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Evento começa com um 
debate sobre políticas pú-
blicas, programação inclui 
diferentes atividades e ter-
mina com um show dos 
Pífanos de Caruaru A As-
sociação de Gestão Cul-
tural do Interior Paulista 
(AGCIP) em parceria com 
a Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba (FundArt) 
promove nos próximos 
dias 18 e 19 de dezembro 
o 1º Encontro de Gestores 
Culturais do Litoral Nor-
te e Vale do Paraíba em 
Ubatuba. O evento come-
ça com uma programação 
que inclui um debate sobre 
políticas públicas para a 
cultura e conta com a par-
ticipação de integrantes 
do Ministério da Cultura 
e da Secretaria de Estado 
da Cultura.  As atividades 
durante o dia acontecem 
no Pesqueiro Parada Obri-
gatória, perto do Horto 
Florestal. No mesmo dia, 
no encerramento das ati-
vidades, o público assiste 
apresentações culturais 
gratuitas com diferentes 
grupos e um show da in-
crível Banda de Pífanos 
de Caruaru na Praça de 
Eventos da cidade. Confi-
ra abaixo a programação 
completa: 18 de dezem-
bro – das 9h30h às 18h
Local: Pesquei-
ro Parada Obrigatória
Endereço: Rodovia 
Oswaldo Cruz, nº 5228, 

Aconteceu na última 
quarta (02), no Centro 
Esportivo José Ely Mi-
randa, “Zito”, a formatura 
da 16ª turma do projeto 
“Edutran: valorizando a 
vida”. A solenidade con-
tou com a participação de 
autoridades, representan-
tes da prefeitura, gestoras 
das escolas participantes, 
pais e mais de 500 alunos.
As escolas participantes 
nesta edição foram: Dr. 
Francisco de Assis Cé-
sar, José Gonçalves da 
Silva, Padre Zezinho, 
professor Joaquim Pe-
reira da Silva, professor 
Lauro Vicente de Azeve-
do, professor Mário de 
Assis César, professora 
Rachel de Aguiar Lo-
berto e Serafim Ferreira, 
todas de Moreira César.
Como é tradicional nas 
formaturas do Edutran, 
houve um jogo educativo 

A Escola Municipal Elias 
Bargis Mathias, no Arare-
tama, realizou a finalização 
do “Projeto Agroquintais 
- Agroecologia na Esco-
la”, que ensina crianças 
do Ensino Fundamental 
sobre plantas comestíveis 
da região. Esse trabalho 
acontece desde 2009 e os 
alunos recebem informa-
ções as Panc’s - plantas 
alimentícias não conven-
cionais e sustentabilidade.
A agrônoma Ana Salles e 
a universitária Gabriela 
Pontes realizam encon-
tros com as crianças  fora 
da sala de aula, ensinan-
do sobre as propriedades 
da planta e técnicas de 
plantio.  Outro foco desse 

Bairro – Figueira, KM 
89 no Rancho Texas.
9h30 – Café e acolhida
10h – Abertura oficial 
(Apresentação do Con-
sórcio Intermunici-
pal Cultura e AGCIP)
11h30 – Mecanismos de 
Apoio e Fomento à Cultura 
(Representante do Ministé-
rio da Cultura Gil Marçal, 
Representante da Funarte 
Tadeu de Souza e Repre-
sentante da Secretaria de 
Estado da Cultura João 
Manoel da Costa Neto)
13h – Almoço
14h – Grupos de Pro-
sa (Serão formados gru-
pos para prosear sobre 
as problemáticas e pro-
postas que serão apre-
sentadas aos grupos com 
base nos temas: cultura, 
oportunidade e cidadania.
15h30 – Cultura como 
alimento à alma – Ator 
e Militante Cultu-
ral Sérgio Mamberti
16h15 – Café
16h30 – Circulando opi-
niões – propostas – pro-
blemáticas –  os ca-
minhos debatidos nos 
grupos. 18h Intervalo 20h 
Programação Cultural
Local: Praça de Eventos 
de Ubatuba no Centro da 
Cidade. Projeto Fermen-
tação da Cultura Caipira
• Sorteio do Progra-
ma de Incentivo à 
Leitura da AGCIP
• Trupe de Palhaços 

de perguntas e respostas 
sobre o conteúdo do pro-
jeto, onde os alunos repre-
sentantes das escolas ven-
cedoras ganharam troféus. 
Também foram premia-
das as melhores redações 
de conclusão do curso, 
uma de cada escola. O 
primeiro lugar ganhou 
uma bicicleta, os demais 
puderam escolher entre 
vários jogos educativos.
Os alunos Gabriela e Artur, 
ambos da escola Padre Ze-
zinho, relatam que as aulas 
foram divertidas e dinâmi-
cas, com vídeos, cartilhas 
e aparelhos que facilitam a 
compreensão das crianças 
sobre educação no trânsito.
“Os professores eram le-
gais, permitiam que os 
alunos participassem com 
perguntas e contando sobre 
o que entendiam do con-
teúdo”, revela Gabriela.
Em Pindamonhan-

projeto é conscientizar so-
bre uma alimentação mais 
natural e saudável, para 
a diminuição de doenças 
como obesidade, coles-
terol e diabetes infantil.
“Nossa proposta é trazer 
a agricologia para a es-
cola, resgatando o hábi-
to de plantio e trazendo 
uma consciência crítica 
em relação à alimenta-
ção e do meio ambien-
te”, explica Ana Salles. 
O Agroquintais tam-
bém instrui de maneira 
lúdica sobre como fun-
ciona a agronomia no 
país e os perigos dos 
alimentos processados.
Nesse evento, a nutricio-
nista Renata Trommer 

de Sertãozinho – Pis-
tolinha e Salgadinho
• Entrega do Prêmio Cul-
turando ao homenageado 
da noite Sérgio Mamberti
• Guilherme Tenó-
rio – Violeiro e Can-
tador – Monte Alto
• Banda Pífanos de Caruaru
• Maracatu Ita-
omi de Ubatuba
• Banda Praieira de Ubatuba
Dia 19 de dezembro
Local: Pesquei-
ro Parada Obrigatória
Endereço: Rodovia 
Oswaldo Cruz, nº 5228, 
Bairro – Figueira, KM 
89 no Rancho Texas
9h30 – Acolhida
10h – Mecanismos de Fo-
mento e Incentivo para pro-
gramas e projetos culturais 
(Secretário Carlos Beyrodt 
Paiva Neto – Secretaria 
de Fomento e Incentivo à 
Cultura (Sefic) do MINC.
11h – Circulando per-
guntas – proposituras – 
encaminhamento finais
12h – Almoço Culinária 
Caipira – Queima do Alho
I n s c r i ç õ e s
As inscrições estão aber-
tas até o próximo dia 
10 de dezembro pelo 
site - http://www.sethas-
sessoria.com/inscricao/
Para obter mais infor-
mações, entre em conta-
to pelo telefone (0xx12) 
3833-7000 | 3833-
7001 (Camila Marujo 
ou Vanessa Cancian).

gaba, o projeto é re-
alizado por meio de 
parceria entre o Departa-
mento de Trânsito, Secreta-
ria de Educação e Cultura, e 
Secretaria de Habitação. 
O objetivo das aulas é 
ensinar noções de com-
portamento no trânsito, 
além de promover ações 
educativas de conscien-
tização aos alunos do 5º 
ano da Rede Municipal.
O Edutran aborda seis te-
mas principais: travessia de 
rua, pedestre, cinto de se-
gurança, sinalização, brin-
cadeiras de rua e ciclista. 
Os alunos aprendem so-
bre o funcionamento da 
sinalização, os riscos de 
brincar na rua, os direitos 
dos pedestres, dos moto-
ristas e dos ciclistas, entre 
outros. Assim, as crianças 
podem agir como agen-
tes multiplicadores da 
boa conduta no trânsito.

deu uma palestra sobre a 
alimentação de crianças 
usando alimentos mais na-
turais. Além da palestra, 
foi feita uma oficina de 
culinária com plantas rea-
lizada pelo CPIC - Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares da Secre-
taria de Saúde da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba.
Foram feitas gincanas e 
uma competição de fra-
ses, na qual a frase ven-
cedora foi da aluna Bruna 
Queiroz, que estampou 
as canecas dadas aos alu-
nos. Esse projeto é fei-
to por meio de trabalho 
voluntário. Os pais dos 
alunos prestigiaram a fi-
nalização do projeto.

Ubatuba sedia Primeiro
Encontro de Gestores 

Culturais do Litoral Norte 
e Vale do Paraíba

Edutran forma mais de 
500 alunos em sua

16ª edição em Pinda

Estudantes participam de 
projeto sobre agricultura e 

ecologia em Pinda



página 2 A GAzetA dos Municípios 10 de dezembro de 2015

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 10/12/2015 - Tiragem 10.000 exemplares
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessaria-
mente a opinião deste jornal.
Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câ-
maras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região 
Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Muni-
cipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida Aber-
nessia.
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 Ferrei-
ra,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nativi-
dade 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 No-
gueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da cida-
de  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. Ru-
bião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comércio 
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.

Clayton Castro,
Advogado e Chef de Cozinha, especializado em Alta Gastronomia, atualmen-
te, além de participar de eventos e ações em consultorias. Atualmente, leciona 
no Instituto Gastronômico das Américas. Participa como colunista do maior 
portal de gastronomia brasileira, o Gastronomia no Brasil.
Contatos:
e-mail:chefclaytoncastro@gmail.com
www.goourmet.com.br/cmrac2004
gastronomianobrasil.com.br.author/chefclaytoncastro

Quibe ao molho tártaro

Ingredientes:

Para o molho:

50g de maionese;
2 unidades de pepino em conserva;

Para o Quibe

100 g de carne moída;
100 g de trigo para quibe;
50 g de cebola ralada;
q.b. de sal;
q.b. de pimenta síria;
q.b. de hortelã;

 

Modo de Fazer:

Cortar o pepino em pequenos cubos e misturar com a maionese. Acertar o sal e reservar sob 
refrigeração.  Reservar frio até servir. Em uma vasilha, hidratar o trigo para quibe e, após 
hidratado misturar com a carne e temperar com a pimenta síria e o sal. Fritar. Servir com o 
molho.

Cantinho do Chef

Dupla Fernando & Sorocaba
apoia Campanha de Natal da LBV

Os cantores Fernando & Sorocaba iniciaram a semana fazendo um gesto de Boa 
Vontade. A dupla disse “sim” a #UmDesafioSolidário da LBV e entrou para o 
time da Boa Vontade por um Natal mais feliz e digno. Os músicos posaram para 
a foto com a camisa da Instituição e aderiram à iniciativa solidária da Legião da 
Boa Vontade.

Dezenas de artistas estão apoiando a campanha da LBV, entre eles, as duplas João 
Neto & Frederico e Henrique & Diego; MC Gui; as atrizes Cláudia Raia, Isabel 
Fillardis, Giovanna Grigio, Lívia Inhudes e Raissa Chaddad; os atores Luis Mi-
randa e Gabriel Santana; a apresentadora Adriane Galisteu, entre outros.

A ação faz parte da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso 
de cada dia!, que beneficiará, com cestas de alimentos não perecíveis, mais de 50 
mil famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas nos programas socio-
educacionais da Legião da Boa Vontade e as assistidas por entidades parceiras da 
Instituição em todo o Brasil. E o seu gesto de Boa Vontade, qual será? Vem com a 
gente! =). Acesse www.lbv.org e faça a sua doação!

Saiba mais acessando os perfis da Legião da Boa Vontade nas redes sociais: Face-
book (LBVBrasil), Twitter (@LBVBrasil) e Instagram (@LBVBrasil).
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NATAL DAS FITAS
 

PROGRAMAÇÃO:
11/12/2015 – SEXTA
13h  – Apresentação Projeto Gurí – Polo São Luiz do Paraitinga
14h  - Apresentação Núcleo de Música SESI-SP
Local: Casa Dr. Oswaldo Cruz

12/12/2015   – SABADO
19h – Inauguração da Casa do Papai Noel
20h – Apresentação da FAMIG (Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia)
21h – Cantata de Natal Coral Nova Geração
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

16/12/2015   – QUARTA
20H – Cantata de Natal Coral Infantil VIES (Vozes Infantis Elpídio dos Santos)
Local: Capela das Mercês

20/12/2015   – DOMINGO
20H – Cantata de Natal Coral Infantil VIES (Vozes Infantis Elpídio dos Santos)
Local: Igreja Matriz

24/12/2015   – QUINTA
22h – Show Toniel e Josiel
Local: Distrito de Catuçaba

25/12/2015   – SEXTA
20h30 – Retreta de Natal com a Corporação Musical São Luís de Tolosa
Local: Igreja Matriz

26/12/2015   – SABADO
21h – Show Lume de Paraitinga
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

26/12/2014  a  02/01/2016 
15h ás 18h – Visita das Pastorinhas aos presépios de nosso município
Local: Ruas Históricas de São Luiz do Paraitinga

02/01/2016   – SABADO
16h – Encontro de Folia de Reis
Local: Praça Dr. Oswaldo Cruz

Leandro Barbosa

Diretor de Cultura
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga/SP
CENTRO TURÍSTICO E CULTURAL NELSINHO RODRIGUES
Rua Coronel Domingues de Castro, 33 – CEP 12140-000
Tel.: (12) 3671-2469 / 3671-1672 / 996313-9363
Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br
Facebook: www.facebook.com/prefeituraslparaitinga
Twitter: www.twitter.com/slparaitinga
Flickr Oficial:http://www.flickr.com/people/slparaitinga/

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Processos de casamentos autuados entre 09/12/2015 e 09/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 154, Termo nº 6179
Faço saber que pretendem se casar ERALDO PAULO DE OLIVEIRA e CICERA ALVES 
DA COSTA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 
e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Porto Calvo - AL, nascido a 15 de junho de 
1979, de profissão ajudante de pedreiro, estado civil solteiro, residente na na rua Perimentral 
dos Iberios, nº 06, Vale das Flores, filho de GENIVALDO PAULO DE OLIVEIRA, 60 anos, 
nascido na data de 7 de agosto de 1955, residente em Jacuipe/AL, natural de Alagoas/AL e 
de JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA, 55 anos, nascida na data de 20 de fevereiro de 1960, 
residente em Água Preta/PE, natural de Alagoas/AL. Ela é natural de Jundiá - AL, nascido 
a 30 de abril de 1980, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo ende-
reço do contraente, filha de CLOVIS LUIS DA COSTA, brasileiro, 66 anos, nascido na data 
de 21 de maio de 1949, residente Jundiá/AL, natural de Jundiá/AL e de ELENIR ALVES 
DA SILVA, brasileira, 56 anos, nascida na data de 14 de agosto de 1959, residente Portu-
calvo/AL, natural de Portucalvo/AL. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta 
cidade. Tremembé, 09/12/2015.

Livro D- 23, FLS. nº 155, Termo nº 6180
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME ROGERIO MONTEIRO e JULIANA 
APARECIDA DOS SANTOS SALLES, aprensentando os documentos necessário exidos 
pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé 
- SP, nascido a 30 de julho de 1993, de profissão auxiliar mecânico, estado civil soltei-
ro, residente na na Rua Ernesto Narezi, nº 178, Padre Eterno, nesta cidade, filho de JOSÉ 
CLAUDEMIR MONTEIRO, 44 anos, nascido na data de 5 de setembro de 1971 e de ANA 
ALICE TEODORO MONTEIRO, 43 anos, nascida na data de 30 de abril de 1972, residen-
tes em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé - SP, nascido 
a 4 de dezembro de 1997, de profissão do lar, estado civil solteira, residente na no mesmo 
endereço do contraente, filha de LUIZ CARLOS PIRES DOS SANTOS SALLES, 50 anos, 
nascido na data de 5 de novembro de 1965 e de MARTA LUCIA PIRES DOS SANTOS 
SALLES, 42 anos, nascida na data de 11 de abril de 1973, residentes em Tremembé/SP, 
natural de Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma 
da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e na imprensa local desta cidade. 
Tremembé, 09/12/2015.

Tremembé, 9 de dezembro de 2015. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Senac Taubaté oferta cursos 
livres com início em janeiro

O Senac Taubaté está com ins-
crições abertas para dois cursos 
livres com início em janeiro de 
2016. O primeiro curso é de “Ini-
ciação à Culinária”, com o ob-
jetivo de possibilitar ao aluno o 
desenvolvimento de conhecimen-
tos e habilidades para execução 
de produções culinárias básicas. 
O curso vai de 9 de janeiro a 13 
de fevereiro, sempre aos sábados, 
das 9h30 às 12h30. O outro curso 
é de “Formação Básica em Foto-
grafia”, com intuito de capacitar o 
aluno para utilizar os recursos do 
Illustrator CC, visando ao aper-
feiçoamento na área de ilustração 
digital para produzir ilustrações 
utilizando as técnicas e ferra-
mentas do software de maneira 
eficiente e criativa. O curo vai 
de 7 de janeiro a 25 de feverei-
ro, as terças e quintas, das 9h30 
às 12h30. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.sp.senac.
br/taubate ou pelo telefone (12) 
2125-6099. O Senac Taubaté fica 
na Rua Nelson Freire Campello, 
202 - Jardim Eulália.

Câmara Municipal da Estância Turística 
de São Luiz do Paraitinga - SP 

 
Praça Cel. Theodoro Coelho, 37 – Centro  - CEP 12140-000 •  Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1699 

E.mail: camarasaoluiz@gmail.com Site: www.camarasaoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
CNPJ nº 01.208.243/0001-82 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL, PODER ORIGINÁRIO QUE EXERCE COM A PREFEITURA DE FORMA HARMÔNICA E INDEPENDENTE, O GOVERNO 

DO MUNICÍPIO 

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA 
COMUNICA: 

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 007/2015 – CARTA CONVITE : Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para consumo da Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga, 
conforme descrição no Anexo I, constante deste Edital. ENTREGA DE ENVELOPES: até às 
09:30h do dia 18/12/2015. SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES: dia 18/12/2015 às 
10h00min, mediante a presença do representante da empresa licitante, munido de 
procuração com poderes para representação ou contrato social, se for sócio. O edital na sua 
íntegra será fornecido aos interessados na Câmara Municipal da Estância Turística de São 
Luiz do Paraitinga, situada na Pça Coronel Theodoro Coelho, 37, Centro, São Luiz do 
Paraitinga-SP, de segunda à sexta feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 
horas. VANDERSON VIRGILIO CAMPOS DO SANTOS – Presidente da Câmara e MARA 
PATRÍCIA DE ALMEIDA BARROS – Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 008/2015 – CARTA CONVITE : Aquisição de 
Produtos de Limpeza e Higienização, para consumo da Câmara Municipal de São Luiz do 
Paraitinga, conforme descrição no Anexo I, constante deste Edital. ENTREGA DE 
ENVELOPES: até às 10:30h do dia 18/12/2015. SESSÃO DE ABERTURA DE 
ENVELOPES: dia 18/12/2015 às 11h00min, mediante a presença do representante da 
empresa licitante, munido de procuração com poderes para representação ou contrato 
social, se for sócio. O edital na sua íntegra será fornecido aos interessados na Câmara 
Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, situada na Pça Coronel Theodoro 
Coelho, 37, Centro, São Luiz do Paraitinga-SP, de segunda à sexta feira, das 08:00 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. VANDERSON VIRGILIO CAMPOS DO SANTOS – 
Presidente da Câmara e MARA PATRÍCIA DE ALMEIDA BARROS – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação 

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2015. ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de 
São Paulo, TORNA PUBLICO que a lista de classificação dos candidatos participantes do Processo 
Seletivo encontra-se publicada no site da instituição: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br, bem como 
no mural de aviso da Prefeitura e no Departamento de Educação. Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de São Luiz do Paraitinga, 09 de dezembro de 2015. Alex Euzébio Torres. Prefeito Muni-
cipal.

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2015. ALEX EU-
ZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Estado de 
São Paulo, TORNA PUBLICO que estarão abertas, no período de 14/12/2015 a 23/12/2015, as 
inscrições do Edital do Processo Seletivo nº02/2015, para formação de cadastro reserva na Função 
de Agente Comunitário de Saúde, sem gerar direito à estabilidade, para prestar serviços essenciais 
enquanto não for realizado concurso público. O Processo Seletivo será regido pelas instruções Es-
peciais, parte integrante deste Edital, e sua organização e aplicação ficarão a cargo da Comissão de 
Organização do Processo Seletivo.  Função: Agente Comunitário de saúde Programa de Saúde da 
Família - Núcleo Oswaldo Cruz e Programa de Saúde da Família - Núcleo São Sebastião. O Edital 
completo já está disponível no site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br e as inscrições serão reali-
zadas pessoalmente, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00, no Centro de Saúde, situada à Rua Cel. 
Domingues de Castro 454 fundos, Centro, São Luiz do Paraitinga - SP. O candidato deverá ter em 
mãos os documentos em fotocópias especificadas no Edital. Prefeitura Municipal da Estância Turís-
tica de São Luiz do Paraitinga, 09 de dezembro de 2015. Alex Euzébio Torres. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Praça Dr. Oswaldo Cruz, nº03,
Centro, São Luiz do

Paraitinga/SP.
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O  campo de futebol do 
Vista Alegre, no Feital, 
foi reformado e recebeu 
várias melhorias. A Prefei-
tura convida a população 
para prestigiar a entrega 
do espaço, nesta terça-fei-
ra. A equipe da Subprefei-

A Coordenadoria de 
Transportes comunica 
que está emitindo a CAR-
TEIRA DE ESTACIO-
NAMENTO ESPECIAL 
PARA IDOSO E DEFI-
CIENTE (conforme a lei 
9.503 resolução 304/2008)
As pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos, condutoras ou 
passageiras de veículos 
automotores e residen-
tes no Município de Tre-
membé (Cartão válido em 
todo território nacional).
Os interessados devem 
dar entrada no protoco-
lo da Prefeitura Muni-
cipal munidos dos se-
guintes documentos: 
* Copia do Rg e CPF;

A piscina do Centro Es-
portivo João Carlos de 
Oliveira, “João do Pulo”, 
recebeu nadadores de di-
versos locais no último 
sábado (5). Os atletas par-
ticiparam do 1º Festival 
de Nado Crawl. O evento 
reuniu aproximadamente 
100 participantes, dividi-
dos nas categorias pré-mi-
rim, mirim, petiz e infantil.
A competição foi orga-
nizada pela Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer, por meio dos pro-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba oferece ativi-
dade física e proporciona 
momentos de lazer à po-
pulação por meio das pe-
daladas organizadas pelos 
profissionais da Secretaria 
de Juventude, Esportes e 
Lazer. Ocorreu no último 
domingo (6), a “6ª Pin-
da Pedalada”, os partici-
pantes foram em direção 
à Usina Isabel, no bairro 
Ribeirão Grande. A che-
gada aconteceu próximo 
à usina, onde os ciclistas 
e bikeiros foram recepcio-
nados pela proprietária de 
um restaurante da região, 
que explanou aos parti-
cipantes sobre preserva-
ção e turismo ambiental.
Rodrigo Junqueira da Sil-
va Rosa, analista de Con-
trole de Qualidade, conta 
que foi para a pedalada 
com a Prefeitura pela pri-

tura fez a reforma de todo 
o espaço para que os mo-
radores possam utilizá-lo 
novamente. O campo de 
futebol “Benedito Luiz Te-
odoro” fica na Rua Soldado 
Paulo Alves, número 350.
De acordo com as infor-

* Cópia da CNH;
* Comprovante de En-
dereço; * Uma foto 3X4;
Pessoas com as seguin-
tes deficiências: · com 
deficiência física ambu-
latória no(s) membro(s) 
inferior(es) ou; · com 
deficiência física ambu-
latória autônoma, decor-
rente de incapacidade 
mental; (quando o porta-
dor não pode assinar, há 
a necessidade de apre-
sentação de documento 
de representação legal 
como: Interdição, Cura-
tela ou Procuração) ou;
· com mobilidade reduzida 
temporária, com alto grau 
de comprometimento am-
bulatório, inclusive as com 

fessores do Setor de Ati-
vidades Aquáticas. Mar-
caram presença no evento 
os alunos da Associação 
Atlética Ferroviária, Aca-
demia Gisele, Academia 
Oxy, e os nadadores da 
Escolinha e Treinamen-
to do “João do Pulo”.
Felipe Guimarães, profes-
sor da Associação Atléti-
ca Ferroviária, conta que 
muitos de seus alunos 
participaram de uma com-
petição pela primeira vez, 
uma experiência nova, e 

meira vez. Ele ficou sa-
bendo do evento pelo site 
oficial e afirma este pedal 
é show. “Para os ciclistas, 
quanto mais ‘surrado’ for 
o trajeto melhor é”, brinca.
Jarbas Severino dos San-
tos, aposentado, tem 66 
anos e marcou presen-
ça na 6ª Pedalada. Ele 
revela que ficou saben-
do desta atividade por 
um programa de rádio. 
“É a primeira vez que eu 
venho e gostei bastante, a 
organização está de para-
béns. Eu resolvi vir porque 
vi bastante gente pedalan-
do e decidi enfrentar esse 
desafio. Teve carro com 
água, o pessoal serviu lan-
che para gente, nota dez 
mesmo, merece mais nota, 
mas, como o máximo é 
dez todos estão de para-
béns, muito bom mesmo”.
“Eu participei da primeira 

mações de profissionais da 
Subprefeitura, foi realiza-
da a retirada de braquiária, 
nivelamento do campo, re-
forma dos vestiários, subs-
tituição de portas, revisão 
da parte elétrica, nova 
rede de esgoto e pintura.

deficiência de ambulação 
– temporária – median-
te solicitação médica ou;
· com deficiência vi-
sual e com dificul-
dade de locomoção.
* Cópia do Rg e Cpf;
* Comprovan-
te de endereço;
* Laudo Médico com-
provando incapacidade;
* Copia da CNH (Quan-
do for menor ou não for 
habilitado, apresentar a 
CNH do responsável por 
dirigir para o requeren-
te). Para os dois casos 
existe isenção de Taxa.
Interessados procurar o se-
tor de protocolo da Prefei-
tura Municipal de segunda 
a sexta-feira das 8h às 17h.

saíram contentes e reali-
zados. Ele parabenizou a 
organização do evento e 
acrescenta que foi exce-
lente, enquanto professor, 
para realizar melhorias 
durante as aulas e nos 
próximos festivais a equi-
pe irá mais preparada.
Cristina Martins compa-
receu ao evento para ver 
o filho nadando e diz que 
é foi muito importante 
observar o filho porque é 
uma forma de valorizar o 
que ele fez durante o ano.

pedalada da Prefeitura e 
vim para a 6ª porque gosto 
muito de natureza. É mui-
to importante essa consci-
ência de natureza, integra-
ção, de saúde. A Prefeitura 
está de parabéns, muito 
bem organizado. Só te-
nho que parabenizar, por-
que está show. O pedal 
proporciona a integração 
e a gente só leva experi-
ência positiva”, comenta 
Ana Carolina Bissoli, 36 
anos, gerente de pizzaria.
O próximo evento é o Pe-
dal Kids, dia 20, a partir 
das 8h30. As crianças de-
verão estar acompanhadas 
com os pais ou responsá-
veis. O uso do capacete é 
obrigatório a todos, para 
garantir a segurança dos 
participantes. Esta ativi-
dade acontecerá no Parque 
da Cidade e irá encerrar 
as ‘pedaladas’ de 2015.

Vista Alegre ganha 
campo reformado

em Pindamonhangaba

Prefeitura de Tremembé 
está emitindo carteira de 
estacionamento especial 
para idoso e deficiente

Nadadores participam 
de festival em Pinda

Pinda Pedalada oferece 
atividade física e lazer à 

população

O Governador sancionou 
o Projeto de Lei 414/2015 
que prevê multa para 
quem descumprir o di-
reito assegurado por Lei
O Governador Geraldo 
Alckmin sancionou o Pro-
jeto de Lei (PL) 414/2015, 
que dispõe sobre o direi-
to ao aleitamento mater-
no nos estabelecimentos 
de uso coletivo, públicos 
ou privados. O Projeto 
aprovado na Assembleia 
Legislativa no dia 03 de 
novembro prevê multa 

de 24 Unidades Fiscais 
do Estado de São Pau-
lo (UFESPs), ou R$ 510, 
dobrado na reincidência.
O texto da lei diz que, inde-
pendente da existência de 
áreas segregadas para alei-
tamento, a amamentação é 
o ato livre e discricionário 
entre mãe e filho. Ainda, 
o Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA 
garante o direito de toda 
criança à amamentação. 
Estabelece ainda a obri-
gação do poder público, 

das instituições e dos em-
pregadores de promove-
rem condições adequadas 
ao aleitamento materno.
A Lei será regulamentada 
em até 60 dias, e vai ao en-
contro do que recomenda 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que diz que 
a amamentação sob livre 
demanda – que ocorre de 
acordo com o ritmo natu-
ral da criança e sem restri-
ções de horário – traz inú-
meros benefícios e deve 
ser adotada e incentivada.

Alckmin garante o direito ao 
aleitamento materno em locais

 públicos ou privados


