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A GAzetA dos Municípios

A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será reali-
zada no dia 22 de novem-
bro, sendo a mesma orga-
nizada pelo Secretaria de 
Esportes e Turismo da Pre-
feitura Municipal da Estân-
cia Turística de Tremembé, 
respeitando-se o regula-
mento elaborado pelo or-
ganizador da prova e que 
se passa a ser transcrito 
nos itens abaixo descritos:
Dos participantes:
Poderão participar atle-
tas de ambos os sexos, 
federados ou não, que 
sejam ou não represen-
tantes de clubes, entida-
des civis, militares e es-
tudantes dentre outros.
Das inscrições:
As inscrições serão limi-
tadas a 500 participantes 
e poderão ser realizadas 
até o dia 16/11/2015. Te-
rão o custo de R$35,00 
mais a taxa de adminis-
tração do site. Não haverá 

Acontece na manhã des-
te sábado (26) o sorteio 
das famílias que se ins-
creveram para concorrer 
aos apartamentos fei-
tos no CDHU - Azere-
do, em Moreira César. 
As famílias deverão estar 
no ‘João do Pulo’ entre 
8 e 9 horas e precisam le-
var documento com foto e 
a etiqueta que foi entregue 
no dia da inscrição. O sor-

inscrição no dia da prova.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Núme-
ro de peito, Chip, Ca-
misa) será entregue no 
dia 21/11/2015 (sábado) 
na Praça Geraldo Costa 
( Antiga Estação) 
das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 18 
anos só poderão participar 
da prova pedestre median-
te autorização dos pais, 
técnicos ou responsáveis, 
os quais assumirão a res-
ponsabilidade pelo atleta 
no que diz respeito a sua 
saúde e a possíveis aciden-
tes antes, durante e depois 
do encerramento da prova. 
A idade mínima para a 
participação da Prova 
Pedestre será de 16 anos 
, isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-
gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:

teio terá início às 10 horas.
A habitação em Pin-
da é uma das priorida-
des da administração 
municipal e o governo 
local busca parcerias 
para realizar o sonho da 
casa própria de muitas 
famílias. São seis blo-
cos de  apartamentos e o 
investimento é de R$ 
8.287.090,57. Cada um 
possui 44 m², com dois 

A prova acontecerá no dia 
22 de Novembro de 2015 
– Domingo, às 8:00 ho-
ras, saindo e chegando na 
Praça Geraldo Costa, em 
frente a antiga Estação 
Ferroviária, num percur-
so de 8.000 metros, va-
riando entre ruas e aveni-
das da cidade em asfalto 
e calçamento de pedras.
Da Premiação:
Para os atletas que chega-
rem em 1º, 2º, 3º, lugares 
de cada categoria serão 
premiados com troféus e 
todos os atletas receberão 
medalhas de participação.
As inscrições podem ser 
feitas pelos sites http://
www.inscricaonacorrida.
com.br/provas/24-xxxii
-prova-pedestre-de-tre-
membe e http://www.
minhasinscricoes.com.
br/provapedestrecida-
d e d e t r e m e m b e / 2 0 1 5 /
Corra para fa-
zer sua inscrição!

quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço.
“Agradecemos o Go-
verno do Estado 
de São Paulo por mais 
esta parceria. Vamos re-
alizar o sonho de mui-
tas famílias. Além destes 
apartamentos também 
serão construídos 1536 
apartamentos no Arare-
tama”, comenta o prefei-
to de Pindamonhangaba.

Inscrições abertas para 
XXXII Prova Pedestre

“Cidade de Tremembé”

Sorteio de apartamentos 
acontece neste sábado
em Pindamonhangaba

A fiscalizaçãoda veloci-
dade terá início a partir da 
0h do dia 28 de setembro 
O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) 
informa que foipublicada 
no Diário Oficial, de 24 
de setembro de 2015, a 
homologação de três no-
vospontos de fiscalização 
de velocidade na Rodovia 
Doutor Manoel Hyppolito 

Rego (SP-055)e na SP-
131, Litoral Norte de São 
Paulo. A fiscalização terá 
início a partir da 0h da 
próxima segunda-feira,28. 
Éimportante ressaltar que 
as rodovias encontram-
se devidamente sinaliza-
das, complacas indicando 
o limite de velocidade e 
a fiscalização eletrônica 
notrecho.  Os equipamen-

tos foram homologados 
conforme a Resolução 
396, de13/12/2011, do 
Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN), 
e Portaria SUP/DER-
039de 18/06/03, e estão 
devidamente aprovados 
e registrados no Institu-
to deMetrologia, Nor-
malização e Qualidade 
Industrial (INMETRO).

Der Homologa
Três Radares em

Rodovias do Litoral Norte
Confira a Programação:

Dia 26 – Sábado

8h – Abertura do Casarão “Mundo Mágico 
de Dona Benta” – Brinquedoteca e bibliote-
ca – Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica – Oficina de maquia-
gem e desenho – Brincadeira com os perso-
nagens de Lobato
14h– Oficina de escultura com balões com 
Psiu e Cia – Brincadeiras com a turma do 
Sítio
16h – Teatro infantil - Era uma vez

Dia 27 – Domingo

8h – Abertura do Casarão “Mundo Mágico 
de Dona Benta” – Brinquedoteca e bibliote-
ca – Mesa de pebolim
10h – Trilha ecológica – Oficina de maquia-

O Parque do Itaim 
em Taubaté abre nes-
te final de semana com 
várias atividades para 
toda a família. No sába-
do, dia 26, e no domin-
go, dia 27, os visitan-
tes podem participar de 
oficinas pedagógicas de 
desenho e maquiagem, 
às 10h, e de esculturas 
com balão a partir das 14h. 

O casarão do parque abre 
nestes dias, 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 moram 
seus personagens. Nos 
dois dias, acontece a Tri-
lha Ecológica, às 10h, e 
mais tarde, os persona-
gens do Sítio apresentam 

a peça Peter Era uma vez, 
às 16h. A música sertaneja 
é atração no domingo com 
a dupla Os 271, às 14h. As 
atividades são gratuitas. 
O Parque do Itaim fica na 
Avenida São Pedro, 2000, 
no bairro Jardim América e 
funciona das 8h às 16h30. 
O telefone para infor-
mações e agendamen-
tos é o (12) 3633-5008.

Parque do Itaim é opção de
lazer em Taubaté neste

fim de semana

gem e desenho – Brincadeira com os perso-
nagens de Lobato
14h– Apresentação de sertanejo raiz com a 
dupla Os 271 – Oficina de escultura com 
balões com Fabricando Arte – Brincadeiras 
com a turma do Sítio
16h – Teatro infantil - Era uma vez

O local é aberto das 06h às 18h e oferece 
ainda:
08h às 17h – parques infantis;
08h às 17h – quiosques para lanches e área 
para piquenique;
09h às 16h30 – brincadeiras com monito-
res;
15h (de terça a sexta-feira) – trilha ecoló-
gica monitorada, mediante prévio agenda-
mento;
09h às 11h30 e das 14h às 16h30 – um dia 
de vivência no Parque, com programação 
para grupos e excursões.
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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

MISCELÂNEA
Curiosidades

Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém, não conseguem picar as vítimas, 
ato que faz com que a saliva do animal entre no ferimento. Existem dois tipos de 
veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas anteriores ocas para poder ino-
cular o veneno que ataca o sistema nervoso central e paralisa a respiração, apesar 
de sua picada ser indolor. O das viperídeos tem veneno extremamente agressivo 
que destrói o sangue e sua picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos 
estão a cascavel, com seus guizos e chocalho típicos, a jararaca, que tem veneno 
muito forte e a surucucu, que é o maior dos ofídios venenosos do Brasil.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após assalto ou 
estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer a tona tais porme-
nores importantes para identificar e prender o criminoso. Até mesmo números de 
placas de automóveis têm sido assim identificados. O problema é que nem todas as 
pessoas se deixam hipnotizar, o que limita o valor prático da técnica.

Humor 

Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particular e a res-
posta foi esta: “O Vale do Paraíba é de uma suma importância, pois não podemos 
descriminar esses importantes cidadãos, já que existe o vale transporte e o vale 
refeição, por que não existir também o vale do paraíba? Sabemos que os paraíbas 
(???) trabalham em obras ou portarias de edifícios e ganham pouco. Então, o vale 
do paraíba é muito importante para equilibrar sua economia familiar”.
***
O mineirinho observando o engenheiro com o teodolito, pergunta:
- Doutor, pra que serve esse trem aí?
- É que vamos passar uma estrada por aqui, estou fazendo as medições.
- E precisa desse trem pra fazer a estrada?
- Sim precisa, vocês não usam isto pra fazer estrada não?
- Ah não! Aqui quando a gente quer fazer uma estrada, a gente solta o burro e vai 
seguindo ele, por onde o bicho passa é o melhor caminho pra se fazer estrada.
- Ah! Que interessante! Respondeu o engenheiro. E se vocês não tiverem um burro?
- Bem, daí a gente chama os engenheiros...
***
Um casal de turcos, sentado na sala e o filho adolescente de dezoito anos se tranca 
no banheiro e não sai mais. O casal foi até a porta do banheiro e bateu dizendo:
- Filhinha, o que estais fazendo?
- Estou fumando um baseado.
- Há bom, pensamos que tivesse este tempo todo com o chuveiro ligado...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a cara das 
outras. Dizem que “o santo” de um não combina com o “santo” da outra, que é 
incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí vai. Pode ser qualquer 
uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem algumas pessoas que queremos 
ver pelas costas. Por mais que a gente se esforce, sorrindo amarelo e disfarçando 
o mal estar, não dá. O papo não engrena, fala-se uma coisa e entende-se outra, um 
desconforto total. Com tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente 
não vale a pena insistir numa dessas.
***
Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço e 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.

Pensamentos, provérbios e citações

Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.

Há pessoas que nos dão pena outras nos dão asas.

A realidade se forma em volta de compromissos.

Em tudo que a natureza opera, ela nada faz bruscamente.

Não existe ninguém igual a você, Deus quis você única.

Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.

Se não puderes se destacar pelo talento, vença pelos esforços.

Faça o que puder, com o que tens, onde estiver.

Eficiência é a inteligência preguiçosa.

É sempre muito cedo para parar.

Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.

Pois a coragem cresce com a ocasião.

Não se ache horrível pela manhã, acorde depois do meio dia.

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Tauba-
té apresenta neste final 
de semana, dias 26 e 27, 
dois grandes eventos 
culturais na Praça San-
ta Terezinha, o Emcena 
Brasil e a 6ª Semana de 
Arte do Vale do Paraíba. 

Os dois projetos tem par-
ceria com o Governo do 
Estado de São Paulo e 
contarão com diversas 
apresentações para crian-
ças e adultos durante os 
dois dias. No sábado, 26, 
o evento começará às 15h 
com contação de histórias, 

e segue a programação 
até às 21h encerrando o 
primeiro dia com apre-
sentação de teatro para 
adultos. Já no segundo 
dia, as atrações se ini-
ciam às 16h com ofici-
nas e encerra às 20h com 
apresentação circense.

Prefeitura de Taubaté leva
projetos culturais para a
Praça Santa Terezinha

Os amantes da dança já 
têm atrações garantidas e 
gratuitas para o próximo 
final de semana em Cara-
guá. O Teatro Mario Co-
vas e a Praça Dr. Cândido 
Motta receberão a Mostra 
Final de Dança, que reu-
nirá grupos de diversos 
municípios do Estado de 
São Paulo. A abertura do 
evento será com o Corpo 
de Baile de Caraguatatu-
ba, que apresentará “Col-
cha de Retalhos”, nesta 
sexta-feira (25/9/2015), 
às 19h30, no TMC.
Além dos espetáculos 
programados até domin-
go (27), a Mostra Final de 
Dança terá presença do 
bailarino brasileiro Ismael 
Ivo, que atualmente vive 
em Viena, na Áustria, e 
virá ao município espe-
cialmente para participar 
do evento. Ismael é o cura-
dor artístico do Projeto de 
Qualificação em Dança, 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, gerenciada pela 
Poiesis. O objetivo é for-
necer um espaço de co-
municação e visibilidade 
às diversas manifestações 
existentes no universo da 

dança em todo o Estado 
de São Paulo. Os ingres-
sos já podem ser retirados 
gratuitamente na sede da 
Fundacc, no Polo Cultural 
e na Bilheteria do Teatro 
Mario Covas. Iniciado em 
2014, a ação é uma política 
pública voltada ao aper-
feiçoamento artístico dos 
grupos, companhias e co-
letivos, incentivando o di-
álogo com a comunidade. 
É uma possibilidade para 
o aprofundamento prático, 
técnico e teórico de suas 
criações de dança, por 
meio de ações de orienta-
ção artística, workshops, 
palestras e intercâmbios 
culturais. A Mostra Fi-
nal de Dança em Cara-
guá é uma parceria entre 
o Projeto de Qualificação 
em Dança, da Secretaria 
de Estado da Cultura, ge-
renciada pela Poiesis, e a 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc). Curador artís-
tico – Paulistano de Vila 
Prudente, Ismael estudou 
dança e interpretação no 
Brasil, onde se apresenta-
va como solista. Em 1983, 
a convite de Alvin Ailey, 

seguiu para Nova York. 
De 1985 a 1996 viveu em 
Berlim trabalhando com 
Johann Kresnik, coreó-
grafo da German Dance 
Theatre e com Ushiu Ama-
gatsu, diretor e coreógrafo 
do grupo Sankai Juku.  Em 
1984 Ismael Ivo fundou o 
ImPulsTanz – Festival In-
ternacional de Dança de 
Viena em conjunto a Karl 
Regensburger, nesse mo-
mento o maior festival de 
dança da Europa, do qual 
continua como represen-
tante e diretor artístico. 
Programação completa
Mostra Final de Dan-
ça – Projeto de Qua-
lificação em Dança
De 25 a 27 de setembro 
– Teatro Mario Covas e 
Praça Dr. Cândido Motta
Entrada gratui-
ta Sexta-feira (25)
19h30 Abertu-
ra Oficial no TMC
20h “Colcha de Retalhos”, 
com Corpo de Baile de Ca-
raguatatuba Sábado (26)
10h “Aos que aqui es-
tão”, com Rio Preto 
Cia. de Dança (Pra-
ça Dr. Cândido Motta)
15h30 “Super Ato”, com Cia. 
Em Movimento (TMC)
18h “Sinquise”, com 
Grupo UP (TMC)
21h “Contraver-
so”, com Cia. Rits 
(TMC) Domingo (27)
14h “Sós”, com Cia. Dan-
ça InPrudente (TMC)
14h45 “LED – Locução 
Espacial Direta”, com 
Cia. Mudança (TMC)
18h “O Diário de um ex-
combatente”, com Cia. 
Rogéria Zago (TMC)

Mostra Final de Dança
promove extensa

programação com espetáculos 
gratuitos em Caraguatatuba
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Os moradores de Pinda-
monhangaba têm a opção 
de respirar ar ‘mais puro’. 
O município realiza a do-
ação de mudas de árvores 
frutíferas, ornamentais 
e nativas mensalmente. 
Os interessados em pe-
gar as mudas podem ir ao 
Viveiro, pertencente ao 
Departamento de Meio 
Ambiente, para levá-las 

Em reunião realizada 
na manhã da última ter-
ça-feira, 22 de setem-
bro, no auditório da Se-
cretaria de Educação, 
o prefeito Ortiz Junior, 
acompanhado da secre-
tária de Educação Edna 
Chamon e vereadores, for-
malizou a função gratifica-
da de professor coordena-
dor. Essa é uma conquista 
dos cerca de 60 profissio-
nais do ensino infantil e 
fundamental, amparados 
pela Lei Complementar 
nº 353, de 18 de novem-
bro de 2014, de autoria 
do Prefeito Municipal. De 
acordo com a legislação, o 
cargo de professor coorde-

Analistas darão orienta-
ções gratuitas sobre gestão 
para empresários e futuros 
empreendedores em frente 
ao Poupatempo do Empre-
endedor, de terça a quinta 
.O Sebrae Móvel atenderá 
empresários e interessados 
em se tornarem empreen-
dedores de terça (29/9) 
a quinta (1/10), das 10h 
às 16h, em frente Poupa-
tempo do Empreendedor 
de Tremembé. Os ana-
listas do Sebrae-SP farão 
atendimentos individuais 

para casa. O Viveiro da 
Prefeitura fica na rua Noel 
César Pires, sem núme-
ro, Chácaras Reunidas, 
próximo à Avenida Pro-
fessor Manoel César Ri-
beiro. As senhas serão 
distribuídas nesta quinta 
e sexta-feira (24 e 25).
As mudas são entre-
gues no mesmo dia, das 
8 às 10h30. Cada pessoa 

nador nas unidades de En-
sino Infantil, Fundamental 
e Médio da rede municipal 
exige que o professor te-
nha Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou curso de 
pós-graduação na área 
de Educação; compro-
ve experiência mínima 
de cinco anos de exer-
cício no magistério; e, 
pertença, preferencial-
mente, à unidade esco-
lar na qual desenvol-
verá suas atividades. 
Os Professores Coordena-
dores devem atuar junto 
às respectivas unidades 
de ensino como imple-
mentadores da política 
educacional implantada 

gratuitos sobre temas re-
lacionados à gestão de 
negócios, como adminis-
tração, finanças, marke-
ting, recursos humanos, 
legislação e formalização 
de empresas. Os interessa-
dos também receberão in-
formações sobre produtos 
e serviços oferecidos pela 
entidade e a programação 
de palestras e consultorias 
do Posto de Atendimen-
to ao Empreendedor de 
Taubaté, mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com a 

pode retirar até 30 mu-
das, sendo 12 nativas, 05 
frutíferas, 10 pingo de 
ouro e 03 para calçadas.
Mais informações so-
bre a doação de mu-
das podem ser obtidas 
por meio do telefone 
3645-1494. O atendimen-
to é de segunda a sex-
ta-feira, das 7 às 11 ho-
ras e das 12 às 16 horas.

pela Administração com 
o objetivo de ampliar o 
domínio dos conhecimen-
tos e saberes dos alunos, 
elevando o nível de de-
sempenho escolar eviden-
ciados pelos instrumentos 
de avaliação externa e in-
terna; intervir na prática 
docente, incentivando os 
docentes a diversifica-
rem as oportunidades de 
aprendizagem, visando à 
superação das dificulda-
des detectadas junto aos 
alunos; promover o aper-
feiçoamento e o desenvol-
vimento profissional dos 
professores designados, 
com vistas à eficácia e 
melhoria de seu trabalho.

Prefeitura, ACIT, Unitau, 
Sinhores, Sindicato Ru-
ral e Ciesp Taubaté.  Se-
brae Móvel em Tremembé 
Data: 29 e 30 de setem-
bro; 1º de outubro Horá-
rio: 10h às 16h Local: Rua 
Dr. Monteiro, 260, Centro 
(em frente ao Poupatempo 
do Empreendedor) Mais 
informações podem ser 
obtidas no PAE (Posto de 
Atendimento ao Empre-
endedor) de Taubaté. Tel.
(12) 3621-5223 – Email: 
pae.taubate@gmail.com

Prefeitura de Pinda
realiza doação de
mudas de plantas

Prefeitura de Taubaté
formaliza a função gratificada 

de professor coordenador

Sebrae Móvel faz
atendimentos em Tremembé

 na próxima semana

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí 
PAÇO MUNICIPAL PROF. MIGUEL REALE 

Av. Sebastião de Melo Mendes 511 – Jardim Santa Terezinha 

                    São Bento do Sapucaí – SP - CEP 12490-000 - Fone (12) 3971-6110 – Ramal 6119 

                                                 E-mail: contador@saobentodosapucai.sp.gov.br 

                                                                  www.saobentodosapucai.sp.gov.br 



 

 
 

 

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Em atendimento ao Art. 48, § único, da Lei 101, de 04 de Maio de 2000, e visando 

proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante a participação popular, a 

Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São 

Paulo, torna público que será realizada, a partir das 10h00min do dia 29 de setembro 

de 2015, nas dependências do Paço Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA para a 

discussão da Lei Orçamentária Anual – LOA, do exercício de 2.016, convidando os 

interessados e a população do município. 

 

São Bento do Sapucaí, 25 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

Ildefonso Mendes Neto 
Prefeito Municipal 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP 

Extrato 
EDITAL DE LICITAÇÃO - REABERTURA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2015 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015 
 
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos 
executivos complementares de engenharia visando às futuras 
contratações das execuções das obras para: 01) Auditório; 2) 
Centro de Exposições – Expo MoNa; 3) Adequação de passeio 
público / Ciclovia na Av. Sebastião de Mello Mendes, iniciando na 
Cooperativa e Terminando na Creche Municipal; 4) Chegada e 
partida, sentido Sul de Minas, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência e seus anexos. 
 
Valor máximo estimado: R$ 231.500,00 
 
Encerramento dia: 09/10/2015 às 13h30m. 
Abertura da sessão: 09/10/2015 às 14h00. 
 
Retirada do Edital na íntegra e gratuitamente: site – 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br – Link – Licitações. Informações: 
(12)3971-6110 
 
Ildefonso Mendes Neto – Prefeito Municipal 
Fernando Carlos de Oliveira-Presidente da Comissão Especial de 
Licitação 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP 

Extrato 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2015 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015 
 
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços visando a elaboração de projeto executivo de sinalização 
turística para pedestres e mapa turístico no município de São Bento 
do Sapucaí, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 
DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
 
Valor máximo estimado: R$ 90.000,00 
 
Encerramento dia: 16/10/2015 às 13h30m. 
Abertura da sessão: 16/10/2015 às 14h00. 
 
Retirada do Edital na íntegra e gratuitamente: site – 
www.saobentodosapucai.sp.gov.br – Link – Licitações. Informações: 
(12)3971-6110 
 
Ildefonso Mendes Neto – Prefeito Municipal 
Fernando Carlos de Oliveira-Presidente da Comissão Especial de 
Licitação 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP 

Extrato 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 37/2015 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - REPETIÇÃO 

Tipo: Maior oferta 
Outorga de Permissão de Uso, a título precário, oneroso e 
intransferível, DE ÁREA PÚBLICA, constituída de duas partes 
sendo: uma área com 7,00 m2 e uma área com 8,00 m2, 
conforme croqui do anexo VI do Edital; Permissão de uso da 
área-2: destinada a Instalação de três sanitários, sendo um 
feminino, um masculino e um PNE (banheiros químicos). 
Localizadas: Estrada de acesso ao Baúzinho, km 3,4, bairro do 
Paiol Grande, dentro da área denominada “Monumento Natural 
Estadual Pedra do Baú -MoNa”, no Município de São Bento do 
Sapucaí, Estado de São Paulo. 
Objetivo: destina-se especificamente para a manutenção e 
exploração comercial de unidade de equipamento de 
alimentação –Serviço Ambulante de Alimentação –Código 
CNAE: 5612-1/00, através de trailer ou container, com a 
metragem máxima de 2m x 3,5. 
Valor mínimo inicial de outorga: R$ 2.500,00 
Dispositivos legais: Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal nº 
2815/2015 
Data da realização: 28/10/2015 - Local: Sala da Administração, 
sito à Av. Sebastião de Mello Mendes, nº 511, Jardim Santa 
Terezinha 
Horário: 09h00 
Este Edital e seus anexos está à disposição na íntegra a todos 
os interessados, no site www.saobentodosapucai.sp.gov.br – 
link: licitações. Outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (12)3971-6110 – R. 6113 
Ildefonso Mendes Neto – Prefeito Municipal 
Fernando Carlos de Oliveira-Presidente da Comissão Especial de 
Licitação 
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A partir dessa semana, 
técnicos da Secretaria Es-
tadual de Habitação do Es-
tado de São Paulo, estarão 
na Rua Campos do Jordão 
no Jardim Santana para 
realizar cadastramento de 
famílias que serão benefi-
ciadas com escrituras do 
Programa Cidade Legal.  
Os agentes estarão devi-
damente uniformizados 
e identificados com cra-
chá. Quem tiver alguma 
dúvida, entre em contato 
pelo telefone 3607-1025.
Os próximos bairros 
que receberão visitas 
são: Chácara das Rosas, 

Chácara Canaã e Nova 
Vida. Ao todo, serão le-
galizados 187 imóveis.
O Programa “Cidade Le-
gal” foi criado em agosto 
de 2007 com o objetivo 
de implementar, agilizar 
e desburocratizar as ações 
e os processos de regu-
larizações fundiárias de 
núcleos habitacionais.
Por meio do programa, a 
Secretaria de Estado da 
Habitação, através de um 
Convênio de Cooperação 
Técnica, oferece orien-
tação e apoio técnico às 
prefeituras para a regulari-
zação de parcelamentos do 

solo e de núcleos habita-
cionais, públicos ou priva-
dos, para fins residenciais, 
localizados em área urba-
na ou de expansão urbana.
Em todo o Estado, do início 
do programa a agosto de 
2012, o “Cidade Legal” re-
gularizou 766 núcleos ha-
bitacionais, beneficiando 
mais de 118.442 famílias 
– 439 municípios foram 
conveniados ao programa, 
com cerca de 11,3 mil nú-
cleos cadastrados, poden-
do beneficiar cerca de 2,2 
milhões de famílias, com 
uma população estimada 
de 9.3 milhões de pessoas.

Programa “Cidade Legal” 
começa a regularizar

imóveis em Tremembé

TAUBATÉ  recebe   pela 
3ª vez a Caravana Cultu-
ral “EMCENA BRASIL”  
com seu Teatro Móvel dias 
26 e 27 de SETEMBRO  (  
SÁBADO  E DOMINGO) 
Que maravilha, a cida-
de de  Taubaté irá,  pela 
3ª vez receber  a Carava-
na Cultural, EMCENA 
BRASIL-VOTORANTIM 
CIMENTOS....Será um 
grande prazer retornar à 
Taubaté e vamos comemo-
rar “20 anos da CIA ABA-
RÉTEATRO”. Venham 
fazer parte dessa festa!!!.  
Estamos à disposição para 
falar um pouco mais so-
bre o projeto. Gostaria de 
saber se podemos contar 
com o apoio de vocês na 
divulgação do projeto...

PRAÇA  SANTA TEREZI-
NHA – CENTRO  TAUBA-
TÉ Confira a programação
1º DIA – SÁBADO 
15h Contação de His-
tórias –  BRASILEIRI-
CES - Cia  Anima Lenda
Oficina  de Canto e Encanto 
17h Teatro para crianças 
–  CIRANDA DAS FLO-
RES – Cia  Abareteatro
19h Sessão de Cinema 
-  CINE CURTA BRASIL
20h Espetáculo de Ma-
mulengo – A  FOLIA 
NO TERREIRO DO 
SEU MANÉ PACARU  
- Mamulengo da Folia
21h Espetáculo para Adul-
tos  -  A VILLA DUS BI-
SURDO  - Cia Abaréteatro 
2º DIA - DOMINGO
15h Contação de histó-

rias – UMA HISTÓRIA 
BELA DO GATO E DA 
PANELA  -  Cia Mão Livre
Oficina de Dobraduras
17h Teatro para crian-
ças – BOI VIRAMUN-
DO   -  Cia Abaréteatro
19h Convidado lo-
cal –    BUMBA MEU 
BOI – BOI SOBERANO
20h Espetáculo Circense 
-   A MAGIA DO CIRCO  
- Los Circo Los  Serviço:  
EMCENA BRASIL – UM 
SHOW DE CULTURA 
PERTINHO DE VOCÊ
Local:      PRAÇA SAN-
TA TEREZINHA   -  
CENTRO – TAUBATÉ
Dias:        26 e 27 de  SETEMBRO
Horário:  15 às 22h
Entrada: GRATUITA
Classificação: LIVRE

TAUBATÉ  recebe pela 
3ª vez a Caravana Cultural 

“EMCENA BRASIL”

A Equipe de Ciclismo 
Taubaté/Valgroup partici-
pou no domingo dia 20, 
de duas competições com 
excelentes resultados: a 
primeira Volta Ciclística 
de Alagoas e a semifinal 
do Campeonato Metropo-
litano de Ciclismo, reali-
zado pela Liga Santista de 
Ciclismo, na cidade de Pe-
ruíbe. Na Volta Ciclística 
de Alagoas, participaram 
os atletas Alex Arseno, 
Fabiele Mota e Luan da 

Matta, que tiveram que 
enfrentar um percurso de 
105 km com vários rele-
vos e um calor de quase 
40º graus. Alex Arseno 
conseguiu destaque sendo 
acompanhado por Fabiele 
Mota, e juntos revezaram 
com mais um atleta por 
30km até conseguirem en-
costar em Luan da Matta. 
Alex Arseno levou a me-
lhor, e adentrou no Estádio 
Rei Pelé primeiro acom-
panhado por Fabiele Mota 

que garantiu o segundo, e 
Luan da Matta, que ficou 
com o terceiro. Campe-
onato Metropolitano de 
Ciclismo – Na prova dis-
putada em Peruíbe, Valmir 
A. de Jesus  conquistou 
o segundo lugar pela ca-
tegoria Master A, segui-
do do também taubatea-
no Israel Nogueira, que 
ficou com o bronze.  Já 
pela categoria Senior B, 
Luiz Otávio pedalou for-
te e conquistou o 3º lugar.

Equipe de ciclismo de 
Taubaté se destaca em 

competições


