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A Gazeta dos Municípios

Potim registra 
novas variantes

Ketiley Batista vence três 
provas; Pinda é campeã no 

geral do Campeonato 
Brasileiro sub-23 de 

Atletismo

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Potim recebeu a 
avaliação do Instituto Bu-
tantan, quanto aos exames 
realizados no Laboratório 
Móvel.
Pelo relatório do instituto, 
Potim registrou 6 casos 
de variantes, sendo 4 da 

A equipe de atletismo da 
SEMELP Pinda conquis-
tou o título de campeã 
geral, do campeonato bra-
sileiro de atletismo, dis-
putado em Bragança Pau-
lista. O destaque foi para 
Ketiley Batista, que já dis-
putou os jogos olímpicos 

Amazônia e 2 Indianas. 
As pessoas contaminadas 
passam bem e não precisa-
ram ser internadas.
Dentre os casos, chamou a 
atenção o de duas mulhe-
res que trabalham no mes-
mo local e um casal onde a 
mulher foi infectada com a 

de Tóquio, e venceu nessa 
competição três provas: 
revezamento 4x400 me-
tros, revezamento 4x100 
metros e foi bicampeã na 
corrida de 100 metros com 
barreira. “Parabenizo a to-
dos da equipe que nos per-
mitiram ser campeões ge-

variante delta e seu esposo 
não. A faixa etária varia de 
19 a 59 anos em ambos os 
sexos. Com os novos ca-
sos, Potim chega ao regis-
tro de 07 casos de pessoas 
infectadas com variantes 
que trabalham no municí-
pio de Aparecida.

rais, só tenho a agradecer 
a Deus por esse momento, 
e principalmente por todo 
processo, que ainda tem 
muito por vir. Obrigada ao 
meu técnico Luiz Gusta-
vo Consolino e a todos os 
meus apoiadores”, disse 
Ketiley em seu instagram.

Regularização 
fundiária da Vila São 

Benedito em pinda terá 
esclarecimento 

com atendimento 
presencial

a homologação da ata de 
reunião da Comissão Mu-
nicipal, edital, documen-
tos técnicos e a primeira 
CRF emitida pelo ITESP. 
Após algumas devoluti-
vas, as anotações já foram 
devidamente esclarecidas 
e os moradores estão pró-
ximos de receber sua tão 
sonhada documentação. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através dos De-
partamentos de Habitação 
e Receita e Fiscalização, 
vem realizando todos os 
esforços para agilizar a 
expedição da certidão do 
valor venal, o que possibi-
litará o munícipe efetivar 
a titulação e registro do 
seu imóvel.
“Lembramos que com a 
nova lei municipal de re-
gularização das constru-
ções, os proprietários de 
imóveis de interesse so-
cial não terão ônus no pa-
gamento da taxa de valor 
venal. Os demais que não 
se enquadram nessas con-
dições deverão proceder 
o pagamento para a efeti-
vação do registro”, lem-
brou o diretor de Receita 
e Fiscalização, Vicente 
Corrêa da Silva. O prefei-
to Isael Domingues esteve 
recentemente no escri-
tório regional do ITESP 
e agradeceu o empenho 
da fundação em tornar 

possível mais uma mar-
ca de sua gestão. “Quere-
mos agradecer à Gabriela, 
Oziel e todos os técnicos 
do ITESP pelo trabalho e 
à Secretaria de Habitação, 
através do secretário Feli-
pe César e toda sua equipe. 
A Vila São Benedito será 
valorizada e seus morado-
res poderão dormir tran-
quilo com a titularidade de 
seus imóveis”, comentou o 
prefeito Isael Domingues.
A Vila São Benedito é um 
núcleo urbano informal 
consolidado, inserido no 
bairro Curuçá, Distrito de 
Moreira César. Surgiu do 
desmembramento de áre-
as rurais particulares que 
foram loteadas para fins 
de moradia a partir da dé-
cada de 1960. Para a regu-
larização fundiária urbana 
do núcleo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba con-
tratou a Fundação Itesp, 
sendo os trabalhos técni-
cos e jurídicos realizados 
pelos Grupos Técnicos de 
Campo de Taubaté e Pa-
riqueda-Açu da Diretoria 
de Recursos Fundiários. A 
primeira planta oficial da 
Vila São Benedito retrata 
uma área de 411.566,51 
metros quadrados com pe-
rímetro de 4.819,98 metros 
compreendendo 572 lotes 
e 22 ruas e vielas em 19 
quadras.

O processo de regulariza-
ção fundiária da Vila São 
Benedito segue a todo va-
por com o trabalho realiza-
do pela Fundação ITESP e 
coordenado pela Secreta-
ria de Habitação da Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
A partir desta sexta-feira, 
dia 10 de setembro, os téc-
nicos do ITESP irão atuar 
com atendimento presen-
cial junto aos moradores 
do bairro para esclareci-
mento e recebimento de 
documentos pendentes.
O atendimento presencial 
acontecerá na Biblioteca 
da Vila São Benedito to-
das as quartas e sextas-fei-
ras, em dois períodos, das 
9h às 12h e das 13h15 às 
16h. “Esse atendimento é 
para as famílias que ainda 
não finalizaram a entrega 
de sua documentação para 
que o ITESP possa enca-
minhar ao cartório. Acre-
ditamos que temos nessas 
condições cerca de 300 
imóveis que agora terão 
esse atendimento persona-
lizado no próprio bairro”, 
afirmou o secretário ad-
junto da pasta, João Hen-
rique Gontijo.
Em março deste ano, a Pre-
feitura e o ITESP entrega-
ram ao cartório o projeto 
completo de regularização 
fundiária de 241 famílias 
da Vila São Benedito, com 
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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 monte 
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.
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 037/2021 – No dia 08 de 
setembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº 037/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Materiais Hidráulicos II, 
às empresas: IRMÃO LUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, com valor total 
de R$ 174.635,70; PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 
8.090,00. Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro 

Prefeitura Municipal de Potim

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 040/2021 – No dia 09 de 
setembro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS DE OLI-
VEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do 
Pregão Nº 040/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Material de Manutenção, 
à empresa: IRMÃO LUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, com valor total 
de R$ 108.335,60. Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Prefeitura Municipal de Potim
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Pinda recebe novo 
empreendimento social 

do programa federal 
Casa Verde Amarela

rique Gontijo e da diretora 
Monique Dias.A constru-
tora conta com mais de 
23 aprovações do progra-
ma Casa Verde e Amarela 
junto à Caixa Econômica 
Federal e construção de 
vários empreendimentos 
em cidades como Cruzei-
ro, Guaratinguetá, Lorena, 
Roseira, Taubaté e São 
José dos Campos.Em Pin-
damonhangaba, a empresa 
já está com projetos apro-
vados junto à Secretaria de 
Planejamento para a cons-
trução de 60 unidades de 
55m², no valor aproxima-
do de R$ 165.000,00, no 
Residencial Santa Tereza. 
Os critérios para a compra 
do imóvel atenderão todas 
as exigências do programa 
federal e os cadastros se-

rão realizados por imobi-
liárias e técnicos especia-
lizados da Caixa.
“São programas diferen-
ciados e voltados para o 
público economicamen-
te ativo como servidores 
públicos e funcionários 
do comércio e da indús-
tria. Estamos conversan-
do sobre a solicitação de 
enquadramento em decre-
to de loteamento de inte-
resse social”, explicou o 
secretário, Felipe César. 
A Secretaria de Habitação 
está discutindo também 
a implantação de outros 
empreendimentos sociais 
que irão aquecer a econo-
mia da cidade e possibi-
litar o acesso de famílias 
baixa renda à habitação de 
qualidade.

Impulsionada pelo bom 
momento do mercado 
imobiliário, Pindamo-
nhangaba receberá novos 
investimentos para cons-
trução de empreendimen-
tos de interesse social do 
programa do Governo Fe-
deral Casa Verde Amarela.
Recentemente, o secretá-
rio de Habitação da Pre-
feitura, Felipe César, re-
cebeu a Construtora GER 
Empreendimentos Imobi-
liários, representada pelo 
engenheiro Alfredo Elias 
Filho juntamente com o 
empresário Ricardo Gar-
cia e com o diretor Exe-
cutivo da Palacete Imo-
biliária, Fábio Guillon. 
O encontro contou com a 
presença do secretário ad-
junto da pasta, João Hen-

Obras na Rua dos 
Andradas chegam ao 

fim com pavimentação 
asfáltica

são com o novo pavimen-
to asfáltico.
Com a execução da melho-
ria o trecho entre a esquina 
com a rua Dep. Claro Cé-
sar (Boticário) e a esquina 
com a rua Cel. Fernando 
Prestes (Portal da Esfiha) 
recebe o mesmo padrão 
da primeira fase, realizada 
entre o Banco Itaú e a lojas 
Teddy, trazendo o alarga-
mento da calçada, melhor 
acessibilidade e mais qua-
lidade para a mobilidade 
urbana da região central.
Esta melhoria faz parte do 
programa de revitalização 
da região central e está 
sendo executada graças à 
participação comunitária, 
sem custos para os cofres 
públicos, assim como as 
obras de revitalização do 
Centro Comercial 10 de 
Julho, que foi totalmente 
remodelado. A empresa 
responsável pelo financia-
mento da obra é o Labora-
tório Ecolyzer Ltda, que 
contratou a Tinoco Enge-
nharia para a execução do 
projeto, totalizando um 
investimento no valor es-
timado de R$ 370.000,00.
“Já podemos atestar que 
estamos atingindo o ob-

jetivo proposto e apesar 
do desconforto gerado em 
qualquer obra, o crono-
grama firmado com os co-
merciantes e proprietários 
dos imóveis vem sendo 
fielmente cumprido”, afir-
mou a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco.
A secretaria ressaltou que 
melhorias na infraestrutu-
ra como essa trazem uma 
completa requalificação do 
espaço urbano, garantindo 
segurança e acessibilidade 
aos pedestres.
O prefeito Isael Domin-
gues demonstrou satis-
fação com a melhoria 
realizada e frisou que o be-
nefício está sendo realiza-
do sem custos para o poder 
público e comerciantes.
“Tínhamos uma situação 
muito triste em que o es-
paço da calçada dessa rua 
não permitia a passagem 
de uma cadeira de rodas. 
Agora nossos comercian-
tes ganham um espaço 
revitalizado, valorizando 
seus imóveis e a popula-
ção mais conforto para fa-
zer suas compras e passear 
pela região central”, afir-
mou Dr. Isael.

Cumprindo o cronogra-
ma assumido com comer-
ciantes e proprietário dos 
imóveis, de que as obras 
de ampliação da calçada 
e urbanização na segunda 
fase da Rua dos Andradas 
seriam finalizadas neste 
mês de setembro, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
anuncia que os serviços 
entram na etapa final com 
a execução da pavimenta-
ção asfáltica.
Nesta quinta-feira (9), a 
Prefeitura vem realizan-
do a limpeza do espaço, 
aterrando alguns trechos 
e preparando a base para 
receber o novo pavimen-
to asfáltico, que será exe-
cutado pela Secretaria de 
Governo e Serviços Públi-
cos, através dos servidores 
da Usina de Asfalto.
A obra teve início oficial-
mente em 14 de junho des-
te ano e nos últimos três 
meses foram executados 
os serviços de demolição 
da calçada antiga, remo-
ção do antigo piso asfálti-
co, adequação do sistema 
de drenagem, execução 
do passeio, assentamento 
de guia e do novo piso hi-
dráulico e agora a conclu-

Índices criminais tem 
redução no 

comparativo de agosto 
em 

Taubaté
A Prefeitura de Tauba-
té através da Secretaria 
de Segurança encerrou 
o comparativo de agosto 
com diminuição em índi-
ces criminais no municí-
pio, reflexo da atuação das 
forças de segurança, ações 
preventivas, e os investi-
mentos direcionados para 
garantir mais proteção e 
tranquilidade à população.
Os indicadores criminais 
apresentaram em agosto 
redução no número de ho-
micídios, roubos de veícu-
los e de outros tipos. De 
acordo com dados da Polí-
cia Militar, foram registra-
dos 3 homicídios, 7 rou-
bos de veículos, 19 furtos 
de veículos, 42 roubos de 
outros tipos, e 140 furtos 
tambem de outros tipos. 
Para os casos de furtos de 
veículos houve um baixo 
avanço, devido ao trabalho 
preventivo e constante de 
patrulhamentos, com ape-

nas 1 caso a mais registra-
do e 4 a mais para outros 
tipos de furtos.
Das ações de responsa-
bilidade da Guarda Civil 
Municipal – GCM, houve 
redução de 68% dos furtos 
em estabelecimentos de 
ensino no comparativo de 
janeiro a agosto, e somen-
te 9 casos a mais, com in-
cidentes relacionados aos 
demais equipamentos pú-
blicos no mesmo período.
A Guarda Civil Munici-
pal vem sendo treinada e 
capacitada regularmente 
para atuar nas ações de 
prevenção de incidentes 
contra o patrimônio públi-
co, e tambem tem auxilia-
do no importante trabalho 
preventivo realizado pela 
Polícia Militar. VDe for-
ma constante a Prefeitura 
tem realizado estudos e 
direcionado esforços para 
o aprimoramento de ferra-
mentas de segurança para 

a cidade, como a moderni-
zação do Centro de Ope-
rações Integradas – COI, 
com tecnologias voltadas 
para a prevenção e repres-
são aos diversos delitos. 
Realizou a renovação da 
Atividade Delegada, au-
mentando assim o efetivo 
da Polícia Militar nas ruas, 
potencializando a osten-
sividade e melhorando a 
sensação de segurança. 
Atualmente a Polícia Ci-
vil conta com estagiários 
mantidos pela adminis-
tração municipal, além de 
Guardas Civis auxiliando 
nas tarefas internas junto 
às Delegacias, liberando o 
Policial Civil para a ativi-
dade fim que é o trabalho 
de investigação e repres-
são ao crime. Todas estas 
ações, somadas às capaci-
dades e conhecimentos das 
Forças de Segurança, têm 
contribuído para o contro-
le criminal na cidade.

Semob faz alteração no 
sistema viário no bairro 
jardim independência 

em Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, re-
alizou uma alteração no 
sistema viário, no bairro 
Jardim Independência. As 
mudanças tiveram início 
nesta quinta-feira, dia 9 de 
setembro.
As ruas Escolástica Bi-
cudo, Professora Julieta 

Rocha Vasques e Zenaide 
Moura Araújo Ramos pas-
saram a ser mão única de 
direção. As ruas informa-
das tinham mão dupla de 
circulação e um movimen-
to significativo, porém não 
havia largura suficiente, o 
que prejudicava o fluxo do 
tráfego.
Por serem duas vias de li-

gação com a Avenida As-
sis Chateaubriand, após as 
alterações as ruas Escolás-
tica Bicudo e Professora 
Julieta Rocha Vasques for-
maram um binário, cada 
uma em um sentido de trá-
fego. O objetivo dessa ini-
ciativa é melhorar o fluxo 
e aumentar a segurança no 
trânsito dessa região.



página 4 A Gazeta dos Municípios 10 de Setembro de 2021

Taubaté vacina todos 
os públicos contra

influenza nesta 6ª feira

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, vacinará nesta sex-
ta-feira, dia 10 de setem-

bro, o público em geral, 
acima de 6 meses de ida-
de, contra a Influenza.
A vacinação é também 

para a população que não 
fazia parte do grupo prio-
ritário da campanha de 
imunização e acontece das 
8h às 15h30 nos Pamos 
dos bairros Três Marias II 
e Imaculada.
Aqueles que ainda não re-
ceberam a vacina contra a 
gripe por algum motivo, e 
fazem parte dos grupos de 
imunização da campanha, 
também poderão buscar 
as unidades de vacinação 
nesta sexta-feira.
**Atenção:**
É obrigatória a apresen-
tação do RG e do cartão 
SIM ou comprovante de 
residência em Taubaté. 
Para aquelas pessoas que 
já receberam a vacina con-
tra Covid-19, é necessário 
apresentar o cartão de va-
cina Covid.


