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A GAzetA dos Municípios

Viaduto central 
recebe lâmpadas 
LEDs em Pinda

Rosa ensina
sobre as

propriedades 
da Pariparoba

em Pinda

O projeto de iluminação 
pública da Prefeitura de 
Pindamonhangaba con-
tinua em andamento nas 
ruas do centro da cidade. 
Na última semana, foram 
instaladas lâmpadas LEDs 
no viaduto central, João 
Kozlowski, em substitui-
ção às antigas, de vapor 
de sódio. “As lâmpadas 
de LEDs são as mais efi-
cientes. Elas são econômi-
cas, duram mais e causam 
menor impacto ambiental, 
além de que os remaneja-
mentos irão atender áreas 
críticas”, explica o Secre-
tário de Serviços Públicos, 
Josué Bondioli. O proje-
to de iluminação planeja 
atender cerca de 19 mil 
pontos em todo município. 
Além da redução do con-

O Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas e Comple-
mentares) realizou o Rosa 
(Roda de Saberes) sobre 
a planta Pariparoba, na 
terça-feira (12). O projeto 
busca ensinar as pessoas 
a terem uma alimentação 
saudável usando PANCs, 

sumo de energia, o que irá 
gerar economia, os LEDs 
possuem também baixo 
custo de manutenção e au-
xiliam os munícipes, pois 
a cidade iluminada de for-
ma correta orienta melhor 
os motoristas e garante 
mais segurança. Além do 
viaduto, os primeiro pon-
tos instalados foram na 
região central, Avenida 
Coronel Fernando Prestes, 
Praça Monsenhor Marcon-
des, Rua Deputado Claro 
César, até o Museu Histó-
rico Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina. 
As lâmpadas substituídas 
serão reaproveitadas em 
áreas com necessidade, 
tais como bairros urbanos 
e áreas rurais para reforço 
de iluminação.

plantas alimentícias não 
convencionais.
Os participantes aprende-
ram sobre a origem, como 
identificar, cultivar, suas 
propriedades e uma receita 
sobre charutinhos de folha 
de Pariparoba.
De acordo com informa-

ções do Cpic, a Pariparoba 
é uma planta tropical que 
pode ser utilizada no auxi-
lio da má digestão, doen-
ças do fígado, como icte-
rícia, e queimaduras. As 
folhas, o caule e as raízes 
são as partes que podem 
ser utilizadas, normalmen-

te feitas em infusão. Uma 
das suas principais pro-
priedades é um composto 
antioxidante encontrado 
na raiz, capaz de proteger 
a pele dos efeitos dos raios 
violetas do sol, além de 
auxiliar contra o envelhe-
cimento da pele. As folhas 

possuem sabor peculiar, 
sendo ricas em óleos es-
senciais, podendo ser refo-
gadas ou usadas para assar 
alimentos, igual a folha de 
bananeira.
A próxima ROSA estuda-
rá a planta Major Gomes, 
no dia 10 de outubro, às 

14 horas. O evento é des-
tinado aos profissionais da 
saúde e interessados em 
geral. Para participar, é só 
comparecer na Avenida 
Albuquerque Lins, n°245, 
na sede do Cpic, em frente 
ao prédio da Receita Fede-
ral.
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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 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 ci-
dade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

EXPEDIENTE

Cartório do Registro Civil de Tremembé

Livro D- 24, FLS. nº 184, Termo nº 6637
Faço saber que pretendem se casar FLAVIO RANGEL DO AMARAL e ANA 
PAOLA BARBOSA DE MESQUITA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é na-
tural de Tremembé - SP, nascido em 30 de novembro de 1979, de profissão com-
prador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, 
nº 78, Centro, nesta cidade, filho de AROLDO MONTEIRO DO AMARAL, de 
66 anos, natural de Sapucaí Mirim/MG, nascido na data de 11 de julho de 1951 
e de NORMA SUELI RANGEL DO AMARAL, de 63 anos, natural de Tremem-
bé/SP, nascida na data de 6 de abril de 1954, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Cruzeiro - SP, nascida em 3 de janeiro de 1983, 
de profissão bancária, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de SINVAL SILVANO DE MESQUITA, de 57 
anos, natural de Cruzeiro/SP, nascido na data de 8 de setembro de 1960, residen-
te e domiciliado em Tremembé/SP e de GILCELIA DE MAGALHÃES BAR-
BOSA MESQUITA, de 54 anos, natural de Cachoeira Paulista/SP, nascida na 
data de 20 de março de 1963, residente e domiciliada em Cachoeira Paulista/SP. 
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. 

Alinhador de Pneus
Almoxarife
Auxiliar de Cozinha
Cozinheiro Geral
Cuidador de Idosos
Farmacêutico
Pintor industrial
Técnico de Enfermagem

Documentos necessários:
-RG, CPF
-Carteira de trabalho
-Número do pis

Endereço: Piso superior da 
Rodoviária Velha

Horário de atendimento ao pú-
blico: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h
Telefone: 3632-3984

Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interes-
se em cadastrar vagas abertas  
entrar em contato pelo e-mail: 
taubatepatvagas@gmail.com

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA  
SUBSTITUIÇÃO DOS ANEXOS 

DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA  
O EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento ao artigo 48, da Lei Complementar nº 101, 04 de maio de 
2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante 
incentivo à participação popular na discussão para substituição dos anexos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiro de 2018, a 
Câmara Municipal de Monteiro Lobato, torna público que será reali-
zada, a partir das 18 horas do dia 28 de setembro de 2017, no Plenário da 
Câmara Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, convidando os interessados e a 
população do município.

Vereador Ailton Rodolfo Martins - Presidente da Câmara
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa - 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTEIRO LOBATO

EXTRATO DE DISPENSA Nº 055/2017 - Proc. Adm.: 051/2017 - Objeto: 
Fornecimento de combustível para veículos da Prefeitura , em caráter emer-
gencial - Fornecedor: MG Santos & Gonçalves Ltda - Valor: R$ 81.715,60 
- Fundamentação: Artigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 024/2017 - Proc. Adm.: 054/2017 - Objeto: 
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT - For-
necedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Valor: R$ 10.000,00 
- Fundamentação: Artigo 24, inciso VIII.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 048/2017 - Proc. Adm.: 073/2017 - Objeto: 
Prestação de serviço de remoção em ambulância UTI - Fornecedor: M.P.P. 
Clínica Médica e Serviços de Remoção Ltda - Valor: R$ 191.000,00 - Fun-
damentação: Artigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 043/2017 - Proc. Adm.: 077/2017 - Objeto: 
Prestação de Serviço de Manutenção em bomba de água de poço artesia-
no - Fornecedor: Oliveira & Oliveira poços Ltda. ME - Valor: R$ 14.900,00 
- Fundamentação: Artigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 094/2017 - Proc. Adm.: 161/2017 - Objeto: 
Contratação de empresa concessionária de energia elétrica para expansão 
da rede de iluminação publica do município de Potim - Fornecedor: Ban-
deirante Energia S.A. - Valor: R$ 101.227,47 - Fundamentação: Artigo 24, 
inciso XXII.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 098/2017 - Proc. Adm.: 173/2017 - Objeto: 
Aquisição de bomba submersa para uso em poço artesiano do bairro Jar-
dim Cidade Nova, em caráter emergencial - Fornecedor: Oliveira & Oliveira 
Poços Ltda. ME - Valor: R$ 13.900,00 - Fundamentação: Artigo 24, inciso 
IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 031/2017 - Proc. Adm.: 060/2017 - Objeto: 
Aquisição de medicamento de Ordem Judicial – Sutent 50 mg Processo 
nº 10000078-97.2017.8.26.0028 - Fornecedor: Agille Comércio de Medica-
mentos Ltda. ME - Valor: R$ 18.799,00 - Fundamentação: Artigo 24, inciso 
IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 121/2017 - Proc. Adm.: 070/2017 - Objeto: 
Aquisição de medicamento de ordem judicial – Sutent 50mg processo nº 
10000078-97.2017.8.26.0028 - Fornecedor: Agille Comércio de Medica-
mentos Ltda. ME - Valor: R$ 18.799,00 - Fundamentação: Artigo 24, inciso 
IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 109/2017 - Proc. Adm.: 189/2017 - Ob-
jeto: Aquisição de medicamento Belimumab 120mg Processo nº  
10000272.97.2017.8.26.0028 - Fornecedor: R.H.D. Almeida ME - Valor: R$ 
11.850,00 - Fundamentação: Artigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 110/2017 - Proc. Adm.: 191/2017 - Obje-
to: Aquisição de medicamento de ordem judicial processo nº 10000078-
97.2017.8.26.0028 - Fornecedor: Global Organização Farmaceutico Ltda. 
- Valor: R$ 18.599,84 - Fundamentação: Artigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 157/2017 - Proc. Adm.: 250/2017 - Objeto: 
Aquisição de medicamento de ordem judicial – Sutent 50mg Processo nº 
10000078-97.2017.8.26.0028 - Fornecedor: Onco Express Comércio de 
Produtos Farmacêuticos Ltda. - Valor: R$ 18.250,00 - Fundamentação: Ar-
tigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 168/2017 - Proc. Adm.: 267/2017 - Ob-
jeto: Aquisição de medicamento Belimumab 120mg Processo nº 
10000272.97.2017.8.26.0028 - Fornecedor: Onco Express Comércio de 
Produtos Farmacêuticos Ltda. ME - Valor: R$ 11.850,00 - Fundamentação: 
Artigo 24, inciso IV.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 191/2017 - Proc. Adm.: 302/2017 - Objeto: 
Prestação de serviço do pagamento de ordem de venda 400108066 – bra-
ço de IP Av. Gino Campilo - Fornecedor: EDP São Paulo Distribuição Ener-
gia S.A. - Valor: R$ 16.682,00 - Fundamentação: Artigo 24, inciso XXII.
EXTRATO DE DISPENSA Nº 211/2017 - Proc. Adm.: 326/2017 - Objeto: 
Aquisição de medicamento para divisão Municipal de Saúde (Stelara 45mg) 
mandado de ordem Judicial – Processo nº 1001494.032017.826.00028 - 
Fornecedor: EDP São Paulo Distribuição Energia S.A. - Valor: R$ 13.500,00 
- Fundamentação: Artigo 24, inciso IV.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 050/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Gêneros Alimentícios. Data 
da realização: 28/09/2017 às 09:00hs - Início do credenciamento. Local da 
realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, 
Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Lici-
tações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 051/2017. Objeto: Aquisição 
de Cestas Básicas. Poderão participar deste pregão apenas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte conforme Artigo 47, § 1º da Lei 123/2006. 
Data da realização: 02/10/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 052/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Relógios de Ponto Biomé-
trico. Data da realização: 02/10/2017 às 15h00min - Início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos 
Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.
br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 053/2017. Objeto: Registro 
de Preços para aquisição futura e parcelada de Material Odontológico II. 
Data da realização: 04/10/2017 às 09h00min - Início do credenciamento. 
Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 
nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor 
de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

Projeto Empreende ACIT traz curso
“Na Medida: Marketing”

Na próxima semana, o Projeto Empreende, 
desenvolvido pela Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté (ACIT) em parce-
ria com o Sebrae, traz mais uma excelente 
oportunidade para os empresários da cidade, 
o curso “Na Medida: Marketing”.
 A intenção de trazer esse tema para ser dis-
cutido na ACIT é desmitificar o entendimen-
to do marketing e apresentar ferramentas 
para sua utilização de forma mais assertiva 
nas organizações. Além disso, as instru-
ções visam oferecer maior facilidade para 
os alunos desenvolverem e elaborarem um 
plano de marketing viável para ser aplicado 
em seus negócios, independente da área de 
atuação, pois o marketing atende qualquer 
setor produtivo.
 O curso acontece no auditório da ACIT de 
18 a 21 de setembro, somando 16 horas/
aula, sempre das 18h às 22h.
 As vagas estão abertas, mas são limitadas. 

Associados ACIT tem desconto e facilida-
des no pagamento. As inscrições podem 
ser feitas pelo email cursos.acit@taubate.
com.br ou pelos telefones (12) 2125-8201 
e 99189-7964.
 A Associação Comercial e Industrial de 
Taubaté trabalha sempre com foco na con-
solidação do comércio local, prestação de 
serviços e indústria, buscando excelên-
cia em seus produtos para manter a cidade 
como referência na região e fazer com que a 
economia local seja fortalecida.
 Projeto Empreende - Foi implementado em 
2016 e surgiu da necessidade de desenvol-
ver e capacitar os empresários de Taubaté, 
oferecendo cursos, oficinas e treinamentos 
de qualidade, voltados para cada setor espe-
cificamente. Durante todo esse ano, o Proje-
to mantém o mesmo formato e traz novida-
des nos temas das atividades. A realização é 
da ACIT em parceria com o SEBRAE.
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EXTRATO DE CONTRATOS:CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POTIM –CONTRATADOS: CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGI-
TAL S/S LTDA EPP  - Objeto: Contratação de Empresa p/ Prestação de 
Serviços de Eletrocardiograma com fornecimento de Equipamentos em 
Comodato - Vigência: 26/02/2017 a 26/06/2018- Valor: R$ 17.563,20JPH 
REMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA ´ME – Objeto: 
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Remoção em Am-
bulância UTI – vigência 28/06/2017 a 2018 valor R$ 303000,00 - Modalida-
de: Chamada Pública. / TEREZINHA APARECIDA DE ANDRADE- Objeto: 
Oficina de Culinária Típica Regional - Vigência: 03/07/2017 a 30/06/2018 
- Valor: R$ 955,06 - Modalidade: Chamada Pública. / JANAIR GOMES RI-
BEIRO DOS SANTOS - Objeto: Oficina DE Corte e Costura - Vigência: 
03/07/2017 a 30/06/2018 - Valor: R$ 955,06 - Modalidade: Chamada Públi-
ca. / DANIELE EUFRASIA DE OLIVEIRA – Objeto: Oficina de Biscuit – Vi-
gência 03/07/2017 a 30/06/2018 – valor R$ 995,06 - Modalidade: Chamada 
Pública MAEIELE JOSÉ DE SOUZA - Objeto: Oficina de Taboa - Vigência: 
03/07/2017 a 30/06/2017 - Valor: R$ 955.06 - Modalidade: Chamada Pú-
blica. / DIEGO DONIZETE DE ARAUJO CURSINO - Objeto: PROJETOR 
DE VISITADOR - Vigência: 03/07/2017 a 29/12/2017 - Valor: R4 1,123,60 - 
Modalidade: Chamada Pública. / ERIKA APARECIDA DOS SANTOS GON-
ÇALVES - Objeto: Projeto de Visitador - Vigência: 03/07/2017 a 29//12/2017 
- Valor: R$ 1.123,60 - Modalidade: Chamada Pública. / MICHELE FREITAS 
- Objeto: projeto de Supervisão - Vigência: 03/07/2017 a 29/12/2017 - Valor: 
R$ 1.348,32 - Modalidade: Chamada Pública. / ADRIANA DE FATIMA BER-
NARDO – Objeto: Projeto de Visitador- Vigência: 03/07/2017 a29/12/2017 
- Valor: R$ 1.123,60 - Modalidade: Dispensa./J.S.VALENTE TERRAPLE-
NAGEM LTDA. Objeto Contratação PA a demolição no imóvel - Vigência: 
06/07/2017 a 12/07/2017 - Valor: R$ 7.900,00–Modalidade: Carta Convi-
te. / VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA. - Obje-
to:Contratação para prestação de serviços de estudo para elaboração de 
Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos e Revisão do 
Plano de Saneamento Básico- Vigência: 13/07/2017 a 12/07/2018 - Valor: 
R$ 136.594,06 - Modalidade: Pregão Presencial. / MANDELA SOLUÇÕES 
LTDA - ME- Objeto:Contratação de empresa para serviços de manuten-
ção em Ônibus de Transporte Escolar - Vigência: 18/07/2017 a 17/07/2018 
- Valor: R$ 109.292,00 - Modalidade: Chamada Publica /. GUILHERME 
DE PAULA SANTOS - Objeto:Oficina de Teatro - Vigência: 18/07/2017 a 
29/12/2017 - Valor: R$ 995,06 - Modalidade: Chamada Pública / KARINA 
GOMES RIBEIRO DOS SANTOS- Objeto:Oficina Biscuit e Feltro - Vigência: 
01/08/2017 a 29/12/2017 - Valor: R$ 900,00 - Modalidade: Chamada Publica 
/ PAMELA CAMILA GOMES TOLEDO- Objeto:Assistente Social - Vigência: 
08/08/2017 a 30/12/2017 - Valor: R$ 1.280,00 - Modalidade: Chamada Pú-
blica /DANIELE EUFRÁSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO – Objeto: Projeto 
Artesanato Biscuit – Vigência 08/08/2017 a 20/12/2017 – valor R$ 850,00 – 
Modalidade Chamada Pública / ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ LTDA. 
EPP – Objeto Aquisição de Equipamentos de Informática para o PSF A – 
Vigência 24.08/2017 a 24/08/2018 valor R$ 6.572,00 – Modalidade Pregão 
Presencial / GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMA-
TICA LTDA EPP – Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para 
o PSF A – Vigência: 24/08/2017 a 24/08/2018 Valor: R$ 3;940,00 – Moda-
lidade Pregão Presencial / HSX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP – 
Objeto: Aquisição de Equipamento de Informática para o PSF A – Vigência: 
24/08/2017 a 24/08/2018 valor R$ 1.581,00 – Modalidade Pregão Presen-
cial / FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME – Objeto: Aquisição de Equipa-
mentos Hospitalares para o PSF A – Vigência: 24/08/2017 a 24;08/2018 
– Modalidade Pregão Presencial / LUIZ ANDRÉ LEITE NETO SUPRIMEN-
TOS ME – Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalar para o PSF A 
– Vigência: 24/08/2017 a 24/08/2018 – Modalidade: Pregão Presencial / 
NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALRES ME – Objeto: Aquisi-
ção de Equipamentos Hospitalares para o PSF A – Vigência: 24/-8/2017 a 
24/08/2018 – Modalidade: Pregão Presencial / NOEMIA SILVA DOS SAN-
TOS DE ASSIS ME - Objeto:Aquisição de Equipamentos Hospedares para 
o PSF A - Vigência: 24/08/2017 a 24/08/2018 - Valor: R$ 2.811,00 - Mo-
dalidade: Pregão Presencial.. /POLIMEDIA DO VALE EQUIPAMENTOS E 
ACESSORIOS HOSPITARA LTDA EPP - Objeto:Aquisição de Equipamen-
tos Hospitalares para o PSF A - Vigência:24/08/2017 a 24/08/2018 - Valor: 
R$ 3.490,00 - Modalidade: Pregão Presencial. / ROYAL DISTRIBUIDORA 
LTDA EPP - Objeto:Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o PSF 
A - Vigência: 24/08/2017 a 24/08/2018 - Valor: R$ 3.344,00 - Modalidade: 
Pregão Presencial. / A.P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE MOVEIS PARA 
ESCRITORIO ME- Objeto:  Aquisição de Equipamento de Escritório para o 
PSF A - Vigência: 24/08/2017 a 24/08/2018 - Valor: R$   2.611,00 - Moda-
lidade: Pregão Presencial. / CPS MOBILIARIO EQUIPAMENTOS EIRELI 
ME - Objeto: Aquisição de equipamentos de Escritório para o PSF A - Vi-
gência: 24/09/2017 a 24/08/2018 - Valor: R$ 2.943,00 - Modalidade: Pregão 
Presencial / CT. ARAUJO MOVEIS ME - Objeto: Aquisição de equipamento 
de Escritório para o PSF A - Vigência: 14/08/2017 a 24/08/2018 - Valor: R$ 
2.005,00 - Modalidade: Pregão Presidencial. / ELIO DA SILVA PIÃO ME - 
Objeto: Aquisição de equipamento de Escritório para o  PSF A -Vigência: 
12/08/2017  a 24/08/2018 - Valor: R$ 2.157,00 - Modalidade: Pregão Pre-
sencial/ L. S. AGUIRA MOVEIS EPP - Objeto: Aquisição de Equipamento 
de Escritório para o PSF A - Vigência: 24/08/2017 a 24/08/2018 - Valor: R$ 
2.875,00 – Modalidade; Pregão Presencial  / ANTONIO FELIX DA CRUZ – 
FERRAGENS – ME - Objeto: Prestação de Serviço de Chaveiro - Vigência: 
28/08/2017 a 27/08/2018 - Valor: R$ 4.500,00 - Modalidade: Dispensa. / 
SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMEERCIAL SENAC- Ob-
jeto: Prestação de Serviços Educacionais Programa Plano Diretor de Turis-
mo - Vigência: 29/08/2017 a 20/02/2018 - Valor: R$ 35;750,00 - Modalida-
de: Dispensa.

Miscelânea
Curiosidades

Pelo dia que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável 
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me 
trouxe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa 
porque ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
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Caraguatatuba realiza
Semana Nacional de 

Trânsito com
brincadeiras educativas

Hospital da FUSAM
começa agendar

cirurgias urológicas
em Caçapava

A Prefeitura de Caraguata-
tuba participa da Semana 
Nacional de Trânsito (18 
a 23 de setembro) com di-
versas atividades educati-
vas para o público infantil.
As atividades serão desen-
volvidas pela Secretaria 
de Trânsito, Segurança e 
Defesa Civil, juntamente 
com a Polícia Rodoviária 
Federal e Serramar Sho-
pping que, pela primeira 
vez, entra como parceira 
do evento.
Nos dias 18 e 19 de setem-

Após quatro anos com a 
fila paralisada, as cirurgias 
urológicas já começaram a 
ser marcadas pelo hospi-
tal da FUSAM (Fundação 
de Saúde e Assistência do 
Município de Caçapava).

bro, das 9h às 15h, será 
montado um grande ta-
buleiro na Praça Cândido 
Motta, ao lado do Coreto, 
onde as crianças poderão 
brincar e aprender regras 
básicas de trânsito.
No local, também haverá 
uma exposição de equipa-
mentos de trânsito como 
radar, decibelímetro (ins-
trumento de nível de pres-
são sonora) e bafômetro, 
aparelho usado para detec-
tar o nível de alcoolismo 
do motorista.

Os 247 pacientes que 
aguardavam as cirurgias 
de fimose (postectomia), 
varicocele, hidrocele, en-
tre outras, já estão sendo 
encaminhados para con-
sultas e exames.

De 20 a 23 de setembro, a 
campanha vai para a pra-
ça central do Serramar 
Shopping, onde, além da 
exposição e do tabuleiro, 
será montada uma pista 
com carrinhos elétricos 
que poderão ser pilotados 
por crianças de até 6 anos.
De acordo com o Progra-
ma Nacional do Trânsito, a 
campanha em nível nacio-
nal visa conscientizar a to-
dos para um trânsito mais 
seguro. Os eventos serão 
gratuitos.

A ação faz parte do projeto 
“Fila Zero” que tem como 
objetivo zerar toda deman-
da reprimida e normalizar 
os atendimentos. Os pro-
cedimentos começam ser 
realizados ainda este mês.
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Parceria permite
revitalização do Portal 
de entrada da cidade, 
sem uso de dinheiro

público em Campos do
Jordão

Revitalização é resultado 
da parceria entre a Prefei-
tura de Campos do Jordão 
e o ‘Campos do Jordão e 
Região Convention & Vi-
sitor Bureau’ (“Bureau”), 
com apoio da Suvinil e 
Amarelinhas Tintas
Na manhã do dia 31 de 
Agosto, foi entregue a re-
vitalização do Portal de 
Entrada da Cidade. A obra 
foi feita após a celebra-
ção de um Termo de Re-
ferência entre a Prefeitura 
de Campos do Jordão e o 
Campos do Jordão e Re-
gião Convention & Visitor 
Bureau, que teve o apoio 
da Suvinil, por meio do 
seu projeto Além da Cor 
e da Amarelinhas. O por-
tal, símbolo da cidade, 
tornou-se um dos pontos 
turísticos mais fotografa-
dos de Campos do Jordão. 
Pelo local passam cerca de 
quatro milhões de visitan-
tes ao ano. Na pintura fo-
ram utilizados 1.484 litros 
de tintas da marca Suvinil 
Sempre Nova para a fa-
chada e Suvinil Esmalte 
Cor & Proteção para jane-
las. “A Prefeitura de Cam-
pos do Jordão vem inves-
tindo no Desenvolvimento 

Turístico. No ano passado, 
com apoio do Governo 
do Estado de São Paulo, 
investimos mais de R$ 4 
milhões em obras de revi-
talização e infraestrutura 
urbana. Entre 2013 e 2015 
foram cerca de R$ 7,5 mi-
lhões em obras realizadas 
com dinheiro do DADE.  
Porém, há sempre mais a 
fazer. Desde 2013, esta-
belecemos uma série de 
parcerias entre a Prefeitu-
ra, as organizações sociais 
sem fins lucrativos e a 
iniciativa privada, que vi-
sam dotar a cidade de mais 
desenvolvimento sem o 
uso do dinheiro público. 
Agora, entregamos mais 
esta obra, feita com 100% 
de recursos privados, que 
nos chega como um pre-
sente no ano em que o 
nosso Portal completa 30 
anos”, afirma o prefeito 
Fred Guidoni. A cerimônia 
contou com a presença dos 
presidentes e representan-
tes da maioria das associa-
ções que trabalham com 
o turismo na cidade, além 
de vereadores, secretários 
municipais e autoridades 
diversas.
“A missão do Bureau é 

promover e ampliar o po-
tencial turístico da cida-
de, por meio da captação 
de eventos e promoção da 
distribuição de renda na 
cadeia produtiva do setor. 
Portanto, atuar em parce-
ria com grandes empresas 
e a iniciativa pública para a 
melhoria de espaços públi-
cos, contribui com a qua-
lidade da experiência dos 
nossos visitantes e torna 
Campos do Jordão ainda 
mais atraente e competiti-
va”, declara Sr. Sebastião 
Carlos Fernandes de Sou-
za, presidente do Campos 
do Jordão e Região CVB.
“O apoio da Suvinil para 
revitalização do Portal 
de Campos do Jordão re-
força o posicionamento 
da marca em transformar 
ambientes coletivos para 
levar mais qualidade de 
vida para o dia a dia das 
pessoas por meio das co-
res. Contar com a parceria 
da Amarelinha Tintas foi 
fundamental para a rea-
lização desta importante 
restauração para a cidade”, 
afirma Marcos Allemann, 
vice-presidente de Tintas 
Imobiliárias da BASF para 
a América do Sul.

Prefeitura de Ilhabela lançará 
Projeto Integra para promover 

atuação conjunta entre
secretarias

Prefeito Sato recebe liderança 
da Associação dos Escuneiros

em Ubatuba

Mistau recebe exposição 
“Quando entrar setembro”

em Taubaté

O prefeito de Ilhabela, 
Márcio Tenório, partici-
pou hoje, 14, de mais uma 
reunião sobre a preparação 
do lançamento do Projeto 
Integra, que pretende apre-
sentar serviços oferecidos 
pela Secretaria de Saúde 
de forma integrada com as 
demais secretarias. O lan-
çamento será no dia 19 de 
setembro, no auditório da 
prefeitura.
Na reunião, realizada na 
Saúde, o secretário da 
pasta, Marco Antônio Gê-
nova, e o coordenador de 
Atenção Básica, Márcio 
Nakasone, explicaram que 
o projeto será lançado com 
o objetivo de apresentar 

O Prefeito Délcio Sato 
(PSD) recebeu, na última 
quarta-feira, 06,alguns  
representantes da Asso-
ciação dos Escuneiros de 
Ubatuba. Compareceram 
o presidente Marco, o vice 
Hugo, o tesoureiro Igor e 
os conselheiros Toninho e 
Peter.
A reunião aconteceu no 
gabinete, juntamente com 
o secretário de Turismo, 
Luiz Bischof;  o Secretá-
rio de Arquitetura e Urba-
nismo,  Wilber Cardozo 
e o  secretário adjunto de 
Assuntos Jurídicos, André 
Gregório.
O secretário de Turismo 
explicou que os escuneiros 
vêm se organizando para 
oferecer segurança aos 
turistas que irão usufruir 
do trabalho que eles ofe-
recem, além dos cruzeiris-
tas, que devem desembar-
car quando a temporada de 

Para homenagear a chega-
da da primavera, o Mistau 
(Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté)  promove 
a partir da próxima quinta-
feira, dia 14 de setembro, a 
exposição “Quando entrar 
setembro”.
A exposição traz um 
conjunto de 40 traba-
lhos de alunos do projeto 
“Semeando Cores”, da 
artista plástica Marga-

a Carteira de Serviços de 
Atenção Primária da Saúde 
do Município, com a pro-
posta de promover a inte-
gração entre as secretarias 
de Educação, Desenvol-
vimento e Inclusão Social 
e as demais. “Trata-se de 
uma ação conjunta de edu-
cação e saúde, inserção, 
equidade e universalidade 
do cidadão de Ilhabela”,  
disseram Gênova e Naka-
sone, lembrando que a 
ação tem apoio das dire-
torias regionais de Saúde 
e da Assistência e Desen-
volvimento Social.
O prefeito lembrou que 
a atuação conjunta das 
secretarias oferece me-

navios tiver início.
“A Associação dos Escu-
neiros está organizando 
a estrutura de receptivo, 
fazendo com que todos os 
escuneiros estejam com as 
embarcações legalizadas e 
vistoriadas pela capitania 
dos portos. Além disso, é 
necessário ter CNPJ e ter 
inscrição no Cadastur”, 
explicou Bischof.
Para o prefeito, esse é um 
avanço muito grande, pois 
essa organização da enti-
dade garante maior segu-
rança aos turistas. “O ob-
jetivo é que o turista tenha 
segurança no passeio e na 
embarcação, além de ser 
recebido por um bom aten-
dimento”, complementou 
Sato. Bischof ainda lem-
brou que Ubatuba ofere-
ce serviços de escuna em 
praticamente toda a sua 
extensão e regulamentar a 
categoria facilita esse con-

rida Fournier. Os qua-
dros com representações 
da estação mais florida  
do ano  ficam expostos no 
Mistau até o dia 30 de ou-
tubro.
A abertura da exposição 
está programada para as 
19h com apresentações do 
grupo Integrarte Dança e 
Grupo de Teatro Professor 
Gilson. A entrada é gratui-
ta.

lhores condições para 
elaboração de diagnós-
tico das necessidades da  
população e do planeja-
mento, um caminho que 
auxilia na aplicação dos 
recursos públicos. “Esse 
projeto faz parte do mode-
lo de gestão que pretende-
mos ter em nosso municí-
pio”, concluiu.
Durante a reunião re-
alizada na secreta-
ria de Saúde, Márcio  
Tenório confirmou a inten-
ção do governo municipal 
em realizar um Simpó-
sio da Saúde Coletiva em 
Ilhabela. “Estamos estu-
dando, com carinho, a or-
ganização desse evento”.

trole. “A cidade é sortuda 
de ter estrutura desse ser-
viço em praticamente toda 
a sua extensão, que conduz 
os passeios para praias e 
ilhas, inclusive obedecen-
do a capacidade de carga”, 
acrescentou.
O secretário comentou, 
ainda, que será elaborada 
uma legislação, baseada 
em cases de sucesso, que 
regulamente o serviço, 
definindo por Lei normas 
que vão garantir a segu-
rança dos usuários.
“Tivemos uma reunião 
proveitosa e agradável, 
formando umaparceria no 
setor náutico  e, também 
esclarecendo algumas dú-
vidas.  Parabenizamos a 
Administração pelo que 
vem sendo feito e pelos 
projetos, tanto no setor 
náutico como por toda a 
cidade”, disse o presidente 
Marco Teixeira Barros.

Serviço
Mistau – Museu da Ima-
gem e do Som de Taubaté
Endereço – Avenida Tomé 
Portes Del Rey 761 – Jar-
dim Ana Emília
Telefone – 3631-3955
Funcionamento
De segunda a sexta-feira – 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h
Sábados e domingos – das 
9h às 13h


