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A Gazeta dos Municípios

Fundação Cultural Cassiano
Ricardo promove festa

virtual de Dia de São João

Fundo Social de Pindamonhangaba abre inscrição
para 17 cursos e oficinas online

Copa São Paulo de Basquete: 
São José derruba Pinda
na prorrogação do jogo

Na próxima quinta-feira 
(24), o Projeto Patuscada 
da Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo (FCCR), re-
aliza um bate-papo sobre 
cultura popular, culinária 
típica junina e ainda traz 
um show com quadrilha 
improvisada. A transmis-
são será canal do Youtu-
be da FCCR, a partir das 
16h30.
A culinária vai ficar por 
conta da Mariane Miacci, 
que vai ensinar receitas tí-
picas desta época do ano, 
mas alternativas, como 

O projeto Reinvente do 
Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba, abre inscrições para 
17 cursos e oficinas online 
nesta quinta-feira (24). A 
iniciativa poderá benefi-
ciar até 1.700 pessoas, ten-
do em vista que cada curso 
ou oficina tem capacidade 
de atender até 100 alunos.
As inscrições para os cur-
sos estarão disponíveis 

Em jogo emocionante de-
cidido na prorrogação, o 
São José Basketball/Atleta 
Cidadão conquistou, neste 
domingo (20), a segun-
da vitória consecutiva na 
Copa São Paulo Adulto 
de Basquete Feminino, ao 
vencer a FR/SEMEL Pin-
damonhangaba por 70 a 
69, no Centro Esportivo 
João do Pulo, em Pinda.
Com o resultado, o time 

bolo de quentão sem álco-
ol e sem glúten, brigadeiro 
de milho verde tradicio-
nal e a opção sem lactose. 
Segundo ela, uma ótima 
opção para quem possui 
intolerâncias alimentares 
e para quem quer experi-
mentar novas opções sau-
dáveis.
Depois, às 19h30, o Trio 
Floriô fica responsável por 
animar a festança. Na live, 
o repertório traz o tempero 
do forró pé de serra, com 
a mistura inusitada entre o 
tradicional forró de Rabe-

para maiores de 18 anos 
através do link. Cada mo-
dalidade das oficinas tem 
uma idade mínima dife-
renciada. As inscrições 
serão encerradas no dia 30 
de junho.
Confira os cursos disponí-
veis:
Maquiagem, Manicure, 
Culinária, Eletro eletrôni-
ca, Mantenedor de micro, 
Elétrica básica, Decoração 

joseense segue em segun-
do lugar com cinco pontos 
(duas vitórias e uma der-
rota). As parciais do con-
fronto foram de 19-16, 15-
08, 12-12, 14-24 e 10-09.
A joseense Giovana Sousa 
foi a cestinha do clássico 
com 19 pontos. 
Outro destaque, Geo-
vana Thainá, anotou 15 
pontos e foi fundamental 
nos momentos finais do 

ca e as bandas de Pífanos, 
valorizando a música ins-
trumental e os ritmos bra-
sileiros. Casais de dançari-
nos darão o charme a mais 
no arraiá com a quadrilha 
improvisada e dança de 
forró.
Confira a programação:
16h30 - Abertura com ba-
te-papo sobre cultura po-
pular e culinária típica ju-
nina, com Mariane Miacci 
19h30 - Live musical com 
o trio Floriô, com forró e 
outros ritmos brasileiros e 
dançarinos

com balões, Fotografia, 
Padaria, Confeitaria, Mar-
cenaria em Pallets e Bar-
bearia.
E as oficinas disponíveis:
Jiu Jitsu, Ballet, Pilates, 
Dança Soul e Ritmos.
Todos os cursos são online 
e as aulas estão sendo via 
plataforma online, onde 
também é possível fazer a 
inscrição. Os cursos terão 
início no dia 1º de julho e 

jogo. Pelo lado anfitrião, 
a maior pontuadora foi                       
Melissa Oliveira, com 13 
pontos.
O próximo compromis-
so da equipe joseense na 
competição será contra 
Apagebask/Guarulhos, o 
líder da competição, no 
próximo domingo (27), às 
11h, fora de casa. Clique 
AQUI e confira os próxi-
mos jogos.

o participante terá acesso 
através do mesmo login 
e senha que utilizar para 
efetivar a inscrição. Após 
o término do curso, o alu-
no poderá imprimir o seu 
certificado na própria pla-
taforma online.
“Estamos convidando a 
todos que visitem a pla-
taforma do Fundo Social 
e aproveitem essa opor-
tunidade para reinserção 

no mercado de trabalho 
e complemento de renda 
para suas famílias. Temos 
muitos exemplos de su-
cesso e histórias de famí-
lias que tiveram sua vida 
transformada após o in-
gresso em nosso projeto”, 
afirmou a primeira-dama 
e presidente do Fundo So-
cial, Cláudia Vieira Do-
mingues. 
O Fundo Social de Solida-

riedade informa que após 
a efetivação da matrícula 
a participação já está con-
firmada, bastando apenas 
o inscrito utilizar o mesmo 
login e senha e iniciar as 
aulas no dia 1º de julho.
Para mais informações, os 
interessados podem ligar 
para o Fundo Social de 
Solidariedade, no telefone 
3643-2223, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

Covid-19: Pindamonhangaba inicia vacinação
em pessoas de 46 anos ou mais nesta terça

A partir desta terça-feira 
(22), a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde 
realiza a vacinação contra 
a covid-19 em um novo, 
agora pessoas com 46 
anos ou mais sem comor-
bidades estão aptos a se 
vacinar. Confira:
Primeira dose
- Shopping Pátio Pinda, 
das 8 às 11h e das 13 às 
16 horas: Pessoas com 46 
anos ou mais sem comor-
bidades; Trabalhadores 
da saúde (1ª e 2ª dose) de 
18 anos ou mais; Estagi-
ários da Saúde que reali-
zam atendimento direto ao 
público, com 18 anos ou 
mais; trabalhadores de clí-
nicas e consultórios (todos 
os profissionais e apoio) 
com 18 anos ou mais; cui-
dadores de idosos ou dou-
las de 18 anos ou mais; 
motoristas e cobradores de 
ônibus do transporte pú-
blico.
- Pessoas com 46 anos ou 
mais e sem comorbidades 
podem se vacinar também 
nos seguintes postos: PSF 
Nova Esperança, PSF Ci-
dade Nova, CISAS Morei-
ra César, CIAF/Saúde da 
Mulher e Centro Dia do 
Idoso, das 8 às 11 horas e 
das 13 às 19 horas; UBS 
Ipê 2 somente das 8 às 11 
horas. 
- Pessoas com comorbi-
dades definidas pelo Esta-
do com 18 anos ou mais; 
transplantados, pacientes 
de hemodiálise ou síndro-
me nefrótica ambos com 
18 anos ou mais; pessoas 
com síndrome de down 
com 18 anos ou mais: Das 
8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas: Centro Dia do 
Idoso, CIAF/Saúde da 
Mulher, CISAS Moreira 
César, PSF Nova Esperan-
ça e PSF Cidade Nova.
- Bosque da Princesa (8h 
às 11h e das 13h às 15h) 
e UBS Ipê 2 (das 13h às 
15h): Gestantes e puérpe-
ras com e sem comorbida-
des com 18 anos ou mais; 
profissionais da Educação 
Básica com 18 anos ou 

mais; e portadores de de-
ficiência permanente com 
18 anos ou mais.
Segunda dose
- Coronavac / Butantan: 
Sala de vacinas CIAF / 
Saúde da Mulher: Gestan-
tes e Puérperas, profissio-
nais da Educação e idosos 
com 62 anos ou mais. Das 
8 às 11 horas e das 13 às 
15 horas.
- AstraZeneca / Fiocruz: 
PSF Nova Esperança 
(Araretama), CISAS Mo-
reira César, CIAF / Saúde 
da Mulher, Centro Dia do 
Idoso Vila Rica: Idosos de 
77 anos ou mais, das 13 às 
15 horas.
Confira as regras gerais e 
específicas
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- Os trabalhadores de clí-
nicas, consultórios e pro-
fissionais de saúde pre-
cisam comprovação do 
vínculo empregatício e 
atividade. Os que já rece-
beram a primeira dose na 
data anterior devem seguir 
a data anotada na carteiri-
nha para a aplicação da se-
gunda dose.
- Os cuidadores de idosos 
e as doulas devem apre-
sentar documentos, regis-
tro de trabalho ou decla-
ração com todos os dados 
dos empregadores, como 
RG, CPF, endereço com-
pleto, telefone, assinatura.
- Pessoas com síndrome 
de down, pacientes renais 
em tratamento de diálise 
(Terapia Renal Substitu-
tiva) e transplantados em 
uso de imunossupressores 
precisam apresentar laudo 
médico referente ao trata-
mento/diagnóstico. Para 
os últimos, também é re-
comendável a apresenta-
ção de receita médica do 
medicamento imunossu-
pressor em utilização pelo 
paciente. Originais e có-
pias.

- Qualquer pessoa com co-
morbidades e que integre 
os grupos anunciados deve 
apresentar comprovante 
da condição de risco por 
meio de receitas, relató-
rio ou prescrição médica. 
Os cadastros previamente 
existentes em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
também podem ser utili-
zados. Originais e cópias. 
No caso de pacientes com 
hipertensão e que levarem 
a receita médica, ela de-
verá conter, no mínimo, o 
nome de dois medicamen-
tos para controle da doen-
ça.
- A orientação vale tanto 
para as pessoas na faixa 
etária quanto para as pes-
soas com down, em hemo-
diálise e transplantados.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
- Os trabalhadores da Edu-
cação devem se cadastrar 
no www.vacinaja.sp.gov.
br/educacao com número 
do CPF, nome completo e 
e-mail. Um link é enviado 
ao e-mail indicado para 
validação e continuidade 
do cadastro. Após a con-
clusão, cada pessoa rece-
be um comprovante com 
QRCode para verificação 
de autenticidade, que deve 
ser apresentado no posto 
de vacinação juntamente 
com RG, CPF e compro-
vante de endereço. Caso a 
pessoa não localize o QR-
Code no e-mail, também é 
possível gerar o compro-
vante por meio do site, di-
gitando o CPF e imprimin-
do o documento.
- Os funcionários das em-
presas vinculadas à Se-
cretaria de Transportes 
Metropolitanos receberão 
um e-mail, enviado pela 
Prodesp, com um QRCo-
de que servirá de compro-
vação para ser vacinado, 
junto com uma identida-
de funcional e documento 
pessoal.
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ProAC Expresso Direto
está com inscrições abertas

para edital de fomento

Prefeitura em parceria com o Sebrae 
promove capacitação para empresários 

formalizados em Pindamonhangaba

Polícia Civil cumpre mandados 
de busca e apreensão em

Caçapava; cinco foram presos

A Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo está 
com inscrições abertas 
para o Edital do Programa 
de Ação Cultural - ProAC 
Expresso Direto destina-
do a realizar o Fomento 
Direto a profissionais do 
setor Cultural e Criativo. 
As inscrições são gratuitas 
e deverão ser realizadas no 
sistema do ProAC Expres-
so online (clicando AQUI) 
até dia 14 de julho.
Àqueles que não tiverem 
acesso à internet, a Fun-
dação Educacional e Cul-
tural de Caraguatatuba 
(FUNDACC) disponibi-
lizará computadores, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h, à Rua Santa 
Cruz, 396, Centro. Caso o 

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com o Sebrae, promove o 
curso presencial “SUPER-
MEI: Prontos para Cres-
cer”. O foco do curso são 
os conhecimentos neces-
sários para quem pretende 
avançar nas etapas e cres-
cer seu negócio com o de-
vido planejamento.
As aulas acontecerão de 
28 de junho a 2 de julho, 
das 13:00 às 17:00 horas. 
O programa é gratuito e 
conta com 5 encontros 
com os seguintes temas: 
legislação, planejamento, 
indicadores de gestão, ino-
vação e informações sobre 

A Polícia Civil de Caçapa-
va fez uma operação para 
cumprir mandados de bus-
ca e apreensão em quatro 
bairros da cidade. 
De acordo com o delegado 
Hugo Pereira, cinco pes-
soas foram presas. 
“Foram vários mandados 

interessado precise de aju-
da para realizar inscrição, 
basta ligar: (12) 3897-
5673 e agendar um horário 
de atendimento.
O Edital ProAC Expresso 
Direto tem por finalida-
de selecionar projetos de 
videoaulas, com duração 
máxima de 30 minutos, 
ministradas por profis-
sionais do setor cultural e 
criativo em suas áreas de 
atuação, considerando o 
reconhecimento da trajetó-
ria dos proponentes. 
Serão aceitas propostas de 
ações nas modalidades: 
artistas, artistas educado-
res, técnicos da cultura e 
produtores e gestores cul-
turais.
Os interessados em parti-
cipar, devem ser maiores 

crédito. 
Os interessados devem fa-
zer a inscrição preenchen-
do o formulário disponível 
no link. 
As vagas são limitadas e 
as inscrições serão preen-
chidas por ordem de envio 
do formulário até o núme-
ro máximo de participan-
tes ser atingido. Somente 
serão considerados como 
concluintes do curso os 
participantes que obtive-
rem, no mínimo, 75% de 
presença nos encontros 
programados.
De acordo com a diretora 
de Indústria, Comércio e 
Serviço, Daniela Marcon-
des, o curso é uma opor-
tunidade para quem ad-

de busca e apreensão, de-
finidos pelo judiciário nos 
bairros Maria Elmira, Bor-
da da Mata, Vila Centená-
rio, Pinus do Iriguassu I 
e II. Cinco pessoas foram 
presas sendo quatro ho-
mens e uma mulher”, disse 
Pereira.

de 18 anos no momento 
da inscrição, além de com-
provar domicílio há mais 
de dois anos no Estado de 
São Paulo, contados do 
último dia do período de 
inscrição, e que comprove 
experiência na modalida-
de selecionada por, pelo 
menos, um ano.
Vale ressaltar que, no mí-
nimo, 50% do montante 
total dos recursos dispo-
nibilizados para este con-
curso serão destinados a 
projetos de proponentes 
domiciliados (proponente 
Pessoa Física) em muni-
cípios do Estado de São 
Paulo que não seja a ca-
pital.  Em caso de dúvidas 
ou para mais informações 
acesse o Edital e o regula-
mento do concurso

ministra ou está pensando 
em abrir o próprio negócio 
com planejamento.
“As ações da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, em parceria com o 
Sebrae, seguem uma agen-
da dinâmica, voltada aos 
empreendedores locais, 
com cursos de capacita-
ção e aprimoramento pro-
fissional, visando maior 
participação das micro 
e pequenas empresas no 
cenário do aprimoramen-
to empresarial”, destaca 
Marcondes.
A unidade Sebrae Pinda 
fica localizada na Rua Al-
buquerque Lins, 138, São 
Benedito. O telefone para 
contato é 3642-9744.

Entre as drogas apreendi-
das estão crack e cocaína, 
além de R$2.425 e um re-
vólver calibre 38 com nu-
meração raspada. 
Até o momento, a polícia 
ainda não                     con-
tabilizou a quantidade de 
drogas. 
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Concessionária Tamoios
realiza campanha

Operação Corta Fogo 2021

Muro colaborativo
“Caminhos das Águas”

é pintado em Jacareí

Desde 2015, a Concessio-
nária Tamoios realiza a 
campanha Operação Corta 
Fogo para conscientizar 
os usuários da rodovia e 
intensificar o monitora-
mento das áreas de maior 
incidência dos focos de in-
cêndio.
A campanha de 2021, teve 
início neste mês de junho e 
assim como nos anos ante-
riores, os canais de comu-
nicação da Concessionária 
veicularão mensagens de 
alerta e orientação para 
a prática de atividades e 
comportamentos que po-
dem resultar em focos de 
incêndio às margens da 
rodovia. Os dias mais se-
cos do inverno e o período 
de poucas chuvas podem 
facilitar a propagação do 

O bairro Jardim PedraMar, 
localizado na cidade de Ja-
careí, em São Paulo, teve 
sua paisagem transforma-
da por meio do mural co-
laborativo realizado pelo 
projeto PedraMar Territó-
rio Cultural, e contou com 
as artistas Janaína Viei-
ra, Luanda Soares, Ivani 
Melo e Drik Oliveira. A 
iniciativa teve o apoio da 
Suzano por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC) 
em parceria com a Funda-
ção Cultural de Jacarehy e 
a Prefeitura Municipal da 
cidade.
A ação também contou 
com a participação do Sis-
tema de Abastecimento de 
Água e Esgoto (SAAE), 
que cedeu o muro para a 
realização da arte.  “Antes, 
o local era usado para des-
carte de entulho e continha 
muito mato alto ao redor. 
Com a ação, o ambiente 
foi valorizado e a própria 
comunidade começou a 
cuidar do espaço, tornan-
do-se um local de lazer 
para as crianças. A comu-
nidade é sempre receptiva 
com as ações que valori-
zam o território. Esta, em 

fogo e, consequentemente, 
gerar mais danos para a re-
gião. A fumaça que se es-
palha diminui a visibilida-
de e pode oferecer risco ao 
motorista, além de danos 
aos animais e vegetação.
A Concessionária Tamoios 
também solicita aos usuá-
rios que não joguem qual-
quer objeto na rodovia, 
principalmente bitucas de 
cigarro, fósforos ou qual-
quer material inflamável e 
não queimem lixo ou ater-
ro. Além disso, lembra que 
soltar balões é crime.
Os motoristas que se depa-
rarem com uma situação de 
queimada na Rodovia dos 
Tamoios, a recomendação 
é avisar imediatamente a 
Concessionária pelo 0800 
545 0000 ou pelo botão 

especial, mostrou para 
nós, do Cultura no Morro, 
que estamos no caminho 
certo”, explica, Thiago 
Vinicius Lima da Silva, 
Diretor-Geral do Projeto 
PedraMar Território Cul-
tural.
A concepção temática do 
mural foi desenvolvida 
apenas por mulheres que 
integram o projeto e teve 
como referência o riacho 
que o bairro possui e ins-
pirado no documentário 
Sacred Water. Segundo o 
grupo, o “Caminhos das 
Águas” retrata as águas 
sagradas que nascem no 
prazer da mulher e são 
simbolizadas pelas figu-
ras de Oxum e Yemanjá. 
“É uma satisfação reali-
zar essa criação ao lado 
de mulheres inspiradoras. 
O projeto e a comunidade 
do PedraMar mostraram 
como é possível transfor-
mar ambientes e multipli-
car boas ações”, diz Ivani 
Melo, artista visual.
O projeto também contou 
com o envolvimento do 
núcleo ambiental do Cul-
tura no Morro, que pos-
suí um território de ação 

SOS do App Tamoios. Em 
caso de queimadas, feche 
os vidros do veículo, man-
tenha distância segura do 
veículo da frente, trafegue 
com farol baixo aceso, não 
ligue o pisca alerta com o 
veículo em movimento e 
não pare na faixa de rola-
mento.
A Operação Corta Fogo 
envolve diversos órgãos 
estaduais, tais como o 
Corpo de Bombeiros, a 
Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
(CEPDEC), Polícia Mi-
litar Ambiental (PAmb), 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CE-
TESB), Fundação Flores-
tal (FF), Instituto Florestal 
(IF) e Agência Reguladora 
de Transportes (ARTESP).

no Jardim PedraMar. Foi 
elaborada uma ação so-
cioambiental para que as 
crianças do bairro contri-
buíssem com a iniciativa 
por meio da criação de 
placas com mensagens po-
sitivas e do plantio de mu-
das de árvores nativas.
Lei de Incentivo à Cultura 
(LIC)
A Suzano apoia, desde 
2005, a realização de pro-
jetos pela Lei de Incentivo 
à Cultura de Jacareí (SP) 
e busca levar para as co-
munidades um novo olhar 
sobre a literatura, as artes, 
entre outros. 
“O muralismo tem como 
suporte paredes e painéis 
permanentes que propicia 
uma relação de proximi-
dade com o público sobre 
o que os artistas desejam 
passar. 
Como um dos direciona-
dores da Suzano é atuar 
juntos e pelo todo, a em-
presa apoia projetos que 
incentivam a população a 
conhecer novas histórias 
por meio da arte”, finaliza 
Israel Batista, Coordena-
dor de Desenvolvimento 
Social da Suzano.

AVISO DE SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
020/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Medicamentos de Ordem Judicial II – A Prefeitura Municipal de Potim 
CONVOCA as empresas que ficaram em segundo lugar na disputa do 
Pregão em epígrafe dos itens vencidos pela empresa BD Barbosa Ei-
reli para sessão de negociação em 24/06/2021 às 10h00min, horário 
de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - lici-
tações”. Potim, 22 de junho de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 021/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Insumos Hospitalares – A Prefeitura Municipal de Potim CONVO-
CA as empresas que ficaram em segundo lugar na disputa do Pregão 
em epígrafe dos itens vencidos pela empresa BD Barbosa Eireli para 
sessão de negociação em 24/06/2021 às 14h00min, horário de Bra-
sília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 
Potim, 22 de junho de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


