
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 07-08-09 DE OUTUBRO DE 2017 EDIÇÃO 2075  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Prefeitura realiza
campanha contra sífilis 

durante o mês de
outubro em Tremembé

Prefeitura de Taubaté
fiscaliza estabelecimentos

comerciais

Semelp realiza
1º Torneio da Escola de 

Esportes em Pinda

Palacete e Museu
recebem exposição de 

arte expressionista
em Pindamonhangaba

Durante todo mês de ou-
tubro, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde realiza 
a campanha de Combate 
a Sífilis.  A mobilização 
vai oferecer testes rápidos 
para sífilis, tendo como 
alvo a população geral 
na faixa etária de 13 a 59 
anos. Para fazer os testes, 
basta comparecer a unida-
de de saúde mais próxima 
de sua residência ou no 
Centro de Saúde central, o 
resultado sai na hora.
A sífilis é uma doença 

A operação de fiscalização 
foi realizada na sexta-feira 
e no sábado, dias 29 e 30 
de setembro, nos comér-
cios das avenidas Itália, In-
dependência e no entorno 
da Praça Santa Terezinha.  
A ação foi uma parceria 
entre as secretarias de Se-
gurança, Serviços Públi-
cos e Mobilidade Urbana. 
Foram fiscalizados 24 es-

Cerca de 1200 adolescen-
tes de até 17 anos estão 
participando do 1º Torneio 
da Escola de Esportes, 
realizado pela Semelp - 
Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura - nas modalidades de 
basquete, futsal, futebol, 
handebol e vôlei.
Os alunos formaram vá-
rios times, divididos por 
categorias de acordo com 
a idade, e as disputas estão 
ocorrendo desde o dia 27 
de setembro, nos ginásios 
da cidade, iniciando pelas 
partidas de futsal.
De acordo com a gesto-

Pindamonhangaba está re-
cebendo, em dois pontos 
da cidade, a exposição da 
artista Judith Ribeiro de 
Carvalho. A APL (Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras) ficou responsá-
vel por organizar a expo-
sição do Palacete 10 de Ju-
lho, que receberá as telas 
da exposição “Natureza”, 
até o dia 30 de outubro. Já 
o Departamento de Cultu-
ra da Prefeitura organizou 
a mostra no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldi-

infecciosa e sexualmen-
te transmissível causada 
por uma bactéria, popu-
larmente conhecida como 
cranco duro. A infecção 
é altamente contagiosa e 
mostra os primeiros sinais 
nas fases iniciais poucos 
dias após a contaminação, 
neste momento há o apa-
recimento de manchas e 
feridas na pele. A partir da 
terceira fase,se não hou-
ver tratamento, ela pode 
causar cegueira, má for-
mação congênita em caso 

tabelecimentos e 6 deles 
foram fechados, sendo 3 
estacionamentos, 2 comér-
cios do ramo alimentício 
e 1 de vestuário. Outros 3 
locais foram multados por 
falta de alvará de funcio-
namento e de sonorização.
Foram realizadas 10 au-
tuações pelos agentes de 
trânsito da Secretaria de 
Mobilidade Urbana por 

ra de esportes da Semelp, 
professora Priscila Ma-
teus, “o torneio tem como 
objetivo promover a opor-
tunidade dos alunos das 
escolas de esportes de vi-
venciarem uma competi-
ção, fazer novos amigos, 
conhecer e jogar em outra 
quadra”.
A avaliação é feita através 
das atitudes, fair play, de-
sempenho antes, durante 
e pós  jogo, pelos técni-
cos das equipes princi-
pais, juntamente com os 
professores. As semifinais 
e finais do torneio aconte-
cerão junto com o Festival 

na, que receberá até o dia 
31, a exposição “Registro 
de Momentos”    .
A artista possui reconheci-
mento nacional e interna-
cional e sua técnica se ba-
seia na mistura de estilos, 
principalmente a lingua-
gem expressionista.
“Eu comecei a fazer dese-
nho com 5 anos de idade, 
foi depois de uma visita 
na casa dos meus avós. 
Criança deveria ficar quie-
ta, por isso fiquei de olhos 
nas visitas e depois que 
eles foram embora eu fiz 

de gestantes e deficiência 
mental.
Os sintomas da Sífilis 
avançam conforme a evo-
lução da doença, na maio-
ria dos casos demora anos 
para apresentar qualquer 
sinal. O problema aconte-
ce quando ela evolui para 
o estágio secundário e co-
meça a se tornar um risco 
para a saúde, principal-
mente no caso de gestan-
tes.
O atendimento será feito 
das 8h00 às 16h00.

veículos estacionados 
irregularmente. Foram 
guinchados 5 veículos e 
5 cones que demarcavam 
vagas irregulares foram 
recolhidos.
A fiscalização acontece 
mediante reclamações e 
denúncias registradas pe-
los telefones 190 da Polí-
cia Militar e 153 da Guar-
da Civil Municipal.

de Esportes, também reali-
zado pela Semelp, nos dia 
25 e 26 de novembro e 2 e 
3 de dezembro.
O secretário da Semelp, 
prof. Everton Chinaqui, 
convida toda a popula-
ção a prestigiar o torneio. 
“Essa é uma oportunida-
de e um incentivo para 
nossos alunos, para que 
se desenvolvam em suas 
modalidades, e também 
uma maneira de prestigiar 
um pouco do trabalho de 
nossos professores nas es-
colas de esportes. O apoio 
da torcida é sempre muito 
importante”, garantiu.

uma caricatura e até mes-
mo minha mãe se surpre-
endeu. Essa paixão por 
arte já nasceu comigo”, 
comenta Judith.
Todos os quadros da artis-
ta trazem mensagens ou 
poesias.
O Palacete 10 de Julho 
funciona de segunda a 
sexta, das 8h às 17h. Já 
o Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina atende 
os visitantes de segunda 
a sábado, das 9h às 12h, e 
das 13h às 17h. 
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farma-
cêutico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar 
com ânsias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma 
receita de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi 
misturado com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da 
Coca-Cola. A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris 
de madeira de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor 
oficial da bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava 
entre os ingredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. 
Dois anos depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce 
e menos gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao 
Brasil em 1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-
Cola são vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamen-
te. Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de 
sonambulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que 
a gente sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam 
mais nítidos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa 
respiração fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os 
batimentos cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o 
sonho se assemelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os so-
nhos com situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos 
problemas.

Humor

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

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com 
as forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera 
libera benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade de 
um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um ir-
mão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

CMEI orienta crianças
sobre animais

peçonhentos em Pinda

Na última terça-feira (26), 
o CMEI Dr. Francisco Les-
sa Junior do bairro Cida-
de Jardim organizou uma 
aula especial “Cuidado 
com o bichinho!”, sobre 
prevenção de acidentes 
com animais peçonhentos.
A personagem ‘Tia Juju-
ba’, figura presente e atu-
ante nos eventos da unida-

de, reuniu as crianças para 
uma conversa e orientação 
sobre estes animais peri-
gosos, com destaque para 
o escorpião, que vem pre-
ocupando a região.
A intenção do projeto é 
alertar as crianças. Assim 
que virem qualquer bicho, 
chamarem imediatamente 
um adulto e em momento 

algum tocar no animal.
Esta ação faz parte do Pro-
jeto de Responsabilidade 
Social desta CMEI, sendo 
que todos da escola, pro-
fessores e funcionários 
auxiliam na sua realiza-
ção. Mais ações serão re-
alizadas até o final do ano, 
inclusive com o apoio da 
comunidade local.
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Pindamonhangaba lança 
chamamento público para 

entidades sociais

Pindamonhangaba está 
iniciando o chamamen-
to público para entida-
des sociais. O Edital de 
Chamamento Público nº 
002/2017 está disponível 
no site oficial da Prefeitu-
ra, www.pindamonhanga-
ba.sp.gov.br, e tem o prazo 
de inscrições até o dia 31 
de outubro.
A publicação da classifi-
cação preliminar das pro-
postas, após conclusão da 
seleção e classificação, 
exarada pela Comissão 
de Seleção será até 17 de 
novembro de 2017. A in-
terposição de recursos, até 
24 de novembro, e a pu-
blicação e homologação 
da classificação final das 

propostas, até o dia 1 de 
dezembro de 2017.
De acordo com o prefeito 
Isael Domingues, o cha-
mamento “vai deixar de 
forma mais transparente e 
mais ética a parceria em 
regime de mútua coopera-
ção com organizações da 
sociedade civil (OSCs), 
envolvendo transferência 
de recursos financeiros 
mediante termo de colabo-
ração”, afirmou.
Além do chamamento, 
como mais uma maneira 
de orientar os represen-
tantes das entidades so-
ciais, a cidade recebeu, na 
sexta-feira (29), a palestra 
explicativa “Marco Regu-
latório das Organizações 

da Sociedade Civil - Lei 
13019/2014”, com o se-
cretário de Desenvolvi-
mento Social do Estado de 
São Paulo, Floriano Pesa-
ro, e a assessora técnica de 
Gabinete da SEDS, Dra. 
Gláucia Barbosa. O even-
to foi realizado no Institu-
to Profissional Salesiano, e 
contou com a presença de 
representantes de entida-
des sociais, conselheiros, 
secretários municipais, ve-
readores e do prefeito Isael 
Domingues.
A palestra teve como meta 
dar as diretrizes para as 
instituições sociais se en-
quadrarem nessa nova lei, 
criada em 2014 mas que 
entrou em vigor em 2016. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°051/2017 – No dia 06 de 
outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº051/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Contratação de empresa para 
fornecimento de Cestas Básicas, à empresa: CLMT TRANSPORTES, SER-
VIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, com valor total de R$24.480,00. Fica a 
empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°052/2017 – No dia 06 
de outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE 
OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Ad-
judicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº052/2017, refe-
rente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Relógio de Ponto Biométrico, à empresa: 
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, com valor total de 
R$71.400,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°053/2017 – No dia 06 de 
outubro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudi-
cação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº053/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Material Odontológico II, às empresas: BIO LÓ-
GICA DISTRIBUIDORA EIRELI, com valor total de R$24.426,00; E. C. DOS 
SANTOS COMERCIAL, com valor total de R$21.835,48; NOS@LIG PRO-
DUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, com valor total de R$23.508,32; 
POLIMEDICA DO VALE EQUIP. E ACES. HOSP. LTDA EPP, com valor total 
de R$24.537,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO -  A P.M. de 
Potim torna público o resultado do julgamento da habilitação da licitação 
Tomada de Preços N°001/2017 – Proc. Adm. N° 209/2017. Objeto: Con-
tratação de empresa para execução de retomada da obra de Construção 
da Creche no Bairro Vila Olívia. Data da realização da Sessão Reservada: 
06/10/2017 – Após análise da documentação apresentada a Comissão de 
Licitação decidiu pela INABILITAÇÃO DE TODOS OS CONCORRENTES, 
sendo assim e com fulcro no Parágrafo 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93, a Co-
missão concede o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova 
documentação. Sendo assim fica desde já marcado o dia 23/10/2017 às 
10:00 hs para apresentação e julgamento da nova documentação. André 
Luis A. Guimarães – Presidente da Comissão de Licitações.
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Cerimônia homenageia 
líder budista em Pinda

Exposição “Crianças 
para sempre” é atração 
do MACC em outubro

Em meio à turbulência a 
que o mundo vive atual-
mente, Pindamonhangaba 
realizou um gesto em ho-
menagem à paz, na manhã 
desta segunda-feira (2). 
Foi realizada uma home-
nagem ao líder budista 
japonês Daisaku Ikeda, na 
praça que leva seu nome - 
“Dr. Daisaku Ikeda - Paci-
fista” -, localizada entre as 
avenidas Rio de Janeiro e 
Princesa do Norte e a rua 
Caçapava, no bairro Cida-
de Nova.
Nascido em 2 de janeiro 
de 1928, Daisaku Ikeda é 
filósofo, escritor, fotógra-

Como parte das comemo-
rações ao Mês da Criança 
organizado pela Fundacc 
– Fundação Educacional e 
Cultura de Caraguatatuba, 
o MACC – Museu de Arte 
e Cultura de Caraguatatu-
ba realiza durante o mês 
de outubro a exposição 
“Crianças para Sempre”.
Centenas de brinquedos 
que remontam das déca-
das de 40 a 90 emprestados 
pelo colecionador Valde-
mir Garcia, o Val da Ban-
da, para serem lembrados 
e conhecidos. Escolas po-
dem agendar horário para 
que alunos conheçam al-

fo e poeta, além de ser o 
líder budista japonês. Ele 
prossegue percorrendo o 
mundo, aplicando ativa-
mente os princípios da 
filosofia budista aos pro-
blemas da humanidade e 
empenhando-se vigorosa-
mente para criar uma nova 
era de esperança, com-
preensão, respeito mútuo 
e de paz e prosperidade 
embasadas no verdadeiro  
humanismo.
A homenagem se deu por 
meio da inauguração de 
uma placa, do plantio de 
uma árvore ipê roxo e da 
revitalização da praça que 

gumas dessas relíquias em 
meio a um mundo tecno-
lógico.
A abertura será na próxi-
ma terça-feira (10) e ficará 
aberta até o dia 28 de outu-
bro. A entrada é gratuita e 
as visitas podem ser feitas 
das 10h às 18h.
Já estão confirmadas para 
os dia 20 e 24 (10) as vi-
sitas de 120 crianças da 
Fundhas – Fundação Hé-
lio Augusto de Souza, de 
São José dos Campos. Esta 
é uma instituição sem fins 
lucrativos, mantida pela 
Prefeitura de São José dos 
Campos, que atende gra-

leva seu nome. A praça foi 
denominada por meio da 
Lei Ordinária nº 5873, de 
30 de dezembro de 2015.
O evento contou com 
a presença da comuni-
dade budista de Pinda-
monhangaba que, além 
de agradecer a homena-
gem, se propôs a ajudar a  
Prefeitura a cuidar da pra-
ça. Também esteve presen-
te a equipe de TV da BSGI 
(Associação Brasil SGI), 
representação no Brasil da 
SGI (Soka Gakkai Inter-
nacional), que fez a trans-
missão da cerimônia dire-
tamente para o Japão. 

tuitamente crianças e ado-
lescentes em situação de 
vulnerabilidade social, de 
6 a 18 anos, no contratur-
no escolar.
A Fundhas tem como obje-
tivo favorecer o desenvol-
vimento físico, intelectual, 
afetivo, cultural, recreativo 
e social dos atendidos.
De acordo com o diretor 
do MACC, Alexander Pa-
laiologos, o principal obje-
tivo da exposição é trazer 
à população momentos de 
integração entre pais, fi-
lhos, alunos e professores.
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3883-9188.


