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A Gazeta dos Municípios

Secretaria Estadual de
Turismo Libera mais 5 milhões 

para municípios paulistas

Polícia Rodoviária Federal
doa três viaturas à GCM

Pindamonhangaba dará inicio 
às atividades da UBS

Vila Rica na quarta-feira

IPMT e Unitau apresentam
estimativa de receitas para 2021

O Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur), da Secretaria 
Estadual de Turismo, li-
bera nesta terça-feira (16) 
mais R$ 5 milhões para 
obras de infraestrutura que 
estão em andamento nas 
estâncias e municípios de 
interesse turístico paulis-
tas, chegando a aproxima-
damente R$ 66 milhões 
neste ano.
A liberação neste momen-
to é ainda mais importante 
devido à pandemia da Co-

Através de processo de 
doação que tramitou na 
Superintendência da PRF 
em São Paulo e do Minis-
tério da Justiça e Seguran-
ça Pública, a GCM de Pin-
damonhangaba recebeu 
três viaturas que serão uti-
lizadas para a sua missão 
de proteger bens, serviços, 
instalações e logradouros 
municipais, aumentando 
a eficiência, eficácia e efe-
tividade na sua função de 
proteção municipal pre-
ventiva. Os veículos re-
cebidos da PRF são uma 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciará, nesta 
quarta-feira (17), as ativi-
dades da Unidade Básica 
de Saúde do Vila Rica. A 
UBS foi construída na rua 
Professora Idalina César 
(ao lado do Centro Dia 
do Idoso). A nova uni-
dade tem 360 m² de área 
construída - pela empre-
sa vencedora da licitação, 
Construtora Fernandes 
Rodrigues Ltda. -, conten-
do recepção, consultórios, 
sala de inalação, consultó-
rio odontológico, banhei-
ros acessíveis, sala de pro-
cedimentos e coleta, sala 

A Câmara de Taubaté deu 
início,nesta segunda-feira 
(15), a uma série de três 
audiências públicas para 
debater o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2021. Na pri-
meira audiência, Universi-
dade de Taubaté (Unitau), 
Instituto de Previdência 
do Município (IPMT) e 
fundações universitárias 
demonstraram suas expec-
tativas de receita e despesa 
para 2021. O IPMT espera 
obter receitas de R$ 185 
milhões. A Universidade 
estima alcançar receita de 
R$ 242 milhões, o que re-
presenta R$ 5 milhões a 
menos do estimado para 

vid-19. Com esses recur-
sos, mais de 110 cidades 
paulistas poderão manter 
a execução de obras im-
portantes para a melhoria 
da qualidade do produto 
turístico, além de criar no-
vos empregos e aumentar 
o desenvolvimento local.
Desta vez, foram contem-
pladas cidades das regi-
ões de Campinas (Águas 
da prata, Holambra, Ser-
ra Negra, Morungaba e 
Pedreira), Ribeirão Pre-
to (Batatais, São Simão 
e Tambaú), Presidente 

Camioneta cabine dupla 
da marca Nissan, modelo 
Frontier, ano 2010/2011, 
placa DJL-5969, cor azul, 
outra da marca GM, mo-
delo Blazer Advantage, 
ano 2010/2011, placa 
DJM-0285, cor azul e uma 
também da marca GM, 
modelo Blazer Advanta-
ge, ano 2011/2011, placa 
DJM-0124, cor azul.
Os referidos veículos es-
tão recebendo os grafis-
mos próprios da GCM e 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública está 

de vacina, farmácia, sala 
de curativos, depósito, sala 
de esterilização, expurgo, 
almoxarifado, copa, sala 
administrativa e vestiário 
para os funcionários.
De acordo com infor-
mações da secretária de 
Obras e Planejamento da 
Prefeitura Marcela Fran-
co, o valor total do inves-
timento nesta obra é em 
torno de R$ 943 mil sen-
do R$ 500 mil de emenda 
parlamentar e, o restante, 
parte de emenda impositi-
va da Câmara e tesouro.
O prefeito Isael Domin-
gues destacou a importân-

2020. A Câmara de Tauba-
té estima duodécimo de 
R$ 36,8 milhões. A Fun-
dação de Artes, Cultura, 
Educação, Turismo e Co-
municação (Funac) espe-
ra receitas de R$ 70 mil, 
das quais R$ 10 mil serão 
transferências da Unitau; 
a Fundação Universitária 
de Taubaté (Fust) estima 
receita de R$ 52 milhões, 
das quais R$ 1,6 milhão 
serão aportados pela Uni-
tau; a Fundação Caixa 
Beneficente dos Servido-
res da Unitau (Funcabes) 
estima R$ 10,5 milhões, 
com transferência de R$ 
6 milhões da Unitau; e a 
Fundação de Apoio à Pes-

Prudente (Presidente Epi-
tácio e Santo Expedito), 
Bauru (Jaú), Franca (Nu-
poranga), Sorocaba (São 
Roque), Santos (Peruíbe) 
e São José dos Campos 
(Ubatuba).
Em 2019, depois de um 
início bastante difícil, a 
Secretaria de Turismo con-
seguiu repassar recursos 
para obras em andamen-
to, reativar convênios que 
haviam sido cancelados e 
firmar novos, alcançando 
o montante de R$ 428 mi-
lhões.

providenciando a docu-
mentação de transferência 
para a Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba.
“Uma ação sem custos 
para a Prefeitura e com 
certeza irá ajudar nossos 
agentes melhorarem a se-
gurança pública da nossa 
cidade.
Agradecemos à PRF por 
esse apoio e também aos 
nossos GCMs que se em-
penharam para que isso 
acontecesse”, afirmou o 
secretário de Segurança, 
José Sodário Viana.

cia da realização desta obra 
e do apoio da Câmara para 
complementar a emenda 
parlamentar destinada. “A 
construção desta unidade 
de saúde concretiza esse 
pedido da população do 
Vila Rica e beneficiará não 
só os moradores do bairro 
como também do entorno. 
A unidade foi construí-
da no mesmo padrão das 
UBSs do Azeredo e do 
‘Bem Viver’, com certeza 
agregando e muito para a 
qualidade do atendimento 
em saúde oferecido pelo 
município, também na 
atenção básica”, afirmou.

quisa, Tecnologia e Inova-
ção (Fapeti) espera atingir 
receitas de R$ 1,7 milhão.
A audiência foi presidida 
pelo vereador Guará Fi-
lho (PSDB) e contou com 
participação de Jessé Sil-
va (PL), Loreny (Cidada-
nia), Neneca Luiz Henri-
que (PDT), Nunes Coelho 
(Republicanos) e Rodson 
Lima Bobi (PSDB).
A TV Câmara Taubaté dis-
ponibiliza o vídeo da audi-
ência no site e no canal do 
Youtube. Na quarta-feira, 
17, e sexta-feira, 19, serão 
apresentadas as estimati-
vas das Secretarias Muni-
cipais, ambas a partir das 
9h.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

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

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 162, Termo nº 7192
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ RICARDO DA SILVA e MARTHA WESLAINE TOMAS PEREIRA DE OLIVEI-
RA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele 
é natural de Duas Barras-RJ, nascido no dia 24 de outubro de 1970, de profissão pedreiro, de estado civil solteiro, residente 
e domiciliado na Rua Vinte e Cinco, nº 367, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de GERALDO DA 
SILVA, desaparecido e de MARIA DA PAZ DE ABREU, natural de Duas Barras/RJ, residente e domiciliada em Niterói/RJ. 
Ela é natural de Mogi das Cruzes-SP, nascida no dia 21 de dezembro de 1978, de profissão lider de limpeza, de estado civil 
divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço supra, filha de JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARIA INÊS TOMAS PE-
REIRA DE OLIVEIRA, ambos residentes e domiciliados 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.
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Prefeitura de Pindamonhangaba 
promove conscientização sobre 

violência contra idoso

Pindamonhangaba continua com 
obras de melhoria e refaz galeria 
de águas pluviais no Santa Luzia

A Prefeitura e o Conselho 
Municipal de Idoso (CMI) 
estão lançando uma cam-
panha de conscientização 
contra a violência aos ido-
sos. A campanha começou 
hoje, segunda-feira (15), 
no dia nacional de enfren-
tamento da violência con-
tra a pessoa idosa, incenti-
vando a denúncia dos atos 
violentos.
Pelo momento de pan-
demia por coronavírus, 
neste ano as conselheiras 
do conselho municipal do 
idoso tiveram uma ideia 
diferente dos outros anos: 
a conscientização aconte-
cera através das redes so-
ciais e sites da prefeitura 
e do conselho, também 
com entrevistas nas rádios 
locais sobre o assunto ao 
longo da semana.
De acordo com a presi-
dente do CMI, Ágata Irina 
Villani, a conscientização 
social sobre esse fenôme-
no é essencial. Compre-
ender as razões que estão 
por trás da violência con-
tra a pessoa idosa, supõe 
um aprofundamento sobre 
essas relações sociais, e 
sobre onde essas relações 
são produzidas.
Segundo ela, é fundamen-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através dos 
servidores da Secretaria 
de Obras e Planejamento, 
está refazendo um trecho 
de uma galeria de águas 
pluviais no bairro Santo 
Luzia.
As obras estão acontecen-
do ao final da rua Joaquim 
Antônio Ribeiro, e a ga-
leria conduz as águas da 
chuva para o córrego do 
Curtume. 
Trata-se de uma gale-
ria antiga, construída no 
passado, e com os alaga-

tal falar sobre a violência 
contra as pessoas idosas 
porque a violência é vio-
lação de direito humano 
fundamental e essa gran-
de parcela da população 
do nosso país merece ser 
tratada com dignidade e 
respeito. Vários tipos e 
expressões de violência 
criam práticas sociais de 
violação de direitos, direi-
tos que estão na Constitui-
ção Federal de 1988 e no 
Estatuto do Idoso.
Muitas expressões de vio-
lência podem ser preveni-
das e reduzidas. As ações 
que levam à superação da 
violência e contribuem 
para que as pessoas idosas 
usem seus direitos estão 
de acordo com a ideia de 
‘uma sociedade para to-
das as idades’ conforme 
ressaltam importantes do-
cumentos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
sobre o Envelhecimento.
“A importância de falar 
sobre o assunto é que a 
violência é um crime, e a 
violência contra o idoso 
é um crime maior ainda, 
porque o idoso está prote-
gido, além da Constituição 
de 1988, que nós temos 
todos nossos direitos e de-

mentos constantes no lo-
cal sua cabeceira acabou 
sofrendo erosão e esse 
desmoronamento ocasio-
nou uma grande cratera,                            
chegando próximo de atin-
gir a rua e com grande pe-
rigo de danificar um PV e 
uma adutora de esgoto da 
Sabesp.
A Prefeitura está refazen-
do cerca de oito metros de 
extensão com tubos de 1 
metro de diâmetro. Essa 
galeria de águas pluviais 
realiza a captação de qua-
se todas águas dos bairros 

veres, enquanto cidadãos, 
o idoso tem um código es-
pecífico dele, que é o Es-
tatuto do Idoso. Então, por 
duas vezes, esse idoso está 
protegido, defendido e 
com seus direitos assegu-
rados.”, ressaltou Ágata.
Existem muitos tipos de 
violência e é importante 
falar todos os dias sobre 
elas. “A violência pode 
ser física, pode ser psico-
lógica, violência finan-
ceira é muito comum e a 
violência emocional, com 
chantagens, todos os tipos 
de violência são crimes. 
Então a importância desse 
dia, e também de todos os 
outros dias do ano é que os 
familiares e que as pessoas 
de modo geral, que convi-
vem com idosos saibam 
que o idoso de hoje pode 
ser você amanhã, tenho 
que tratá-lo como gosta-
ria de ser tratado, respei-
tar a bagagem, respeitar 
as resistências, respeitar 
as repetições. Precisamos 
nos colocar no lugar do 
outro, sermos seres huma-
nos com mais empatia, e 
passar o bem”, destacou 
Ágata.
Para denunciar, Disque 
100.

Santa Luzia, São Judas 
Tadeu, Vila Bourguese, 
Parque São Domingos e 
outros.
“Outra ação semelhan-
te está programada para 
acontecer no bairro do 
Mombaça, próximo a li-
nha férrea, onde também 
já há registros de tubula-
ção danificada e que em 
breve nossa equipe irá re-
alizar as devidas interfe-
rências”, afirmou o chefe 
de divisão da Secretaria 
de Obras e Planejamento, 
Nilton Carlos Eugênio.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 018/2020 – No dia 15 
de junho de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº 018/2020, referente ao objeto em epígrafe, 
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Pneus, Câmaras e Protetores, as empresas: I. BORDIGNON PNEUS 
EIRELI, com valor total de R$ 440.832,50 e FERRARINI COMER-
CIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP, com valor total de R$ 
5.509,22. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 219/2020 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS 
MARINHO BRASIL, BENEDITO LINO, ARISTEU V. VILELA E CONS-
TRUÇÃO DE PONTE BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. En-
trega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 15/06/2020. Abertura 
dos Envelopes: 10h00min do dia 15/06/2020. Local da realização: 
Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: 
www.potim.sp.gov.br.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 010/2020 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA DE ATERRO EM VALA, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Sessão 
realizada no dia 15/06/2020 às 10h00min. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente da Comissão de Licitação e Avaliação.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


