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A GAzetA dos Municípios

Cpic em Pinda inicia aulas 
gratuitas de ioga

40° Festival Nacional
de Teatro de Pinda

está com inscrições abertas

Handebol Taubaté
embarca para Mundial

de Clubes

Secretaria de Mobilidade 
Urbana autua transporte 

público em Taubaté

Flexibilidade, concentra-
ção, relaxamento, fortale-
cimento... quem não gos-
taria de ter estes benefícios 
em sua vida, somados a 
tantos outros como a me-
lhora da saúde e até pre-
venção de doenças? Pois 
a ioga é uma prática que 
proporciona essas melho-
rias e, agora, está ao alcan-
ce de todos.
O Cpic – Centro de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares – da Secreta-
ria de Saúde da Prefeitura 
está iniciando aulas gratui-
tas de ioga, a partir de 25 
de outubro. Serão todas as 
quintas-feiras, das 9 às 10 
horas, com a facilitadora 

As inscrições para o 40º 
Feste (Festival Nacional 
de Teatro) estão abertas 
até o dia 26 de outubro 
(sexta-feira). O evento 
será realizado do dia 15 a 
24 de novembro. 
As apresentações irão 
acontecer no Teatro Gal-
pão, Bosque, Parque da 
Cidade e no Largo São 

O Handebol Taubaté/FAB/
Unitau embarca no próxi-
mo sábado, 13 de outubro, 
às 02h55, rumo ao Mun-
dial de Clubes no Qatar – 
Super Globe. 
Os taubateanos con-
quistaram a vaga após 
o pentacampeonato no                            
Pan-Americano de Clubes 
2018.
Esta será a última semana 
de treinos da equipe antes 
do embarque para disputar 
o Mundial. Os jogadores, 

Na última sexta-feira, 5 
de outubro, agentes de 
transporte da Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Taubaté estiveram no Ter-
minal Rodoviário Urbano 
da cidade para fiscalizar o 
transporte público munici-
pal. Durante a ação foram 
autuados três veículos, 
sendo um ônibus da ABC 
Transportes e duas vans do 
transporte complementar – 

Daya. As aulas serão no 
próprio Cpic, que fica na 
rua Dr. José Luiz Cem-
branelli, 1005, Parque das 
Nações.
As aulas são desenvolvi-
das de acordo com o limite 
de cada aluno e por isso, 
todas as pessoas que se 
interessarem podem par-
ticipar, mesmo que nunca 
tenham praticado ioga. 
Basta comparecer ao Cpic, 
trajando roupas confortá-
veis ou adequadas para a 
prática de ginástica, como 
bermudas ou calças de te-
cido, camiseta e uma toa-
lhinha ou canga para for-
rar o colchonete.
A ioga é uma filosofia que 

José, onde será na rua, ao 
lado da Igreja, o espetácu-
lo de sombras.
O festival envolverá apre-
sentações de trabalhos te-
atrais selecionados nas ca-
tegorias “Adulto”; “Rua” 
e “Infantil”, além dos 
espetáculos convidados. 
Logo após cada apresen-
tação haverá um debate 

juntamente com a comis-
são técnica do time, saem 
de Taubaté às 22h de sex-
ta-feira, dia 12. O voo será 
às 02h55 da madrugada do 
dia 13.
A estreia do time de Han-
debol de Taubaté será na 
terça-feira, 16 de outubro, 
às 17h (horário local) e 
11h (horário de Brasília), 
contra a equipe Fuchse 
Berlin Reinickdorf HBC, 
equipe da Alemanha.
A programação do Han-

Tctau.
Os veículos apresentaram 
pneus em mau estado e só 
voltaram a circular após a 
regularização dos aponta-
mentos feitos pelos fiscais. 
As empresas deve-
rão pagar uma multa 
de 100 vezes o valor da                                             
passagem (R$4,40), o 
equivalente a R$440,00, de 
acordo com a Lei Munici-
pal nº 4.218 de 24/12/2008 

trabalha o corpo e a men-
te, originária da Índia, há 
mais de 5000 anos. Traba-
lha as emoções, ajuda as 
pessoas a agirem de acor-
do com seus pensamentos 
e sentimentos, além de 
promover um profundo re-
laxamento, concentração, 
tranquilidade mental, for-
talecimento do corpo físi-
co e desenvolvimento da 
flexibilidade.
Melhora, ainda, a postura, 
a qualidade do sono, a au-
toestima, o equilíbrio, re-
duz os sintomas da TPM, 
alivia a enxaqueca, ajuda 
a aumentar o metabolis-
mo, combate a depressão, 
diminui as dores em geral.

entre o grupo, a plateia e o 
debatedor/crítico.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
promove anualmente este 
festival com objetivo de 
estimular os grupos de tea-
tro, revelar novos talentos 
e promover o intercâmbio 
cultural.

debol Taubaté para última 
semana de treinos será:
Terça-feira (09/10): treino 
no Ginásio do Emecal às 
8h30 e CrossFit às 14h
Quarta-feira (10/10): trei-
no no Ginásio do Emecal 
às 17h
Quinta-feira (11/10): trei-
no no Ginásio do Emecal 
às 9h e CrossFit às 14h
Sexta-feira (12/10): treino 
no Ginásio do Emecal às 
10h e saída de Taubaté às 
22h

com alterações através da 
Lei                      Comple-
mentar 5.146/2016 e De-
creto 14.123/2017.
A fiscalização do transpor-
te público envolve a veri-
ficação de equipamentos 
obrigatórios e estado de 
conservação dos veículos, 
quantidade de veículos 
operando nas linhas, tem-
po de espera do veículo na 
plataforma, entre outros.
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Abernessia.
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PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
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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

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o crimino-
so. Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identi-
ficados. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o 
que limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente 
na água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em 
eletricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares 
em sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso 
o que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida 
mais difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um 
relacionamento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a 
mão que abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, 
pois o destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua 
tapeçaria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, 
alegria e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que 
todos estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.

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

Livro D-25, FLS. nº 2, Termo nº 6872
Faço saber que pretendem se casar EVERTON FONTES DOS SANTOS e GISLAINE DA SILVA SANT’ANA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Diadema-SP, nascido em 6 de janeiro de 1995, de profissão balconista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Cinco, nº 487, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de JORGE FONTES DOS SANTOS, de 67 anos, nascido 
na data de 25 de julho de 1951, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Silveira/SP e de ZELIA CIRILA DE 
ALMEIDA SANTOS, de 59 anos, nascida na data de 11 de janeiro de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP, 
natural de Floresta Azul/BA. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 6 de outubro de 1995, de profissão serviços gerais, 
de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SILVANO SANT’ANA, de 
43 anos, nascido na data de 10 de julho de 1975, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de Iturama/MG e de 
CELIDALVA SILVA DO NASCIMENTO, de 41 anos, nascida na data de 15 de agosto de 1977, residente e domiciliada 
em Tremembé/SP, natural de São Paulo/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. 

Livro D-25, FLS. nº 1, Termo nº 6870
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL ENGRACIA DE OLIVEIRA BERTRAN e SUSANA MACHADO ROGO-
FSKI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
Ele é natural de Ribeirão Preto-SP, nascido em 26 de outubro de 1974, de profissão arquiteto, de estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado na Avenida Perimetral dos Ipês, nº 1680, Condomínio Vale do Sol, Tremembé/SP, filho de RENATO 
MELLO BERTRAN, natural de Santos/SP, falecido em em São Paulo/SP na data de 12 de junho de 2012 e de SONIA 
APARECIDA ENGRACIA DE OLIVEIRA BERTRAN, de 72 anos, natural de Ribeirão Preto/SP, nascida na data de 17 de 
novembro de 1945, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Ela é natural de Constantina-RS, nascida em 4 de junho de 
1979, de profissão auxiliar de enfermagem, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de OLIVO ROGOFSKI, de 83 anos, natural de Rio Grande do Sul/RS, nascido na data de 26 de novembro de 
1934 e de LURES FRANCISCA MACHADO ROGOFSKI, de 67 anos, natural de Rio Grande do Sul/RS, nascida na data 
de 4 de novembro de 1950, ambos residentes e domiciliados em Passo Fundo/RS. Se alguem souber de algum impedimen-
to, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 1, Termo nº 6871
Faço saber que pretendem se casar ÉDER VARGAS CARDOSO DOS SANTOS e LETÍCIA DE MORAES, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 6 de abril de 1986, de profissão policial militar, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Praça Santa Rita, nº 29, Vila Nossa Senhora das Graças, Taubaté/SP, filho de JOÃO DOS SANTOS, de 57 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 23 de novembro de 1960 e de CRYSLENI VARGAS CARDOSO DOS SANTOS, de 
48 anos, natural de Silveiras/SP, nascida na data de 12 de março de 1970, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Ela é 
natural de São Paulo-SP, nascida em 28 de outubro de 1992, de profissão farmacista, de estado civil divorciada, residente e 
domiciliada na Rua Engenheiro Beltrão, nº 245, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de ADALTO JOSÉ DE MORAES, 
de 58 anos, natural de Franca/SP, nascido na data de 8 de fevereiro de 1960 e de EDNA DOS SANTOS DE MORAES, de 
50 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 8 de janeiro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
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. 

Termo de Retificação de Publicação de Homologação de Pregão - 
Nº032/2018 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Água Mineral e Gás - Na publicação à página de nº 
255 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 06/10/2018, 
com referência à homologação dos Itens do Pregão em epígrafe 
à Empresa COMERCIAL TITICA GÁS, no Valor Total, onde se lê: 
R$80.429,00, leia-se: R$85.004,00. Publique-se. Potim, 10 de ou-
tubro de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blica a abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 040/2018. 
Objeto: Aquisição de Veículo Zero Quilometro para a Divisão de 
Promoção Social. Data da realização: 24/10/2018 às 09h00min 
- Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Muni-
cipal, 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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº034/2018 – No 
dia 10 de outubro de 2018, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA 
SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, 
resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº034/2018, referente 
ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição de Caminhão Coletor 
de Lixo e Caminhão Basculante, à empresa: TRANSRIO CAMI-
NHOES, ONIBUS, MAQ. E MOTORES LTDA, com valor total de 
R$531.500,00. Fica a empresas convocada a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.



página 3A GAzetA dos Municípios11 de outubro de 2018

Educação convoca para 
efetivação de matrícula 

na Educação Infantil

Prazo para reforma
de túmulos para feriado

de Finados termina
dia 28 em Pinda

Ôh de Casa Arte e
Artesanato tá chegando em 

São Luiz do Paraitinga

A Secretaria de Educação 
de Taubaté divulga novas 
listas de convocação para 
efetivação de matrícula de 
15 a 19 de outubro. No to-
tal são 34 vagas, sendo 17 
para o berçário I, 16 para o 
berçário II e 19 para o ma-
ternal I.
As listas estão disponí-
veis na aba matrículas e 
transferências no endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br/infantil.  O não 
comparecimento será con-
figurado como desistência 
e acarretará em exclusão 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria Serviços Públicos 
e Departamento de Servi-
ços Municipais, informa 
que as reformas em túmu-
los no Cemitério Munici-
pal para o feriado de Fina-
dos poderão ser feitas até 
o dia 28 de outubro, das 7 
às 17 horas. Depois desta 
data, a Prefeitura irá reali-
zar serviços de limpeza no 
local. O horário de funcio-
namento do Cemitério no 
dia 1 de novembro (Dia de 

Primeira mostra/visitação 
da arte e artesanato de São 
Luiz do Paraitinga, acon-
tece de 12 a 14 de outubro. 
O evento é um convite 
para que todos percorram, 
adentrem e conheçam a 

da lista de espera.
No ato da matrícula devem 
ser apresentados os origi-
nais e cópias de: certidão 
de nascimento da criança; 
cartão SIM da criança; 
comprovante de endereço 
atual em nome do respon-
sável e documento com 
foto do responsável.
A Secretaria de Educação 
fica na praça 8 de Maio, 
17, Centro.  O horário de 
atendimento é  às segun-
das, quartas e sextas é das 
8h às 11h e terças e quin-
tas das 14h às 17h.

Todos os Santos) será das 
7 às 17 horas; e dia 2 (Fi-
nados), das 6 às 18h30.
A diretora de Serviços 
Municipais, Andreia Pa-
dovani Junquetti, pediu a 
compreensão de todos em 
relação aos prazos. “É im-
portante respeitar a data 
limite, pois do dia 29 ao 
dia 31 de outubro realiza-
remos uma grande limpe-
za no cemitério, preparan-
do o local para a data, que 
atrai um grande fluxo de 
visitantes”, informou.

arte e artesanato de São 
Luiz do Paraitinga através 
de um contato direto com 
seus artistas e expositores.
Sejam todos bem vindos! 
É só chegar e chamar: Oh 
de Casa !



ONG promove feira de 
adoção de animais do 

CCZ em Taubaté

Tremembé abre cursos 
com remuneração

aos alunos

A ONG Chico Pata, parcei-
ra da Prefeitura de Tauba-
té, promove no próximo 
sábado, dia 13 de outubro, 
uma feira para a adoção 
de cães e gatos abrigados 
pelo Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ).
A feira acontece na Poli 
Pet, situada à avenida Itá-
lia, 1.570,  Jardim das Na-
ções, das 10h às 17h. Se-
rão colocados para adoção 
cinco cães e três gatos do 
CCZ. Os animais selecio-
nados são de diferentes 
portes, passam antes por 
exame clínicos, vacinação 
e são castrados.
Os adotantes devem ser 
maiores de18 anos e preci-
sam preencher um formu-
lário com dados pessoais 
como endereço e telefone. 
Isto é necessário porque 
existe um acompanhamen-
to após adoção, tanto dos 
cães como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-

A Prefeitura de Tremem-
bé através da Secreta-
ria de Ação Social abre 
inscrições nesta quar-
ta-feira (10) para os                                              
seguintes cursos: Atendi-
mento e Recepção, Au-
xiliar de Logística, Al-
moxarife e Auxiliar de 
Contabilidade. Serão 120 
senhas que serão distri-
buidas a partir das 8h30 
(Somente pra quem ti-
ver TODOS documentos 
em mãos). As inscrições 
acontecem a partir das 9h 

ção, onde vacinar e adap-
tação.
Além das feiras, que acon-
tecem todo o segundo sá-
bado de cada mês, o proje-
to Adote Um Amigo conta 
com um acervo de 60 fotos 
que podem ser visualiza-
das no site da prefeitura 
(http://www.taubate.sp.
gov.br/adoteumamigo/).  
As fotos são atualizadas 
regularmente pela Chico 
Pata.
Interessados em adotar um 
animal também podem 
entrar em contato com o 
CCZ pelo telefone 5704-
8048.  O CCZ fica na Es-
trada Particular dos Remé-
dios, nº 2.764, Bairro dos 
Remédios. O horário de 
atendimento é das 8h às 
17h. As visitas podem ser 
feitas, preferencialmente, 
das 13h às 17h. A média 
mensal do CCZ de Tauba-
té é de 491 animais abriga-
dos. 
Entre janeiro e agosto des-
te ano foram adotados 199 
animais.

no Fundo Social de Soli-
dariedade.
As aulas acontecerão na 
Escola Maria Dulce, do 
dia 23/10 a 30/11 das 18h 
às 23h. 
O aluno que cumprir a 
quantidade de hora/aula 
determinada receberá uma 
bolsa auxílio. Para se ins-
crever basta levar cópia do 
RG, CPF e comprovante 
de residência.
É necessário o aluno ter 
mais que 16 anos e estar 
desempregado.
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