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A GAzetA dos Municípios

São Bento do Sapucaí 
será palco no dia 27 de 
setembro de uma in-
crível prova de MTB,
o 1º Rotas da Mantiqueira.
Através de três categorias: 

PRO, SPORT e LIGHT, o 
competidor poderá esco-
lher a mais adequada para 
o seu condicionamento 
físico e participar de um 
desafio muito animado 

e com belas paisagens.
Para mais informações 
de percursos e de como 
se inscrever acesse: 
Rotas da Mantiquei-
ra MTB –  início

1º Rotas da Mantiqueira 
MTB acontece em 

São Bento do Sapucaí

Festival literário contará 
com a participação do can-
tor e compositor Oswal-
do Montenegro, além de 
atrações destinadas ao 
público infantil e juvenil
De 17 a 20 de setembro, 
o município de Monteiro 
Lobato promove o 6º Fes-
tival de Literatura Infantil, 
evento que visa incenti-
var a leitura e possibili-
tar o contato do público 
com os livros. Neste ano 
o tema do evento é o en-
contro da Boneca Emília 
com o Pinóquio, uma ho-
menagem ao ano da Itá-
lia em Monteiro Lobato.
O Festival inicia-se 
na quinta-feira (17), 
com atividades nas es-
colas municipais e na 
biblioteca pública da ci-
dade. Entre as atrações: 
contação de histórias, ofi-
cinas literárias e apresen-
tação do espetáculo mu-
sical infantil “Peter Pan”.
Livros e atrações cul-
turais: No sábado e 
domingo (19 e 20), 
a Praça Deputado Cunha 
Bueno promove um ver-
dadeiro passeio pelo 
mundo da literatura,
com oficinas cultu-
rais, exposição, venda 
e distribuição de livros.
A tenda principal será pal-
co para apresentações cul-
turais que visam incentivar 
e promover a leitura. Entre 
as atrações o grupo “Triii”, 
“Bola de Meia” e a atriz 
Rosi Campos, interprete da 

Tem início no próxi-
mo dia 24 de Setembro 
mais uma edição do Avi-
va Tremembé 2015 – , 
um evento realizado pela 
Prefeitura Municipal de 
Tremembé através da Se-
cretaria Municipal de Tu-
rismo, Cultura e Esportes. 
Serão três dias de mui-

famosa Bruxa Morgana do 
Castelo Rá-Tim-Bum. Ela 
irá contar histórias com a 
participação das crianças.
Oswaldo Montenegro: No 
domingo às 16h, um agra-
dável bate-papo musical 
com o cantor e composi-
tor, Oswaldo Montene-
gro, um dos mais impor-
tantes nomes da música 
popular brasileira. Ele é 
autor do livro infantil “O 
Vale Encantado” e con-
sagrado com grandes 
clássicos como “Bando-
lins” e “Travessuras”.
O 6º Festival de Literatu-
ra Infantil é realizado pela 
Prefeitura Municipal e pe-
las Secretarias de Cultura, 
Turismo e Educação de 
Monteiro Lobato. Todas 
as atividades são gratuitas.
P R O G R A M A -
ÇÃO COMPLETA:
Nas Escolas:
Q u i n t a - f e i r a :
10h e 14h: Juca, 
uma criança inquieta
Local: Escola do Taquari
10h e 14h: A Casa 
de dentro da Gente
Local: Escola do Taquari
10h30 e 16h: A Bri-
ga da onça com o Tatu
Local: Escola
10h e 14h: Contos e Canções 
Local: Instituto Pandavas
10h e 14h: Contos Mis-
teriosos sobre o Saci
Local: Escola Na-
rizinho Arrebitado
10h: Contação de Histó-
ria com Roberval Rodolfo
Local: Creche Rei-

to louvor e adoração 
com uma programa-
ção diversificada, que 
vai até sábado, dia 26.
De 24 a 26 de Setem-
bro, o novo Aviva Tre-
membé 2015 terá uma 
programação variada 
e de muita qualidade.
Os shows com entra-

no das Águas Claras
19h: Lançamento do livro 
“O Cachorro e a Cadeira”
Local: Câmara Municipal
S e x t a - f e i r a :
Espetáculo musi-
cal infantil Peter Pan
Horários: 8h30, 
10h30, 13h00 e 15h00
Apresentação para 
a comunidade: 20h
Local: Clube Poliesportivo
10h: Lançamento livro 
“Universo em Versos”
Local: Escola Sonnewend
13h: Arte e Literatu-
ra com Sandro Cuesta
Local: Bibliote-
ca Monteiro Lobato
S á b a d o :
09h às 18h: Feira de Livros
09h30: Abertura oficial
11h: Apresentação 
Emília e Pinóquio
13h: Intervenção literária: 
O homem que queria voar
14h: Rosi Campos – 
Contação de Histórias 
com Bruxa Morgana
16h: Grupo Triii
18h: Nossa Músi-
ca, nossa História
Local: Praça Cunha Bueno
D o m i n g o :
09h às 18h: Feira de Livros
10h: Guilherme Mendicelli 
– Contação de Histórias
11h: Li Maria – 
Cantigas de Roda
12h30: Coral do Ins-
tituto Pandavas
13h: Cia. Bola de 
Meia – Brinca Brasil
16h: Apresentação musi-
cal: Oswaldo Montenegro
Local: Praça Cunha Bueno

da franca, terão início 
às 20h30 em um palco 
montado na Antiga Esta-
ção Ferroviária na Praça 
Geraldo Costa. Entre as 
inovações estão a ampla 
praça de alimentação, o 
Espaço Criança com in-
fláveis e brinquedos infan-
tis e livraria evangélica.

Monteiro Lobato 
promove 6º edição 

do Festival de 
Literatura Infantil

Aviva Tremembé 2015
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EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
Av.Sebastião de Mello Mendes, Nº 511 -  Jardim Santa Terezinha 

Fone: (12) 3971-6110 -  CEP 12.490-000 
São Bento do Sapucaí -  Estado de São Paulo  

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo nº 031/2015 
Tomada de Preços nº 010/2015 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de 
engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para execução de projeto de 
microdrenagem da estrada vicinal Bocaina - Cantagalo, neste município, objetivando a 
execução do Contrato FEHIDRO nº 220/2012, celebrado entre o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, e o Município de São 
Bento do Sapucaí, e condições estabelecidas no instrumento convocatório. 
Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços: até 
as 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 23 de Setembro de 2015.  
Data de abertura do Envelope nº 1 - Documentação: Dia 23 de Setembro de 2015 às 09h00, 
em sessão pública, seguindo-se, após a abertura do Envelope nº 2 - Proposta, desde que 
ocorra desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o Art. 43, Inciso III, 
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

São Bento do Sapucaí, 04 de Setembro de 2015 
 
 
 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Curiosidades

A anemia é uma deficiência de ferro no organismo. Muitas vezes é provocada por uma 
dieta inadequada. O ferro é um dos componentes das células vermelhas do sangue, 
encarregado do fluxo do oxigênio. Entre os sintomas da anemia estão a fadiga, a sen-
sação de falta de ar, a irritabilidade e as infecções constantes. O primeiro passo para 
combater a anemia é adotar uma nova dieta alimentar.
***
A maravilhosa medicina popular vem se transformando desde os tempos primitivos. 
Ela adapta as condições do ambiente de vida antiguíssimas leis da fisiologia e bioquí-
mica humana para a obtenção da saúde e do bem estar. Tomando diariamente uma ou 
duas porções de vinagre de maçã com água ou água e mel, você pode contribuir para 
manter sua saúde em equilíbrio e se prevenir de inúmeros males e manter o corpo jo-
vem.
***
O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata os 
vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma dimi-
nuição da inflamação. A água pura, desde que morna, já aliviaria a inflamação. O obje-
tivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração semelhante 
a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O 
sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
Todas as plantas se curvam de acordo com o movimento do Sol. Esse fenômeno é co-
nhecido como “heliotropismo”. Não só os raios solares, mas qualquer tipo de luz que 
incida sobre a planta ativa o hormônio de crescimento chamado “ácido indolilacético”, 
produzido pelas células jovens localizadas nas folhas. À noite, na ausência de luz, as 
plantas voltam à sua posição normal.

Humor 

Cristina estava assistindo a festa deslumbrada. Muita gente falando, muito riso, mui-
tos doces gostosos e, de repente, alguém, com um copo cheio de bebida na mão quis 
brindar:
- Saúde, saúde para todos!
Ela olha triste, observando seu copo vazio e comentou:
- Papai, papai eu não tenho mais saúde!
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito tra-
balho e o seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pouco.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio, por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou atender 
porque estou evitando falar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe seu recado 
que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que essa certa pes-
soa é você... Obrigado.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante e 
pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo, a palestrante respondeu:
- Podem me chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens   

Em tempos difíceis, em que os resultados dos nossos esforços raramente são imedia-
tos, é comum sermos tomados por dúvidas e por incertezas. A rotina, o trabalho e os 
projetos, de repente parecem absolutamente sem sentido. Diante disso, é difícil enxer-
gar alguma chance de sucesso. Assim só é possível pensar em um novo e repetindo o 
mesmo roteiro de dedicação e sacrifício. Surge uma sensação de profunda inutilidade. 
Pode ser que ele seja um aviso para se corrigir a rota, mas também pode ser apenas um 
desânimo passageiro. Observe com paciência e reveja seus conceitos.
***
Podemos passar a vida inteira presos a uma história infeliz, lamentando a própria sorte, 
no entanto, também é possível nos libertar e viver a nossa vida podendo escolher. Os 
pensamentos e as emoções só permanecem se os escolhemos. Eles não têm vida pró-
pria, entretanto, o controle da mente e do coração precisa ser aprendido. Não tem nada 
a ver com repreensão do sentimento ou lembranças. Isso está relacionado à sensação 
de acontecimentos como parte da vida, lembrando que até Jesus, aqui na Terra, teve 
seu calvário para depois, ressuscitar.
***
Um rei mandou reunir um grupo de sábios para decidir qual era a parte mais impor-
tante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam 
as funções, o cardiologista disse que era o coração, pois sem ele as glândulas não fun-
cionavam, já o nutricionista garantiu que era o estômago, uma vez que sem alimento o 
coração não tinha forças para trabalhar. Porém, o mais sábio de todos, ouvia tudo em 
silêncio. Como não chegaram a nenhum acordo, quiseram saber exatamente a sua opi-
nião: “Todas essas partes são fundamentais para a vida”, disse o mais sábio de todos. 
“Se faltar uma delas o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante que existe, é 
o canal imaginário que liga o ouvido a língua. Se esse canal imaginário estiver com 
problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu e, então, não apenas o corpo 
morre, mas a sua alma é condenada para sempre!”

Pensamentos

Uma boa idéia é um pensamento que ficou de pé.
Não sabendo que era difícil, ela foi lá e fez.
O sábio tem algo a dizer e o idiota quer dizer algo.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
O futuro é comprado pelo presente.
A primeira lição que a leitura nos ensina é como ficar sozinho.
Quem está em boa paz não suspeita de ninguém.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
O homem é o único animal que faz bagunças. 

MISCELÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°061/2015 - Edital Nº071/2015 – Proc. Adm. N°285/2015. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Vigas e Toras de Madeira. Data da realização: 
17/09/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça 
Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado 
no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na mo-
dalidade Pregão N°063/2015 - Edital Nº073/2015 – Proc. Adm. N°309/2015. Objeto: Contratação 
de Serviço Médico Ginecologista. Data da realização: 17/09/2015 às 14:30hs. início do credencia-
mento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz 
do Paraitinga/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratui-
tamente no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°065/2015 - Edital Nº075/2015 – Proc. Adm. N°251/2015. Objeto: Registro 
de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Self Service e Marmitex em 
São Luiz do Paraitinga. Data da realização: 18/09/2015 às 09:30hs. início do credenciamento. Local 
da realização: Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/
SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: 
www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na 
modalidade Pregão N°064/2015 - Edital Nº074/2015 – Proc. Adm. N°316/2015. Objeto: Registro 
de Preços para Contratação de empresa para fornecimento de Refeições Self Service e Marmitex em 
Taubaté. Data da realização: 18/09/2015 às 14:30hs. início do credenciamento. Local da realização: 
Prefeitura Municipal, Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. Edital na 
íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.saolui-
zdoparaitinga.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA

DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP.

SELETIVA FINAL DA
MATEMÁTICA VANGUARDA 2015

EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Realizada na biblioteca municipal a seletiva final da matemática vanguarda.  
O vencedor foi o aluno Thiago da EMEIEF Profª. Maria Vitória de Campos  
Azevedo. A Assessoria agradece a todos que, de forma direta ou indiretamente, 
não mediram esforços para o sucesso de mais uma participação de nossas Escolas  
Municipais na Matemática Vanguarda 2015.
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No dia 7 de setembro, 
data em que é comemo-
rada a Independência do 
Brasil, haverá desfile cívi-
co em Taubaté. O evento 
acontecerá segunda-fei-
ra, 7, na Avenida Walther 
Thaumaturgo (Avenida 
do Povo) a partir das 7h.  
Na sequência, às 7h30, 
serão hasteadas as ban-
deiras, 7h40 a passagem 
em revista à tropa e às 
8h, o início do desfile.
A data que marca a eman-
cipação política do país 
será festejada por cerca 
de 2.600 alunos da Rede 
Municipal de Ensino, en-
tre Ensino Médio e Fun-
damental, Infantil, PEJ, 
Ametras, Escola de Atle-
tas, EMCA, entre outros.
Participam também o Exér-
cito, Grupo de Escoteiros, 
Corpo de Bombeiros, es-
colas estaduais e particu-
lares, Famuta, Secretarias 
de Turismo e Cultura, De-
senvolvimento e Inclusão 
Social, Esportes e Lazer, 
Guarda Municipal, auto-
ridades locais e entidades.
T R Â N S I T O

A fim de dar mais como-
didade aos motoristas foi 
traçado o plano de interdi-
ções e rotas alternativas no 
trânsito da região central.
No domingo, 6 de setem-
bro, a partir das 14h, a 
Avenida Professor Walter 
Thaumaturgo (Avenida 
do Povo) ficará totalmen-
te interditada no trecho 
de cobertura, para mon-
tagem e organização da 
estrutura. Para o desfile 
cívico na segunda-feira, 
7 de setembro, a Avenida 
do Povo e vias de acesso 
da região serão bloque-
adas às 6h, permitindo 
somente o trânsito local.
As vias alternativas e que 
não terão nenhuma in-
terdição são: Avenida In-
glaterra, Tiradentes, John 
Kennedy, Marechal Arthur 
da Costa e Silva, Juscelino 
Kubitscheck e Rua Getú-
lio Vargas. Os principais 
bloqueios serão liberados 
no término do evento e o 
trecho coberto da Avenida 
do Povo terá o trânsito per-
mitido ao final da desmon-
tagem do equipamento.

Todas as intervenções viá-
rias contarão com as sina-
lizações e agentes de trân-
sito para dar apoio local.
O transporte público que 
circula pela Avenida Inde-
pendência terá o itinerário 
alterado durante o evento.
Ô N I B U S
Os ônibus farão o seguinte 
percurso: à direita na Rua 
Claro Gomes, seguirão até 
a Rua Getúlio Vargas, onde 
entrarão à esquerda, cru-
zando a Avenida do Povo, 
em seguida continuarão 
pela Rua Marechal Arthur 
da Costa e Silva, à direita 
na Praça Santa Terezinha, 
à esquerda na Rua Dr. Pe-
dro Costa e a partir daí o 
itinerário será o normal.
Os passageiros das linhas 
que seguem pela Avenida 
Independência e que em-
barcam e desembarcam 
no ponto localizado na 
Rua Dr. Emilio Winther, 
frontal a Funerária São 
Benedito, deverão utili-
zar o ponto localizado na 
Rua Marechal Arthur da 
Costa e Silva, ao lado da 
Praça Santa Terezinha.

Taubaté realiza Desfile Cívico 
no feriado de 7 de Setembro

Pindamonhangaba realiza 
uma série de comemora-
ções alusivas à Indepen-
dência do Brasil, iniciando 
na sexta-feira (4), com o 
desfile cívico em Moreira 
César. Fazem parte, ainda, 
da programação, o haste-
amento das bandeiras no 
obelisco da Praça Monse-
nhor Marcondes, desfile 
cívico na Avenida Nossa 
Senhora do Bonsucesso e 
exposição no Museu His-
tórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina.
Na sexta-feira (4), o des-
file cívico será iniciado 
às 8 horas, com o hastea-
mento das bandeiras, na 
Avenida das Margaridas, 
Vale das Acácias. Na se-
quência, começa o des-
file, com a participa-
ção de 18 instituições, 
entre civis e militares.
Na segunda-feira (7), 
dia da Independência 
do Brasil, o hasteamen-
to das bandeiras será 
realizado às 8 horas, 
no obelisco da Praça Mon-
senhor Marcondes, com a 
presença de autoridades 
civis e militares, e da Cor-
poração Musical Euterpe. 
O desfile cívico será a par-
tir das 9 horas, na avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, a partir da altu-
ra do Hotel Vitória, até a 

altura do supermercado 
Dia. Participarão 16 ins-
tituições civis e militares.
Além dos desfiles, no dia 
7 de setembro, a partir 
das 14 horas, será realiza-
da a exposição “Família 
Imperial e Real do Bra-
sil”, no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, 
complementando a pro-
gramação comemorativa.
Participantes do desfile 
do dia 4: EE Profª Eunice 
Bueno Romeiro, Fanfarra 
Sopro Arte, Centro de En-
sino Fundamental e Infan-
til Art Toledo, Rede Mu-
nicipal de Ensino, Cia de 
Dança Lago do Cisne, Pro-
jeto Parceiros do Amanhã/
Polícia Militar, EE Rubens 
Zamith, Grupo Escolteiro 
Levi, Centro Educacional 
Sesi, Grupo Terapia e La-
zer, Associação Salesianos 
Cooperados Pinda “Proje-
to Jataí”, Entidade Assis-
tencial Templo dos Anjos, 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, CIMC – Convivên-
cia de Idosos de Moreira 
César, Corpo de Bombei-
ros de Pindamonhanga-
ba, 2º Batalhão de Enge-
nharia e Combate “Borba 
Gato” e 11ª Cia de Enge-
nharia de Combate Leve.
Participantes do desfile do 
dia 7: Corporação Musical 

Euterpe, Fanfarra da EE 
Eunice Bueno Romeiro, 
Grupo Escoteiro Itapeva, 
Fanfarra Sopro Arte, Gru-
po Escoteiro Pindamo-
nhangaba, Rede Municipal 
de Ensino, Adepi – Asso-
ciação Direitos dos Defi-
cientes de Pindamonhan-
gaba, Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, Secretaria de 
Esporte e Lazer, Grupa-
mento Águia do Vale PX 
Clube Pindamonhangaba, 
Guarda Municipal, Polícia 
Militar, Corpo de Bom-
beiros, 2º BE Cmb Bata-
lhão Borba Gato, 11ª Cia 
de Engenharia de Com-
bate Leve “Companhia 
Barão de Pindamonhan-
gaba”, 12ª Cia de Enge-
nharia de Combate Leve.
Palacetes terão horário 
diferenciado no feriado
Durante os dois dias fe-
riado, segunda (7) e ter-
ça-feira (8), o Palacete 10 
de Julho e o Palacete Vis-
conde da Palmeira (sede 
do Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina) terão 
horário diferenciado de 
funcionamento. Ambos 
estarão abertos ao públi-
co das 13h30 às 17h30 
apenas nesses dois dias, 
retornando ao horário nor-
mal de funcionamento a 
partir da quarta-feira (9).

Pinda realiza 
comemorações à 

Independência do Brasil

Na próxima segunda-fei-
ra, dia 7 de setembro, 
ocorrerá o grande Desfile 
Cívico em comemoração 
a Independência do Brasil.
O Hasteamento da 
Bandeira acontece na
Praça Geraldo Costa
a partir das 8h00 e o 
desfile ocorrerá na Ave-
nida Tancredo Neves 
a partir das 9 horas.
O evento terá várias 
novidades e terá a se-
guinte programação:
Batalhão bor-
ba gato de pinda;
Grupo da 3ª idade;
Bamutre – banda musical 
estudantil de tremembé;
Escolas da rede municipal;

Ce antonio de mat-
tos barros i;
Emei anna mon-
teiro pereira;
Emei prof.ª nair 
de mattos queiroz;
Emei prof.ª maria pia iori;
Emef prof. Ernani giannico;
Emeief anna quei-
roz de almeida e silva;
Emef prof.ª amalia 
garcia ribeiro patto;
Emef comenda-
dor teixeira pombo;
Emef joão crozariol;
Emef prof.ª maria 
amélia do patrocínio;
Emef prof. Jerôny-
mo de souza filho;
Emef josé ino-
cêncio monteiro;

Ce antônio de mat-
tos barros ii;
Emef prof.ª emilia de 
moura marcondes;
Emef nicolau couto ruiz;
Emef prof.ª maria dul-
ce david de paiva;
Voluntários da escola;
Secretaria de educação;
Centro educacional sesi;
Secretaria de ação so-
cial- peti espaço amigo;
Ee manuel cabral;
Grupo de escoteiros;
Clube dos desbra-
vadores do vale;
Escola de bombeiro civil;
Secretaria de cul-
tura- famutre.
 Dispersão: no pá-
tio da Rodoviária.

Desfile em comemoração 
a Independência do 
Brasil em Tremembé

Por ordem do Mi-
nistério da Saúde,
a data de encerramen-
to da Campanha Nacio-
nal de Multivacinação,
que iria até o dia 10 de 
setembro e que acontece 

nos PAMOs de Tauba-
té, foi antecipada para 
o dia 9 do mesmo mês.
Com um dia a menos é 
muito importante que os 
pais ou responsáveis pe-
las crianças não deixem 

de comparecer para pro-
teger seus filhos contra 
doenças, e que levem as 
carteiras de vacinação, 
pois poderão atuali-
zar outras vacinas que 
estiverem em atraso. 

Ministério da Saúde antecipa 
encerramento da Campanha 

de Multivacinação em Taubaté
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Os skatistas de Pindamo-
nhangaba podem contar 
com mais um local espe-
cífico para a prática do es-
porte. A cidade inaugurou 
a pista Pinda Banks Luiz 
Fernando Ferreira de Cas-
tro ‘Fernandinho Brito’, 
localizada no bairro Cam-
pos Maia. O investimento 
foi cerca de R$ 200 mil e a 
área construída é de 350m².
A solenidade de inaugu-
ração aconteceu na noi-
te de quinta-feira (27) e 
contou com a presença 
do prefeito de Pindamo-
nhangaba, homenageado 
e familiares, secretários e 

A região rural do Mara-
caibo II (Gleba B – parte 
alta) ganhou uma nova 
linha de ônibus. A Prefei-
tura Municipal tomou a 
medida depois que rece-
beu várias reclamações de 
moradores que se queixa-
vam da falta de transpor-
te público para o bairro. 
Os moradores tinham que 
caminhar até 1,5 Km para 
chegar a Rodovia Floria-

diretores municipais, mo-
radores do bairro e região.
Fernandinho Brito ga-
nhou seu primeiro skate 
aos 13 anos de idade e re-
lembrou deste momento 
durante a inauguração. 
Emocionado, ele agrade-
ceu a homenagem e afir-
ma que espera poder andar 
de skate até os 75 anos.
‘’Foi um investimento 
com muita responsabili-
dade, dando oportunidade 
para a garotada poder fa-
zer atividade física. Ain-
da tem a pista de skate da 
praça do Pasin e do CEU 
das Artes. Escutamos a 

no Rodrigues Pinheiro 
para embarcar nos ônibus.
Esse pedido havia 
sido feito a mais de 
10 anos, e só agora os 
moradores dessa região 
irão poder utilizar desse 
benefício graças ao esfor-
ço do prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli e do ve-
reador Silvio Monteiro. A 
Prefeitura também já ini-
ciou a construção de no-

população e fizemos este 
espaço para que a turma 
do skate e do BMX te-
nha um lugar adequado 
para praticar esportes”, 
afirma o secretário de Ju-
ventude, Esportes e Lazer.
O prefeito de Pindamo-
nhangaba destaca que o 
skate é um esporte que 
veio para ficar e tem re-
velado grandes atletas nos 
esportes radicais, fazen-
do a diferença no país. 
Ele destaca que esta obra 
foi um pedido da popula-
ção e que a administração 
municipal tem feito obras 
a pedido dos moradores.

vos pontos cobertos para 
embarque nas conduções.
O novo trajeto percorre-
rá as vias; Avenida B / 
Rua 57 / Rua 80 / Rua 31.
O bairro já havia recebi-
do redutores de veloci-
dade na Rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro, 
outro pedido antigo dos 
moradores que sofriam 
com o alto índice de aci-
dentes e mortes no local.

Pista de skate é um 
novo ponto de lazer 
para os pindenses

Prefeitura anuncia nova 
linha de ônibus para 

Maracaibo II (Parte alta) 
e já inicia construção 

de novos pontos


