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Unidade móvel 
odontológica atende 

crianças e gestantes em 
escola do bairro Tataúba

A equipe de Saúde Bucal da 
Secretaria de Saúde inicia 
esta semana o atendimento 
na Unidade Móvel Odonto-
lógica (UOM), 
das crianças da EMEF Pro-
f.ª Geni Farah Salles, no 
bairro Tataúba.
O objetivo da ação é cuidar 
da saúde bucal das crian-
ças da escola e gestantes 
do bairro, garantindo ações 
de promoção e prevenção 
da saúde bucal e o atendi-

mento básico, principal-
mente em áreas afastadas, 
isoladas, rurais ou de difícil 
acesso, conforme as diretri-
zes definidas pela Política 
Nacional de Saúde Bucal.
Na escola Geni Farah Sal-
les, a previsão é que sejam 
atendidas 341 alunos.
Unidade Móvel Odonto-
lógicaA Unidade Móvel 
Odontológica é equipada 
para atendimento clínico 
restaurador, preventivo e 

até mesmo cirúrgico. 
A UOM conta com equipa-
mentos e periféricos mo-
dernos para diagnóstico e 
tratamento em saúde bucal, 
como cadeira odontológi-
ca, kit de canetas de alta e 
baixa rotação, ultrassom 
odontológico, fotopolimeri-
zador, amalgamador, ilumi-
nação em LED, aparelho de 
raio-x, autoclave, ar-con-
dicionado e compressor 
odontológico.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Tu-
rismo – 
Departamento de Cultura, 
realiza o projeto ‘Corde-
lizando’, com objetivo é 
de desenvolver oficinas de 
criação de Cordéis nas Bi-
bliotecas Públicas Munici-
pais para potencializar es-
ses espaços como Centros 
Culturais.
O mais recente encontro 
aconteceu no domingo (5), 
na Biblioteca Municipal 
Vereador Rômulo Campos 
D’Arece, que reuniu uma 
grande programação. 
O primeiro encontro foi dia 
31 de janeiro, na Biblioteca 
Municipal Maria do Carmo 
dos Santos Gomes.
O próximo será um sarau na 

quarta-feira (8), das 19h30 
às 21h30, também na Bi-
blioteca Municipal Ver. Rô-
mulo Campos D’Arece.
No sarau terá exposições e 
oficinas de música e dança. 
O sarau é uma ação que 
integra a contrapartida do 
Projeto Cordelizando, ten-
do como objetivo divulgar e 
promover os espaços públi-
cos (Bibliotecas e Parques) 
como pontos culturais da 
cidade de Pindamonhanga-
ba.
No evento terá declamação 
dos cordéis e exposição das 
produções realizadas ao 
longo das oficinas do pro-
jeto, além de contar com 
diversas apresentações ar-
tísticas de dança e música.
O projeto ‘Cordelizando’ 
foi aprovado pela Secreta-

ria de Cultura e Turismo de 
Pindamonhangaba através 
do Edital 08/2022 – Lin-
guagens Artísticas/Fundo 
Municipal de Apoio as Po-
líticas Culturais para revisi-
tar, revitalizar e valorizar a 
Literatura de Cordel. 
“Com intercâmbio entre 
texto e imagem podemos 
ressignificar o seu papel ar-
tístico e cultural enquanto 
ferramenta de contação de 
histórias, promoção do nos-
so folclore e manifestação 
social. 
]Refazendo assim, os ca-
minhos dos menestréis e 
trovadores da Idade Média, 
que utilizavam as rimas e fi-
guras como linguagem para 
contar histórias”, disse o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma.

Pinda realiza projeto ‘Cordelizando’ e sarau em 
bibliotecas municipais
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AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico o resultado de abertura dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços Nº 001/2023 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NO 
BAIRRO VISTA ALEGRE - FASE 01 E 02. Na data de 07/02/2023, reuniu-se a Comissão nomeada através da 
Portaria Nº 209/2022, para julgamento dos preços apresentados. Após aberto os envelopes, chegou-se ao se-
guinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMEN-
TO LTDA - EPP, com valor total de R$ 401.723,40; 2º COLOCADO: R.T. TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES 
E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, com valor total de R$ 418.193,20. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. 
Abreu – Presidente da Comissão de Licitações.

Aviso de Resultado de Julgamento de Habilitação e Propostas - Processo Adminis-
trativo Municipal Nº 418/2022, Tomada de Preços Nº 003/2023, Edital Nº 005/2023. A 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Nº 209/2022, através de 
seu Presidente, torna público e para conhecimento do licitante que, em sessão pública, 
datada de 06/02/2023, às 10h00min, após exame da documentação de habilitação, 
foi considerada habilitada a empresa:  R.T. TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. Após a fase de habilitação e exame da proposta apre-
sentada e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte 
resultado classificatório: 1º Colocado: R.T. TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, com o valor de R$ 152.877,94. Fica aberto o prazo re-
cursal. Potim, 06 de fevereiro de 2023. Bruno C. F. Abreu - Presidente da Comissão de 
Licitação.

  
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

__________________________________________________________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
 
 

 
 

 EDITAL Nº  02/2023 
 
 
 

                           A Prefeitura Municipal de Potim, juntamente com a Secretaria  Municipal 

de Educação de Potim, CONVOCA os Senhores candidatos classificados no Processo 

Seletivo 001/2021, para participarem da atribuição de classes/aulas de acordo com a  

Resolução  nº 01/2023. 

 Dia:   08/02/2023 (4ª feira) 
 Local : Secretaria Municipal de Educação 
 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, nº 43 – Jd. Alvorada 

                       HORÁRIO:  14h          
 PEB - I - EDUCAÇÃO INFANTIL ........01 classe - Convocados  do 21º ao  30º classificado. 
 
 PEB - I - EDUCAÇÃO ESPECIAL........01 classe - Convocados do 22º  ao  27º classificado. 
 
 
PEB -  II – E. F. ESPECIALISTAS – TOTAL DE 06 BLOCOS: 
 
Português..............................................01 bloco - Convocados do 6º ao 14º classificado, 

Matemática............................................01 bloco - Convocados do 6º ao 14º classificado, 

Ciências.................................................01 bloco - Convocados do 6º ao 19º classificado, 

Geografia...............................................01 bloco - Convocados do 1º ao 10º classificado 

Inglês.....................................................01 bloco - Convocados do 6º ao 10º classificado, 

Educação Física....................................01 bloco - Convocados do 6º ao 20º classificado. 

 

                                                                         POTIM, 02 DE FEVEREIRO DE 2023. 

 

                               ________________________________ 

                                             RENATA  PEDROSO TEBERGA 

                                                SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE  E LAZER 
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o evento acontecerá em área 
fechada que será montada 
na Praça Geraldo Costa, a 
“Praça da Estação”, terá en-
trada franca e contará com 
acesso controlado.
O evento contará ainda com 
uma praça de alimentação 
comercializando bebidas 
e “comidas de rua”, a ani-
mação estará garantida com 
duas atrações tocando as 
melhores músicas do car-
naval em todos os tempos 
além de toda estrutura de 
banheiros químicos, aten-
dimento emergencial com 
ambulância e socorristas, 
segurança privada e com 
o apoio da Polícia Militar, 
o estacionamento será gra-
tuito na Praça Félix Nobre 
de Campos, a “Praça dos 
quiosques”.As crianças 

também terão uma área 
exclusiva e as brincadeiras 
estão garantidas com a Cia 
Lipe de Teatro.Será proibi-
da a entrada com cooler e 
objetos que possam trazer 
riscos as pessoas. Também 
não será permitida a comer-
cialização por ambulantes. 
“O nosso foco neste even-
to são as famílias, famílias 
de munícipes, famílias de 
turistas.... então esse am-
biente fechado, controlado 
e com essa estrutura que 
será montada, é totalmente 
pensado para que possamos 
oferecer entretenimento se-
guro e sadio, acreditamos 
ser isso que os munícipes 
e os turistas querem, se 
divertir com segurança e 
tranquilidade. Dessa forma 
fica o convite .... venham, 

tragam seus filhos, sua fa-
mília e amigos”, enfatiza 
José Ferreira, Secretário de 
Turismo.
Confira a programação 
Completa:
Dias: De Sábado (18) a ter-
ça-feira (21) de fevereiro 
Horário: Das 12h às 18h
ATRAÇÕES: (Todos os 
dias)
12h00 às 13h00 – DJ com 
som mecânico
13h00 às 14h30  – CIA Lipe 
de Teatro
13h00 às 14h30 – Mestre 
Quintino e Banda do Erê   
15h às 18h – BANDA 
GOSTOSO VENENO 
A FOLIA FICA COMPLE-
TA COM VOCÊ AQUI, 
VENHA PARA O CAR-
NAVAL DA FAMÍLIA DE 
TREMEMBÉ! 

Neste ano, a Prefeitura de Tremembé definiu um 
formato inovador para o carnaval
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CCI Vila Marli Realizará curso de “Samba 
No Pé”

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (SEDIS), realizará 
nas próximas semanas um 
curso de “Samba no pé” 
no Centro de Convivên-

cia da Pessoa Idosa (CCI) 
Vila Marli. As aulas acon-
tecerão nos dias 7, 9, 14 e 
15 de fevereiro a partir das 
14h e para participar não é 
necessário fazer inscrição, 
somente comparecer no ho-

rário dia escolhido.
O curso é direcionado às 
pessoas idosas e será minis-
trado pelo professor Eliezer 
Rosa. O CCI está localiza-
do na Rua Ismênia de Mat-
tos Ribas, 65, Vila Marli.

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano e Meio Ambiente, 
receberá em sua sede, nos 
dias 8, 9 e 10 de fevereiro, 
das 9h às 15h30, a docu-
mentação dos moradores da 
Vila Perinho, Vila Medeiros 
e Vila Matias que não foram 
contemplados com a matrí-

cula de seus imóveis pelo 
Reurb Social, devido a pen-
dências na documentação.
Os moradores dos três bair-
ros interessados em regula-
rizarem sua situação devem 
comparecer à Secretaria 
com os seguintes documen-
tos: - Cópia simples do do-
cumento de compra e venda 
do imóvel;

- Cópia do RG e do CPF do 
responsável e seu cônjuge;
- Cópia simples da certidão 
de casamento. A Secretaria 
de Planejamento Urbano 
e Meio Ambiente fica na 
Rua Regente Feijó, nº 18. 
Outras informações e o es-
clarecimento de dúvidas 
podem ser obtidos por meio 
do telefone (12) 3652-9217.

Repescagem de moradores não contemplados 
pelo Reurb Social nos bairros do Perinho, Vila 

Medeiros e Vila Matias



pág. 4

www.tremembeonline.com.br / www.agazetadosmunicipios.com

A Gazeta dos Municípios 07-08 Fevereiro 2023  

Pindamonhangaba é selecionada para a 2ª edição do 
Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares 

(LUPPA)
O município de Pindamo-
nhangaba foi convidado 
para participar do 2º LUP-
PA - LAB, que está reunin-
do representantes de prefei-
turas brasileiras, nos dias 1, 
2 e 3 de fevereiro, em São 
Paulo. Esse é um projeto 
acompanhado de perto e 
desenvolvido pela Secre-
taria de Meio Ambiente de 
Pinda.
O LUPPA é uma plataforma 
colaborativa do Instituto 
Comida do Amanhã e em 
correalização com o ICLEI 
América do Sul, cuja fina-
lidade é apoiar e facilitar a 
construção de políticas ali-
mentares municipais inte-
gradas, participativas e com 
abordagem sistêmica.
No debate, desafios das ci-
dades, compartilhamento 
de experiências e desafios 
locais, e aprendizado sobre 
temáticas e processos que 
fazem parte da construção 
dos sistemas alimentares 
sustentáveis e justos para as 
pessoas e o planeta.
O objetivo deste projeto é 

ampliar o número de cida-
des que desenvolvem e bus-
cam aperfeiçoar suas rotas 
para a construção da Políti-
ca de Segurança Alimentar 
e Nutricional, com visão 
integrada e sistêmica.
O Laboratório acredita no 
potencial das cidades como 
agentes de transformação 
positiva dos sistemas ali-
mentares. Para apoiar go-
vernos locais no desenvol-
vimento e fortalecimento 
de sistemas alimentares 
saudáveis e resilientes, a 
iniciativa lançou um edital 
para participação de cida-
des brasileiras com popula-
ção de até 1 milhão e 500 
mil habitantes, do qual Pin-
damonhangaba foi um dos 
municípios selecionados 
para participar da 2ª edição 
do Laboratório Urbano de 
Políticas Públicas Alimen-
tares (LUPPA), juntamente 
com outras nove cidades 
brasileiras; Abaetetuba 
(PA), Alto Paraíso de Goi-
ás (GO), Barcarena (PA), 
Jundiaí (SP), Maricá (RJ), 

Nova Lima (MG), Palmas 
(TO), Eusébio (CE) e Vitó-
ria do Mearim (MA).
As atividades do laborató-
rio serão divididas em en-
contros virtuais e o LUPPA 
- LAB, um encontro presen-
cial com atividades práticas 
e imersivas para o enrique-
cimento de nossas trocas de 
experiências.
“Investir em políticas públi-
cas é uma necessidade das 
cidades que querem crescer 
e trazer qualidade de vida 
aos cidadãos. Participar do 
Luppa é um privilégio e 
esperamos trocar experiên-
cias com outras cidades e 
trazer ações concretas para 
Pinda”, disse a secretária 
de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin.
“Este evento irá colaborar 
para ampliar o conhecimen-
to para desenvolvermos e 
aperfeiçoarmos políticas 
de segurança alimentar e 
nutricional no município”, 
disse a chefe de divisão de 
merenda escolar, Cibele 
Aguiar.

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Se-
mob), publicou nesta quar-
ta-feira (1º) o decreto nº 
15.491 que autoriza o rea-
juste dos valores da tarifa 
da Zona Azul no município 
em 10%.
De acordo com o reajuste 
previsto no contrato fir-
mado com a empresa que 
administra o sistema de 
estacionamento rotativo na 
cidade, foi sugerida a apli-
cação do reajuste conforme 
o IGP-M (Índice Geral de 
Preços de Mercado), apura-
do em 10,076790%.
A alteração nos valores é 
necessária para a manuten-
ção e o equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato de 
concessão pública.
Veja a seguir os novos va-
lores:
– Área da Zona Azul (Car-
ros, caminhonetas e veícu-
los de carga com capacida-
de de até 1.800 kg)
30 minutos: R$ 1,20

60 minutos: R$ 2,40
90 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,80
– Área da Zona Verde (Car-
ros, caminhonetas e veícu-
los de carga com capacida-
de de até 1.800 kg)
30 minutos: R$ 1,20
60 minutos: R$ 2,40
90 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,80
180 minutos: R$ 7,20
240 minutos: R$ 9,60
– Área da Zona Azul (Mo-
tos)
30 minutos: R$ 0,60
60 minutos: R$ 1,20
90 minutos: R$ 1,80
120 minutos: R$ 2,40
– Área da Zona Verde (Mo-
tos)
30 minutos: R$ 0,60
60 minutos: R$ 1,20
90 minutos: R$ 1,80
120 minutos: R$ 2,40
180 minutos: R$ 3,60
240 minutos: R$ 4,80
Para os veículos notificados 
com o “Aviso para paga-
mento de tarifa” na área de 
zona azul, que não efetua-

rem o pagamento no limite 
de tempo estabelecido de 15 
minutos, o usuário terá ain-
da 120 minutos para pagar 
a regularização, que será no 
valor de 10 tarifas de meia 
hora. Já para os veículos 
notificados com o “Aviso 
para pagamento de tarifa” 
na área de zona verde, que 
não efetuarem o pagamento 
no limite de tempo estabe-
lecido de 15 minutos, o usu-
ário terá ainda 120 minutos 
para pagar a regularização, 
que será no valor de 10 tari-
fas de meia hora.
Nos casos em que forem 
excedidos os 120 minutos 
para regularização nas áreas 
de zona azul e verde, o va-
lor a ser pago passará a ser 
de 10 tarifas de uma hora e 
o usuário terá o prazo má-
ximo de regularização de 
72 horas a contar a partir 
do tempo excedido de 120 
minutos.
O decreto entrará em vigor 
quinze após a publicação do 
decreto.

Tarifa da zona azul será 
reajustada neste mês em 

Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
através do Conselho de Ad-
ministração do Fundo Mu-
nicipal de Bolsas de Estu-
do, encerra nesta sexta-feira 
(10) as inscrições para con-
cessão de bolsas de estudo 
de cursos de ensino médio/
técnico profissionalizante 
e de graduação do Sistema 
Municipal de Bolsas de Es-
tudo (SIMUBE) 2023.
As inscrições poderão ser 
realizadas até as 18h e após 
essa data não será possível 
preencher ou realizar qual-
quer alteração.
Esse é o primeiro ano que 
o processo de inscrição está 
sendo 100% digitalizado e 
para se inscrever os candi-
datos deverão preencher a 
ficha que está disponível no 
site da Prefeitura, na aba do 
“SIMUBE” ou através do 
link https://taubate.sp.gov.
br/novo/simubetaubate/ .
Poderão se inscrever os can-
didatos que preencherem 
todos os requisitos exigidos 
no edital, como comprovar 
residência ou domicílio em 
Taubaté, há pelo menos cin-
co anos; estar devidamente 
matriculado em cursos ofe-
recidos pelas Instituições 
de Ensino localizadas no 
município e que estejam 
cadastradas, aprovadas e 
homologadas pelo Conse-
lho; comprovar renda bruta 
familiar igual ou inferior a 
oito salários mínimos vi-
gentes; entre outros.
O formulário de inscrição 
será o instrumento que vai 
gerar o índice de carência 
do candidato. Como a in-
formação não poderá ser 
editada após o período de 
preenchimento da ficha, 
orienta-se que a inscrição 
seja realizada com atenção, 

seguindo as orientações 
disponibilizadas no Guia 
de Instruções para Inscrição 
– SIMUBE 2023, também 
disponibilizada na área do 
SIMUBE no site da Prefei-
tura.
A inscrição para partici-
pação no processo de con-
cessão de bolsas de estudo 
SIMUBE 2023 deverá ser 
efetivada com a entrega do 
protocolo de preenchimen-
to da ficha de inscrição e 
dos documentos exigidos 
no edital.
Os candidatos deverão en-
caminhar os documentos 
exigidos de forma digitali-
zada via Protocolo Online, 
acessado por meio do en-
dereço eletrônico https://
taubate.1doc.com.br/aten-
dimento, no período inicia-
do às 8h do dia 13 de feve-
reiro até as 17h do dia 17 de 
fevereiro.
Todas as informações so-
bre a inscrição, bem como 
os documentos necessá-
rios, estão no edital de cha-
mamento, que poderá ser 
consultado no site da Pre-
feitura, na aba “SIMUBE” 
ou através do link: https://
taubate.sp.gov.br/novo/si-
mubetaubate/ .
Modalidades de Bolsas:
Bolsa Custeio:
Bolsas de estudo com per-
centuais que podem variar 
de 25% a 100% da
mensalidade, sem a obriga-
ção de restituição ao Fundo 
Municipal de Bolsas de Es-
tudo, exceto nos casos de 
perda de benefícios.
Bolsa Estágio:
Nessa modalidade o bolsis-
ta receberá bolsa integral 
para Ensino Superior e re-
alizará estágio não remune-
rado exercendo e desempe-

nhando atividade e funções 
com carga horária de 4 ho-
ras diárias, junto às Secreta-
rias da Prefeitura Municipal 
de Taubaté. Só poderão ser 
contemplados os candida-
tos que estiverem nos dois 
últimos anos de duração do 
curso, nos casos de cursos 
com três anos de duração 
ou mais, e no último ano 
para cursos com dois anos.
Bolsa Pessoa com deficiên-
cia:
Será integral e destinada a 
pessoas com deficiência de-
vidamente comprovada por 
laudo atualizado emitido 
por profissional habilitado, 
ficando o bolsista dispensa-
do do ressarcimento, salvo 
nos casos de perda de bene-
fícios.
Bolsa Financiamento:
O bolsista firmará contrato, 
assumindo o compromis-
so de restituição ao Fundo 
Municipal de Bolsas de 
Estudo, após 18 meses da 
colação de grau, dos valo-
res despendidos em razão 
da bolsa concedida. O per-
centual financiado pela Ad-
ministração poderá chegar 
a até 100%, mas o aluno 
poderá optar pelo financia-
mento de um valor menor.

Bolsa EAD:
Essa modalidade de bolsa 
é exclusiva para os acadê-
micos de cursos de nível 
superior à distância e segue 
os mesmos moldes da Mo-
dalidade Financiamento, de 
forma que o bolsista firmará 
contrato, assumindo o com-
promisso de restituição ao 
Fundo Municipal de Bolsas 
de Estudo, após 18 meses 
da colação de grau, dos va-
lores despendidos em razão 
da bolsa concedida.

Inscrições para o SIMUBE se encerram 
nesta sexta (10)


