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A GAzetA dos Municípios

CPP de Tremembé apreende
66 eletrônicos e mais
de 1,8 quilo de drogas

Homem é baleado ao defender 
a irmã contra assaltantes
em São Jose dos Campos

Coronavírus: 1.701 casos confirmados 
em toda a região do vale, litoral e serra

Agentes do Centro de Pro-
gressão Penitenciária “Dr. 
Edgar Magalhães Noro-
nha”, o CPP de Tremem-
bé, apreenderam no último 
domingo (24)  diversos 
itens eletrônicos e mais de 
1,8 quilo de entorpecentes. 
O material suspeito estava 
na área externa do presídio 
e em uma correspondência 
enviada pelo pai de um 
sentenciado.
Segundo a Secretaria da 
Administração Penitenci-
ária (SAP), durante a ma-
drugada, por volta das 2h, 
o servidor escalado para 

Um homem foi ferido com 
dois tiros desferidos por 
uma dupla de assaltantes 
em São Jose dos Cam-
pos. O crime aconteceu no 
bairro Vila São Bento na 
tarde desta segunda-feira 
(25), segundo consta no 
boletim de ocorrência.
A vítima, de 37 anos, es-

Neste segunda-feira de 
feriado prolongado (25), 
a região do Vale do Para-
íba, Serra da Mantiqueira 
e Litoral Norte confirmou 
1.701casos de covid-19, 

uma das torres de vigilân-
cia do presídio percebeu 
que um suspeito tentava 
arremessar uma bolsa pelo 
muro da unidade prisional. 
Imediatamente, o alarme 
de segurança foi acionado.
Uma equipe foi direciona-
da ao local, mas o crimi-
noso fugiu e abandonou a 
sacola do lado de fora do 
estabelecimento penal. Os 
funcionários verificaram 
o material abandonado e 
encontraram 11 celulares 
com 17 baterias, 15 carre-
gadores, 11 cabos UBS, 6 
fones de ouvido e 6 chips 

tava com uma familiar em 
um ponto de ônibus quan-
do se aproximaram dois 
suspeitos de motocicleta. 
Segundo a Polícia Civil, 
quando um dos crimino-
sos tentou se apossar da 
bolsa da mulher, o rapaz 
entrou em luta corporal 
contra os assaltantes. Ele 

entre eles, 71 são de mor-
tes.
No Brasil, ao todo foram 
374.898 casos de covid-19 
foram confirmados até 
hoje. Entre eles, 153.833 

telefônicos, além de 7 ta-
bletes de maconha, que 
somavam 1,223 quilo da 
erva, e 4 volumes de co-
caína, que somavam 570 
gramas da droga.
Outra apreensão - Ainda 
no domingo, os agentes 
encontraram 25 gramas de 
maconha que foram envia-
dos via correios pelo pai 
de um detento. O remeten-
te, um idoso de 66 anos, 
escondeu a erva em maços 
de cigarro comum.
O idoso teve o nome sus-
penso da lista de visitas da 
secretaria.

recebeu dois tiros. O Cor-
po de Bombeiros foi acio-
nado, assim como equipes 
de emergência que condu-
ziram a vítima ao pronto 
socorro do Hospital Mu-
nicipal de São Jose dos 
Campos. Até o momento, 
ninguém foi preso. O caso 
já está sendo investigado.

já estão plenamente recu-
perados. Outros  23.473 
faleceram. O índice de le-
talidade da doença é de 6,2 
%.
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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

Prossegue o pagamento d
segunda parcela do auxílio

emergencial, hoje com o NIS final 7

Continua nesta terça-feira 
(26) o pagamento da se-
gunda parcela do auxílio 
emergencial, segundo in-
formou a Caixa Econômi-
ca Federal. O benefício de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras) é destinado 
a trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais, autônomos e 
desempregados, para ga-
rantir renda básica no pe-
ríodo da pandemia do co-
ronavírus.
Para os inscritos no pro-
grama Bolsa Família, o 
calendário está dividido 
conforme as datas habi-
tuais de pagamento para 
quem integra o programa. 
Para as demais pessoas, o 
pagamento será de acordo 
com o mês de nascimento. 
Hoje, será feito o paga-
mento para os beneficiá-
rios do Programa Bolsa 

Família com Número de 
Inscrição Social (NIS) fi-
nal 7.
O crédito segue nessa or-
dem, de um NIS por dia, 
menos no fim de semana, 
até o número zero, a ser 
pago no dia 29 deste mês. 
Os beneficiários podem 
sacar o benefício pelo car-
tão do Bolsa Família.
Contas digitais - Ontem 
(25), quem recebeu o au-
xílio, com o crédito na 
poupança digital social da 
Caixa, foram os nascidos 
em setembro e outubro. 
Hoje, o crédito será feito 
para quem nasceu em no-
vembro e dezembro.
Segunda parcela - O ca-
lendário para saques da 
segunda parcela é diferen-
te do calendário do crédito 
nas contas digitais e tem 
início no próximo sábado 
(30), para os nascidos em 

janeiro.
No dia 1º de junho, os sa-
ques serão permitidos para 
quem nasceu em fevereiro, 
seguindo nessa ordem até 
13 de junho para os nasci-
dos em dezembro. No dia 
7 de junho (domingo) não 
haverá saques.
Fora da Caixa - Na quin-
ta-feira (21), o presi-
dente da Caixa, Pedro                                 
Guimarães, disse que a 
segunda parcela do auxílio 
emergencial só será depo-
sitada em contas fora da 
Caixa Econômica Federal 
a partir do dia 30. 
Segundo ele, os                                  
beneficiários receberão o 
dinheiro automaticamente 
na conta corrente de ou-
tros bancos no período de 
30 de maio a 13 de junho, 
conforme o cronograma 
de saque em espécie do se-
gundo lote.
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Taubaté chega a 93 casos 
confirmados de coronavírus

Secretaria de Educação de 
Taubaté retoma atividades 

escolares online

Mais seis pacientes testa-
ram positivo para corona-
vírus em Taubaté, chegan-
do a 93 casos confirmados 
neste sábado, dia 23 de 
maio.
Metade destes novos casos 
é de pacientes jovens, com 
idades entre 19 anos e 28 
anos. Não houve registro 
de deslocamento em ne-
nhum dos casos e apenas 
um dos pacientes apresen-
ta comorbidades. Todos os 
pacientes cumprem isola-
mento social em suas resi-
dências.
Isolamento

A Secretaria de Educação 
de Taubaté retoma na pró-
xima terça-feira, dia 26 de 
maio, as atividades escola-
res de forma não presen-
cial.
O desafio foi organizar um 
retorno às aulas que abran-
gesse os mais de 42.000 
alunos da Rede Municipal 
de Ensino, garantindo a to-
dos a igualdade e o direito 
a uma educação de quali-
dade. As atividades peda-
gógicas serão disponibi-
lizadas de forma online, 
também impressas e ainda 
pela TV.
As ações previstas acon-
tecerão por meio de rotei-
ros de estudos impressos 
para utilização dos livros 
didáticos para o ensino 
fundamental e médio e 
roteiros para interação do 
aluno com a família, no 
caso da educação Infantil. 
Esse material já começa 
a ser entregue a partir da 
próxima terça nas escolas. 

A taxa de isolamento so-
cial de Taubaté na última 
sexta-feira, dia 22 de maio, 
foi a pior da semana, com 
46% de adesão. A média 
do Estado de São Paulo 
para o dia foi de 48%. Do 
dia 18 ao dia 21 o indica-
dor para o município ficou 
estável em 47%. Estes 
percentuais estão distantes 
da linha de corte de 55% 
estabelecida pelo governo 
do Estado como um dos 
critérios para a flexibiliza-
ção da quarentena após o 
dia 31 de maio.
Confira abaixo o perfil dos 

Cada unidade escolar está 
se comunicando com a co-
munidade para informar a 
data e horário de entrega 
do material, o que deve 
ocorrer semanalmente.
Também serão entregues 
nas escolas duas vezes ao 
mês apostilas de ativida-
des. O Programa Escola 
Sem Muros será mantido 
no site da prefeitura como 
atividade complementar.
As aulas online serão des-
tinadas aos alunos do 6º ao 
9º ano e terão duração de 
uma hora por semana, com 
a abordagem de todos os 
componentes curriculares.
Para os alunos do ensino 
fundamental II estão sen-
do produzidas videoaulas 
que serão exibidas pela 
TV Câmara e também pelo 
Youtube.
A grade de divulgação no 
canal do Legislativo de 
Taubaté está em fase final 
de preparação, mas deve 
ocorrer durante quatro 

novos casos.
Caso 88: Masculino, 33 
anos, morador da Vila 
Paulista
Caso 89: Masculino, 19 
anos, morador do Itaim
Caso 90: Masculino, 22 
anos, morador do Jaraguá
Caso 91: Masculino, 41 
anos, morador do Jardim 
do Sol
Caso 92: Masculino, 39 
anos, morador do Campos 
Elíseos, portador de diabe-
tes
Caso 93: Masculino, 28 
anos, morador do Resi-
dencial Paraíso

dias da semana, com uma 
hora de duração, com pre-
visão de início para o dia 8 
de junho.
Em relação ao sistema de 
avaliação dos estudantes 
durante este período de 
isolamento, a Secretaria 
de Educação trabalha com 
a composição da nota dis-
tribuída em três indicado-
res: participação (50%), 
desenvolvimento (30%) e 
resposta (20%).
Esse novo modelo pode 
apresentar desafios aos 
pais e alunos. Canais de 
comunicação exclusivos 
serão criados para facilitar 
o diálogo entre professores 
e alunos/familiares, com a 
retirada de dúvidas, apre-
sentação de novas ativida-
des e fóruns de discussões.
Os alunos que necessitam 
de atendimento educacio-
nal especializado conti-
nuarão com este suporte, 
conforme o contato da es-
cola com os familiares.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 014/2020 – No dia 26 
de maio 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 HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 014/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Leite Pasteurizado Integral, à empresa: D. R. MARTINEZ ME, com 
valor total de R$ 32.850,00. Fica a empresa convocada a assinar a 
Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 002/2020 – Proc. Adm. 
Nº 190/2020 - Objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
Manutenção em Veículo Sprinter 315, Placa DJL 4859 com Forneci-
mento de Peças - Contratante: Prefeitura Municipal de Potim - Con-
tratada: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 
61.591.459/0010-92 - Valor: R$ 21.079,67 - Data: 21/05/2020 - Base 
Legal: Art. 25, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.

Aviso de Suspensão de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico Nº 015/2020. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de 
Artesanato, tendo em vista a necessidade de retificação na proposta 
eletrônica do Pregão em epígrafe no site www.bnc.org.br devido à 
erro material. Ficam alteradas: Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 27/05/2020, até as 09h00min do dia 08/06/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
08/06/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
08/06/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital retificado e seus anexos po-
derão ser retirados gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de 
Potim: www.potim.sp.gov.br. Potim, 26 de maio de 2020 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Suspensão de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 017/2020 cujo 
objeto é a Contratação de Empresa Especializada para a Assessoria 
Técnica e Pedagógica para Formação Continuada de Professores da 
Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital, com abertura em 27/05/2020 ás 10h00min, tendo 
em vista a necessidade de Retificação do Termo de Referência e de-
mais informações do Edital. Potim, 26 de maio de 2020 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 016/2020 - 
Contratação de Empresa Especializada para a Realização de Capa-
citação para os Beneficiários do Programa Emergencial de Auxílio 
ao Desemprego. Convocamos a empresa MOBILIZA SERVIÇOS E 
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, a comprovar, no pra-
zo de 03 (três) dias úteis, a compatibilidade do Objeto apresentado 
pelo Atestado de Capacidade Técnica frente ao solicitado, conforme 
Item 1.2.4 do Anexo II do Edital, neste Pregão. O não atendimento ao 
solicitado resultará na inabilitação da empresa. Potim, 26 de maio de 
2020. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE INABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 
– Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas 
Básicas – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABILITAÇÃO 
da empresa DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI, pelo não 
atendimento ao item 1.2.4 do Anexo II do Edital, pelo não cumprimen-
to do Anexo II do Edital referente à comprovação de que a licitante re-
alizou fornecimento compatível em característica de no mínimo 50% 
do solicitado no presente Edital, com o objeto da presente licitação. 
CONVOCA-SE a empresa que ficou em segundo lugar, para nego-
ciação em sessão à realizar-se em 29/05/2020 ás 10h00min, horário 
de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - lici-
tações”. Potim, 26 de maio de 2020. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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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


