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A GAzetA dos Municípios

ONG faz feira de adoção de 
animais do CCZ em Taubaté

Procon divulga ciclo de
palestras em fevereiro em Taubaté

Rede Municipal de ensino de Taubaté 
retoma as aulas na sexta-feira

Alunas do Fussta e Escola 
do Trabalho promovem feira 

de artesanato em Taubaté

A ONG Chico Pata, 
parceira da Prefei-
tura de Taubaté, 

promove amanhã sábado, 
dia 8 de fevereiro, uma 
feira de adoção de cães e 
gatos abrigados pelo Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses (CCZ).
Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 17h. 
A Poli Pet fica na aveni-
da Itália, 1.570, Jardim 
das Nações. Serão coloca-
dos para adoção seis cães 
e quatro gatos do CCZ. 
Os animais selecionados 
são de diferentes portes, 
passam antes por exames 
clínicos, vacinação e são 
castrados.

O Procon de Tauba-
té retoma em fe-
vereiro o ciclo de 

palestras gratuitas para 
abordar temas de interesse 
público.  As atividades têm 
o objetivo de fortalecer a 
defesa do consumidor no 
município e estimular a ci-
dadania por meio do apri-

As aulas da Rede 
Municipal de En-
sino de Taubaté 

têm início hoje, dia 7 de 
fevereiro. Ao todo, 42.461 
alunos estão matriculados 
nas 122 escolas, entre edu-
cação infantil, ensino fun-
damental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), 
incluindo as quatro uni-

Alunas do Fundo 
Social de Solida-
riedade de Tauba-

té (Fussta) e da Escola do 
Trabalho realizam em fe-
vereiro duas feiras de arte-
sanato.
Amanhã, dia 8, das 9h às 

Os adotantes devem ser 
maiores de 18 anos e 
precisam preencher um 
formulário com dados 
pessoais como endereço 
e telefone. Isto é neces-
sário porque existe um                               
acompanhamento após 
adoção, tanto dos cães 
como gatos.
A ONG Chico Pata tam-
bém oferece todo suporte 
que o adotante precisar, 
como dicas para alimenta-
ção, onde vacinar e adap-
tação.
A ONG colabora com a 
prefeitura por meio de 
ensaios fotográficos dos 
animais para estimular a 
adoção.

moramento das relações 
de consumo.
As palestras acontecem às 
quartas-feiras, sempre às 
14h. Não é necessário se 
inscrever
A unidade do Procon está 
localizada no prédio co-
nhecido como Tesourinho, 
no nº 99 da rua Carneiro 

dades conveniadas. Para o 
ano de 2020 foram inves-
tidos mais de R$ 1 milhão 
em kits escolares que já 
estão nas unidades e se-
rão entregues aos alunos. 
Também serão entregues 
os livros do Programa Na-
cional do Livro e do Mate-
rial Didático (PNLD).
Mais de 40 temas já foram 

17h, a exposição acon-
tece no Makro Ataca-
dista, na avenida dos                                 
Imigrantes, 111, distrito de 
Quiririm.
No dia 14, sexta-feira,  das 
9h às 16h30, a feira  será 
na sede da prefeitura, no 

As fotos do projeto Ado-
te Um Amigo podem ser 
visualizadas no site da 
prefeitura (http://www.
taubate.sp.gov.br/adoteu-
mamigo/).
Interessados em adotar 
um animal também po-
dem entrar em contato 
com o CCZ pelo telefone 
5704-8048. O CCZ fica na 
Estrada Particular dos Re-
médios, nº 2.764, Bairro 
dos Remédios. O horário 
de atendimento é das 8h 
às 17h. As visitas podem 
ser feitas, preferencial-
mente, das 13h às 17h. A 
média mensal do CCZ de 
Taubaté é de 490 animais 
abrigados.

de Souza, região central da 
cidade. O Procon funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h15 às 16h, sem in-
tervalo para almoço.
Ciclo de palestras
12 de fevereiro – 14h – 
Orientação Financeira
19 de fevereiro – 14h – 
Orientação para Idosos

trabalhados em formações 
realizadas com os oficinei-
ros do programa de ensino 
integral.
Entre o final de 2019 e iní-
cio deste ano, 21 escolas 
municipais foram revitali-
zadas. Somente em 2020 
foram efetivadas mais de 
2.300 convocações para a 
educação infantil.

palácio do Bom Conselho, 
que fica na avenida Tira-
dentes, 520.
As peças elaboradas pelas 
alunas são confeccionadas 
com diversos tipos de ma-
teriais : feltro, cartonagem, 
decoupagem, entre outros.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado. 

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

Livro D-25, FLS. nº 144, Termo nº 7157
Faço saber que pretendem se casar FABRIZIO BEGLIOMINI e CINTHIA GOMES FREIRE SAUD SANTOS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São 
Paulo-SP, nascido em 15 de maio de 1984, de profissão técnico de manutenção elétrica, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado no mesmo endereço da contraente, filho de GINO BEGLIOMINI, falecido em Taubaté/SP na data de 29 de 
outubro de 2016 e de EUNICE DE PAIVA BEGLIOMINI, de 73 anos, natural de Getulina/SP, nascida na data de 08 de junho 
de 1946, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 24 de junho de 1988, de profissão 
analista contábil, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Rachel de Queiroz, nº 66, Campos do Conde II, 
Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de EDSON ANTONIO SAUD SANTOS, de 67 anos, natural de Jacareí/SP, nascido na 
data de 11 de dezembro de 1952 e de REGINA COELI GOMES FREIRE SAUD SANTOS, de 62 anos, natural de Rio de 
Janeiro/RJ, nascida na data de 30 de agosto de 1957, 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.

Pamos e ESFs recebem
reformas em Taubaté

A Prefeitura de 
Taubaté inicia em 
fevereiro reformas 

em seis unidades de saúde. 
As obras serão realizadas 
com recursos federais do 
programa Requalifica e to-
talizam R$ 500 mil.
Serão executados peque-
nos reparos e melhorias 
na segurança nos seguin-
tes Postos de Atendimento 

Médico e Odontológico 
(Pamo) e unidades de Es-
tratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF): Estiva, Novo 
Horizonte, Três Marias II, 
São Carlos, Ana Rosa e 
Paiol.
A grande maioria das uni-
dades vai manter o atendi-
mento à população durante 
os serviços, que têm prazo 
de execução de 120 dias. A 

única exceção é no Paiol. 
Esta unidade será fechada 
na próxima quinta-feira, 
dia 6 de fevereiro. A partir 
de hoje, dia 7 de fevereiro, 
o atendimento passa a ser 
feito na unidade de ESF 
Pedra Negra. 
As datas e horários de 
agendamento com médi-
co, enfermeiro e psicólogo 
estão mantidos.
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Prefeitura de Taubaté
cadastra ambulantes

para o Carnaval

Até o dias 10 de 
fevereiro, o De-
partamento de 

Fiscalização de Posturas 
de Taubaté realiza cadas-
tramento dos interessados 
em atuar como ambulantes 
nas festividades de Carna-
val, das 8h às 11h30 e das 
14h às 17h.
Serão emitidas 100 autori-
zações, feitas em duas eta-
pas de credenciamentos. O 
período de 3 a 6 de feve-
reiro é destinado aos am-
bulantes que já possuam a 
licença ativa no município 

e seus auxiliares. Estes de-
vem apresentar cópia da 
licença, CPF, RG e uma 
foto 3×4. O auxiliar deve 
apresentar também com-
provante de residência.
Caso as vagas não sejam 
completamente preenchi-
das, o segundo período 
será aberto para outros 
interessados, de 7 a 10 
de fevereiro. É necessário 
apresentar as cópias do 
RG, CPF, comprovante de 
endereço e uma foto 3×4. 
A data limite para retirada 
das autorizações é no dia 

12 de fevereiro, quarta-
-feira.
Nos dias dos eventos não 
será fornecida energia elé-
trica para uso dos comer-
ciantes. 
Botijões de gás e cilindros 
serão inspecionados pela 
Defesa Civil, conforme 
normas do Corpo de Bom-
beiros.
O ambulante credenciado 
poderá atuar nas matinês, 
desfiles de blocos, na Es-
colha da Corte de Momo 
e no Carnaval na Avenida 
do Povo e adjacências.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
443/2019 – No dia 06 de fevereiro de 2020, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, DE-
CIDE, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada 
de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO 
BAIRRO FREI GALVÃO – TRECHO 01, CONFORME AS ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na or-
dem de R$ 234.679,79 (duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e 
setenta e nove reais e setenta e nove centavos) à empresa J. B. DO 
NASCIMENTO GUARATINGUETÁ. Ficando a empresa convocada a 
assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 002/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2019 – 
No dia 06 de fevereiro de 2020, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO FREI 
GALVÃO – TRECHO 02 E 03, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 
324.985,03 (trezentos e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e 
cinco reais e três centavos) à empresa EDE TERRAPLENAGEM, PA-
VIMENTAÇÕES, ENG. E CONST. EIRELI. Ficando a empresa convo-
cada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta pu-
blicação. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº001/2020 – No dia 
06 de fevereiro de 2019, 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 Nº001/2020, referente ao objeto 
em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Material de Alvenaria, às empresas: FLEX COMERCIO 
E REPRESENTAÇÕES EIRELI, com valor total de R$ 422.098,00; 
C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO 
EIRELI EPP, com valor total de R$ 99.920,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.
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Pinda se prepara para
Carnaval solidário 2020

Shibata vai construir
unidade no centro de

Pinda e em Moreira César

Fundo social abre
inscrições para curso de 
elétrica básica em Pinda

Os preparativos para 
o Carnaval Solidá-
rio Pindamonhan-

gaba 2020 estão a todo 
vapor. Toda a Prefeitura 
está se mobilizando para 
oferecer uma grande festa 
para a população, com se-
gurança e estrutura.
A equipe da Secretaria de 
Cultura e Turismo está fi-
nalizando a organização 
do Festival de Marchi-
nhas, que será de 13 a 16 
de fevereiro na Praça do 
Quartel. A divulgação dos 
selecionados será no dia 
7 de fevereiro, no site da 
Prefeitura. As festas de 
pré-carnaval em Pinda e 
em Moreira César também 
serão no fim de semana do 
dia 16, com organização 
da Secretaria de Governo 
por meio da assessoria de 
Eventos e, no caso do dis-
trito, Subprefeitura de Mo-
reira César. Toda a festivi-
dade tem apoio também 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, da Secretaria de 
Obras e Planejamento, Se-
cretaria de Segurança com 
Departamento de Trânsito, 
Secretaria de Saúde, Se-
cretaria de Administração, 
entre outras secretarias e 
setores da Prefeitura.
A festa carnavalesca tem 
continuidade na semana 
do dia 19 de fevereiro, 
com o desfile de blocos 
a partir das 18 horas, e o 

Após fechar o ano 
de 2019 como a 
cidade que mais 

gerou empregos na região, 
de acordo com dados do 
Caged – Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados – do Ministério 
do Trabalho, para 2020 
Pindamonhangaba recebe 
mais boas notícias na cria-
ção de postos de trabalho e 
de investimentos.
A rede de supermercados 
Shibata anunciou a chega-
da de mais duas unidades 
para o município, sendo a 
primeira a ser construída 
no imóvel do Sindicato 
Rural – onde funciona a 
sede da instituição, no cen-
tro da cidade – e vai gerar 
entre 200 e 250 empregos 
diretos. A segunda, ainda 
sem previsão de início das 
obras, será no Distrito de 

O Fundo Social de 
Solidariedade de 
Pindamonhanga-

ba abriu inscrições, nes-
ta quinta-feira (6), para o 
curso de elétrica básica. 
As aulas têm início no dia 

ponto alto será no sábado, 
domingo, segunda e ter-
ça-feira de carnaval, com 
programação durante o dia 
inteiro. Confira a progra-
mação completa nesta pá-
gina e prepare sua fantasia 
para curtir a festa.
De acordo com o assessor 
de Eventos da Prefeitura, 
Ricardo Flores, a intenção 
é realizar uma festa bo-
nita e segura para toda a 
família, da mesma forma 
como têm sido realizadas 
as comemorações carna-
valescas em anos anterio-
res. “O Carnaval é uma 
das maiores festas do ano 
e mobiliza todos os setores 
da Prefeitura. É a menina 
dos olhos da gestão mu-
nicipal. Nosso objetivo é, 
mais uma vez, organizar 
um evento que ofereça 
para a população uma pro-
gramação diversificada, 
com toda a estrutura e se-
gurança”, garantiu.
O Carnaval de Pinda tam-
bém é solidário. Além de 
se divertir nos eventos da 
programação carnavales-
ca, o folião poderá cola-
borar com as entidades da 
cidade. O estacionamento 
do Parque da Cidade será 
cobrando e a renda será re-
vertida para as instituições 
assistenciais cadastradas 
de Pindamonhangaba.
Secretaria de Saúde se or-
ganiza para festividades

Moreira César.
A construção de dois no-
vos supermercados Shiba-
ta reafirma o compromisso 
da rede em investir no mu-
nicípio e a consolidação 
do grande sucesso da loja 
existente Shopping Pátio 
Pinda, que permanecerá 
funcionando normalmen-
te. “Em dezembro de 2019 
um representante imobili-
ário da rede Shibata veio 
a Pindamonhangaba para 
assinatura de documentos 
e formalização da parceria 
Shibata, Sindicato Rural e 
Prefeitura. Neste encontro 
foram definidos etapas de 
construção, processo de 
seleção, que ocorrerá fu-
turamente via PAT – Posto 
de Atendimento ao Traba-
lhador, e uma futura uni-
dade em Moreira César”, 
explicou o secretário de 

10 de fevereiro, com quin-
ze vagas cada turma. A 
primeira turma tem aulas 
às segundas e quartas-fei-
ras, a segunda turma será 
às terças e quintas-feiras, 
das 18 às 22 horas. As ins-

A equipe da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura estará 
presente em todos os lo-
cais durante os dias de car-
naval. O cronograma foi 
fechado durante reunião, 
realizada nesta semana, 
quando foi definido que 
haverá tendas de primei-
ros socorros em todos os 
locais durante o pré-carna-
val e carnaval.
As tendas contarão com 
equipe de enfermagem e, 
dando suporte ao atendi-
mento, ambulâncias do 
município e terceirizadas, 
que encaminharão as ur-
gências e emergências 
para a UPA de Moreira 
César – em caso de evento 
no distrito – e para o Pron-
to-Socorro.
Obras de drenagem na 
Praça do Quartel
A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
está executando obras de 
melhoria na drenagem de 
espaços da Praça Padre 
João Faria de Fialho (Pra-
ça do Quartel). O objetivo 
é sanar o acúmulo de água 
em dias de fortes chuvas 
evitando transtornos para 
o público, principalmente 
em dias de grandes even-
tos sociais. 
O espaço receberá neste 
mês de fevereiro o Fes-
tival de Marchinhas e as 
Matinês de Carnaval.

Desenvolvimento Econô-
mico de Pindamonhanga-
ba, Álvaro Staut.
Na ocasião foi explicado 
que a primeira unidade, do 
Centro, terá três acessos 
ao público: frente, pela rua 
Dr. Frederico Machado, 
lateral pela rua Major José 
dos Santos Moreira e tra-
seira pela rua Heloísa Vile-
la Ribeiro. De acordo com 
o supermercado, a escolha 
do local é estratégica por 
ser no centro da cidade, 
com vários acessos, amplo 
estacionamento e pelo po-
tencial do município. Pos-
teriormente, a rede seguirá 
o cronograma de investi-
mentos, com a construção 
da unidade de Moreira Cé-
sar – cujos documentos já 
foram protocolados na Se-
cretaria de Planejamento e 
na Vigilância Sanitária.

crições podem ser feitas 
por telefone (12) 3643-
2223 ou no prédio do fun-
do social, que fica na rua 
Deputado Claro César, 53, 
centro, das 8 às 12h e das 
13h30 às 17 horas.


