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A Gazeta dos Municípios

Lista de espera do
ProUni é divulgada hoje

Pindamonhangaba lança 
programa para formação 

em tecnologia

9º Campeonato Lisfuts
começa hoje em
São Sebastião

O Ministério da Educação 
divulgou hoje (20) o resul-
tado da lista de espera do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) rela-
tivo ao segundo semestre 
de 2021. Os selecionados 
no programa podem re-
ceber bolsas de 50% ou 
100% em instituições de 
ensino superior particular 
de todo o país. O resultado 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançará, na pró-
xima terça-feira (24), o 
programa Pinda Tech. Ele 
será direcionado para ensi-
no gratuito em tecnologia 
para população da cidade, 
especialmente da área de 
programação. A iniciativa 
faz parte do programa Ci-
dade Inteligente, em con-
junto com o projeto Es-
cola do Servidor. Além de 
contar parcerias do movi-
mento Novo Futuro Tech, 
da iniciativa preivada e de 
plataformas de ensino que 
têm como objetivo qualifi-
car novos profissionais na 
área. “Temos vocação para 

O 9° Campeonato Lis-
futs (Liga Sebastianense 
de Futsal) começa nesta 
quinta-feira (19) na nova 
Arena Esportiva da To-
polândia “Amaro Buarque 
Sampaio”. Evento aconte-
ce por meio da Secretaria 
de Esportes (SEESP), com 
a apoio da Prefeitura de 
São Sebastião.
O torneio ocorrerá todas as 
quintas-feiras, sextas-fei-
ras e sábados, a partir das 

está no site do programa 
na internet.
A próxima etapa para os 
candidatos pré-seleciona-
dos é a comprovação das 
informações prestadas, 
por meio da apresentação 
de documentação exigida, 
o que deverá ser feito a 
partir da próxima segunda-
-feira (23). Os candidatos 
devem ficar atentos porque 

uma cidade humana, inte-
ligente, criativa e sustentá-
vel. A tecnologia é pilar de 
nossa gestão e queremos 
acenar as grandes empre-
sas do ramo a investir em 
nossa cidade pois estamos 
criando condições a este 
setor”, destacou o prefeito 
de Pindamonhangaba, Dr. 
Isael Domingues.
Quem pode participar?
Poderão participar todas as 
pessoas que têm interesse 
em formação em tecnolo-
gia, com foco na inserção 
no mercado de trabalho, 
sem exigência de escola-
ridade mínima. Os alunos 
que se destacarem serão 

18h, durante os próximos 
quatro meses, com a par-
ticipação de nove equipes 
masculinas: União Futsal, 
Tuka Bike, Santa Cruz, Os 
Amigos, FireRoots, FDC, 
Guarujá, Balaio e Caiça-
ra, que se enfrentarão em 
torneio único, em que to-
dos se enfrentam, sendo 
que os seis melhores se                         
classificam para a próxima 
fase.
Os quatro primeiros co-

esse prazo termina na sex-
ta-feira (27).
No segundo semestre de 
2021, o programa oferece 
134.329 bolsas de estudo - 
69.482 integrais e 64.847 
parciais - em mais de 10 
mil cursos de quase mil 
instituições particulares de 
ensino superior.
*com informações da 
Agencia Brasil.

entrevistados por empresa 
da região com vagas aber-
tas na área.
Como participar?
Os moradores de Pin-
damonhangaba poderão 
acessar os cursos gratuitos 
oferecidos pela Digital In-
novation One em qualquer 
dispositivo com acesso à 
internet e também recebe-
rão apoio para dúvidas da 
comunidade de programa-
dores DevJr, do Vale do 
Paraíba. 
Para participar, basta en-
trar no site da Prefeitura 
e acessar o link do Pinda 
Tech ou pelo site do Novo 
Futuro.

locados receberão a pre-
miação em dinheiro - 1° 
lugar: R$ 5.000,00, 2° lu-
gar: R$ 2.500,00, 3° lugar: 
1.250,00 e o 4° lugar: R$ 
750,00. 
A presença do público 
continua proibida, poden-
do ser revista durante a 
competição, conforme os 
índices da pandemia.
Para acompanhar o tor-
neio, basta acessar o Face-
book ou o Youtube.
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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.

Comprou carro em outro
estado? Saiba como
transferir o gravame

Veículos comprados em 
estado diferente de onde 
circulam precisam de ade-
quações na documentação. 
E é nessa hora que mui-
tos motoristas se deparam 
com uma dúvida comum: 
o que é necessário para 
fazer a transferência e em 
qual órgão solicitá-la? Na 
origem ou no destino do 
veículo?  
Pensando nessas dúvidas 
constantes de muitas pes-
soas, o DetranSP criou um 
passo a passo do proces-
so que pode ser realizado 
quase totalmente online. A 
vistoria e o emplacamento 
são feitos presencialmente 
nas empresas credencia-
das. Confira.
Passo a passo para fazer o 
processo de transferência:
- O serviço deve ser reali-
zado no Detran de destino, 
onde o motorista reside;
- Se o veículo estiver fi-
nanciado em outro estado, 
a financeira deverá trans-
ferir o gravame para o es-
tado de São Paulo. Verifi-
que antes com a financeira 
se não há impedimento à 
transferência de localida-
de; - O processo pode ser 

feito online pelo site do 
Detran.SP, na aba Transfe-
rência de Localidade - Ve-
ículo registrado em outro 
Estado.
- Todos os débitos do veí-
culo devem ser quitados no 
Detran de origem (IPVA, 
multas, licenciamento) ou 
eventuais restrições;
- O Veículo deve ter sido 
aprovado em vistoria no 
máximo 60 dias por uma 
empresa credenciada do 
Detran (ACESSE);
- Certificado de Registro 
do Veículo (CRLV- E), 
impresso em folha branca 
A4.
Documentos necessários 
(as imagens enviadas de-
vem ser digitalizadas de 
forma legível, sem redi-
mensionamento ou altera-
ção do formato original):
- Documento de identifi-
cação pessoal com foto;
- Cadastro de Pessoa física 
(CPF);
- Comprovante de ende-
reço (contas de luz, gás, 
telefone, IPTU ou qual-
quer correspondência en-
viada pelos Correios com 
emissão e até três meses). 
Se o interessado não tiver 

comprovante de endere-
ço em seu próprio nome, 
serão aceitos comprovan-
tes em nome do cônjuge, 
companheiro, pais, irmãos 
e filhos com apresentação 
de documento original que 
comprove o parentesco ou 
estado civil (RG, certidão 
de nascimento, certidão 
de casamento ou escritura 
de união estável). No caso 
de imóvel alugado, é acei-
to comprovante em nome 
do proprietário ou locatá-
rio do imóvel, desde que 
acompanhado de declara-
ção simples do proprietá-
rio ou locatário.
Pagamento:
- Taxa de primeiro registro 
no Estado R$ 355,80 nos 
bancos conveniados (Ban-
co do Brasil, Itaú, Santan-
der, Bradesco Caixa Eco-
nomia e lotéricas);
- Laudo de vistoria (pago 
diretamente na empresa 
credenciada pelo Detran);
- Placa de identificação 
veicular (Padrão Merco-
sul) pago na empresa cre-
denciada pelo Detran;
- Possíveis débitos (IPT-
VA, multas, licenciamento 
etc).
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183 novos servidores serão convocados 
pela prefeitura para atuar na

Educação de Pindamonhangaba

Nesta semana, o prefeito 
de Pindamonhangaba Dr. 
Isael Domingues, autori-
zou a convocação de no-
vos servidores públicos 
para atuar na rede munici-
pal de ensino. O chamado 
prevê a reposição de 183 
profissionais da educação 
para preencher vagas de 
servidores que se aposen-
taram, pediram demissão 
ou vieram a falecer. 
Os profissionais serão con-
vocados a partir do Con-
curso Público 01/2019, 
que se encontra vigente 
e teve sua homologação 
efetivada no ano passado. 
As convocações deverão 
acontecer ainda neste mês 
de agosto e serão publica-
das no Diário Oficial do 

município, disponível no 
Jornal Tribuna do Norte.
Dos 183, serão convoca-
dos 117 professores da 
educação infantil e do en-
sino fundamental inicial 
e as outras 66 vagas são 
referentes à Auxiliares de 
Educação, Assistente de 
Serviços Gerais, Agente 
de Organização Escolar e 
Técnico em Nutrição.
A secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, afirma 
que “Com essa autori-
zação do prefeito abri-
mos novas perspectivas 
para a educação de Pin-
damonhangaba visando 
sanar os prejuízos que a                                            
pandemia trouxe e ago-
ra com o retorno às au-
las presenciais, estamos 

reforçando nosso efetivo 
para atender melhor nos-
sas crianças”.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues, acredita que 
a convocação trará um 
importante ganho para a 
educação do município. 
“Desde 2016, quando aca-
bou a vigência do último               
concurso público, a edu-
cação vem sendo preju-
dicada com as constantes 
baixas.
Agora estamos repondo 
para avançar ainda mais. 
Temos novas unidades de 
ensino, escola de tempo 
integral, creches que ire-
mos implantar e precisa-
mos de profissionais para 
garantir a qualidade na 
rede municipal”, declara.

PUBLICAÇÃO DE DISTRATO – A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna público o Distrato ao Contrato de Nº 088/2021, referente a Dis-
pensa de Licitação Nº 206/2021. A CONTRATANTE e o CONTRATA-
DO resolvem, de comum acordo, distratar, o contrato de prestação de 
serviços de Manutenção em Poço Tubular Profundo no valor total de 
R$ 53.240,00. Potim, 20 de agosto de 2021. Erica Soler Santos de 
Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 166/2021 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 - A comissão de licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a 
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIO-
NAIS COM FORMAÇÃO AOS EDUCADORES INCLUINDO MATE-
RIAL DE APOIO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS E PROFESSORES, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
22/09/2021. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 22/09/2021. 
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 LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
044/2021. Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Con-
tratação de Empresa para Locação de Caminhão de Hidrojateamen-
to, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital. Data 
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 21/08/2021, até 
as 08h00min do dia 01/09/2021; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 01/09/2021; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 01/09/2021, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Deserção - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
Deserção do Convite Nº 002/2021 - Objeto: Contratação de Empre-
sa para Prestação de Serviços de Obras de Manutenção e Pintura 
no Paço Municipal e Creche Frei Artur, e Instalação de Divisórias no 
Centro de Cidadania e Serviços (CCS) e na Recepção da UBS Frei 
Galvão, Conforme Termo de Referência e Demais Anexos – Sessão 
realizada no dia 18/08/2021 às 16h00min. Bruno C. F. Abreu – Presi-
dente da Comissão de Licitação e Avaliação.
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Pinda inicia vacinação contra covid-19 
em pessoas de 15 a 17 anos com

comorbidades, gestantes ou puérperas

Em breve, bairro das Campinas 
em Pindamonhangaba receberá 

Centro Comunitário

Polícia prende três pessoas 
por furto em estabelecimentos 
comerciais de Guaratinguetá

Nesta quarta-feira (18), 
a Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba co-
meça a vacinação contra 
a Covid-19 de gestantes, 
puérperas e com comorbi-
dade para jovens de 15 a 
17 anos, e mantém a apli-
cação da primeira dose da 
vacina para pessoas com 
18 anos ou mais.
Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido.
Primeira dose para pesso-
as com 18 anos ou mais:
- Drive Thru Parque da Ci-
dade: das 9 às 15 horas.
- Shopping Pátio Pinda: 
das às 11 horas e das 13 às 
16 horas
O Drive-trhu no Parque da 

Com as obras do Centro 
Comunitário do Bairro das 
Campinas chegando ao 
fim, em breve o local será 
entregue para a comuni-
dade. Localizada ao lado 
do novo CEAP (escola de 
tempo integral), a cons-
trução com investimento 
total de R$ 797 mil, vem 
sendo executada pela em-
presa Marcondes Lima, 
vencedora do processo li-
citatório (Tomada de Pre-
ço nº 01/20), que conta 
com emendas impositivas 
dos então vereadores Os-
valdo Negrão e Toninho 
da Farmácia. De acordo 
com a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, a obra vai ser im-

A Polícia Militar prendeu 
três pessoas por furtar lo-
jas no centro de Guara-
tinguetá nesta terça-feira 
(17). 
De acordo com a PM, após 
uma denúncia de que um 
homem estava furtando 
estabelecimentos comer-
ciais e guardando peças 

Cidade, não haverá pre-
enchimento do “termo de 
cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo 
pelo site.
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site www.vaci-
naja.sp.gov.br.
Primeira dose para ges-
tantes e puérperas aci-
ma dos 18 anos, somen-
te na sala de vacinas do                           
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.
Primeira dose para pes-
soas de 15 à 17 anos com 
comorbidades, gestantes e 
puérperas:
- Ciaf e Ipê 2, das 8 às 11 

portante para incrementar 
as atividades de convívio 
social proporcionando aos 
moradores um agradável 
ponto de encontro.
“Importante ressaltar que 
esse será de fato o pri-
meiro Centro Comuni-
tário real do município, 
pois trata-se de um pro-
jeto personalizado, tendo 
em vista que os demais 
sempre foram destinados 
como centro educacional e 
adaptados às necessidades 
da comunidade. É a arqui-
tetura promovendo quali-
dade e funcionalidade aos 
equipamentos públicos”, 
afirmou. A obra terá uma 
área construída de 368m² 
de área útil contemplando 

de roupas em um veículo, 
a polícia localizou o cri-
minoso. No momento da 
abordagem, duas mulhe-
res estavam junto com o 
homem. 
Eles acabaram confes-
sando o crime e disseram 
que as mercadorias seriam 
comercializadas em São 

horas.
Para essa faixa etária é 
obrigatório a presença dos 
responsáveis ou de uma 
declaração de autorização 
que deve ser feita através 
do link.
Segunda dose
AstraZeneca (conforme 
data da carteirinha): PSF 
Nova Esperança, CISAS 
Moreira César, Centro Dia 
do Idoso (Vila Rica), PSF 
Cidade Nova e CIAF/Saú-
de da Mulher: das 8 às 11 
horas.
Coronavac/Butantan (con-
forme data da carteirinha): 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mu-
lher), Cisas (Moreira Cé-
sar), PSF Nova Esperança 
(Araretama), PSF Cidade 
Nova e UBS Ipê 2: das 13 
às 16 horas.

um grande salão com pal-
co, vestiários feminino e 
masculino, copa, arquivo, 
sala de apoio e administra-
ção.
O presidente da Associa-
ção dos Moradores do 
bairro das Campinas, José 
Maria Rodrigues, aguarda 
ansioso pelo término das 
obras e assim proporcio-
nar mais atividades comu-
nitárias.
“É um sonho muito antigo 
e agora teremos um local 
para nos reunirmos. Nosso 
bairro está sendo valori-
zado, recebemos recente-
mente a escola de tempo 
integral que também foi 
um grande avanço”, des-
tacou.

Paulo. 
Os produtos furtados (109 
calças, 61 peças entre blu-
sas e camisetas,  17 peças 
entre bermudas e chinelos) 
foram apreendidos e ava-
liados em R$ 13,3 mil. 
Os criminosos foram en-
caminhados para a Dele-
gacia de Guaratinguetá. 


