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A Gazeta dos Municípios
PF deflagra operação contra desvio de 

dinheiro público em Cachoeira Paulista; 
vereador é um dos investigados

A Polícia Federal cumpre 
quatro mandados de bus-
ca e apreensão na manhã 
desta terça-feira (31) em 
Cachoeira Paulista contra 
desvio de recursos públi-
cos destinados ao comba-
te à Covid-19. A medida 
é cautelar para o afasta-
mento de função pública e 
proibição de ingresso em 
repartição pública. A ação 
acontece também na cida-
de de Lorena.  
Segundo a PF, o vereador 
Léo Fênix (PSB) e um ser-
vidor público da adminis-
tração municipal, que não 
teve a identidade revelada,  
utilizavam dos seus cargos 
para favorecer a contrata-
ção de empresas para for-
necimento de medicamen-
tos e insumos destinados 
ao combate à Covid-19.
Esquema
De acordo com as inves-
tigações, eles exigiam o 

pagamento de valores de 
5% a 10% em relação aos 
contratos. Os investigados 
teriam, inclusive, solicita-
do que a empresa apresen-
tasse orçamento com valor 
mais elevado, para obter 
maior vantagem.
Depósito
Ainda segundo a PF, o di-
nheiro desviado era depo-
sitado em uma conta ban-
cária indicada pelo agente 
político, horas depois do 
pagamento ser efetuado 
pela Prefeitura de Cacho-
eira Paulista para a empre-
sa contratada.
Penas
Os envolvidos podem res-
ponder pelos crimes de 
peculato, associação cri-
minosa, corrupção ativa 
ou passiva e fraude em 
licitações com penas que 
podem chegar a 32 anos 
de prisão.
Outro lado 

O AgoraVale procurou a 
Prefeitura de Cachoeira 
Paulista para falar sobre 
o assunto. A assessoria 
disse, em nota oficial di-
vulgada nas redes sociais, 
que a operação investiga 
13 empresas em licitações 
envolvendo a gestão do 
ex-prefeito Edson Mendes 
Mota. A nota ainda diz que  
a atual gestão está contri-
buindo integralmente com 
a diligência da Polícia Fe-
deral.
O vereador Léo Fênix foi 
procurado pela reporta-
gem mas não foi encontra-
do. 
O celular disponível nas 
redes sociais consta desli-
gado. A Câmara Munici-
pal de Cachoeira Paulis-
ta também foi procurada 
para comentar o assunto, 
mas ninguém atendeu o 
telefone ou respondeu aos 
e-mails enviados. 

Pindamonhangaba inaugura Posto 
de Entrega Voluntária do Feital

A partir de quinta-feira (2), alunos da 
rede estadual poderão se inscrever 

no Bolsa do Povo Educação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou, na ma-
nhã desta terça-feira (31), 
a inauguração do Posto de 
Entrega Voluntária (PEV) 
no Feital. 
Essa é a oitava unidade 
implantada com o obje-
tivo de tornar os espaços 

O programa Bolsa do Povo 
Educação - Ação Estudan-
tes abre inscrições nesta 
quinta-feira (2) para estu-
dantes mais vulneráveis, 
prioritariamente, do ensi-
no médio da rede estadual. 
A ação prevê o pagamento 
de R$1 mil, por ano letivo, 
e tem como objetivos prin-
cipais a recuperação da 
aprendizagem e o combate 
à evasão escolar.
Além do ensino médio, 
estudantes regularmen-
te matriculados no 9ª ano 
do ensino fundamental da 
rede estadual de ensino 
também podem partici-
par. Todos os interessados 
devem estar inscritos no 
Cadastro Único - CadÚni-
co. No total, serão R$400 
milhões investidos pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo no programa. Deste 
montante, R$100 milhões 

públicos e particulares                          
mais limpos e organiza-
dos.
Os PEVs são locais para 
descarte correto de sobras 
de construção, reforma 
ou demolição, móveis e 
equipamentos domésticos, 
sobras de podas de jardim, 

serão aportados ainda em 
2021 e R$ 300 milhões 
estão programados para o 
ano letivo de 2022.
As inscrições para o pro-
grama estarão disponí-
veis até 13 de setembro, 
através do site. Os paga-
mentos serão realizados 
proporcionalmente ao ano 
letivo e estão condiciona-
dos à frequência escolar 
mínima de 80%, à dedi-
cação de duas a três horas 
de estudos pelo aplicati-
vo Centro de Mídias SP 
(CMSP) e à participação 
nas avaliações de apren-
dizagem. Os estudantes da 
3ª série do ensino médio 
devem ainda realizar ati-
vidades preparatórias para 
o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio).
Dados da Secretaria da 
Educação do Estado de 
São Paulo (Seduc-SP) in-

madeiras, óleo de cozinha 
usado, lâmpadas, pilhas, 
baterias, pneu, entre ou-
tros materiais. O PEV Fei-
tal fica na Rua Projetada 2, 
esquina com a Rua Antô-
nio Quirino da Conceição, 
atrás do posto de saúde do 
Feital.

dicam que há 3,5 milhões 
de estudantes matricula-
dos na rede estadual de en-
sino, com cerca de 770 mil 
em situação de pobreza ou 
extrema pobreza. Destes, 
1,2 milhão estão no ensino 
médio, sendo 267 mil em 
vulnerabilidade.
Após realizar a manifes-
tação de interesse, o es-
tudante será notificado 
via e-mail, SMS ou pela 
Secretaria Escolar Digital 
(SED) para a confirmação 
dos critérios de elegibi-
lidade. Em seguida, será 
disponibilizado um Termo 
de Responsabilidade que 
deve ser, obrigatoriamen-
te, assinado para que o 
estudante esteja apto a re-
ceber o benefício. No caso 
dos estudantes menores de 
18 anos, a assinatura deve 
ser feita por um responsá-
vel legal.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

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

Livro D-25, FLS. nº 284, Termo nº 7436
Faço saber que pretendem se casar JOALDO MOREIRA e ADRIANA TITO, aprensentando os documentos necessário exigi-
dos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascido 
no dia 03 de fevereiro de 1977, de estado civil solteiro, de profissão jardineiro, residente e domiciliado na Rua Ismael Dias da 
Silva, nº 577, Centro, Tremembé/SP, filho de MARIA WANDA MOREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 14 de junho 
de 1981. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 22 de setembro de 1987, de estado civil solteira, de profissão 
do lar, residente e domiciliada na Rua Ismael Dias da Silva, nº 577, Centro, Tremembé/SP, filha de ANTONIO VICENTE 
TITO, de 76 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 15 de agosto de 1945 e de ZELIA MOREIRA, de 57 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 26 de fevereiro de 1964, 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. 

Paralimpíadas de Tóquio: Atleta de 
Taubaté, Alessandro da Silva,

conquista prata no arremesso de peso

Na manhã desta segunda-
-feira (30), o atleta tauba-
teano Alessandro da Sil-
va, conquistou a medalha 
de Prata no Arremesso de 
Peso, classe F11 para de-
ficientes visuais totais nos 
Jogos Paralímpicos de Tó-
quio. 
Fazendo uma prova mui-
to consistente, Alessandro 
teve como melhor marca 
13,89m, obtida na sexta e 
última tentativa. O resul-
tado foi sua melhor mar-
ca na temporada 2021, e 
garantiu ao taubateano de 
36 anos o lugar no pódio 
Paralímpico de Tóquio. O 
atleta comemorou com seu 
guia e treinador Guto Nas-
cimento, também taubate-
ano e técnico do Programa 
Esporte Para Todos.
No final, o pódio ficou em 
Ouro para Mahdi Olad do 
Irã, com 14,43m; Prata 
para Alessandro da Silva 
do Brasil, com 13,89m; e 
Bronze para Onei Tapia da 
Itália, com 13,60m.
Silva volta ao Estádio 
Olímpico na quarta-feira 

(01), quando competirá 
no Lançamento de Disco. 
Atual líder do Ranking 
Mundial no Disco, ele 
entra na prova como um 
dos principais favoritos 
ao ouro. A final do Lança-
mento de Disco F11 será 
às 22h30 (horário de Bra-
sília).
Outro taubateano, o atleta 
Michel Gustavo, também 
disputa medalha no salto 
em distância nesta segun-
da-feira. Superando uma 
temporada 2019 de lesões, 
e as dificuldades que a pan-
demia impôs para treinos e 
competições em 2020, Mi-
chel chega a Tóquio para a 
disputa do Salto em Dis-
tância na classe T47, para 
paratletas com deficiência 
nos membros superiores.
Para conquistar uma me-
dalha, Michel terá de su-
perar sua melhor marca, e 
entrar na seleta “casa dos 7 
metros” na classe T47. 
“Estou muito feliz de estar 
nos Jogos Paralímpicos, 
é realmente uma reali-
zação na minha carreira. 

Principalmente depois de 
superar lesões e as dificul-
dades para treinar durante 
a pandemia. Mas agora é 
entrar nessa final e entre-
gar tudo. Colocar em prá-
tica o que treinamos neste 
ciclo, e buscar melhorar 
meu resultado pessoal. Se 
a medalha vier, será uma 
recompensa e tanto pelo 
esforço e superação para 
estar aqui em Tóquio”, de-
clara Michel.
A transmissão dos Jogos 
Paralímpicos Tóquio 2020 
para o Brasil, está sendo 
realizada pelo canal por 
assinatura SporTV.
Confira a agenda dos 
taubateanos (horários de 
Brasília):
Segunda-feira, 30/08
21h30 - Michel Gustavo 
(T47) - Salto em Distância 
- FINAL
Quarta-feira, 01/09
22h30 - Alessandro da Sil-
va (F11) - Lançamento de 
Disco - FINAL
Sábado, 04/09
18h50 - Edneusa Dorta 
(T12) - Maratona - FINAL
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Semelp Pindamonhangaba
estreia Programa “Sempre em
Movimento” nesta terça-feira

Nesta terça-feira (31), 
a Secretaria de Espor-
tes e Lazer da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
estreia o programa da                                  
Semelp “Sempre em Mo-
vimento”. A iniciativa é 
um programa de aulas prá-
ticas com atividade física 
online que busca estimular 

a população de adultos e 
idosos a saírem do seden-
tarismo.
A primeira aula sobre gi-
nástica e ritmos para ido-
sos, pilates e defesa pesso-
al, estreia às 7h da manhã, 
no canal do Youtube, Se-
melp na Rede. Toda terça-
-feira, será disponibilizada 

uma aula nova de cada 
modalidade. 
Segundo a Semelp, o ob-
jetivo é mobilizar as pes-
soas para saírem do seden-
tarismo e iniciarem uma 
vida mais ativa, além de 
proporcionar mais opções 
para quem já pratica ativi-
dade física.
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Termo de Retificação de Publicação – Chamada Pública Nº 003/2021 
- Objeto: Contratação de Projetos Especializados de Ecoterapia, com 
Formação em Fisioterapia para Melhorias no Atendimento em Saúde 
Pública para a Prefeitura Municipal de Potim/SP, conforme condições 
descritas na Chamada Pública, no Termo de Referência e demais 
anexos - Na publicação à página de nº 320 do Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, do dia 31/08/2021, com referência à data de inscrição 
do processo em epígrafe, onde se lê: 10/08/2021, leia-se: 10/09/2021. 
Publique-se. Potim, 31 de agosto de 2021. Erica Soler Santos de Oli-
veira - Prefeita Municipal.

Termo de Retificação de Edital – PROC. ADM. Nº 271/2021 – EDITAL 
Nº 060/2021 - PR Nº 046/2021 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PEÇAS DE VEÍCU-
LOS PESADOS PARA REPOSIÇÃO – No preâmbulo do Edital do 
Pregão em epígrafe, em relação à data de abertura e julgamento das 
propostas e início da sessão de disputa, onde se lê: 08/09/2021, leia-
-se: 03/09/2021, tendo em vista erro material de digitação. Demais 
informações permanecem inalteradas. Erica Soler Santos de Oliveira 
– Prefeita Municipal.

Termo de Retificação de Edital – PROC. ADM. Nº 212/2021 – EDITAL 
Nº 055/2021 - TP Nº 008/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS E RE-
FORMAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS – No preâmbulo do Edital da Tomada de Preços em epígra-
fe, no item 5. Termo de Vistoria, em relação ao cargo do responsável 
pelo agendamento da visita técnica, Sr. Guilherme Sampaio, onde 
se lê: Diretor de Obras e Arquiteto, leia-se: Diretor de Gestão para o 
Lazer, tendo em vista erro material de digitação. Demais informações 
permanecem inalteradas. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita 
Municipal.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 041/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Material de Equipamentos de Proteção Individual para a Assistên-
cia Social – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABILITAÇÃO 
da empresa PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. A 
empresa atendeu a diligência aberta em sessão à respeito da vera-
cidade de seu atestado de qualificação técnica porém os documen-
tos apresentados não comprovaram a veracidade do fornecimento. 
Convoca-se os licitantes que ficaram em segundo lugar nos itens 
para sessão de negociação do Pregão à realizar-se em 02/09/2021 
às 09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Potim, 31 de agosto de 2021. Bruno 
C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 036/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcela-
da de Tintas e Acessórios – A Prefeitura Municipal de Potim informa 
a INABILITAÇÃO da empresa GLAUCIO RAMIREZ DE SEABRA. A 
empresa atendeu a diligência aberta em sessão, apresentando as no-
tas fiscais referente aos atestados de capacidade técnica fornecidos 
junto à documentação de habilitação, porém nenhum item presente 
nas notas fiscais é similar ou compatível em características ao objeto 
do presente Pregão. Convoca-se os licitantes que ficaram em segun-
do lugar nos itens para sessão de negociação do Pregão à realizar-se 
em 02/09/2021 às 11h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 31 de agosto de 
2021. Evelin F. S. Santos – Pregoeira.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
037/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ma-
teriais Hidráulicos II – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABILITA-
ÇÃO da empresa GLAUCIO RAMIREZ DE SEABRA. A empresa atendeu 
a diligência aberta em sessão, apresentando as notas fiscais referente aos 
atestados de capacidade técnica fornecidos junto à documentação de habi-
litação, porém nenhum item presente nas notas fiscais é similar ou compa-
tível em características ao objeto do presente Pregão. Convoca-se os lici-
tantes que ficaram em segundo lugar nos itens para sessão de negociação 
do Pregão à realizar-se em 02/09/2021 às 14h00min, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 31 
de agosto de 2021. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE DILIGÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
040/2021 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ma-
terial de Manutenção – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABILI-
TAÇÃO da empresa GLAUCIO RAMIREZ DE SEABRA. A empresa aten-
deu a diligência aberta em sessão, apresentando as notas fiscais referente 
aos atestados de capacidade técnica fornecidos junto à documentação de 
habilitação, porém nenhum item presente nas notas fiscais é similar ou 
compatível em características ao objeto do presente Pregão. Convoca-se 
os licitantes que ficaram em segundo lugar nos itens para sessão de ne-
gociação do Pregão à realizar-se em 02/09/2021 às 16h00min, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. 
Potim, 31 de agosto de 2021. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

Aviso de Alteração de Data de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a alteração da data de abertura da Tomada de Preços Nº 
007/2021 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATÓRIO AOS PROCESSOS SE-
LETIVOS 2021/2022 PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE 
POTIM/SP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
DO EDITAL, tendo em vista autorização da Sra. Secretária Municipal de 
Administração devido ao grande volume de trabalhos acumulados no setor 
de Compras e Licitações. Fica designada nova data para a sessão pública: 
Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 15/09/2021. Abertura dos 
Envelopes: 10h00min do dia 15/09/2021. Potim, 31 de agosto de 2021 – 
Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.


