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A GAzetA dos Municípios

Lar Irmã Terezinha recebe o 
espetáculo “Pedro e o Lobo” 

neste domingo (30)

Secretaria de saúde inicia
Semana de Prevenção e 

Combate às Drogas em Pinda

SEBRAE Móvel realiza 
atendimento em Pinda 

nesta semana

Hoje na Praça D. Epaminondas 
em Taubaté tem Show da

dupla Matagal e Monte Carlo

A última apresentação do 
musical “Pedro e o Lobo”, 
do projeto “Conto outra 
vez”, acontece neste do-
mingo (30), no Lar de 
Idosos Irmã Terezinha, 
às 10 horas. O objetivo 
deste evento é democra-
tizar o acesso a música 
instrumental e ampliar a 
vivência musical dos ido-
sos internos do lar, além 
de proporcionar a eles 
uma manhã cultural. As 
crianças do Lar Irmã Júlia 
também comparecerão. O 
evento será aberto ao pú-
blico. “Pedro e o Lobo” 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde, 
em parceria com a ONG 
Coalizão, promove des-
ta segunda-feira (24) até 
sábado (29), a Semana 
Municipal de Prevenção e 
Combate às Drogas. A in-
tenção é mobilizar a popu-
lação para o tema e criar 
redes de proteção, tendo 
como lema “Drogas: pre-
venção é o melhor cami-
nho”.
Na segunda-feira (24), 
houve a abertura da Sema-
na Municipal, às 10 horas, 
no auditório da Prefeitura 
com a participação da se-
cretária de Saúde, Valéria 
dos Santos, da presiden-

O Projeto Sebrae Móvel 
estará em Pindamonhan-
gaba até sexta-feira (28), 
realizando atendimento 
na Praça Monsenhor Mar-
condes, das 10 às 16 ho-
ras.
O Sebrae Móvel funciona 
como verdadeiro escri-
tório sobre rodas, utili-
zando-se de um veículo 

é um espetáculo infantil 
contada através da músi-
ca, do compositor Sergei 
Prokofiev, onde a lingua-
gem musical e literária es-
tão incorporadas. O conto 
musical traz a história de 
Pedro, garoto que enfrenta 
com coragem e esperteza 
um lobo que vivia pelas 
redondezas. Ao som dos 
violinos, da viola e do vio-
loncelo a história ganha 
vida e encanta crianças de 
todas as idades.
De acordo com a Secreta-
ria de Cultura, a apresen-
tação do musical faz parte 

te da Coalizão de Pinda, 
Eliane Prado Marcondes, 
e do representante da Di-
retoria Regional de Ensi-
no, Tiago Fernandes, en-
tre outras autoridades. O 
evento foi marcado pela 
palestra com o promotor 
Jaime Meira dos Santos 
Nascimento Júnior, que 
destacou a importância da 
família no combate e tra-
tamento ao uso de drogas.
Já nesta terça-feira (25), as 
atividades acontecerão no 
Caps Ad. Na quarta-feira 
(26), das 8 às 12 horas, 
no auditório da faculda-
de Anhanguera, acontece 
o V Fórum de Prevenção 
e Combate às Drogas, 
com o tema “Prevenção 

customizado para o aten-
dimento ao público, com 
televisão, internet e ar 
condicionado, preparado 
para orientar, através de 
atendimentos individuais 
ou coletivos, quem deseja 
abrir ou aprimorar seu ne-
gócio, seja Empreendedor 
Individual (EI), Microem-
presa (ME) ou Empresas 

do Edital ProAC Muni-
cípios, iniciativa voltada 
ao fomento e difusão da 
cultura no Estado de São 
Paulo, selecionando pro-
jetos de cidades interessa-
das em abrir seus próprios 
concursos para promoção 
da cultura local. A cida-
de de Pindamonhangaba 
foi uma das selecionadas 
e contará com diversas 
atividades culturais que 
acontecerão durante todo 
o ano.
O Lar Irmã Terezinha fica 
na rua São João Bosco, 
706, no bairro Santana.

é melhor solução”, com o 
doutor Hiran Ravache. Na 
quinta-feira (27), às 9h30, 
acontece um encontro 
com líderes religiosos, no 
auditório da Anhanguera.
Na sexta-feira (28), às 10 
horas, haverá uma capaci-
tação e formação com Pa-
trícia Minari, no auditório 
da Prefeitura. No sábado 
(29), dia de encerramen-
to da Semana Municipal 
de Combate às Drogas, 
as ações serão voltadas ao 
público com o apoio dos 
grupos Alcoólicos Anô-
nimos, Narcóticos Anô-
nimos, Amor Exigente, 
Caps Ad e Coalizão, na 
Praça Monsenhor Mar-
condes.

de Pequeno Porte (EPP). 
Seus objetivos fomentar o 
empreendedorismo e faci-
litar o acesso aos empresá-
rios e empreendedores as 
melhores práticas, cursos 
e ferramentas de gestão 
empresarial, auxiliando 
no crescimento de seus 
negócios e da comunidade 
local.
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Miscelânea
Curiosidades

As estações primavera e verão são ótimas para as frutas, legumes e verdu-
ras, já que no Brasil, a maioria das colheitas são feitas em época de calor. 
Isso faz com que o preço seja reduzido e o consumidor possa aproveitar 
melhor as vitaminas que a natureza nos oferece. Deve-se, porém, tomar 
muito cuidado na compra e no manuseio desses alimentos. Ao comprar 
frutas, verduras e legumes, devemos verificar se não existem amassados, 
se a coloração não está desbotada e se esses alimentos não contém peque-
nos furos. Essas práticas podem evitar que muitas doenças como a virose 
ataquem nosso corpo. Para guardar o alimento utilize sempre locais fres-
cos, arejados e longe dos insetos. Para cozinhar certifique-se de que a água 
está cobrindo todo alimento e use a água do cozimento e as cascas para 
preparo de molhos e sopas, pois muitos nutrientes ficam nela. No verão, 
procure se alimentar com receitas leves, à base de frutas e verduras e... 
Bom apetite.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar 
junto às bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado 
várias voltas pelo local das bombas, o frentista aproximou-se perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela 
está cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra e diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta cheia de pulgas. 
*** 
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento d 
muito trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar 
um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não 
vou atender porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao 
ouvir o sinal, deixe seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não 
telefonar, tenha a certeza de que essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à pa-
lestrante e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir;

Mensagens

A beleza que tanto buscamos está no nosso interior. Não há roupa, nem 
penteado que embeleze a falta de caráter. Vivemos em um mundo preocu-
pado com o exterior, onde por tudo tem que haver retribuição, até no amor, 
espera-se recompensa. Nas brigas de casais, de familiares ou de amigos, 
quase sempre ouvimos queixas do tipo: Depois de tudo que eu fiz? Verda-
des, cobranças, infundadas, cheias de ressentimentos e mágoas, frutos das 
atitudes exteriores que praticamos. Esperamos demais sem oferecer tanto 
assim. Almas queridas! Antes que o Sol se ponha novamente, aprenda que 
o que vale é o que vai dentro de você! Faça tudo com serenidade, manten-
do-se de bem com você. Faça o seu melhor, não espere nada dos outros, 
você mesmo deve olhar para o que faz e sentir-se bem. Ainda que venham 
críticas, desaforos, mal-entendidos. Nada disso vai te afetar, por que você 
sabe que fez o melhor. Vista a alma com bons pensamentos, perfume-se 
com boas ações, penteie as emoções com o bem, seja uma pessoa inda no 
seu interior e brilhe pelo encanto de refletir em sua face, a própria face de 
Deus. Aquilo que somos é o nosso mundo.

Pensamentos, provérbios e citações

Pois a coragem cresce com a ocasião.
É chato ser bonito, mas o mis chato é ser feio.
Há idéias que chegam aos lábios sem ainda chegar à mente.
Triste não é mudar as idéias, triste mesmo é não ter idéias para mudar.
Um idealista é alguém que ainda ajuda outros a ter lucro.
Quem não sabe o que é a vida não poderá saber o que é a morte.
Não sabendo que era difícil, ele foi lá e fez. 
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
Estou tão velho que nem tenho mais tipo sanguíneo.
Um pequeno vazamento, eventualmente, afunda um grande navio.
O que eu faço é simples, ponho a mão na massa e compartilho-a.
Uma vez por ano é licito perder a cabeça.
O problema não é perdoar, o problema é confiar de novo.  
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 72, Termo nº 7012
Faço saber que pretendem se casar VANDERSON SOARES DE ARAUJO e ANDRÉIA DIAS DOS SANTOS, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Itara-
ré-SP, nascido em 17 de dezembro de 1982, de profissão engenheiro mecânico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua dos Lirios, nº 102, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de VALTER TRINTADE DE ARAUJO e de 
DEUSDITE SOARES ARAUJO, de 61 anos, natural de Senges/PR, nascida na data de 11 de maio de 1958, residente e do-
miciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 26 de setembro de 1978, de profissão auxiliar de logistica, 
de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ MESSIAS DIAS DOS 
SANTOS, natural de Taubaté/SP, residente e domiciliado em Moreira Cesar/SP e de BENEDITA APARECIDA DE PAULA 
SANTOS, de 69 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 24 de maio de 1950, residente e domiciliada em Taubaté/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. 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
POTIM - 024/2019 – DETENTORA: GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI ME - OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO 
- VIGÊNCIA: 10/05/2019 À 09/05/2020 - VALOR: R$ 7.259,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 016/2019; 025/2019 – DETENTORA: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LUBRIFICANTE AUTO-
MOTIVO - VIGÊNCIA: 27/05/2019 À 26/05/2020 - VALOR: R$ 56.640,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 021/2019; 026/2019 – DETENTORA: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRI-
NO IMP. E EXP. EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PAR-
CELADA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO - VIGÊNCIA: 27/05/2019 À 26/05/2020 - VALOR: R$ 
22.560,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019; 027/2019 – DETENTORA: NA 
ATIVA COMERCIAL EIRELI - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO - VIGÊNCIA: 27/05/2019 À 26/05/2020 - VALOR: 
R$ 48.550,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019; 028/2019 – DETENTORA: 
PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO - VIGÊNCIA: 27/05/2019 
À 26/05/2020 - VALOR: R$ 38.550,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019; 
029/2019 – DETENTORA: PATRICIA APARECIDA MUNHOZ ME - OBJETO: REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO - VIGÊNCIA: 
27/05/2019 À 26/05/2020 - VALOR: R$ 18.800,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 
021/2019; 030/2019 – DETENTORA: RICAR LUBE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME - OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE LUBRIFICANTE AUTO-
MOTIVO - VIGÊNCIA: 27/05/2019 À 26/05/2020 - VALOR: R$ 75.000,00 - MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 021/2019; 031/2019 – DETENTORA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
UTENSÍLIOS HOSPITALARES - VIGÊNCIA: 30/05/2019 A 29/05/2020 - VALOR: R$ 2.980,00 - MO-
DALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019; 032/2019 – DETENTORA: ROGÉRIO VIEIRA 
INSUMOS ME - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE UTENSÍLIOS HOSPITALARES - VIGÊNCIA: 30/05/2019 A 29/05/2020 - VALOR: R$ 116.666,00 
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019.
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Audiência Pública do
Plano Diretor tem grande

participação popular em Pinda

Caraguatatuba conta com vacinação 
contra meningite fornecida pelo

Ministério da Saúde durante todo ano

A segunda audiência pú-
blica para a Revisão do 
Plano Diretor Participati-
vo de Pindamonhangaba 
foi realizada, na terça-fei-
ra (18), no plenário da Câ-
mara Municipal.
O evento contou com a 
presença do prefeito Isael 
Domingues, da secretária 
de Obras e Planejamento 
Marcela Franco e de vere-
adores. 
Cerca de 150 pessoas 
acompanharam a apre-
sentação da Geo Brasilis 
e as considerações mani-
festadas pelas autoridades 
e munícipes que fizeram 
uso da palavra.
Além da participação du-
rante a audiência, as pes-
soas que ainda quiserem 
contribuir para as propos-
tas apresentadas poderão 
encaminhar até o dia 27 de 
junho, pelo e-mail: plane-
jamento.depto@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.
O Plano Diretor – que en-
tra em sua última fase –, 
tem como objetivo definir 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba informa que a va-
cinação contra meningite 
promovida pelo Ministé-
rio da Saúde, encontra-se 
na rotina de imunização 
de todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) de 
Caraguatatuba. Dentro 
desta prevenção estão as 
vacinas contra as bactérias 
mais agressivas, as chama-
das haemophilus e menin-
gocócico C. Ambas foram 
introduzidas na rotina de 
vacinação pelo Ministério 
da Saúde por serem os ti-
pos mais agressivos da do-
ença e que mais levavam 
a óbito, no passado, bebês 
menores de dois anos.
A vacina contra meningo-
cócico C é ministrada aos 
três meses, cinco meses e 

princípios e diretrizes para 
a ocupação ordenada do 
espaço urbano, para ga-
rantir o desenvolvimento 
da cidade com qualidade.
A revisão do Plano Diretor 
é uma obrigação legal (Lei 
Federal 10.257/2001 – Es-
tatuto da Cidade) e que a 
cada 10 anos deve ser re-
alizada. 
A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefei-
tura é quem dá prossegui-
mento à revisão do Plano 
Diretor, por meio da em-
presa Geo Brasilis, ven-
cedora do certame licita-
tório.
A secretária de Obras e 
Planejamento, Marce-
la Franco, explica que a 
audiência pública é de 
grande importância para 
a conclusão do trabalho 
do Plano Diretor, onde as 
diretrizes traçadas com a 
participação da população 
são de suma importância 
para o desenvolvimento 
e o crescimento ordenado 
da cidade.

um ano. A segunda fase 
da vacinação é dada na 
adolescência, por meio de 
uma dose a ser administra-
da dentro do período de 11 
a 14 anos.
Existe também na rotina 
das UBSs a proteção con-
tra o tipo haemophilus, 
que vem dentro da penta, 
imunização administra-
da aos dois meses, quatro 
meses e seis meses. Além 
de proteger contra a me-
ningite, a penta também 
imuniza a criança contra 
difteria, tétano, coquelu-
che e hepatite B.
A Secretaria de Saúde de 
Caraguatatuba informa 
que todas as salas de va-
cina do município contam 
com esta vacinação para 
estas faixas etárias.
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Posto do Sebrae da Prefeitura de 
Caraguatatuba oferece curso

gratuito de legislação trabalhista

Equipe de Handebol de
Caraguatatuba conquista

classificação na Liga Brasileira

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Governo, e 
o Posto do Sebrae Aqui 
segue com as inscrições 
abertas para a oficina “Se-
brae Responde Legisla-
ção Trabalhista” até dia 
1º de julho. Empresários 
formalizados e potenciais 
empreendedores do muni-
cípio podem se inscrever                                   
gratuitamente no link  ht-
tps://sebrae-aqui-caragua-
tatuba.negocio.site/?m=-
true. 
As vagas são limitadas em 
30 e as inscrições termi-
nam um dia antes do iní-
cio do curso.
No dia 2 de julho (ter-
ça-feira), das 18h30 às 
22h30, a ACE recebe a 
oficina Sebrae Responde 
Legislação Trabalhista. 
A Nova Lei Trabalhista 
aprovada no Senado em 
julho de 2017 e sanciona-
da pelo então, presiden-
te Michel Temer propôs 
mudanças na lógica da 
relação de trabalho que 
impactaram diretamente o 

A equipe de atletas do 
Handebol Masculino da 
Prefeitura de Caraguata-
tuba, por meio da Secre-
taria de Esportes, disputou 
classificação na comar-
ca de Poá no domingo              
(16/06) e garantiu vaga 
para a final.
Com dois jogos no mesmo 
dia, o primeiro teve resul-
tado apertado e a equipe 
perdeu apenas por uma 
bola contra a equipe de 
Guarulhos, terminando a 
classificatória no segundo 
grupo. O placar foi de 27 
para Guarulhos e 26 para 

ambiente de negócio, em 
especial a relação patrão-
-empregado dos pequenos 
negócios.
A Associação Comercial 
e Empresarial de Cara-
guatatuba está localizada 
na Rua São Sebastião, 19 
– Sumaré ou Av. Enge-
nheiro João Fonseca, 484 
– Centro.
O Posto do Sebrae Aqui de 
Caraguatatuba (no prédio 
da Secretaria de Governo) 
fica na Av. Frei Pacífico 
Wagner, 1.011 – Centro. 
Mais informações pelo te-
lefone (12) 3882-3854 ou 
e-mail sebraeaqui@cara-
guatatuba.sp.gov.br.
“Oficina Sebrae Responde 
Legislação Trabalhista” – 
2 de julho (terça-feira)
Horário: das 18h30 às 
22h30
Término das inscrições: 1º 
de julho
Local: Associação Comer-
cial e Empresarial de Ca-
raguatatuba (ACE)/Rua 
São Sebastião, 19 – Suma-
ré ou Av. Engenheiro João 
Fonseca, 484 – Centro.

Caraguatatuba.
No segundo jogo, já na 
semifinal, nosso time ga-
nhou do Bragança Paulis-
ta com seis pontos de dife-
rença, marcando 32 contra 
26 da equipe adversária. 
O desafio do time foi jo-
gar dois jogos no mesmo 
dia, mantendo a qualidade 
da equipe.
Com esses resultados, o 
time caraguatatubense se 
classificou para a primeira 
final do ano de 2019, que 
está prevista para aconte-
cer dia 30/06 também em 
Poá.


