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A GAzetA dos Municípios

Simube publica lista de 
aprovados no processo 

seletivo 2019

Taubaté atualiza relação 
de postos para vacinação 

contra influenza

Organização do Desafio 28 Praias
contabiliza números

pós-prova em Ubatuba

O Sistema Municipal de 
Bolsas de Estudo (Simu-
be) de Taubaté publicou 
o resultado final do pro-
cesso de concessão de 
bolsas de estudos. A lista 
dos aprovados nos cursos 
técnicos e de graduação 
está disponível em:http://
www.taubate.sp.gov.br/si-
mube/simube-2019/simu-
be-2019/
Foram aprovados 102 
candidatos nos cursos de 
graduação e 18 nos cur-
sos técnicos, conforme a 
modalidade de bolsa es-
colhida. Os contemplados 
interessados devem com-
parecer pessoalmente para 
assinatura do contrato 
educacional, de 6 a 17 de 
maio, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, no 2º andar do 

A primeira etapa do Desa-
fio 28 praias, realizada em 
abril deste ano, na costa 
Sul de Ubatuba, resultou 
em bons frutos. Com a 
inscrição solidária, foram 
arrecadados cerca de 1500 
quilos de alimento não pe-
recíveis, entregues para a 
secretaria de Assistência 
Social. De acordo com 
a pasta, metade das doa-
ções serão disponibiliza-
das para a Aldeia Indígena 
Renascer, localizada na 
região sul de Ubatuba, e a 
outra parte irá compor kits 
elaborados para o aten-

A Secretaria de Saúde de 
Taubaté programou uma 
nova escala de unidades e 
horários para a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza no mês 
de maio.
Para o dia D, no próximo 
sábado, 4 de maio, está 
prevista uma programação 
específica em oito unida-
des de saúde das 8h às 17h 
sem intervalo para o al-
moço (UBS Mais Fazen-
dinha, UBS Mais Gurilân-
dia, UBS Mais Aeroporto, 
UBS Mais Independên-
cia, UBS Mais Mourisco, 
Pamo Novo Horizonte, 
Pamo Marlene Miranda e  
Pamo Continental).
Mais informações podem 
ser obtidas junto à Vigi-
lância Epidemiológica 
de Taubaté pelo telefone 
3629-6232.
Unidades de Saúde
Funcionamento de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h30
1 – Três Marias 1 (Fazen-
dinha)

prédio do relógio da CTI 
(praça Félix Guisard, 11, 
Centro).
Modalidades
A modalidade custeio é 
destinada aos alunos clas-
sificados entre os maiores 
índices de carência, rece-
bendo uma bolsa de estu-
dos nos valores entre 25% 
a 100% da mensalidade, 
não sendo obrigatória a 
restituição ao fundo. Ape-
nas 20% do montante des-
tinado ao fundo será para 
essa modalidade.
Na modalidade financia-
mento, o bolsista firmará 
contrato afirmando o com-
promisso de restituição ao 
Fundo Municipal de Bol-
sas de Estudo dos valores 
após o término do curso, 
podendo chegar a 100% 

dimento das demandas 
conforme triagem da se-
cretaria. “Gostaria de pa-
rabenizar ao grande even-
to realizado na cidade de 
Ubatuba e agradecer a to-
dos atletas e responsáveis 
pelas doações, que foram 
disponibilizadas para a 
distribuição por meio da 
nossa secretaria”, enfati-
zou o secretário de Assis-
tência Social, Vanderlei 
Amorim. Segundo a equi-
pe responsável pela prova, 
a organização da prova 
insiste nas ações de cunho 
social no município, mul-

2 – Baronesa
3 – Bonfim
4 – Cidade Jardim
5 – São Gonçalo
6 – Independência (das 8h 
às 15h30, sem intervalo)
7 – Novo Horizonte
8 – Quiririm
9 – Aeroporto
10 – Estiva
11 – Mourisco
12 – Gurilândia
13 – Jaraguá
14 – Vila Marli
15 – Santa Isabel
Funcionamento em dias e/
ou períodos  específicos 
(manhã – 8h às 10h30/ tar-
de – 13h às 15h30)
1 – Três  Marias 2 (segun-
da a quinta todos os dias)
2 – Bosque (todos os dias 
até 10 de maio. De 13 a 
27 de maio às segundas, 
quartas e sextas)
3 – São Pedro (todos os 
dias até 10 de maio. De 13 
a 27 de maio às terças e 
quintas)
4 – Imaculada (todos os 
dias pela manhã. Período 
da tarde às quartas e quin-

de financiamento.
A bolsa estágio permite 
que o aluno realize está-
gio não remunerado nas 
secretarias municipais, 
tendo como contrapartida 
a bolsa integral.
Os funcionários munici-
pais também podem ser 
beneficiados, através da 
bolsa servidor, desde que 
tenham passado pelo es-
tágio probatório, garantin-
do 50% de benefício, sem  
ressarcimento no futuro.
E ainda há a bolsa para 
pessoa com deficiência, 
que poderá participar des-
de que comprove sua de-
ficiência através de laudo 
atualizado emitido por 
profissional habilitado, fi-
cando o bolsista dispensa-
do do ressarcimento.

tiplicando assim boas ati-
tudes. Contratação de mão 
de obra local. Além da 
arrecadação de alimentos, 
os responsáveis pelo De-
safio 28 Praias investem 
na contratação de staffs lo-
cais das regiões em que a 
corrida ocorre, como uma 
ação que visa fomentar à 
geração de renda para as 
comunidades tradicionais. 
Resíduos sólidos poluindo 
trilhas e praias. Durante a 
prova, foi implantado pela 
empresa de consultoria 
um Plano de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos 

tas até dia 20 de maio)
5 – Belém (segundas, 
quartas e sextas)
6 – Santa Tereza (segun-
das, quartas e sextas)
7 – Planalto (terças e quin-
tas)
8 – Piratininga (terças e 
quintas)
9 – Registro (quintas)
10 – Esplanada Santa Te-
resinha (segundas, quartas 
e sextas)
11 – Estoril (terças e quin-
tas)
12 – Chácara Reunidas 
(segundas, terças e quar-
tas)
13 – Vila São José (terças 
e quintas)
14 – Água Quente (terças 
e quintas)
15 – Ana Rosa (terças, 
quartas e sextas)
16 – Marlene Miranda 
(terças e quintas)
17 – Continental (terças 
manhã e tarde. Período da 
tarde às sextas)
18 – São Carlos (somente 
gripe à tarde e rotinas so-
mente às sextas)

(PGIRS), em que estavam 
previstas ações de segre-
gação, armazenamento 
temporário e destino final 
adequado do material des-
cartado.
Durante o evento, foram 
segregados cerca de 870 
kg de resíduos, sendo que 
desse total, 670 kg foram 
classificados como reci-
cláveis e 200 kg como or-
gânicos.
Não houve registro de ne-
nhum descarte que atingiu 
a água – caso alguma si-
tuação fosse registrada, 
implicaria na desclassifi-

cação de seu autor da cor-
rida, conforme previsto no 
regulamento.
Conclui-se que a avalia-
ção de Impacto Ambiental 
obteve êxito em sua apli-
cação e as ações foram 
executadas conforme pla-
nejadas.
A organização compro-
mete-se em continuar com 
as ações socioambientais 
por entender que esse é o 
caminho para um desen-
volvimento sustentável da 
cidade de Ubatuba.
Confira a triagem das do-
ações:

56kg farinhas de trigo
3kg Fubá milho
3kg farinha de milho
974,6kg arroz
12kg sal
271kg açúcar
1,5kg farinha de rosca
1,2kg leite em pó
175kg feijão
1kg molho de tomate
10L leite de caixa
5kg farinha de mandioca
2kg café
200g creme de leite
305 pacotes de macarrão
13L óleo
750ml vinagre
1,5L suco
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu que o azeite extraído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje 
em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços 
proibitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
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A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pre-
gão Presencial Nº 013/2019, objeto: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Divisórias e Portas Instaladas para Promo-
ção Social. Sessão realizada em 30/04/2019, às 14h00min. André L. 
S. Oliveira – Pregoeiro.

A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a DESERÇÃO do Pre-
gão Presencial Nº 014/2019, objeto: Registro de Preços para Aquisi-
ção Futura e Parcelada de Gêneros Alimentícios. Sessão realizada 
em 02/05/2019, às 09h00min. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital - A Prefeitura Municipal de Potim co-
munica a necessidade de alteração no Termo de Referência do Edital 
da licitação modalidade Pregão Presencial Nº 021/2019, cujo objeto 
é: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Lubrifi-
cante Automotivo, conforme Termo de Referência e demais Anexos 
do Edital, devido à descrição incorreta do item 05. Permanece a data 
de abertura da sessão para o dia 17/05/2019 às 09h00min. Potim, 02 
de maio de 2019 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital - Tendo em vista a necessidade de 
alteração no Termo de Referência do Edital da licitação modalidade 
Pregão Presencial Nº 018/2019, cujo objeto é: Registro de Preços 
para Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares, devido 
à alteração na descrição do item 108 - TIRA REAGENTE GLICEMIA 
- CAIXA COM 50 UNID., Quantidade 2000 CAIXAS, fica alterada a 
data de abertura da sessão para o dia 16/05/2019 às 09h00min. Po-
tim, 02 de maio de 2019 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO - A Prefeitura Municipal de Potim comunica a publicação da 
Justificativa dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potá-
vel e Esgotamento Sanitário no Município de Potim/SP. As fundamen-
tações e justificativas na íntegra se encontram disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal: www.potim.sp.gov.br.

Taubaté reabre pista de 
patinação e hockey

Caçapava participa dos Jogos 
Regionais do Idoso com
delegação de 68 atletas

Prefeitura de Caraguatatuba
faz manutenções em sistema
de drenagem na Martim de Sá

Na quinta-feira, dia 2 
de maio, a prefeitura de 
Taubaté reabre a pista de 
patinação e hockey do 
bairro Independência, a 
partir das 19h. O local es-
tava fechado para troca do 
piso.
Durante o evento aconte-
cem shows com a banda 
De La Rock e do Maestro 
Denis Pinheiro, apresen-
tação de hockey adulto e 
infantil, teste de habilida-
des, além da patinação li-
vre para todo o público.

Caçapava participa da 23ª 
edição dos Jogos Regio-
nais do Idoso (Jori), em 
São Sebastião, com uma 
delegação de 68 atletas, 
com idade entre 60 e 90 
anos. A competição ocorre 
de 30 de abril a 5 de maio 
e deve reunir 3.000 atletas 
da segunda região esporti-
va do Estado de São Pau-
lo, que abrange as cidades 
do Cone Leste Paulista, 
Vale do Paraíba, Serra da 
Mantiqueira e Litoral Nor-
te. A abertura oficial dos 
jogos será nesta quarta-
feira (01), às 13h, na Rua 
da Praia.
Caçapava disputará as 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(Sesep), está realizando 
desde a última quinta feira 
(25/04) a manutenção de 
tubos de drenagem dani-
ficados na Avenida Verea-
dor Aristides A. dos San-
tos, na Martim da Sá.
Já foi feita a troca dos tu-
bos que estavam danifica-
dos e uma nova caixa de 
inspeção de 3 metros de 
largura por 3 metros de 

O piso é do modelo “ice-
court”, usado em nas me-
lhores pistas de patinação 
do mundo e nos campeo-
natos nacionais e interna-
cionais. O investimento 
foi de R$ 217.245,00.
A pista de patinação e 
hockey fica aberta de se-
gunda a sábado. E para 
aqueles que não têm, o  
equipamento pode ser em-
prestado diretamente no 
local. Seguem os horários:
Segunda-feira, das 19h às 
22h: patinação livre

seguintes modalidades: 
atletismo masculino e fe-
minino, bocha, buraco 
(masculino e feminino), 
coreografia, damas, domi-
nó (masculino e femini-
no), malha, natação, tênis, 
tênis de mesa, vôlei adap-
tado (masculino e femini-
no), truco e xadrez.
Os jogos são organizados 
pela Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude, em 
parceria com o Fussesp 
(Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São 
Paulo), em conjunto com 
os fundos sociais dos mu-
nicípios.
Parte da delegação de Ca-

profundidade foi confec-
cionada e instalada no lo-
cal.
Erosões se formaram na 
avenida devido a rede de 
drenagem danificada, cau-
sando empoçamentos e 
dificultando o tráfego de 
veículos. 
Com a obra, o fluxo de 
águas pluviais voltará ao 
normal, trazendo mais se-
gurança para os motoris-
tas na via. 
A instalação da nova cai-

Terça-feira, das 19h às 
22h: treino de hockey – 
Rap Rollers
Quarta-feira, das 19h às 
22h: treino feminino livre
Quinta-feira, das 19h às 
22h: treino de hockey – 
Rap Rollers
Sexta-feira, das 19h às 
22h: patinação livre
Sábado, 9h às 11h: treino 
de hockey para iniciantes
A quadra fica na Rua Pro-
fessora Escolástica Bicu-
do, 551, no bairro Inde-
pendência.

çapava embarcou na tarde 
de ontem para o Litoral. O 
grupo se reuniu no Centro 
Educacional, Cultural e 
Esportivo José Francisco 
Natali, de onde saiu pouco 
antes das 13h.
A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade do 
município, Débora Maria 
Intrieri Borges, esteve no 
local para se despedir da 
equipe.
Na ocasião, foi distribuída 
uma camiseta para cada 
atleta. As peças foram 
confeccionadas e doadas 
ao Fundo Social pela fa-
culdade São Lucas Educa-
cional, de Caçapava.

xa de inspeção também irá 
facilitar futuras manuten-
ções no local.
A Sesep está trabalhando 
com uma equipe formada 
por seis funcionários, com 
o apoio de uma retroes-
cavadeira e um caminhão 
trucado.
Desde a quinta feira 
(25/04) os funcionários 
estão trabalhando no lo-
cal, devido à profundida-
de em que os tubos se en-
contram na via.

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

Livro D-25, FLS. nº 57, Termo nº 6982
Faço saber que pretendem se casar ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, apresen-
tando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
José dos Campos-SP, nascido em 30 de junho de 1978, de profissão pedreiro, de estado civil divorciado, residente e domicilia-
do na Rua Sete, nº 190, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GUMERCINDO VERGILIO DOS SAN-
TOS, falecido em em Taubaté/SP na data de 18 de agosto de 1989 e de TEREZA DE ASSIS DOS SANTOS, falecida em em 
Tremembé/SP na data de 23 de junho de 2017. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 3 de maio de 1979, de profissão do 
lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de HERCILIO GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, falecido em em Taubaté/SP na data de 26 de agosto de 1993 e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, 
falecida em em Taubaté/SP na data de 14 de julho de 1997. 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. 

Tremembé, 2 de maio de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.


