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A GAzetA dos Municípios

As matrículas para a pré
-escola Fase II, para ano 
letivo 2016, da Rede Mu-
nicipal de Ensino, devem 
ser realizadas, de 9 a 16 
de setembro, na sede da 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura (centro da 
cidade) ou nas secretarias 
descentralizadas das esco-
las municipais Elias Bar-
gis Mathias (Araretama) e 
Professor Mário de Assis 
César (Lot. Padre Rodol-

Até o dia 10 de setembro, 
estão abertas as inscrições 
para as Oficinas de Inter-
pretação do IX Festipoe-
ma (Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba). A 

fo, em Moreira César). 
Anteriormente, de 31 de 
agosto a 4 de setembro, as 
matrículas foram realiza-
das na unidade escolar de 
cada bairro. Para efetuar 
as matrículas, é necessário 
apresentar os seguintes do-
cumentos: cópia da Certi-
dão de Nascimento, cópia 
da Carteira de Vacinação, 
cópia do Comprovante de 
Residência, cópia do Car-
tão do NIS do aluno e duas 

oportunidade é aberta para 
atores e atrizes da cidade e 
região, para participação 
como intérprete do festi-
val. As inscrições devem 
ser feitas na sede do De-

fotos 3x4. As pré-escolas 
Fase II abrangem crianças 
nascidas de julho a dezem-
bro de 2010 e de janeiro a 
junho de 2011. Possuem 
salas em 34 unidades esco-
lares, em todas as regiões 
da cidade. As matrículas 
para as crianças da pré-es-
cola Fase I, nascidas de 
julho a dezembro de 2011 
e de janeiro a junho de 
2012, serão iniciadas em 
21 de setembro. Importan-
te destacar que não haverá 
atendimento de matrícula 
para educação infantil no 
mês de janeiro de 2016. 
As escolas municipais que 
contém salas de pré-escola 
Fase II estão nos seguin-
tes bairros: Santa Cecília, 
Campinas, Cidade Jardim, 
Araretama (duas unida-
des), Cidade Nova, Pasin, 
Boa Vista, Lesaa, Moreira 
César, São Judas Tadeu, 
Vila Rica, Feital, Lotea-
mento Liberdade, Castoli-
ra, Cícero Prado, Crispim, 
Mombaça, Ribeirão Gran-
de, Jardim Regina, Cruz 
Pequena, Ouro Verde, 
Maria Áurea, Loteamento 
Padre Rodolfo, Bela Vis-
ta, Jardim Morumbi, Bom 
Sucesso, Vila Prado, Vale 
das Acácias, Loteamento 
Delta, Terra dos Ipês II, 
Araretama, Goiabal, Vila 
São José e Alto Cardoso.

partamento de Cultura. As 
oficinas começam no dia 
12, um sábado, às 19 ho-
ras, na sede da Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, com a distribuição 
dos poemas. As oficinas 
práticas serão realizadas 
no Teatro Galpão, nos dias 
13 (15 horas), 18 (19 ho-
ras) e 20 de setembro (15 
horas). O Departamento 
de Cultura da Prefeitura e 
a sede da Academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras ficam localizados no 
Palacete Tiradentes, Praça 
Barão do Rio Branco, ao 
lado da igreja São José. In-
formações pelos telefones 
3642-1080 e 3643-2690.

Matrículas para
pré-escolas municipais 

iniciam na sede da
Secretaria em Pinda

Oficinas de interpretação 
do Festipoema começam 

dia 12 em Pinda

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza a manu-
tenção em todos os semáfo-
ros da cidade. Diariamente, 
a equipe responsável do 
Setor de Elétrica per-
corre os 30 semáfo-
ros duas vezes por dia,

de domingo a domin-
go, inclusive feriados,
realizando a troca de 
peças quando há ne-
cessidade. Atualmente, 
de acordo com informa-
ções do Setor de Elétri-
ca, estão sendo feitas a 

sincronização dos se-
máforos e a troca de pe-
ças nos de pedestres. 
Em breve, serão insta-
lados novos semáforos 
na cidade, contemplan-
do as regiões de Mo-
reira César e do Feital.

Semáforos da cidade 
recebem manutenção
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, 
entrega nesta terça-fei-
ra, 8, às 10h, a revitali-
zação do ginásio de es-
portes do bairro Cecap.
O local recebeu reformas 
nos banheiros, na parte hi-
dráulica e elétrica, pintura 
geral, iluminação noturna, 
grades e alambrados novos,
além de toda a preparação 
estrutural de uma quadra 
poliesportiva e de dis-
positivos de segurança.
A reforma faz parte de 
um pacote de quadras 
que estão sendo revi-
talizadas nos bairros. 
O investimento vem de 
uma empresa, que foi be-
neficiada com a doação 
de área para sua insta-
lação no município. Em 
contrapartida, a empre-
sa está investindo R$ 1,8 

milhão nas reformas das 
praças esportivas, sem 
custos aos cofres públicos.
Cecap, Imaculada, CTI, 
Belém, Baronesa, Par-
que São Luís, Gurilân-
dia, Vila Marly, Quiririm, 
Bonfim e Emecal são os 
locais que já tiveram seus 
ginásios reformados e 
entregues a população.
S e r v i ç o
Entrega da revitalização do 
ginásio de esportes Cecap
Dia: 08/09/2015 
( t e r ç a - f e i r a )
Horário: 10h00
Local: Rua Miguel 
Pistilli, s/n. Cecap.
Comum-Unidade em Ação
Todos os espaços espor-
tivos que estão sendo re-
vitalizados e entregues 
aos moradores passam a 
receber imediatamente os 
programas do Comum-U-
nidade em Ação, que vi-

sam atender a população 
em maior vulnerabilidade 
social e tem o papel de 
proporcionar atividade fí-
sica da infância à 3ª idade.
Para participar, o interes-
sado deve fazer a inscrição 
on-line pelo site: www.
taubate.sp.gov.br. No en-
dereço eletrônico, o aluno 
deve clicar no ícone Es-
porte e Lazer e depois na 
Ficha de Inscrição do Co-
mum-Unidade em Ação.
Entre as opções estão Ati-
vidades Circenses, Brin-
car de Viver, Caminhan-
do para Saúde, Escola da 
Bola, Geração Esporte, Gi-
nástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Gol do Futuro, 
Handebol Educação, Lu-
tando pela Paz, Ritmo Li-
vre, Vida Ativa e Viva Vôlei.
Mais informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté 
revitaliza ginásio do Cecap
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

A Prefeitura de Taubaté 
abriu na segunda-feira, 
31, as inscrições para mais 
dois concursos visando o 
provimento de vagas para 
diversos cargos, cujas 
contratações serão regi-
das pelo Código de Ad-
ministração do Município 
de Taubaté (Lei Comple-
mentar nº 1/1990 e suas 
alterações) que instituiu o 
regime jurídico único dos 
servidores públicos muni-
cipais e se processará de 
acordo com as instruções 
constantes neste edital e 
na legislação suplementar 
concernentes à matéria.
O Concurso Público nº 
7/2015 visa o preenchi-
mento de 27 vagas para 
42 cargos que vão de bor-
racheiro a monitor de ofí-
cios. Os salários vão de 
R$ 1.304,08 a R$ 2.881,48 
e as inscrições custam 
de R$ 21,00 a R$ 23,70.
Já o Concurso Públi-
co nº 8/2015 oferece 12 
vagas para Guarda Mu-
nicipal (Masculino) e 
Guarda Municipal (Fe-
minino). O salário é de 
R$ 1.304,08 e as inscri-
ções custam R$ 23,70.
As inscrições deverão ser 
efetuadas exclusivamen-
te pela internet, no pe-
ríodo de 31 de agosto a 
17 de setembro de 2015, 
através do site www.pu-
bliconsult.com.br, onde 
o candidato também en-
contra o edital completo.
As provas objetivas es-
tão previstas para acon-
tecer no dia 18 de outu-
bro de 2015 (domingo).
A confirmação oficial acer-
ca da data, horário e local 
de realização das provas 
ocorrerá através do edital 
de convocação específico, 
a ser disponibilizado 
nos sites www.publi-
consu l t . com.br,www.
taubate.sp.gov.br e no 
Jornal Diário de Taubaté.
A data prevista poderá 
ser alterada em função 
da quantidade de inscri-
tos, da disponibilidade de 
locais para a realização 
das provas e de outros 
fatores supervenientes.
Concursos com ins-
crições encerradas:
Concurso Nº 1/2015
Total: 798 inscritos
No 1º edital (Concur-
so Público Nº 1/2015), 
as 14 vagas são para agen-
tes comunitários de saúde 
para os ESFs das regiões 
dos bairros: Água Quente, 
Ana Rosa, Barreiro, Chá-
cara Silvestre, Esplanada 
Santa Terezinha, Estoril, 
Jaraguá, Marlene Miran-
da, Monjolinho, Novo 
Horizonte, Paiol, Pinheiri-

nho, Piratininga, Planalto, 
Santa Isabel, Santa Tereza, 
São Geraldo, São Gonçalo, 
Vila Marli e Vila São José.
Concurso Nº 2/2015
19.591 inscritos
O 2º concurso (Nº 2/2015) 
oferece 85 vagas para di-
versas áreas: Agente Fis-
cal de Transporte Público, 
Arquiteto, Assistente So-
cial, Biólogo, Contador, 
Engenheiro Agrônomo, 
Engenheiro Ambiental, 
Engenheiro Civil, Enge-
nheiro de Segurança do 
Trabalho, Engenheiro Flo-
restal, Escriturário, Fiscal 
de Abastecimento, Fiscal 
de Obras Particulares, Fis-
cal de Rendas Imobiliá-
rias, Inspetor de Alunos, 
Instrutor de Esportes (di-
versas modalidades), Mo-
nitor de Esportes, Museó-
logo, Nutricionista, Oficial 
de Administração, Orien-
tador Social, Psicólogo, 
Servente e Topógrafo.
Concurso Nº 4/2015
565 inscritos
No concurso nº 4/2015 são 
10 vagas para cuidador.
Concursos com ins-
crições abertas até 
dia 3 de setembro:
Concurso Nº 3/2015
As opções oferecidas são 
na área da saúde: Aten-
dente de Consultório Den-
tário, Dentista, Dentista 
Especialista - Bucomaxilo 
Facial, Dentista Especia-
lista – Odontopediatria, 
Dentista Especialista – 
Ortodontia, Dentista Es-
pecialista - Pacientes com 
Necessidades Especiais, 
Dentista Especialista - Pa-
tologia Bucal, Dentista 
Especialista – Periodon-
tia, Dentista Especialista - 
Prótese Dentária, Dentista 
PSF, Enfermeiro, Enfer-
meiro PSF, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoau-
diólogo, Médico, Médico 
Especialista – Cardiologia, 
Médico Especialista - Car-
diologia Infantil, Médico 
Especialista - Cirurgia Ge-
ral, Médico Especialista - 
Cirurgião Infantil, Médico 
Especialista – Dermatolo-
gia, Médico Especialista 
- Endocrinologia Infantil, 
Médico Especialista – En-
doscopia, Médico Espe-
cialista – Fisiatria, Médico 
Especialista – Geriatria, 
Médico Especialista - Gi-
necologia e Obstetrícia, 
Médico Necropsista, Mé-
dico Especialista – Neuro-
logia, Médico Especialista 
- Neurologia Infantil, Mé-
dico Especialista – Nutró-
logo, Médico Especialista 
– Oftalmologia, Médico 
Especialista – Otorrino-
laringologia, Médico Es-
pecialista – Pneumologia, 

Médico Especialista – Psi-
quiatria, Médico Especia-
lista – Urologia, Médico 
PSF, Médico Veterinário, 
Técnico de Enfermagem, 
Técnico de Equipamento 
Odontológico, Técnico de 
Raio X, Técnico em Ne-
cropsia, Técnico em Pró-
tese Dentária, Técnico em 
Saúde Bucal, Técnico em 
Veterinária e Terapeuta 
Ocupacional. Ao todo são 
59 vagas. O período de 
inscrições é de 24 de julho 
a 3 de setembro. Os salá-
rios vão de R$ 1.304,08 a 
R$ 5.705,72 (mais 40% de 
ANU – Adicional de Nível 
Universitário e 40% de AI 
– Adicional de Insalubri-
dade, dependendo da fun-
ção). A carga horária sema-
nal varia de 20 a 40 horas, 
de acordo com o cargo.
Concurso Nº 5/2015
São cinco vagas para 
Agente de Controle de 
Endemias, as inscrições 
também custam R$ 23,70 
e devem ser realizadas 31 
de julho a 03 de setembro 
de 2015, pelo mesmo en-
dereço eletrônico. O bo-
leto deve ser pago até 4 
de setembro de 2015 em 
qualquer agência bancária, 
através de internet banking 
ou em estabelecimento au-
torizado a receber paga-
mento de documentos de 
compensação bancária. A 
carga horária é de 40 ho-
ras semanais e o salário é 
de R$ 1.304,08, mais 20% 
de adicional de insalubri-
dade. A prova deve acon-
tecer no dia 4 outubro de 
2015, às 9h. A confirma-
ção oficial acerca da data, 
horário e local de reali-
zação das provas ocor-
rerá através do Edital de 
Convocação específico, 
no site: www.publicon-
sult.com.br e no jor-
nal Diário de Taubaté.
Concurso Nº 6/2015
As vagas são para Ajudan-
te de Paramentação, Bra-
çal, Calheiro, Carpinteiro, 
Coveiro, Cozinheiro, Ele-
tricista, Eletricista Sema-
fórico, Encanador, Gari, 
Marceneiro, Mecânico de 
Máquinas, Mecânico de 
Viatura Leve, Mestre de 
Obras, Motorista, Moto-
rista Paramentador, Pe-
dreiro, Pedreiro de Acaba-
mento, Pintor, Serralheiro 
e Vidraceiro. As inscrições 
devem ser feitas exclusi-
vamente pela internet, no 
período de 7 de agosto a 
3 de setembro de 2015, 
através do site: www.pu-
bliconsult.com.br, onde 
também se encontra o edi-
tal completo. As taxas vão 
de R$ 21,00 a R$ 23,70, 
dependendo da função.

Prefeitura de Taubaté abre 
mais dois concursos para

preenchimento de 39 vagas

Estrutura de um mundo novo
Paiva Netto

Em Sete de Setembro, Dia da Pátria, comemoramos mais um aniversário da In-
dependência do Brasil. Logo nos vem à memória a famosa tela na concepção do 
pintor paraibano Pedro Américo (1843-1905) na qual Dom Pedro I (1798-1834) 
ergue o braço e brada: “Independência ou morte!”. Antes, teria clamado: “Laços 
fora!”, arrancando-os da vestimenta, porquanto portavam as cores portuguesas, no 
que foi entusiasticamente seguido pelos seus soldados. Daí em diante, começamos 
a caminhar por uma estrada nova. Mas será que verdadeiramente conquistamos a 
independência tão almejada pelos patriotas daquele tempo?
Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, no Seu Evangelho, segundo João (a 
Boa Nova da Iniciação Espiritual), 15:5, diz: “Eu sou a videira verdadeira, vós sois 
os ramos. Quem permanece em mim, e Eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem 
mim nada podereis fazer”.
Certa ocasião, inspirado nessa advertência do Mestre, afirmamos que — o Novo 
Mandamento de Jesus pode ser compreendido como estrutura espiritual de um 
mundo novo, a levar sua excelente contribuição ao seio da Ciência, da Filosofia, da 
Arte, da Economia, da Religião. Ele nos orienta a direcionar nossas ações, na Seara 
do Amor, visando primordialmente ao Espírito Eterno do ser humano.
Estamos aqui meditando acerca da ordem suprema do Provedor Celeste e, possi-
velmente, alguns dos que nos honram com a sua leitura a desconheçam. Ei-la aqui:
“Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como 
meus discípulos, se tiverdes o mesmo Amor uns pelos outros. Se permanecerdes em 
mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será 
concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto; e assim sereis meus 
discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu Amor; as-
sim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no Seu Amor. 
Tenho-vos dito estas coisas a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja completa. O meu Mandamento é este: que vos ameis como Eu vos 
tenho amado. Não há maior Amor do que doar a própria Vida pelos seus amigos. 
E vós sereis meus amigos se fizerdes o que Eu vos mando. E Eu vos mando isto: 
amai-vos como Eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto 
aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhes-
tes; pelo contrário, fui Eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons 
frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que, tudo quanto pedirdes 
ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto Eu vos mando: que vos ameis como 
Eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, Eu também 
vos amo. Permanecei no meu Amor”. (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35; 15:7, 
8, 10 a 17 e 9).
É o Amor elevado à enésima potência, ao infinito, capaz de realizar os mais extra-
ordinários portentos, iluminando a própria verdade e a justiça. Por isso, a compre-
ensão dessa lei sublime traz uma estrutura nova para a Humanidade. Pode demorar 
o tempo que for preciso, mas, com certeza, ocorrerá.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

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.

As principais ruas da re-
gião central de Pindamo-
nhangaba estão recebendo 
reforço na pintura das fai-
xas de pedestres. Na últi-
ma semana, a equipe do 
Departamento de Trânsito 
esteve na avenida São João 
Bosco e, nesta semana e na 
próxima estarão na Aveni-
da Cel Fernando Prestes. A 
pintura das faixas colabora 
com a segurança no trân-
sito, para pedestres e veí-
culos, evitando acidentes.

Prefeitura de Pinda
 reforça sinalização de 

faixas de pedestres
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O Parque do Itaim em 
Taubaté oferece ofici-
nas pedagógicas, teatro e 
brincadeiras com os per-
sonagens do Sítio na pro-
gramação de setembro. 
O local é conhecido no 
município por atrair inte-
ressados em desfrutar da 
natureza e das histórias in-
fantis de Monteiro Lobato. 
Destaque também para as 
apresentações musicais 
nos domingos, às 14h.  
Aos sábados, 
os visitantes têm a opor-
tunidade de entrar em 
contato com a natureza 
por meio da Trilha eco-
lógica, às 10h. O casarão 
do parque abre nos dois 
dias do fim de semana, 
às 8h, com o tema “Mundo 
Mágico de Dona Benta”. 
O local é uma réplica da 
casa descrita por Monteiro 
Lobato no Livro “O Saci”, 
onde segundo o escritor 
moram seus personagens. 
O Parque do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim Amé-
rica. O telefone para 
informações e agenda-
mento é o (12) 3633-
5008, das 08h às 16h30.
Confira a progra-
mação de setembro:
Dia 5 – Sábado
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Oficina pedagógica 
com Cia Xuxu. Tema: balão
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 6 – Domingo
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Apresentação de MPB
14h – Oficina pedagógica 

com Tio Energia. Tema: 
Instrumentos musicais
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 7 – Segunda-feira
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
13h – DJ Satur-
no - Músicas Infantis
14h – Oficina pedagó-
gica  com Psiu e Cia. 
Tema: 7 de Setembro
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 12 – Sábado
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Oficina pedagógica 
com Cáttia Bercano. Tema: 
Instrumentos musicais
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 13 – Domingo
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Apresentação de 
Dupla de Sertanejo Raiz 
“Antônio Marcos e Ryan”
14h – Oficina pedagógi-
ca para brincar com Cia 
do Sol. Tema: fantasias
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 19 – Sábado
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim

10h - Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Oficina pedagógi-
ca com Fabricando Arte. 
Tema: máscaras de animais
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 20 – Domingo
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Apresenta-
ção de Grupo – MPB 
“Ivan e Edu Vale”
14h – Oficina pedagógi-
ca com Cia do Sol. Tema: 
máscaras de animais
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 26 – Sábado
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Oficina pedagógica 
com Psiu e Cia. Tema: balão
14h – brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”
Dia 27 – Domingo
8h – Abertura – Ca-
sarão “Mundo Má-
gico de Dona Benta”
8h – Brinquedoteca e bi-
blioteca / Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica
10h – Oficina de ma-
quiagem / desenho
10h – Persona-
gens de Lobato
14h – Apresenta-
ção de Dupla de Ser-
tanejo Raiz “Os 271”
14h – Oficina pe-
dagógica de balão 
com Fabricando Arte
14h – Brincadeiras 
com Turma do Sitio
16h – Teatro “Era uma vez”

Parque do Itaim em Taubaté 
oferece oficinas, teatro, música 

e brincadeiras em setembro
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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

O 2º Batalhão de Engenha-
ria de Combate “Batalhão 
Borba Gato” , sediado na 
Praça João de faria Fialho, 
centro, Pindamonhanga-
ba-SP, comunica Pregão 

Ordem do Dia 
31ª Sessão Ordinária do 
ano de 2015, a realizar-
se no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodri-
gues Alckmin”, no próxi-
mo dia 11 de setembro de 
2015, sexta-feira, às 8h.
Matérias de Dis-
cussão e Votação

Eletrônico nº 09/2015 
Objeto:  Contratação de 
Serviço e Manutenção 
de Equipamentos de En-
genharia e Viaturas com 
Aquisição de Peças Data 

I. Projeto de Lei n° 
107/2015, do Vereador An-
tonio Alves da Silva, que 
“Denomina de Avenida São 
Paulo, a Avenida 2 do Re-
sidencial Vila São Paulo”.
II. Projeto de Lei Comple-
mentar n° 02/2015, do Po-
der Executivo, que “Insti-
tui o Plano de Mobilidade 

Sessão Pública: 17 de 
setembro de 2015 - 09: 
30 (nove e trinta ho-
ras - horário de Brasília) 
Edital disponível em  :
www.comprasnet.gov.br

Urbana, define princípios, 
políticas e estratégias e 
instrumentos para o de-
senvolvimento municipal 
e dá outras providências”. 
(Há Emenda Modificativa)
Pindamonhangaba, 02 
de setembro de 2015. 
Vereador Felipe César
P r e s i d e n t e

2º Batalhão de
Engenharia de Combate 

comunica pregão
eletrônico

Câmara de Pinda vota projeto 
do executivo sobre Plano de 

Mobilidade Urbana


