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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura de Taubaté convoca para 
pesquisa de percepção ambiental

Programa São Paulo
Criativo chega a Taubaté

Prefeitura de Taubaté 
altera itinerário

de 3 linhas neste domingo

Secretaria de Educação
convoca 193 crianças
para educação infantil

As Secretarias de Meio 
Ambiente e Educação, e 
o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e demais 
convidados da sociedade 
civil, convocam a popu-
lação para participar da 
pesquisa de percepção 
ambiental que faz parte do 
processo de elaboração do 
Programa Municipal de 
Educação Ambiental de 
Taubaté. A pesquisa está 
disponível até o dia 3 de 
maio em:  https://forms.
gle/oATQqSEbt36rouJQ8
Aconteceu o II Fórum 
Municipal de Educação 

A Prefeitura de Taubaté 
assinou o protocolo de in-
tenções para instalação do 
Programa São Paulo Cria-
tivo, que é desenvolvido 
pela Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Eco-
nômico.
O prédio para realização 
dos cursos está sendo re-
vitalizado, e fica ao lado 
da EMCA (Escola Muni-
cipal de Ciências Aero-
náuticas), onde era ocu-
pado pela ETEC, e deve 
ser inaugurado no mês de 
junho.

A Prefeitura de Taubaté 
promoveu, a partir deste 
domingo, 7 de abril, alte-
rações nos itinerários das 
linhas 13 (Quiririm/Santa 
Tereza/Rodoviária Velha), 
14 (Gurilândia/Rodoviária 
Velha) e 16 (Rodoviária 
Velha/Chácara Flórida). 
As mudanças são neces-
sárias para melhor atender 
às demandas dos usuários 
do sistema de transporte 
coletivo urbano do muni-
cípio.
As alterações foram apre-
sentadas para os represen-
tantes dos bairros Chácara 
Flórida e Novo Horizonte 
e visam reduzir o tempo de 
viagem Santa Tereza-Qui-

A Secretaria de Educação 
de Taubaté convoca pais 
ou responsáveis por crian-
ças que aguardam por uma 
vaga na rede municipal 
de ensino para verificar a 
publicação da nova lista 
de educação infantil, dis-
ponível em: http://www.
taubate.sp.gov.br/infantil 
(matrículas e transferên-
cias). 
O período de matrículas é 
de 8 a 18 de abril, pessoal-

Ambiental, um momento 
de debate e reflexão, com 
apresentação de parte do 
diagnóstico do município. 
A pesquisa foi elaborada 
por todos participantes e 
faz parte do processo de 
diagnóstico para elabora-
ção do Programa Munici-
pal de Educação Ambien-
tal, etem como objetivo 
conhecer a percepção dos 
moradores de Taubaté a 
respeito das principais 
questões ambientais do 
nosso município.
O Programa Municipal 
de Educação Ambiental, 

O Governo do Estado vai 
disponibilizar o mobiliá-
rio, equipamentos e será 
responsável pela execu-
ção pedagógica. O pré-
dio, bem como sua ma-
nutenção, ficou a cargo da 
prefeitura. Os cursos são 
desenvolvidos pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico em parceria 
com o Centro Paula Souza 
e a Secretaria da Cultura. 
Quem tiver a idade míni-
ma de 16 anos já pode par-
ticipar do programa.
Atendendo à demanda do 

ririm; evitar a sobreposi-
ção de horários; melhorar 
o atendimento dos usuá-
rios do sistema na região 
dos bairros Gurilândia, 
Cecap 1, 2, 3 e 4, Bonfim, 
Santa Tereza, Novo Hori-
zonte, Chácara Flórida e 
Quiririm, além do Distrito 
Industrial; e reduzir o in-
tervalo entre partidas du-
rante todo o dia.
Confira as principais alte-
rações nas linhas:
Linhas 13 e 14 – Gurilân-
dia e Santa Tereza:
– As linhas voltarão a ser 
diametrais, atravessando 
toda a cidade: Gurilândia 
até Santa Tereza/Quiririm;
– Na região da Gurilândia, 

mente, na sede da  Secre-
taria.
Nessa lista, ao todo, foram 
convocadas 193 crianças, 
entre Berçário, Maternal I 
e Maternal II.
Para efetivar a matrícula é 
necessário apresentar ori-
ginal e cópia dos seguin-
tes documentos: certidão 
de nascimento da criança; 
CPF da criança e do res-
ponsável; cartão SIM da 
criança; comprovante de 

através da definição de di-
retrizes, objetivos, linhas 
de ação e plano de me-
tas, norteará os projetos e 
ações de Educação Am-
biental em Taubaté, tanto 
no âmbito formal como no 
informal, visando a sensi-
bilização, a conscientiza-
ção e a mobilização social 
para a proteção do meio 
ambiente e a melhoria da 
qualidade de vida no nos-
so município.
A participação de todos 
é muito importante para 
ajudar a construir um mu-
nicípio mais sustentável.

município, poderão ser 
disponibilizados cursos 
nas áreas de moda, de-
sign, artes, gastronomia e 
marketing digital.
São Paulo Criativo é um 
espaço de ensino inova-
dor que oferece cursos de 
qualificação profissional 
voltados à economia cria-
tiva. Tem a  finalidade de 
contribuir para a formação 
dos alunos e sua inserção 
no mercado de trabalho, 
gerando emprego e renda 
por meio de produção de 
bens e serviços.

o itinerário inicial será al-
terado da Rua Dona Ara-
nha para a Rua Dona Ben-
ta (até a rotatória);
– As partidas serão inter-
caladas entre o Santa Te-
reza e Quiririm;
– O itinerário com desti-
no ao Santa Tereza ficará 
dividido via Nagumo e In-
dependência.
Linha 16 – Chácara Flóri-
da:
– O itinerário será estendi-
do até a região do Cecap, 
passando pela UPA (Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento) do bairro;
– Essa linha passará a 
atender a região do Novo 
Horizonte e Jardim Oásis.

endereço atual em nome 
do responsável; documen-
to com foto do responsá-
vel; declaração de empre-
go ou carteira de trabalho 
(para período integral, 
desde que haja vaga).
A Secretaria de Educa-
ção fica na praça Oito de 
Maio, 17, Centro. O aten-
dimento é segunda, quarta 
e sexta, das 8h às 11h e 
terça e quinta, das 14h às 
17h.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 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

Está se sentindo mal? Antes de correr até a farmácia mais próxima e se au-
tomedicar, saiba que em sua casa você pode ter alimentos que atuam como 
remédios caseiros, portanto, sem contra-indicações. Saiba sobre as enfer-
midades mais corriqueiras de que podemos ser acometidos e as medidas 
simples para curá-las. Gengibre, indicado para combate da azia por conter 
gengirol e shogoal, substâncias que controlam a náusea. Também alivia 
a tosse. Suco de abacaxi com couve é eficiente para neutralizar cólicas 
menstruais, já que a abromelina encontrada na fruta é um composto com 
ação antiinflamatória, enquanto os nutrientes encontrados na verdura, o 
cálcio e o magnésio são relaxantes musculares. Suco de maracujá com mel 
de laranjeira trata-se de uma receita infalível para a insônia, pois ambos os 
elementos possuem propriedades calmantes. Mas, se de todos os sintomas 
não desaparecem, em vez de ir a uma drogaria, procure sim um médico.
***
Separamos algumas dicas para deixar a sua casa mais agradável

1 – Mantenha as portas e janelas abertas sempre que possível.
2 – Retire poeira dos colchões, carpetes, sofás, almofadas e cortinas. Em 
apenas um ano de uso, esses locais chegam armazenar cerca de cinco mi-
lhões de ácaros.
3 – Se suas cortinas e tapetes tiverem sido tratados com algum produto an-
tiácaro, não molhe e nem use produtos químicos. Apenas passe o aspirador 
de pó, uma ou duas vezes por semana,
4 – Fique atento à validade do colchão.
5 – Troque  roupa da cama uma vez por semana. Em dias mais quentes e 
no verão, troque duas vezes por semana.
6 – Aproveite para virar o lado do colchão sempre que possível e o expo-
nha ao Sol.
7 – Instale um esterilizador de ar. Os ácaros do ambiente são puxados para 
dentro desse aparelho, que serve para eliminar os micro-organismos do 
local.

Humor

Um avião cai na floresta e restam apenas três sobreviventes. Um indiano, 
um indiano, um judeu e um argentino. Caminhando entre as árvores da 
grande floresta, eles encontram uma pequena choupana e pediram para 
passar a noite. O dono da casa disse:
- Minha casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que 
dormir no curral.
O indiano respondeu:
- Eu dormirei, sou indiano e hinduísta e necessito pregar o bem.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano que 
disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem uma vaca que é um animal sagrado e 
eu não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu:
- Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e sem preconcei-
tos.
E lá foi pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu que disse:
- Não posso dormir no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e 
eu não posso dormir junto com um animal que não seja puro.
Então o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral.
E lá pro curral.
Após alguns minutos, alguém bate na porta da casa. Era a vaca e o porco.

Mensagens

Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a 
própria sorte, no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa 
vida podendo escolher. Os pensamentos e as emoções só permanecem se 
os escolhemos. Eles não têm vida própria, entretanto, o controle da mente 
e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada a ver com repreensão de 
sentimentos ou lembranças. Isso está relacionado à sensação de aconteci-
mentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Os ventos que às vezes nos tiram algo que amamos são os mesmos que nos 
trazem algo que aprendemos a amar. Por isso não devemos lamentar pelo 
que nos foi tirado, aprender a amar o que nos foi dado, pois aquilo que é 
realmente nosso, nunca se vai para sempre.

Pensamentos, provérbios e citações

Ilha é um pedaço de terra que foi exilada.
Falso amigo é inimigo secreto.
Pobre parado é vadio e pobre correndo é ladrão.
Não queira ser audacioso, basta ser inteligente.
Faz o que for justo, o resto virá por si só.
Permita que a justiça seja feita mesmo que os céus caiam.

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

Livro D-25, FLS. nº 53, Termo nº 6974
Faço saber que pretendem se casar EDSON THOMAZ DA SILVA DE LIMA e ANA MARIA LINO DE LIMA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tre-
membé-SP, nascido em 19 de maio de 1970, de profissão funcionário público estadual, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Gulnara Lobato de Moraes Pereira, nº 265, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filho de THOMAZ RODRIGUES DE LIMA, falecido em Taubaté/SP na data de 24 de outubro de 1983 e de MARIA JOSÉ 
DA SILVA CARDOSO, falecida em Tremembé/SP na data de 6 de julho de 2012. Ela é natural de Itanhomi-MG, nascida em 
10 de dezembro de 1968, de profissão pedagoga, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de JOSÉ LINO DOS SANTOS, de 82 anos, natural de Itanhomi/MG , nascido na data de 1 de novembro de 
1936, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de GENERINA MARIA DOS SANTOS, falecida em Taubaté/SP na data 
de 9 de outubro de 2013. 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. 

Túnel que vai para
Campos do Jordão

recebe iluminação de LED
Modernização em trecho 
de Pindamonhangaba re-
cebe investimento do Go-
verno do Estado de R$ 
170 mil
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) 
prevê concluir os servi-
ços de modernização da 
iluminação do Túnel do 
km 31, na Rodovia Flo-
riano Pinheiros (SP-123), 
em Pindamonhangaba, na 
próxima quarta-feira, dia 
10.
A via é uma das mais im-
portantes da região do 

Vale do Paraíba e liga a 
capital a Campos do Jor-
dão.
Serão substituídas todas 
as lâmpadas de vapor de 
sódio por LED, a fiação 
será completamente mo-
dernizada e a eletrocalha, 
trocada. As melhorias no 
sistema de iluminação do 
túnel trarão uma econo-
mia de cerca 70% na conta 
de luz do Departamento.
Durante a execução dos 
serviços a rodovia estará 
com esquema especial no 
tráfego, com interdição 

de uma faixa no sentido 
de Campos do Jordão. A 
restrição do fluxo de ve-
ículos é necessária para 
que a empresa contratada 
pelo Departamento realize 
os serviços de troca da ilu-
minação.
Agentes de trânsito do 
DER vão orientar os mo-
toristas no local. Além 
disso, os condutores pre-
cisam estar atentos à sina-
lização de alerta.
O investimento nos servi-
ços por parte do Governo 
do Estado é de R$ 170 mil.
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EXTRATO DE CONTRATOS: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE POTIM – 030/2019 – CONTRATADOS: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR MEDICINAL – VIGÊN-
CIA: 19/03/2019 À 18/03/2020 – VALOR: R$ 63.509,50 – MODALIDA-
DE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019; 031/2019 – CONTRATADOS: 
MAURO AUGUSTO DUARTE – OBJETO: CADASTRO DE PRESTADO-
RES DE SERVIÇO PARA ORIENTAÇÃO NO PROJETO “ESCOLINHA DE 
FANFARRA” NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES NA UNID. ESCOLAR: 
EMEF “DR. GERALDO ALCKMIN” DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE POTIM/SP 
– VIGÊNCIA: 19/03/2019 À 18/03/2020 – VALOR: R$ 44.400,00 – MODA-
LIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 003/2019.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Potim, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 
139 da Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te), na Resolução Conanda nº 170/2014 e na Lei Municipal nº 850/2015, 
abre as inscrições para a escolha dos membros do Conselho Tutelar do 
Município de Potim, para o total de 05 (cinco) vagas, para o cumprimento 
de mandato de 04 (quatro) anos. O Edital e demais anexos encontram-se 
disponíveis no site www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão Nº 011/2019. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Pneus e Câmaras de Ar, 
conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data da realiza-
ção: 22/04/2019 às 09h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: 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.
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A partir da ideia de alguns 
munícipes, que construí-
ram uma pequena casinha 
para corujas na Avenida 
da Praia, no Centro de Ca-

raguatatuba, a Prefeitura 
iniciou o projeto Toca das 
Corujas, que busca prote-
ger e abrigar essas aves, 
dando a elas um ninho 

para criar seus filhotes.
A iniciativa, coordenada 
pela a Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMAAP), foi para 

que as corujas tivessem 
um lugar seguro para ficar, 
já que muitos adultos e 
crianças curiosas se apro-
ximavam para ver mais 
de perto e algumas delas 
acabavam espantando os 
animais ou até mesmo 
sendo atacadas por elas, 
que reagem para proteger 
seus ninhos. Para evitar 
esses acidentes, foi reali-
zado um mapeamento de 
toda a cidade, buscando os 
pontos estratégicos para a 
construção de tocas base-
adas no mesmo modelo 

Projeto Toca das Corujas visa proteger e preservar
os animais que habitam a orla das praias

criado pelos munícipes. 
“A gestão acredita neste 
trabalho em conjunto, nas 
boas ideias e iniciativas”, 
explicou Roberto Ferrei-
ra, secretário adjunto da 
SMAAP. Na praia do Ca-
maroeiro e praia do Mas-
saguaçu já possuem tocas 
preparadas para receber as 
corujas e seus filhotes. O 
planejamento é dar sequ-
ência no projeto cercando, 
protegendo e sinalizando 
as tocas.
Para cada “casa” de coruja 
construída são colocadas 

placas com a identificação 
da espécie e a mensagem 
de “Respeite”. “Todo o 
planejamento ambiental 
é voltado para o cuidado 
e preservação, por isso é 
importante a colaboração 
de todos”, complementou.
No site da Prefeitura de 
Caraguatatuba é possível 
encontrar diversas inicia-
tivas de projetos ambien-
tais que são realizados na 
cidade. Conheça no link: 
www.caraguatatuba.sp.
gov.br/pmc/meio-ambien-
te/


