biliário e Equipamentos para Creche Municipal Morada dos Marques 
– FDE. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 
22/01/2020, até as 09h00min do dia 03/02/2020; data da abertura de 
propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 03/02/2020; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 03/02/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 457/2019 
– Tomada de Preços Nº 003/2020 - A Comissão de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura 
da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM 
FORMAÇÃO AOS EDUCADORES INCLUINDO MATERIAL PEDA-
GÓGICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANE-
XOS DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
21/02/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 21/02/2020. 
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.


