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A GAzetA dos Municípios

Comum-unidade
em Ação retoma

atividades em Taubaté

Prefeitura de Taubaté e
Sebrae-SP oferecem 120 vagas 

para capacitação gratuita

O programa esporti-
vo-social Comum-
-Unidade em Ação 

(PCUA), desenvolvido 
pela Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Taubaté, re-
toma as atividades na pró-
xima segunda-feira, dia 27 
de janeiro.
O retorno do PCUA conta-
rá com a abertura de novas 
turmas e alterações em lo-
cais das aulas.
Entre os destaques estão: 
Ballet no bairro do São 
Gonçalo, Ginástica no 
bairro Jardim Continental, 
Ginástica Artística na As-
sociação dos Funcionários 

A Prefeitura de 
Taubaté e o Sebra-
e-SP oferecem 120 

vagas para capacitação 
empreendedora gratuita. 
São três cursos voltados 
a diferentes públicos. As 
inscrições já estão abertas 
e vão até 10 de fevereiro.
A parceria faz parte do 
programa Taubaté Em-
preendedora, que envolve 
ações voltadas a empre-
sários e microempresários 
das áreas de comércio, ser-
viços, alimentação fora do 
lar e agricultura familiar.
Além destas vagas, o pro-
jeto já trabalha com em-
presas da cidade dentro do 
programa Agentes Locais 
de Inovação (ALI) e com 
professores e alunos da 
rede municipal de ensino 
fundamental (ciclo II), de 
período integral, dentro da 
metodologia Jovens Em-
preendedores Pequenos 
Passos (JEPP). O objetivo 
do projeto é fomentar o 
empreendedorismo local 
para o desenvolvimento da 
atividade econômica da ci-
dade de forma sustentável.
As primeiras 60 vagas são 
destinadas aos Microem-
preendedores Individu-
ais (MEIs) dos setores de 
comércio e serviços. São 
30 vagas para o setor de 
comércio varejista, que 
inclui roupas, calçados, 
acessórios, produtos ele-
trônicos, de limpeza, de 
beleza e afins. As outras 
30 vagas são para o setor 
de serviços e englobam 
microempresários de pe-
quenos reparos, beleza, 
informática, limpeza, cos-
tura, automotivo, alimen-

Municipais de Taubaté 
(AFMT) e Futsal no bairro 
Sítio Santo Antônio II.
As inscrições são realiza-
das online, os interessados 
devem ir até o local no ho-
rário da atividade e procu-
rar o professor responsá-
vel, que informará sobre a 
disponibilidade de vagas. 
Caso haja a vaga, é reali-
zada uma aula experimen-
tal e o professor passa um 
código para o interessado. 
Assim, é necessário entrar 
no link bit.ly/seel-inscri-
cao ou no site da prefeitura 
e fazer a inscrição.
Entre os principais even-

tação e similares.
Os MEIs passarão por 
uma trilha de capacitação 
entre os dias 17 de feverei-
ro e 2 de abril com temas 
sobre comportamento em-
preendedor, formação de 
preço de venda, fluxo de 
caixa, marketing digital, 
legislação, planejamento, 
indicadores de gestão, ino-
vação e acesso à crédito. 
Ao todo, serão 45 horas de 
capacitação.
As Microempresas e as 
Empresas de Pequeno Por-
te do segmento de alimen-
tação fora do lar (AFL), 
ou seja, restaurantes, piz-
zarias, lanchonetes, cafe-
terias, food trucks e afins, 
terão 30 vagas para discu-
tir temas como tendências, 
controle de estoque, ges-
tão de pessoas, gestão fi-
nanceira, elaboração de fi-
cha técnica, engenharia de 
cardápio, manual de boas 
práticas e POPs. Serão 
47 horas de capacitação 
e mais 6 horas de consul-
torias entre os dias 23 de 
março e 8 de maio.
Já a capacitação voltada 
para 30 produtores rurais 
terá como foco a agricul-
tura familiar. Produtores 
de hortaliças, apicultores, 
piscicultores e leite, po-
derão participar. Eles vão 
trabalhar temas como fi-
nanças, vendas e associati-
vismo entre os dias 24 de 
março e 26 de maio.
A iniciativa não vai gerar 
custos aos empreendedo-
res. Todo o programa é 
subsidiado pela Prefeitura 
de Taubaté. O Sebrae-SP 
é responsável por toda a 
capacitação técnica. As 

tos em 2020 promovidos 
pelo PCUA, estão o Mo-
vimenta Comunidade, que 
acontece no fechamento 
dos semestres envolvendo 
todos os projetos e moda-
lidades. Este ano estará 
vinculado ao “Jogando em 
Rede”, ao Vem Dançar e 
aos eventos que abordam 
os temas sociais que acon-
tecem junto com o Sesc.
Atualmente, mais de 9.000 
pessoas fazem parte das 
atividades do Comum-U-
nidade em Ação e contam 
com o auxílio de 34 profis-
sionais de Educação Físi-
ca.

capacitações para MEIs 
de comércio e serviços, 
além das MEs e EPPs de 
Alimentação serão reali-
zadas no Hub de Inovação 
e Tecnologia de Taubaté 
(HITT), localizado na Rua 
Conselheiro Moreira de 
Barros, 203, no centro.
Trabalho em andamento
A parceria entre Prefeitu-
ra de Taubaté e Sebrae-SP 
também promove a cul-
tura empreendedora por 
meio do programa Jovens 
Empreendedores Primei-
ros Passos (). O programa 
envolve alunos do ensino 
fundamental e estimula o 
comportamento empreen-
dedor entre crianças e ado-
lescentes, já está em fase 
de capacitação dos pro-
fessores. Em fevereiro, os 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino do fundamental 
(ciclo II), de período inte-
gral, já poderão se benefi-
ciar do programa.
O programa Taubaté – 
Orgulho de Empreender 
Aqui ainda inclui ações de 
políticas públicas, como 
por exemplo Empreenda 
Rápido, missões empre-
sariais, encontro de negó-
cios, além do atendimento 
no Posto do Sebrae Aqui e 
na unidade do Sebrae Mó-
vel. Os interessados em 
participar das ações po-
dem se inscrever até o dia 
10 de fevereiro, por meio 
do link: http://bit.ly/or-
gulhodeempreenderaqui, 
pelo telefone (12) 3621-
5223 ou diretamente no 
Sebrae Aqui de Taubaté, 
localizado na rua Arman-
do Salles de Oliveira, 457, 
no Jardim das Nações.

Simube 2020 prorroga
inscrições em Taubaté

O Sistema Munici-
pal de Bolsas de 
Estudo (Simube) 

de Taubaté publicou nesta 
terça-feira, dia 21 de ja-
neiro, no diário oficial do 
município, a retificação do 
edital de chamamento de 
alunos, com prorrogação 
das inscrições até as 17h 
do dia 7 de fevereiro.
As inscrições tiveram iní-
cio no dia 7 de janeiro e o 
Conselho de Administra-
ção do Fundo Municipal 
de Bolsas de Estudo já fez 
um alerta aos candidatos 
para revisar o preenchi-
mento de dados das fichas 
de inscrição. Após uma 

pré-análise das fichas de 
inscrições dos candidatos 
às bolsas feita pelo con-
selho, foram constatados 
diversos preenchimentos 
incorretos. Esses erros 
podem desclassificar o 
candidato, de acordo com 
as regras estabelecidas no 
edital. Os candidatos de-
vem estar atentos ao pre-
encher informações bási-
cas de enquadramento ao 
sistema de bolsas, como 
despesas com alimenta-
ção e aluguel, por exem-
plo, que são valores que 
possuem limitação para 
serem declarados, confor-
me consta no edital. É im-

portante que o candidato 
entre no site, verifique as 
informações e faça a cor-
reção caso seja necessário. 
A ficha estará disponível 
até às 17h do dia 7 de fe-
vereiro de 2020, prazo de 
encerramento das inscri-
ções para o Simube 2020. 
Para mais informações, 
edital e ficha de inscrição, 
os interessados devem 
acessar o site: http://www.
taubate.sp.gov.br/simube-
taubate/. O Simube fica na 
praça Félix Guisard, nº 11, 
segundo andar do prédio 
da CTI. O telefone é 3621-
6039 e o e-mail simube@
taubate.sp.gov.br.
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AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº058/2019 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-
ÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
DE INFORMÁTICA – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INA-
BILITAÇÃO das empresas PÉRICLES LIMA DE OLIVEIRA ME e AFB 
PRIME INDUSTRIA devido à não apresentação dos documentos de 
Habilitação, conforme Anexo II do Edital; e a DESCLASSIFICAÇÃO 
do item 05 ofertado pela empresa ALLAN RODRIGUES SILVA EPP 
pela não apresentação do Catálogo Descritivo do item conforme so-
licitado no anexo III do Edital. CONVOCA-SE as empresas habilita-
das que ficaram em segundo lugar nos itens, para negociação dos 
mesmos em 29/01/2020 às 14h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 23 de 
dezembro de 2020. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.
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Miscelânea
Curiosidades

A claustrofobia é um tipo de pânico que envolve apenas pessoas quando 
têm que permanecer em lugares fechados, tais como elevadores, aviões 
e túneis, mesmo por pouco tempo e que não tenha ameaças de perigo. A 
mente e o organismo são invadidos por uma angústia e uma ansiedade 
incontrolável, provocando diversas reações na parte física, como aumen-
to dos batimentos cardíacos, excesso de suor e medo intenso. É bastante 
comum em qualquer idade, sexo, raça ou condição social e podem ser inú-
meras as causas do problema. Porém, estudos já comprovaram que existe 
um fator genético, por 70% dos portadores dessa fobia possuem parentes 
com o mesmo problema. As pessoas que sabem que sofrem da claustro-
fobia devem evitar estar em locais onde possam ser desencadeados esses 
distúrbios.  

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas somente geram pensamentos enganosos.
Pense rápido, mas fale devagar.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
As amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas.
A falta de amor é a maior de todas as pobrezas.
A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento
Quando o ar lhe faltar, respire mais devagar.
O homem que teme sofrimento já está sofrendo pelo que teme.
Algumas pessoas falam um instante antes de haver pensado.


