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A GAzetA dos Municípios

Taubaté retoma coleta
e agendamento de

exames de laboratório

A Prefeitura de Taubaté re-
toma na próxima segunda-
feira, dia 11 de dezembro, 
a coleta e o agendamento 
de exames laboratoriais 
eletivos.
A coleta vai acontecer de 
segunda a sexta-feira, no 
período da manhã, em 18 
unidades de ESF (Estraté-
gia de Saúde da Família) e 
em pontos de atendimento 
montados provisoriamente 
na Casa da Mãe Taubate-
ana (referência – centro), 
UBS Mais Fazendinha 
(referência Três Marias) e 
UBS Mais Mourisco (refe-
rência Mourisco).
A prefeitura programou 
para os próximos três 
meses um mutirão com o 
objetivo de reduzir a de-
manda pela realização dos 
exames. Pacientes que es-
tavam com exames agen-
dados para os dias 29 e 30 
de novembro, 1, 6, 7 e 8 de 
dezembro, receberão uma 
ligação para fazer a coleta 
em data e horários deter-
minados.
Quem precisar agendar um 
exame também deve pro-
curar os mesmos locais. O 
agendamento será realiza-
do de segunda a sexta-fei-
ra, no período da tarde.
Em caso de dúvida, os pa-
cientes podem procurar 
suas unidades de saúde de 
referência, assim como a 
Ouvidoria da Saúde, loca-
lizada à avenida John Ken-

nedy, 488, Jardim das Na-
ções (telefones 3632-2040 
ou 3632-2244).
 A empresa CientíficaLab 
assumiu em 29 de no-
vembro a realização dos 
exames laboratoriais em 
Taubaté. O contrato assi-
nado pela prefeitura com 
a CientíficaLab tem valor 
anual de R$ 8,85 milhões 
e vai permitir a realização 
de 1.481.405 exames nes-
te período. Isto representa 
um acréscimo de 39,6% 
na demanda de exames 
em Taubaté. Em 2016, por 
exemplo, foram realizados 
1.060.542 exames labora-
toriais no município.
 O novo contrato prevê a 
disponibilização dos re-
sultados dos exames na in-
ternet para que possam ser 
visualizados pelo paciente 
e/ou unidade solicitante. 
Em médio prazo, também 
está previsto o agenda-
mento dos exames na pró-
pria unidade.
Pontos de coleta provisó-
rios
Centro
Local – Casa da Mãe 
Taubateana (rua Benedito 
Cursino dos Santos, 202, 
ao lado da Policlínica)
Referência para os bair-
ros – Baronesa, Belém, 
Bonfim, Cidade Jardim, 
Chácaras Reunidas, In-
dependência, Novo Hori-
zonte, Quiririm, Santa Fé, 
Pinheirinho, Vila Velha, 

Registro
Três Marias
Local – UBS Mais Fazen-
dinha (rua 31, nº 50, Par-
que Três Marias)
Referência para os bair-
ros – Ana Rosa, Bosque 
da Saúde, Imaculada, Pa-
duan, Santo Antônio, São 
João, São Pedro, Vila São 
Carlos, Vila São José, Três 
Marias
Mourisco
Local – UBS Mais Mou-
risco (avenida Santina 
Alvissus Fernandes, s/nº, 
Jardim Mourisco)
Referência para os bairros 
– Aeroporto, Estiva, Iapi, 
Jardim Resende, Mouris-
co, Planalto, Santa Isabel, 
Vila Marli, São Geraldo, 
Jaraguá, Gurilândia
Unidades de ESF Coleto-
ras
1 – Água Quente
2 – Ana Rosa
3 – Barreiro
4 – Chácara Silvestre
5 – Esplanada Santa Tere-
sinha
6 – Estoril
7 – Marlene Miranda
8 – Monjolinho
9 – Novo Horizonte
10 – Paiol
11 – Piratininga
12 – Planalto
13 – Santa Isabel
14 – Santa Teresa
15 – São Geraldo
16 – São Gonçalo
17 – Vila São José
18 – Vila Marli

Imago realiza exposição 
de finalização em Pinda 
no Palacete 10 de Julho

No mês de dezembro, dos 
dias 8 a 15, o Palacete 10 
de Julho irá receber 150 
obras realizadas pelos alu-
nos da Imago – Academia 
de Arte e Design, em co-
memoração a finalização 
do curso.
A empresa de Pindamo-
nhangaba desenvolve 
diversos estilos e técni-
cas, entre eles: comics,  
mangá, realismo, pintu-
ra em tela e digital, em 
aquarela, nanquim, giz 

pastel, tinta guache, lá-
pis de cor, grafite, en-
tre outros, utilizando o  
método de Psicoarte, com 
a orientação de profissio-
nais da área da psicologia 
que auxiliam no desenvol-
vimento humano nas téc-
nicas artísticas.
“Essa será a maior ex-
posição de arte de crian-
ças e adolescentes da 
região. Além das 150 
obras, nós contaremos  
com a participação de 

250 pais prestigiando essa 
grande confraternização. 
Todos os trabalhos são de 
primeira linha, nós usa-
mos a arte como forma de 
transformação”, explica o 
diretor da Imago, Vander-
lei Ribeiro.
Para prestigiar as obras 
e conhecer mais do tra-
balho realizado pela 
Imago, basta visitar o  
Palacete 10 de Julho, que 
funciona de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h.

Pindamonhangaba recebe 
Carreta da Mamografia a 

partir desta semana
O estacionamento da Pre-
feitura recebe, a partir de 
terça-feira (12), o “Pro-
grama Mulheres de Peito”, 
com a carreta da mamo-
grafia. O atendimento ao 
público geral seguirá até o 
dia 27 de dezembro. Essa 
iniciativa é uma parceria 
entre a Prefeitura de Pin-
damonhangaba e o Go-
verno do Estado de São 
Paulo.
Serão distribuídas 50 se-
nhas de segunda a sexta-
feira, para atendimento 
no mesmo dia, das 9 às 18 
horas e, aos sábados, 25 
senhas, das 9 às 13 horas. 
Não haverá atendimento 
dias 23, 24 e 25 de dezem-
bro, sendo que o atendi-
mento no dia 26 se inicia 
às 14 horas, de 25 pacien-
tes.
Mulheres de 35 a 49 anos 

devem estar munidas de 
pedido médico, cartão 
SUS e RG. Acima de 50 
anos, apenas RG e cartão 
SUS.
Os dias 28 e 29 de dezem-
bro estão reservados para 
o atendimento das pacien-
tes convocadas.
O “Mulheres de Peito” é 
um programa da Secretaria 
de Estado da Saúde de São 
Paulo e tem o objetivo de 
conscientização das mu-
lheres sobre a importância 
da realização do exame, 
assim como a facilidade 
de acesso, através da dis-
pensa do pedido médico, 
facilidade de agendamen-
to e garantia do tratamento 
logo após a confirmação 
do diagnóstico.
A Organização Mun-
dial da Saúde estima que 
no mundo ocorram cer-

ca de 1.050.000 casos 
de câncer de mama por 
ano. É o tipo de câncer  
que mais incide sobre a 
população feminina. Nas 
mulheres, é a causa mais 
frequente de morte por 
câncer.
As causas do câncer de 
mama não são totalmente 
conhecidas, mas sabe-se 
que a doença e multifa-
torial e depende de uma 
complexa combinação de 
fatores. A idade é o prin-
cipal fator de risco, que 
aumenta a partir dos 35 
anos em alguns grupos. 
As mulheres que têm entre 
50 e 70 anos são as mais 
propensas, por isso as po-
líticas de rastreamento, ba-
seadas nas recomendações 
da OMS são prioritaria-
mente focadas nessa faixa 
etária. 
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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

Para desenhar nas cavernas, o homem pré-histórico tinha uma paleta com 
apenas duas cores: o preto e o vermelho. Sempre se acreditou que eles obti-
nham as tintas misturando água com óxido de ferro para o vermelho e óxido 
de magnésio para o preto, mas um novo estudo mostrou que os artistas das 
cavernas eram mais requintados. Depois de examinarem com microscópio 
eletrônico fragmentos de 1/10 milímetros dos desenhos feitos há cerca de 
doze mil anos, cientistas franceses concluíram que aqueles autênticos pinto-
res preparavam as tintas com misturas complexas ainda não identificadas. A 
surpresa maior, porém, foi descobrir traços de carvão sob a camada de tinta, 
sinal de que os artistas de então já faziam esboços de suas obras.

***

O kiwi é uma das frutas mais nutritivas que existe. Além de antioxidante, o 
kiwi é rico em fósforo, potássio, ferro, vitamina C e cálcio. Porém para apro-
veitar todos esses nutrientes é preciso consumir a fruta assim que ela é des-
cascada. As propriedades do kiwi regulam os níveis de colesterol do sangue, 
estimula o funcionamento do intestino e, assim melhora a prisão de ventre. 
Os médicos recomendam que o kiwi seja consumido diariamente, já que não 
existe nenhuma contra-indicação para a fruta.

Humor

Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando ouvi a voz da 
minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, carne ou frango?
Eu então respondi:
- Querida, vou querer carne... Obrigado.
E ela respondeu:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço. Eu estava falando com 
o nosso cachorrinho...

***

Classificados
Vendo um jazigo quase novo, pronto para receber a qualquer momento. Vista 
definitiva para os “quintos dos infernos” e, fechadura a prova de arromba-
mento. Acompanha uma caixa de foguetes e um engradado de cerveja. Mo-
tivo da venda: A minha sogra escapou, mais uma vez do enfarto e o médico 
garante que a velha viverá por muitos e muitos anos ainda.

***

A Maria desesperada:
- Manoel! Manoel! Corre, corre...
- O que foi Maria?
- A enxurrada está levando o seu carro!
- Deixa de ser besta, Maria! Pois a chave e os documentos do carro estão aqui 
comigo...
***
O Valdomiro estava querendo dançar e foi pra cidade. Logo que chegou avis-
tou uma placa que estava escrito: “Forro do gerso”. Aí Le pensou: É aqui 
mesmo que eu vou “bater as coxas”. Por horas esperou o estabelecimento 
abrir e nada. Então ele resolveu perguntar para uma senhora que estava den-
tro do portão:
- Dona, a que horas o gerso abre o forró?
- Gerso? Forró? Pergunta a dona espantada. Moço aqui nós trabalhamos com 
a colocação de forro de gesso!

Mensagens

Esqueça os dias de nuvens escuras, mas lembre-se das horas passadas ao Sol. 
Esqueça as vezes que você foi derrotado, mas lembre-se das suas conquistas 
e vitórias. Esqueça os erros que já não podem ser corrigidos, mas lembre-se 
das lições que você aprendeu. Esqueça as infelicidades que você enfrentou, 
mas lembre-se de quando a felicidade voltou. Esqueça os dias solitários que 
você atravessou, mas lembre-se dos sorrisos amáveis que encontrou. Esqueça 
os planos que não deram certo, mas lembre-se sempre de ter um sorriso.

***

Nunca é tarde para resgatar um relacionamento em que houve uma afeição 
sincera de ambas as partes. Desde que exista uma vontade verdadeira, pesso-
as que passaram muito tempo afastadas podem voltar a se entender e a ficar 
juntas. No entanto, o sucesso desse propósito exige humildade para dar o pri-
meiro passo, conscientes de contribuição pessoal para a situação, capacidade 
para esquecer o passado e disposição para aceitar as diferenças individuais. 
Atitudes que precisam ser manifestadas em todos os momentos, pois como 
diz o velho ditado: De boas intenções o inferno está cheio.

Pensamentos, provérbios e citações

Aprender sem pensar é tempo perdido.

O despertador é um acidente de percurso do sono.

A alma tem segredos que o comportamento não revela.

Novolar chega a
Taubaté com grande 

lançamento imobiliário
Localizado no jardim Ja-
raguá, condomínio Porto 
Fino é sucesso de vendas
 O sonho da casa própria 
faz parte da vida de qual-
quer pessoa, mas a decisão 
pela compra de um imóvel 
envolve diversas variáveis. 
Fatores como seriedade 
da empresa, qualidade do 
empreendimento, facili-
dades que a localização 
proporciona, segurança e 
condições de pagamento 
são apenas alguns dos as-
pectos considerados por 
quem está perto de realizar 
esse sonho.
A Novolar reúne todas 
essas características para 
levar aos consumidores o 
melhor em qualidade, con-
forto, segurança e tecnolo-
gia.  Com mais de 50 anos 
no mercado a empresa se 
compromete a satisfazer 
todos os seus clientes des-
de o projeto até a entrega 
do apartamento.
 Lançamento no estado de 
São Paulo
 Com obras no segmen-
to econômico em Minas 
Gerais e Rio de Janeiro a 
Novolar amplia seu por-
tfólio e chega à cidade de 
Taubaté – o segundo maior 
polo comercial da região 
do Vale do Paraíba - com 
o empreendimento Condo-
mínio Porto Fino. Segun-
do pesquisa da Urban Sys-
tems realizada em 2016 
em 309 cidades analisadas 
em todo o país com mais 
de 100 mil habitantes, a ci-
dade de Taubaté está entre 
as 100 cidades para se fa-
zer negócios .
 O estudo analisa o poten-
cial de desenvolvimento 
econômico das cidades, 
apresentando as cidades 
com as melhores oportu-
nidades para se investir. 
O ranking apresenta o re-
corte dos melhores muni-
cípios em infraestrutura, 

capital humano, desenvol-
vimento econômico e de-
senvolvimento social.
 Lançado há 03 meses na 
cidade, o condomínio já 
é um sucesso de vendas. 
Nos primeiros meses ven-
deu 80% das unidades da 
1° fase e acaba de lançar 
a 2° etapa do empreen-
dimento. Localizado no 
Jardim Jaraguá, possui 
apartamentos de 1 e 2 dor-
mitórios e uma vasta área 
de lazer com  piscina adul-
to e infantil, quadra gra-
mada, playground, salão 
de festas, brinquedoteca, 
academia, espaço fitness 
ao ar livre, gazebo, espaço 
gourmet, espaço pet e es-
paço kids.
 O primeiro apartamento
 De acordo com o coorde-
nador regional de vendas, 
Gustavo Freitas, a escolha 
da cidade foi definida a 
partir da localização e na 
relação custo-benefício, 
além de vir ao encontro de 
uma necessidade do mer-
cado. “Vimos à cidade de 
Taubaté como uma opor-
tunidade de ampliar nos-
sos negócios, no qual cre-
ditamos muito potencial.”, 
afirma.  Para a gerente de 
marketing do empreendi-
mento, Larissa Castro, a 
cidade de Taubaté tem uma 
demanda grande por esse 
produto. “Contamos com 
os programas criados pelo 
Governo Federal, como 
Minha Casa Minha Vida, 
que tem facilitado a aqui-
sição do primeiro imóvel 
para milhares de famílias. 
Temos um número ex-
pressivo em busca da casa 
própria e investimos nessa 
cidade pela ótima locali-
zação e também pelo perfil 
do consumidor.”, destaca.  
Localização privilegiada  
O condomínio encontra-
se próximo as principais 
rodovias de acesso, está a 

10 minutos do centro de 
Taubaté, além da comodi-
dade de ter, bancos, esco-
las, farmácias, hospitais, 
padarias, restaurantes, 
shoppings e supermerca-
dos na vizinhança.
 Segurança
 Além das opções de lazer, 
o Porto Fino oferta segu-
rança 24h, com guarita e 
antecâmara de primeirís-
sima linha com área admi-
nistrativa e entradas inde-
pendentes para veículos.   
 Diferencias
 O que diferencia o empre-
endimento dos demais é 
o acabamento.   Os apar-
tamentos serão entregues 
com gesso e piso cerâmico 
na cozinha, banheiro so-
cial e área de serviço. Ou-
tro destaque é a cozinha 
estilo americana que terá 
bancada e bojo em inox. 
As janelas dos dormitó-
rios ganham venezianas 
e a sala será contempla-
da com uma ampla janela 
para melhor ventilação e 
iluminação.
 Sobre Novolar
A Novolar é uma empresa 
do Grupo Patrimar e está 
a mais de 50 anos no mer-
cado brasileiro da constru-
ção civil. 
Atua em obras no segmen-
to econômico em Minas 
Gerais e no Rio de Janei-
ro. Dentro desta proposta, 
a empresa trabalha sem-
pre com o melhor padrão 
possível, tanto de mate-
riais quanto de tecnologia.  
Através da qualidade de 
suas obras e em todos os 
processos da construção, 
a Novolar se compromete 
a satisfazer todos os seus 
clientes, desde o projeto 
até a entrega do aparta-
mento.
Visite o decorado
Av. Amador Bueno da Vei-
ga, 2020 - Jardim Jaraguá, 
Taubaté - SP, 12062-400
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Prefeitura de Pinda repara
asfalto na entrada do Araretama

Bazar solidário da 
APAE está no Taubaté 

Shopping

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos e DSM - Departamento 
de Serviços Municipais, 
está realizando constan-

Espaço tem venda de arte-
sanatos, com arrecadação 
voltada à instituição social
 Desde o dia 5 de dezem-
bro, o Taubaté Shopping 
recebe o “Bazar de artes 
solidário 2017”. As quatro 
amigas Isabel Campos Ro-
cha, Melissa Toledo, Tere-
sa Buon e Vania Moura têm 
o artesanato como hobby e 
decidiram, há quatro anos, 
fazer disso uma boa ação. 
Em parceira com a APAE 
de Taubaté, elas vendem 
seus produtos e revertem 
parte dos lucros para a 
instituição, que também 
ganha espaço para a venda 

temente a manutenção da 
pavimentação em diversos 
bairros da cidade.
Nesta semana, a equipe 
está realizando o reparo 
de asfalto de rotatórias e 

das peças produzidas por 
alunos e mães.
 Essa é a terceira vez que 
o bazar estará no Taubaté 
Shopping. Os clientes do 
centro de compras podem 
conferir produtos exclusi-
vamente artesanais como 
bolsas, nécessaires, peças 
de decoração para o Na-
tal e artigos em madeira, 
como vasos e cachepôs. 
Os produtos das mães e 
alunos da APAE têm a 
renda total revertida para 
a instituição. Isabel Cam-
pos ressalta a importância 
e o sentimento bom de re-
alizar um trabalho como 

do viaduto de entrada do 
Araretama. Com a ação, 
o objetivo é levar mais se-
gurança para os motoristas 
que trafegam por aquelas 
vias. 

esse. “É muito gratifican-
te, dá orgulho ao perceber 
que as pessoas estão gos-
tando dos nossos traba-
lhos, elogiando e também 
é muito bom poder, com 
nossas doações, colaborar 
com a APAE de Taubaté, 
que faz um trabalho tão 
importante”, diz.
O bazar solidário estará 
no shopping até o dia 23 
de dezembro e os clientes 
podem conferir os pro-
dutos que custam a partir 
de R$5,00. O espaço está 
localizado em frente à es-
cada rolante de acesso ao 
Moviecom.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°071/2017 – No dia 12 de 
dezembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, 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 Nº071/2017, re-
ferente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Básicas, à empresa: CLMT 
TRANSPORTES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, com valor total de 
R$ 898.713,60. 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°075/2017 – No dia 12 de 
dezembro 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 Adjudica-
ção proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº075/2017, referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Tenda Piramidal, à empresa: HORIZONTE INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE TENDAS E TOLDOS EIRELI EPP, com valor total 
de R$ 34.000,00. 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°069/2017 – No dia 12 de 
dezembro 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 Nº069/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aqui-
sição Futura e Parcelada de Materiais de Artesanato, à empresa: PAULO 
ROBERTO DA FONSECA PELUCIA ME, com valor total de R$ 42.265,80. 
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°076/2017 – No dia 12 de 
dezembro de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos proce-
dimentais, 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 Nº076/2017, refe-
rente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Balcão Térmico, à empresa: CT. ARAUJO 
MOVEIS ME, com valor total de R$ 49.500,00. 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°074/2017 – No dia 12 de 
dezembro 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 Adjudica-
ção proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº074/2017, referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição 
Futura e Parcelada de Camas Empilháveis, à empresa: LAVS - INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA EPP, com valor total de 
R$ 91.200,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Taubaté convoca para 
efetivação de matrículas 
na Educação Infantil em 

2018

Prefeitura de Pinda
constrói nova área para 
o transporte da Saúde

Lazer na Rua agita
Chácara Silvestre

em Taubaté

Último Rosa do ano será 
sobre as propriedades 

da planta Ora-Pro-Nóbis
em Pindamonhangaba

Está disponível no site 
da Prefeitura de Taubaté 
a nova lista de convoca-
ção e o cronograma para 
efetivação de matrículas 
das crianças cujos pais ou 
responsáveis realizaram 
cadastro prévio e aguar-
davam na lista de espera. 
O não comparecimento à 
Secretaria de Educação na 
data estipulada será carac-
terizado como desistência 
da vaga.
Para consultar as listas, 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Serviços 
Públicos, está construindo 
uma área específica para 
o transporte da Saúde, vi-
sando levar mais conforto 
para a população que utili-
za este serviço.  A área está 
localizada no centro da ci-
dade, entre o CEM - Cen-
tro de Especialidades Mé-
dicas - e o CMEI - Centro 
Municipal de Educação 
Infantil - que está sendo 

Moradores da Chácara Sil-
vestre recebem neste sába-
do, dia 9 de dezembro, o 
projeto Lazer na Rua.
O projeto, da Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Taubaté, acontece a par-
tir das 13h na rua Isido-
ro Nogueira Tinoco, nº 
401. O evento é gratuito e  
promoverá as seguin-
tes atividades: gincanas, 
jogo de taco, xadrez gi-

Na próxima terça-feira 
(12), às 14 horas, o Cpic 
(Centro de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res) irá realizar o último 
Rosa (Roda de Saberes) 
do ano, sobre a planta Ora
-Pro-Nóbis. O objetivo é 
ensinar a população a uti-

os pais ou responsáveis 
devem acessar o ende-
reço eletrônico www.
taubate.sp.gov.br, no 
menu “Secretarias”, aba 
“Educação”, clicar na  
opção “Educação Infan-
til” e depois “Matrículas e 
Transferências”.
Para efetuar a matrícula, 
são necessários originais 
e cópias dos seguintes 
documentos: RG do pai 
ou responsável, certidão 
de nascimento da criança, 

construído na rua Major 
José dos Santos Moreira. 
Além da guarita e porta-
ria, que já estão prontas, o 
local terá uma sala admi-
nistrativa, a recepção onde 
será feito o atendimento 
dos munícipes que vão até 
o local agendar o transpor-
te, além de sanitários, área 
para lavagem dos carros, 
estacionamento e sala de 
descanso para os motoris-
tas. De acordo com infor-
mações do secretário de 

gante, dama, dominó, 
pinturas com giz de cera 
e guache, pintura facial, 
cama elástica, pebolim 
e futebol de botão, tudo  
sob a supervisão e coorde-
nação de professores que 
contribuem para efetivar a 
interação entre os partici-
pantes.
O projeto Lazer na Rua 
acontece uma vez por 
mês em diferentes bair-

lizar as PANCs – plantas 
alimentícias não conven-
cionais na busca por uma 
alimentação saudável, 
aprendendo sobre as pro-
priedades das plantas que 
são consumidas. A Ora
-Pro-Nóbis, por exemplo, 
é rica em vitaminas, ferro 

comprovante de residência 
atual e em nome do pai ou 
responsável, declaração 
de emprego ou carteira 
de trabalho (para período 
integral) e Cartão SIM da 
criança.
O atendimento acontece 
na Secretaria de Educação 
situada a Rua Itanhaém, nº 
37, Jd. Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h, e as terças e 
quintas-feiras, das 14h às 
17h

Serviços Públicos, Josué 
Bondioli, essa obra está 
sendo planejada para me-
lhor atender a população e 
organizar o serviço. “Esse 
projeto foi elaborado em 
conjunto com a Secretaria 
de Saúde e Setor de Trans-
portes da Prefeitura e está 
gerando uma boa expec-
tativa entre os motoristas. 
A população será benefi-
ciada pois terá um local 
melhor para acolhimento 
e atendimento”, explicou.

ros de Taubaté. Tem 
como objetivo ofertar ati-
vidades recreativas para 
crianças, jovens, adultos 
e idosos, estimulando o 
desenvolvimento da cul-
tura popular por meio 
de jogos e brincadeiras.  
O objetivo é resgatar o 
prazer de brincar nas ruas, 
promovendo a socializa-
ção entre o público de di-
versas idades.

e principalmente proteí-
nas. O evento é destinado 
aos profissionais da saúde 
e interessados em geral. 
Para participar, é só com-
parecer na Avenida Albu-
querque Lins, n°245, na 
sede do Cpic, em frente ao 
prédio da Receita Federal.

Secretaria de Segurança Pública de Taubaté
apreende DVDs piratas no centro da cidade

A Secretaria de Segu-
rança Pública Municipal 
realizou ontem à tarde, 
7 de dezembro, a apre-
ensão de 4.400 DVDs 
pirateados que estavam  
sendo armazenados e co-
mercializados no came-
lódromo e no shopping 
popular, ambos na região 

central de Taubaté.
Após denúncias, agentes 
da Secretaria realizaram 
vistorias nos boxes e en-
contraram a mercadoria.
Duas pessoas foram con-
duzidas e apresentadas 
no 1º Distrito Policial.  
O material foi apreendido 
e será instaurado um in-

quérito para apuração do 
crime de pirataria.
Essa e outras opera-
ções estão sendo inten-
sificadas a fim de coi-
bir o uso irregular dos  
centros populares de com-
pras, além de atender uma 
recomendação do Ministé-
rio Público Federal.


