
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXV  14 DE MAIO DE 2015  EDIÇÃO 1462 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Uma parceria firmada entre 
entre a Secretaria Munici-
pal de Educação da Prefei-
tura de Cachoeira Paulista 
com a concessionária de 
energia EDP Bandeirante 
deu início a um programa 
para a conscientização de 
alunos da rede municipal 
sobre o consumo de ener-
gia. Em tempos de reajuste 
e alto preço da energia elé-
trica, o programa envolve 
estudantes e professores 
em torno do objetivo.

O programa é batizado 
como “Boa Energia nas 
Escolas”. Trata-se de um 
projeto que orienta os 
educadores da rede públi-
ca de ensino a trabalhar 
nos alunos ações voltadas 
para a necessidade de eco-
nomizar este que é hoje 
um bem indispensável, e 
cada vez mais oneroso no 
orçamento das famílias.
Segundo a EDP, são seis 
escolas que participam 
do projeto em Cachoei-

ra Paulista , e todas serão 
capacitadas a utilizar de 
forma eficiente a energia 
elétrica. “Este programa 
ajuda professores e alu-
nos a economizar energia 
de forma segura”, afir-
mou a coordenadora deste 
programa em Cachoeira 
Paulista, Helena da Sil-
va Mendonça Queiroz.  
Os professores recebem 
material de apoio pedagó-
gico que será utilizado em 
sala de aula com os alunos.

EDP e educadores de 
Cachoeira Paulista unem-se 

para instruir alunos a 
economizar energia

Uma imagem fac-símile 
de Nossa Senhora Apa-
recida foi entronizada no 
Santuário de Fátima, em 
Portugal, no início des-
ta semana. O ato faz par-
te dos preparativos para 
a comemoração dos 300 
anos do encontro da ima-
gem da Mãe Aparecida 
no rio Paraíba do Sul, que 
será celebrada em 2017.
O Cardeal Arcebispo de 
Aparecida, Dom Raymun-
do Damasceno Assis, pre-
sidiu a celebração. Assis-
tiram à ação paralitúrgica, 
o bispo auxiliar de Apare-
cida, Dom Darci Nicioli, 
o bispo de Leiria-Fátima, 

Dom Antônio Augusto dos 
Santos Marto, o reitor do 
Santuário de Fátima, Pa-
dre Carlos Manoel Pedro-
sa Cabecinhas e o reitor do 
Santuário Nacional, Padre 
João Batista de Almeida.
Na cerimônia estavam 
presentes devotos de 21 
países, totalizando cerca 
de cinco mil peregrinos. 
A comitiva que partiu de 
Aparecida é formada por 
cerca de 400 pessoas entre 
bispos, padres e devotos de 
Nossa Senhora Aparecida.
Em 2017 também será co-
memorado o centenário 
das aparições de Nossa Se-
nhora aos pastorinhos, em 

Fátima, por isso atividades 
em conjunto são realiza-
das entre os Santuários de 
Brasil e Portugal. Na Festa 
da Padroeira do ano passa-
do, em outubro, um Terço 
via-satélite foi medita-
do simultaneamente por 
devotos dos dois países.
Ainda em 2014, uma ce-
rimônia semelhante a de 
hoje, de entronização da 
Imagem de Nossa Senhora 
de Fátima na Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida, 
também foi realizada. Am-
bas ficarão perpetuamente 
em nichos especialmente 
construídos na área externa 
de cada um dos Santuários.

Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida 

é entronizada no 
Santuário de Fátima

Desde o dia 01 de Janeiro 
de 2015, depois de uma 
Resolução imposta pela 
ANEEL (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica), 
os municípios de todo o 
país foram obrigados a as-
sumir a responsabilidade 
nos serviços de ilumina-
ção pública. Com isso, as 
cidades de pequeno porte, 
como é o caso de Tremem-
bé, que não tem uma série 
de recursos como infraes-
trutura, qualificação, mão 
de obra e investimento 
financeiro para assumir 
essas responsabilidades 
sofreram muito com essa 
Resolução, mesmo assim 
o município fez sua parte.
Quando foi feito esse 
procedimento de transfe-
rência do acervo de ilu-
minação pública da em-
presa para o município, 
era obrigação da empresa 
colocar todo parque de ilu-

minação da cidade funcio-
nando 100% e não foi isso 
que aconteceu. Tivemos 
vários pontos escuros no 
município ainda no mês 
de novembro e dezem-
bro de 2014, que não fo-
ram consertados, ou seja, 
a empresa praticamente 
abandonou todo o esfor-
ço que vinha fazendo pra 
manter as ruas iluminadas.
Depois de várias normas 
não cumpridas pela EDP 
Bandeirante, o município 
reivindicou seus direitos 
na Justiça, onde na data 
de 13 de maio de 2015 
será publicado em Diá-
rio Oficial a antecipação 
de tutela ganha nos autos 
do Processo 0001291-
58.2015.403.6121 do Tri-
bunal Regional Federal 
da 3ª Região da 2ª Vara 
da Comarca de Taubaté.
Assim diz um trecho do 
documento: “DEFIRO 

a antecipação dos efei-
tos da tutela jurisdicional 
para desobrigar o Muni-
cípio da Estância Turísti-
ca de Tremembé do cum-
primento do disposto no 
artigo 218 da Resolução 
Normativa 414/2010 da 
ANEEL, com a redação 
dada pela Resolução Nor-
mativa 479/2012, bem 
como para determinar a ré 
BANDEIRANTE ENER-
GIA S/A que mantenha 
a operação do sistema de 
iluminação pública…”
Portanto a partir da data 
12/05/2015 toda a res-
ponsabilidade de troca de 
lâmpadas queimadas, co-
locação de novos pontos 
de luz, troca de braços, 
entre outras são de respon-
sabilidade da EDP Ban-
deirante. Para informações 
entre em contato pelo te-
lefone 0800 721 0123 ou 
pelo site www.edp.com.br

EDP Bandeirante 
reassume serviços 

de iluminação pública 
em Tremembé

Moradores de dez ruas 
do bairro Azeredo re-
ceberão, oficialmen-
te   nesta semana , 
as obras de pavi-

mentação asfáltica. 
As obras tiveram início 
no final do ano passado e, 
de acordo com a 
P r e f e i t u r a ,

o investimento total é 
de R$ 709.483,94. Fo-
ram realizados 20.400 
m² de pavimentação, 
que contemplam as se-
guintes ruas: Benedi-
ta Bueno de Carvalho, 
Geraldo dos Santos 
(Geraldo Mecânico), 
José Maria Cortez, 
Rita       Marcondes de Oliveira, 
José Moreira da Sil-
va, Geraldo Peixoto, 
Genésio da Conceição, 
Maria da Glória Car-
lota, João Rodrigues 
e Galvão de Castro.

Pindamonhangaba 
recebe asfaltamento 

no bairro Azeredo
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Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
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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.
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: Revistaria Arantes. Av. 9 de 
Julho, 25 (em frente ao bradesco) Tel.: (12) 3971-2164.
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

De 12 a 20 de maio de 2015, 
a Prefeitura Municipal de 
Tremembé através da Se-
cretaria de Saúde promove 
a 3ª Semana Municipal da 
Enfermagem, evento que 
enaltece os bons serviços 
prestados pelos profis-
sionais da área que traba-
lham em nosso município.
No dia 16 de maio, o 
evento comemorará, tam-
bém, a instituição da Lei 
nº 3.893 de 03 de junho 
de 2013, sancionada pelo 
atual prefeito, que criou 
a “Semana da Enferma-
gem”. PROGRAMAÇÃO
“Cuidar da Saúde do Povo 
e de Todos os Profissio-
nais de Enfermagem”
EIXO: Qualidade 
do Serviço de Saúde
Data: 16.05.2015
Horário: 8h00 às 12h00
Local: E.M.E.F. Pro-
fessor Ernani  Giannico

P r o g r a m a ç ã o
8h00 – Abertura Oficial
8h10 – Apresentação 
do Coral Estrela de Tre-
membé do Centro de 
Convivencia da 3ª Idade.
8h20 – Palestra “Vulne-
rabilidade – No Contex-
to do Acolhimento para 
a Qualidade do Serviço”. 
Palestrante: Drº Brinner 
Castelli Azevedo – Mé-
dico Infectologista do 
Município de Tremembé.
9h00 – Palestra “Valori-
zar a Enfermagem é Fa-
zer Saúde de Qualidade”.
Palestrantes: Professora 
Mestra Enfermeira Ro-
semeire Isabel Ramos 
Análio, Professora Mes-
tre Enfermeira Teresa 
Célia de Mattos Moraes 
dos Santos, Professora 
Especialista Enfermeira 
Letícia Alessandra San-
tiago do Departamento 

de Enfermagem da Uni-
versidade de Taubaté.
09h50 – Coffee Bre-
ak– Comemoração da 
3ª Semana de Enfer-
magem de Tremembé.
10h00 – Apresentação do 
Grupo de Dança Cigana 
da Professora Márcia Syl-
vas – Alunas  do Centro de 
Convivência da 3ª Idade do 
Município de Tremembé.
10h15 – Palestra “De-
safio do Gestor Público: 
Gerenciamento de quali-
dade buscando excelên-
cia no serviço de saúde”. 
Palestrante Drº José Mar-
cio Araujo Guimarães. 
Secretário de Saúde do 
Município de Tremembé.
11h00 – Encerramento 
com homenagem a equi-
pe de Enfermagem do 
Município de Tremembé;
“Enfermagem Acolhi-
mento de Qualidade”

Secretaria de Saúde 
promove 3ª Semana 

Municipal de Enfermagem 
em Tremembé

Um encontro que reuniu 
autoridades municipais, 
empresários e impren-
sa em Pindamonhangaba 
marcou nesta semana a 
apresentação do projeto do 
Intercity Hotel, que fará 
parte do complexo mul-
tiuso do Shopping  Pátio 
Pinda. O evento ocorreu 
na sala 1 do cinema, onde 
todos puderam conhecer, 
por meio de projeções, o 
que o empreendimento re-
presentará para a cidade.
O novo hotel, da linha 
executiva, ocupará uma 
área de 3.006 m². No total, 
o edifício terá 168 apar-
tamentos distribuídos em 
8 pavimentos, maios sub-
so “Que esse lugar seja 
aquilo que a gente chama 
de centro de convivência, 
entretenimento, lazer e co-
mércio. É um hotel de boas 
proporções para Pindamo-
nhangaba, e ele tem alguns 
diferenciais importantes 

que contemplam centro de 
convenções, academia de 
ginástica, business center, 
restaurantes...”, disse o 
empresário Ricardo Sayon 
, um dos sócios do empre-
endimento. Segundo ele, 
nenhum ponto dentro de 
uma cidade é mais inte-
ressante do que dentro do 
complexo de um shopping 
center, porque isso agre-
ga a necessidade ao lazer.
Para o prefeito Vito Ardi-
to Lerário, a vinda de um 
hotel desse porte atesta o 
momento econômico de 
Pindamonhangaba e re-
força a vocação do mu-
nicípio para a atração de 
empresas. “Quando a gen-
te fala em turismo a gente 
tem que falar em hotel. E 
nós estamos pertinho de 
Aparecida, nós estamos 
os pertinho de Campos 
do Jordão. Hoje é um dia 
importante pra cidade, 
mais emprego, mais in-

vestimento, mais de 20 
R$ milhões vão ser inves-
tidos aqui.”, comemorou.
A rede de Hotéis Intercity 
tem 15 anos de ativida-
des no mercado, segundo 
Marcelo Marinho, diretor 
de Operações de Marke-
ting Corporativo do Gru-
po Intercity. “Acho que 
hoje, a gente dá um pas-
so importante para o tu-
rismo da cidade.”, disse.
As obras de sondagem e 
estaqueamento tiveram 
início em abril e o prazo 
para a conclusão e inau-
guração do Intercity Pá-
tio Pinda Hotel é de dois 
anos. lo, pavimento térreo, 
área de recepção e lobby, 
dois auditórios, área de 
convenção, bar e restau-
rante, área fitness e busi-
ness center. O empreendi-
mento é mais um fruto da 
parceria entre as empresas 
Kallas, Megleth, Paromar, 
Burgundy e AD Shopping.

Evento empresarial apresenta 
projeto do futuro Intercity 

Hotel Pátio Pinda
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“ABANDONO DE EMPREGO”

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local 
não sabido, convidamos o Sr. Juliano José Nunes dos Santos, porta-
dor da CTPS 19903 – série 00253-SP, RG. 47.606.793-5 (SP), CPF. 231.239.278-
06, a comparecer em nosso SÍTIO SANTO AMARO,  afim de retornar ao em-
prego ou justificar as faltas desde 08/04/2015, dentro do prazo de 48hs a partir 
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de 
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP,  
EVALDO AMARO VIEIRA, SÍTIO SANTO AMARO. 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, con-
voca os responsáveis pe-
los jazigos arrendados ou 
perpétuos, localizados no 
Cemitério Municipal do 
Belém. Os proprietários 
tem um prazo de noven-
ta dias para a construção 
de tampas de concreto 
nos túmulos. A medida 
visa inibir o crescimen-
to e o acúmulo de vege-
tação, além de fazer o 

A Secretaria de Agro-
negócio e Meio Am-
biente do Município de 
Redenção da Serra em 
parceria com a Secretaria 
Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, através do 
convênio “Pontes Rurais”
 está realizando a cons-
trução da ponte de al-
venaria do Bairro do 

escoamento de terra em 
decorrência das chuvas. 
A iniciativa baseia-se na 
necessidade de disciplinar 
a limpeza, conservação e 
manutenção dos jazigos. 
A tampa deverá seguir 
especificações dispos-
tas no anexo do Decreto 
13.361 de 2014. O des-
cumprimento pode acar-
retar na perda do espaço. 
Mais informações podem 
ser obtidas na adminis-
tração do Cemitério Mu-

Gramado. A ponte 
conta com 12 metros de 
comprimento e está loca-
lizado no final da bacia 
do Ribeirão dos Afonsos, 
um local de grande volu-
me de água em períodos 
de chuvas e por diversas 
vezes a antiga ponte foi 
levada pelas enxurradas. A 
Secretária de Agronegócio 

nicipal ou pelo telefone: 
(12) 3629-3144. A noti-
ficação foi publicada no 
último dia 6 com a lista-
gem dos responsáveis e 
o decreto que normatiza 
a conservação dos jazi-
gos encontram-se dispo-
níveis nos links abaixo: 
Decreto 13361/14 – Sobre 
conservação e manuten-
ção de jazigos nos cemi-
térios municipais Notifi-
cação - Relação de Jazigos 
Arrendados e Perpétuos

e Meio Ambiente Nelma 
Biondi de Angelis ressal-
ta que agora o bairro do 
Gramado conta-
rá com uma ponte 
definitiva que visa aten-
der o escoamento agrí-
cola, o transporte esco-
lar com mais segurança, 
os moradores locais e 
os visitantes da região.

Prefeitura de Taubaté convoca 
responsáveis por jazigos para 
fazer manutenção nos túmulos

Obras da Ponte do
Bairro do Gramado

em Redenção da Serra

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO ADM. MUN. N° 093/2015 – CHAMADA PÚBLICA N° 
003/2015. No dia 10 de abril de 2015, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autori-
dade competente, Sr. ALEX EUZÉBIO TORRES, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU os itens da Chamada 
Pública em epígrafe, referente à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, considerando a adju-
dicação pela Comissão Permanente de Licitações, aos fornecedores conforme segue: Antônia Batista Oliveira 
Santos, com valor de R$ 5.187,90; Cooperativa Agropecuária Vale do Paraíba – COAPVALE, com valor de R$ 
16.800,00; Elenice Aparecida da Mota Santos, com valor de R$ 3.614,25; Gesiele Simeão Peres, com valor de 
R$ 19.415,00; Isaias Bispo de Oliveira, com valor de R$ 12.746,19; Joaquim Marcelino dos Santos, com valor 
de R$ 15.833,91; Johnatan de Jesus Oliveira, com valor de R$ 13.942,55; Leni Aparecida dos Santos, com valor 
de R$ 4.480,00; Maria Rosangela R. Santos Paula, com valor de R$ 2.848,62; Nair de Fátima Paulista Mota, com 
valor de R$ 2.454,10; Rosangela Pereira, com valor de R$ 8.142,63; Sebastião Bispo de Oliveira, com valor de 
R$ 14.193,99; Vera Lucia Lobo da Silva, com valor de R$ 19.992,00.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M. de S. L. do Paraitinga torna pública a abertura de licitação na modalidade 
Pregão N°034/2015 - Edital Nº044/2015 – Proc. Adm. N°126/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de Toner e Cartucho Original de Impressoras e Copiadoras. Data da realização: 26/05/2015 às 09:30 hs. 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°036/2015 - Edital Nº046/2015 – Proc. Adm. N°156/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição de 
Trator Corta Grama. Data da realização: 27/05/2015 às 09:30 hs. 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°005/2015 - Edital Nº007/2015 – Proc.Adm. N°003/2015. Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Furgão. 
Data da realização: 27/05/2015 às 14:00 hs 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°035/2015 - Edital Nº045/2015 – Proc. Adm. N°149/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de Tela, Mourões de Concreto e Arame. Data da realização: 28/05/2015 às 09:30 hs. 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.saoluiz-
doparaitinga.sp.gov.br.

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2015. PROC. ADM. n° 111/2015 - OBJETO: O objeto da presente Chamada 
Pública é a atualização de Banco de Dados de cadastro dos artistas de diversas linguagens, tais como: Artistas In-
dividuais ou grupos artísticos tais como: Artes Musicais, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Arte Circense, Artesãos, 
Dança, Grupos Folclóricos, entre outros, para posterior seleção e contratação quando houver necessidade, con-
forme condições descritas na chamada pública, no termo de referência e demais anexos que integram a presente.
DATA DA REALIZAÇÃO: de 14/05 a 14/06/2014. HORÁRIO: 08:00 às 17:00 horas. LOCAL DA REALIZA-
ÇÃO: Centro Turístico e Cultural “Nelsinho Rodrigues”, localizada na Rua Cel. Domingues de Castro, nº 33, 
Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. - A Chamada Pública na integra poderá ser consultado no endereço acima 
citado 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°026/2015 - Edital Nº034/2015 – Proc. Adm. N°109/2015. Objeto: Registro de preços para aquisição 
de peças para veículos no Município de São Luiz do Paraitinga e Região Metropolitana, NOS MOLDES DA LEI 
MUNICIPAL 1.550/2012 E DECRETO MUNICIPAL 58/2012 – ME e EPP. Data da realização: 28/05/2015 às 
13:30hs. 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.

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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A cidade de Taubaté re-
alizou nesta quarta (13),
no Sesc, a 5ª etapa do 
Festival Gastronômi-
co Sabor de São Paulo. 
O público degustou os 
10 pratos seleciona-
dos e votaram em fa-
vor de seu preferido. 
A degustação custou 
R$ 10 e deu o direito de 
provar todas as opções,
o evento foi das 
17h às 20h30.
Os dez pratos conhecidos 

A Prefeitura de Tremembé, 
por intermédio do C.O.A. 
(Centro de Observação 
Animal), realiza neste sá-
bado, 16 de maio, das 8h 
às 15h, uma feira de ado-
ção de cães em frente a Lo-
cadora HL no Centro. Se-
rão colocados vários cães 
entre filhotes e adultos.
Segundo a Veterinária 
Carol Signorini, estes 

As empresas devem se 
adequar à Lei Cidade 
Limpa, não ultrapassan-
do os limites permitidos, 
nem acarretar quaisquer 
ônus à Municipalidade. 
Em Campos do Jordão, a 
Prefeitura desenvolveu um 
novo modelo de buscar 
investimentos da inicia-
tiva privada e aproveitar 
a temporada de inverno, 
quando marcas famosas 
procuram a cidade para 
atender o público clas-
se A.  O município abriu 
concorrência para ampliar 
o mobiliário urbano, com 
a meta de  instalação de 
no mínimo 24 relógios, 
150 lixeiras, 42 abrigos 
de ônibus, 120 Postes com 
nome de ruas no eixo prin-
cipal e a reforma de 300 
postes em toda a cidade. 
A meta é arrecadar, no  

em cada etapa elimina-
tória seram submetidos à 
avaliação popular e de um 
júri especializado, com-
posto pelo chef-padrinho,
por jornalistas da re-
vista Prazeres da Mesa,
representantes do Senac e 
da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo. 
O júri selecionará qua-
tro vencedores, que par-
ticiparão da grande festa 
popular realizada em no-
vembro no Parque Vila 

animais são oriundos de 
abandono. “As pessoas 
precisam se conscientizar 
a respeito da posse res-
ponsável. O abandono é 
um crime previsto na Lei 
Federal 9.605/98 e pode 
acarretar prisão de três me-
ses a um ano”, salientou.
O C.O.A. também está 
aberto a visitas, de se-
gunda à sexta-fei-

mínimo, R$ 2,4 milhões. 
Também está prevista a 
instalação de no mínimo 
400 placas de ruas em pa-
redes, a instalação de no-
vos 30 totens comerciais 
e 20 totens de pontos tu-
rísticos e a reforma de 90 
existentes. O número de 
pórticos continua igual e 
os modelos seguem um 
padrão estabelecido em 
edital, criado por profis-
sionais de design que irão 
padronizar e embelezar 
a cidade. A empresa ven-
cedora da concorrência 
foi a WE Organização e 
Promoções de Eventos. O 
valor mínimo global do 
investimento é de R$ R$ 
2.417.815,50 e a concessão 
vigora por 15 anos. Com 
o novo modelo, a empresa 
é responsável pela produ-
ção, colocação, retirada e 

Lobos em São Paulo.
Além da degustação dos 
pratos, o evento tam-
bém teve a presença do 
chef Marcelo Corrêa que 
deu uma aula de cozi-
nha gratuita, de recei-
tas com ingredientes re-
presentativos na região. 
O evento da Secretaria de 
Turismo do Estado de São 
Paulo e realizado pela re-
vista Prazeres da Mesa, 
com o apoio educacio-
nal do Senac São Paulo.

ra, das 8h às 16h30 na 
Avenida Audrá, 652, 
Centro. Durante a sema-
na, quem se interessar pela 
adoção de animais pode 
visitar o canil e escolher 
um cão para adotá-lo, pois 
contamos com aproxima-
damente 150 animais.. 
Outras informações tam-
bém podem ser obtidas 
pelo telefone 3674-3301.

manutenção dos anúncios, 
respeitan do os limites da 
Lei Cidade Limpa. Além 
de fazer um investimento 
grande na cidade, a em-
presa vencedora ainda terá 
que pagar à Prefeitura. 
O dinheiro arrecadado irá 
para o recém criado  Fum-
tur  (Fundo de Turismo 
Municipal), que é admi-
nistrado pelo Conselho 
Municipal de Turismo. O 
Fumtur é formado, por 
empresários e represen-
tantes da sociedade civil. A 
empresa vencedora pagará 
anualmente à Prefeitura 
R$ 270.000,00, em duas 
parcelas semestrais de R$ 
135.000,00 em junho e no-
vembro de cada ano pelo 
período de 15 anos  (30 par-
celas) totalizando o mon-
tante de R$ 4.050.000,00 
no período da concessão.

Taubaté realiza Festival 
Sabor de São Paulo com 

degustação de pratos dos 
restaurantes selecionados

Prefeitura Municipal 
promove 21ª Feira de 

Adoção de cães
adultos e filhotes

Publicidade em Campos 
do Jordão agora gera 

investimento e dinheiro 
para o Funtur

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio do núcleo de com-
petições da Secretaria de 
Esporte e Lazer, ofe-
rece o Projeto de Ini-
ciação ao Atletismo.
A iniciativa, que tem o 

objetivo de formar no-
vos atletas de alto ren-
dimento na cidade, 
já atende cerca de 20 
alunos com idades en-
tre oito e 15 anos. 
O programa aconte-

ce na pista do Está-
dio Municipal (Cam-
po da CTI) de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
9h e das 16 às 17h. 
Mais informações pelo te-
lefone: (12) 3624-8740.

Prefeitura de Taubaté
oferece Projeto de Iniciação 

ao Atletismo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pretende imu-
niar  cerca de 39 mil mora-
dores do município. Dessa 
forma, conta com vários 
locais que oferecem a vaci-

na contra a gripe. São mais 
de 20 unidades de saúde 
para atender os morado-
res.  Devem ser vacinados 
contra a gripe as gestan-
tes, as mães que deram a 

luz nos últimos 45 dias, 
pacientes com doenças 
crônicas, adultos com 60 
anos ou mais, e profissio-
nais de saúde. A vacinação 
para os trabalhadores de 
saúde e idosos, na região 
central, acontece na anti-
ga sede do laboratório de 
análises clínicas. A o obje-
tivo do  município é ultra-
passar a meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde, 
que é 80% da população 
do grupo de risco. Logo, 
se  a meta da Secretaria 
de Saúde, que é de 39 mil 
vacinados for atingida % 
, isso corresponde à 85%. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, a 
partir das 7h30. O atendi-
mento é das 8 às 16h30.

Pinda pretende vacinar 
39 mil moradores 

e superar meta 
do Ministério da Saúde


