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A GAzetA dos Municípios

A Prova Pedestre “Cidade 
de Tremembé” será realiza-
da no dia 22 de novembro, 
sendo a mesma organizada 
pelo Secretaria de Espor-
tes e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal da Estância 
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-

Os moradores da Vila São 
Benedito e região rece-
bem, oficialmente, nesta 
quarta-feira (28), as obras 
de pavimentação asfáltica 
da Travessa das Palmei-
ras. A inauguração está 
marcada para as 18 horas 
e será realizada em frente 
ao número 500. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras, fo-
ram 1525 m² asfaltados na 
travessa, além de 450m² 
nas vielas do entorno. O 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando 
as obras de galerias de 
águas pluviais no Shagri
-la, levando mais qualida-
de de vida para a popula-
ção do bairro. A obra ainda 
está em andamento. De 
acordo com informações 
da Secretaria de Obras da 
Prefeitura, mesmo ainda 
não tendo sido concluída, 
a iniciativa já resolveu o 
problema de inundação 
no bairro, porque agora a 
água das chuvas já pode 
escoar para a rede prin-
cipal, que está pronta. O 
secretário de Obras expli-

rão o custo de R$35,00 
mais a taxa de adminis-
tração do site. Não haverá 
inscrição no dia da prova.
Retirada dos Kits Pré Prova:
OBS : O Kit (Número de 
peito, Chip, Camisa) será 
entregue no dia 21/11/2015 
(sábado) na Praça Geral-
do Costa ( Antiga Esta-
ção) das 9:00 As 13:00.
Dos menores de 18 anos:
Os atletas menores de 
18 anos só poderão par-
ticipar da prova pedestre 
mediante autorização dos 
pais, técnicos ou respon-
sáveis, os quais assumirão 
a responsabilidade pelo 
atleta no que diz respeito 
a sua saúde e a possíveis 
acidentes antes, durante 
e depois do encerramento 
da prova. A idade míni-
ma para a participação da 
Prova Pedestre será de 16 

investimento da Prefei-
tura foi de R$60 mil em 
material, pois a obra foi 
realizada totalmente com 
mão de obra própria, da 
equipe da Usina de Asfal-
to. Além da pavimenta-
ção, utilizando o método 
CBUQ – Concreto Betu-
minoso Usina a Quente –, 
foram feitas ainda guias e 
sarjetas. Antes do asfalto, 
a equipe da Subprefeitura 
de Moreira César havia 
realizado as obras de ga-

cou que a tubulação prin-
cipal, com dimensão de 
1,20m, saiu do córrego 
localizado na área verde, 
em direção à rua 11. Su-
biu 120 metros até a rua 8, 
dobrou a esquerda seguin-
do por mais 80 metros até 
a rua 7. No percurso, fez 
a ligação com uma viela 
sanitária, usando tubula-
ção de 0,80m, até a rua 4, 
com extensão de mais 80 
metros. Também foram 
executados diversos ra-
mais para as dez bocas de 
lobo construídas, utilizan-
do tubulação de 0,40 me-
tros. Ainda falta realizar a 

anos , isto é , nascidos em 
1997, devido a alta exi-
gência física do percurso.
Data, horário e per-
curso da prova:
A prova acontecerá no 
dia 22 de Novembro de 
2015 – Domingo, às 8:00 
horas, 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 pelo site: www.ins-
cricaonacorrida.com.br

lerias na travessa, soman-
do 198 metros lineares 
de tubulação de 0,60m, 
somado aos 60 metros de 
ramal de uma viela, com 
tubulação de 0,40m, e cer-
ca de 30 metros de ramais 
interligando a galeria com 
as bocas de lobo, também 
com tubulação de 0,40m. 
A galeria também utili-
zou mão de obra própria 
e teve o investimento, 
com material utilizado, 
de cerca de R$100 mil.

complementação das redes 
secundárias, por isso, não 
é possível estimar o custo 
final do investimento, já 
que a obra está sendo re-
alizada com administração 
direta e ainda estão sendo 
comprados os materiais 
para o restante do serviço. 
Além da galeria de águas 
pluviais, a Sabesp está, 
desde a última semana, 
recolhendo as solicitações 
para realizar a ligação de 
esgoto nas residências. 
Com essas iniciativas, 
melhorará em muito a 
qualidade de vida nos 
moradores do bairro.

Inscrições abertas para 
XXXII Prova Pedestre 

“Cidade de Tremembé”

Travessa das Palmeiras 
recebe pavimentação

em Pinda

Shangri-la recebe obras 
de galeria em Pinda

O Arranjo Produtivo Local 
(APL) do Mel – Apicultu-
ra Sustentável tem gerado 
renda aos produtores ru-
rais de Taubaté. A Prefei-
tura compra o mel em sa-
chê, oriundo da agricultura 
familiar, para a merenda 
escolar da rede municipal 
de ensino, o que garan-
te renda aos apicultores, 
fortalece o agronegócio e 
alimenta bem as crianças 
do município. No início 
da atual gestão foram ad-
quiridos 5.341 kg de mel, 
por um período de qua-
tro meses, e por conta da 

ótima aceitação, no ano 
de 2015 o contrato teve a 
aquisição do produto na 
ordem de 12.812 kg, um 
salto de 239%, que benefi-
cia cerca de 43.000 alunos 
e mais de 70 apicultores. 
É um investimento de R$ 
542.550,00 que a Prefei-
tura de Taubaté realiza 
diretamente na agricultu-
ra familiar. Além disso, 
foi aberta concorrência 
de outorga de permissão 
de uso para exploração de 
próprio municipal (box) 
no MERCATAU, onde a 
Cooperativa Agropecuária 

do Vale do Paraíba – CO-
APVALE (cooperativa de 
apicultores) foi a vence-
dora, abrindo assim sua 
sede em Taubaté. A Pre-
feitura de Taubaté oferece 
apoio, desenvolvimento e 
crescimento do agronegó-
cio. O Arranjo Produtivo 
Local do Mel é reconhe-
cido pelo Estado e União, 
através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação e do Ministé-
rio do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Ex-
terior, respectivamente.

Mel gera renda para
apicultores de Taubaté e
alimenta alunos da rede

municipal de ensino
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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

Conheça alguns objetos e símbolos que trazem sorte

Buda: é o símbolo da riqueza, do amor, da paz e da felicidade.
Elefante: para atrair sorte, riqueza e prosperidade.
Estrela de Davi: estrela de seis pontas para atrair proteção.
Ferradura: para atrair sorte e quebra de negatividade.
Figa: para prevenir olho gordo e inveja.
Fita do Senhor do Bonfim: para atrair sorte.
Olho de cabra: para afastar a inveja e atrair sorte.
Pombo: eterno símbolo da paz e da espiritualidade.
Trevo de quatro folhas: é o símbolo da fortuna e da sorte eterna.
É claro que existem muitos outros símbolos. Use aquele que você realmente acre-
dita que irá atrair sorte e proteção para a sua vida.
***
Poucas pessoas acertam na hora de dar conselhos sobre como tratar as queimadu-
ras. Em contato prolongado com a pele, o gelo também queima. Além disso, ele 
pode grudar e deslocar a pele que protege o local atingido. Pasta de dente, manteiga 
e qualquer outro produto caseiro também devem ser evitados. Em queimaduras 
leves a melhor indicação é usar água fria para resfriar o local queimado e evitar 
formação de bolhas. Pode ser água corrente, numa bacia ou em compressas.
***
O ano bissexto foi criado para compensar a diferença entre o ano do calendário 
de 365 dias e o tempo de 365,24219787 dias que a Terra gasta para dar uma volta 
completa em redor do Sol. A denominação bissexto deriva do dia dobrado (bis) que 
era inscrito no antigo calendário Juliano, depois do sexto dia antes das calendas de 
março.

Humor

A paciente pergunta:
- Doutor como eu faço para emagrecer?
- Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a es-
querda.
- Quantas vezes, doutor?
- Todas as vezes que lhe oferecerem comida...
***
O chefe diz:
- No mês passado erramos no valor do seu salário adicionando 500 reais e você não 
reclamou. Este mês que reparamos o erro e descontamos 500 reais do seu salário,-
você vem reclamar?
- É que um erro eu ainda tolero e deixo passar, mas dois erros já é demais.
***
O caipira vai visitar o compadre e como a porta estava aberta, ele entra e encontra 
o compadre no quarto, assistindo a televisão:
- Aí, compadre, firme?
- Não futebor...
***
Um velhinho de bengala caminha pela rua quando vê um garotinho brincando e lhe 
pergunta:
- Que idade você tem?
- Seis anos, meu senhor.
- Seis anos! Murmurou o velhinho. E não tem nem mesmo a altura da minha ben-
gala!
- E quantos anos têm a sua bengala?
***
O garoto pergunta ao pai:
- Papai,o que é um gênio?
- Pergunte à sua mãe, já que ela se casou com um.
- O que? Não sabia que a mamãe tinha se casada duas vezes. Retrucou o garoto.

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as provas do 
caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já conhece o que seja 
tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de criar motivações a sofrimento 
de que não tem necessidade. Abstenha-se de relações que lhe prejudique a paz. Não 
tente sanar amarguras da alma com modificações que lhe criem exagerada depen-
dência. Cultive fortaleza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça 
todo bem que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é óbvio ou que já sabe tudo, porque os planos 
do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais simples é sempre a 
mais difícil de fazer.
***
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo de cair e saciar a sede da Terra. Não 
apresse o por do Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer até o último 
raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo para aprender com a sua 
tristeza. Não aprece o teu silêncio, ele tem seu tempo certo de paz após o barulho 
cessar. Não apresse teu amor, ele tem seu tempo certo de semear nos solos mais 
áridos do teu coração. Não apresse a tua raiva, ela tem seu tempo certo para abrir-se 
nas águas mansas da tua consciência. Não apresse o outro, pois ele tem seu tempo 
certo para florescer aos olhos do Criador. Não apresse a ti mesmo, pois precisarás 
de tempo para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações 

O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.

Só amanhece o dia para quem está despertado.

Agora, Inês é morta.

A Escola Municipal de En-
sino Fundamental e Médio 
Professor José Ezequiel de 
Souza criou um Núcleo de 
Documentação e Memória 
com o objetivo de resgatar 
a história da unidade. Todo 
o acervo histórico existente 
desde a fundação da escola 
em 1959, quando perten-
cia à Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras está 
sendo catalogado e digita-

A Prefeitura de Taubaté en-
tregou nesta terça-feira, 27 
de outubro, a nova unidade 
de ESF (Estratégia de Saú-
de da Família) do Estoril. 
O ESF do Estoril conta 
com uma equipe composta 
por um médico e uma en-
fermeira generalistas, dois 
técnicos de enfermagem, 
um dentista, um pediatra 
para apoio e agentes comu-
nitários de saúde. O mé-

lizado sob a coordenação 
do professor de história, 
Vinicius Panazzolo, com 
participação de alunos 
voluntários. O Núcleo de 
Documentação e Memória 
tem como objetivo resga-
tar, organizar e divulgar 
todo o acervo manuscrito, 
iconográfico, bibliográfico 
e documental da escola. 
Além de estimular e apoiar 
o trabalho de pesquisa de 

dico da unidade atenderá 
100 consultas sema-
nais, além das visitas 
domiciliares, confor-
me a demanda do local. 
Essas obras fazem par-
te da reorganização do 
sistema de saúde do mu-
nicípio, que está em pro-
cesso de reestruturação, 
com investimentos pró-
prios, do Estado e da União. 
Foram inauguradas até o 

graduação e pós-gradua-
ção; produzir instrumentos 
de pesquisa para o trabalho 
acadêmico e produzir tex-
tos e trabalhos de divulga-
ção. Em atividade desde 
agosto deste ano, o Nú-
cleo já conseguiu levan-
tar a primeira planta das 
instalações da unidade até 
fatos curiosos como ates-
tados de idoneidade moral 
de professores da época. 

momento 17 unidades de 
Pamo e uma de ESF. A do 
bairro Estoril é a 19ª uni-
dade da Atenção Básica. 
O prédio conta com 
toda a estrutura 
para garantir a acessi-
bilidade dos pacientes 
e dispõe de equipamen-
tos ecoeficientes, como 
um sistema de captação e 
a r m a z e n a m e n -
to de água da chuva.

História da Escola José
Ezequiel de Souza é

resgatada em Taubaté

Prefeitura de Taubaté
entrega Estratégia de

Saúde da Família do Estoril

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba continua reali-
zando as obras na rotatória 
do bairro Cidade Nova, 
que dá acesso ao viaduto 
das Campinas. Quando 
for finalizada, a rotatória 
será acesso oficial da ci-

dade e vai disciplinar o 
trânsito no entorno. De 
acordo com informações 
da Secretaria de Obras, 
no momento, a alça do 
viaduto está com a base 
pronta e deverá ser pavi-
mentada em breve. Aguar-

da, somente, o remaneja-
mento de quatro postes. 
A Secretaria de Obras in-
formou também que a 
parte interna da rotatória 
foi totalmente urbanizada 
e, no momento, está rece-
bendo grama no entorno.

Pindamonhangaba
Rotatória do Cidade 

Nova recebe gramado
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EDITAL DE PROCLAMAS Nº 6146 Livro D-23 * Fls. 138 
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL RONALDO MOREIRA e VANESSA REGINA DE MELO, 
para o que apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1.525, nºs I, III e IV, do Código Civil brasi-
leiro. O habilitante é natural de Tremembé - SP, nascido a 13 de novembro de 1988, de profissão funileiro, 
residente na Rua Urbano Vinhas nº 16, Terras Benvira, nesta cidade, filho de DAVID RONALDO MOREI-
RA (47 anos), nascido na data de 1 de abril de 1968, residente em Taubaté/SP, natural de Tremembé/SP 
e de ISABEL APARECIDA MOREIRA (49 anos), nascida na data de 7 de agosto de 1966, residente em 
Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté - SP, nascido a 26 de maio de 
1991, de profissão lider de departamento, residente no mesmo endereço do contraente, filha de VALTER 
LUIZ DE MELO (53 anos), nascido na data de 6 de maio de 1962 e de CÉLIA REGINA DOS SANTOS 
(50 anos), nascida na data de 16 de maio de 1965, residentes em Tremembé/SP, natural de Tremembé/SP. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser fixado em Car-
tório, no lugar de costume e publicado na Imprensa Local, desta cidade. Tremembé, 27 de outubro de 2015.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TREMEMBÉ
Oficial Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil das 

Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas da sede da Comarca de Tremembé, Tremembé-SP

Rua Monsenhor Amador Bueno, nº 438, Centro
Tremembé

A Prefeitura de Ubatuba, 
em parceria com a Fun-
dArt, a Comtur, a Associa-
ção Comercial de Ubatuba 
e o Supermercado Paulis-
ta, promove no próximo 
dia 29 o Casar em Uba-
tuba, primeiro casamento 
comunitário da história 
da cidade voltado à po-
pulação de baixa renda.
Sucesso absoluto, o even-
to neste ano faz parte 
das comemorações do 
aniversário da cidade, 
tem 110 casais inscritos 
e já conta com uma lis-
ta de espera para 2016.
De acordo com informa-
ções dos organizadores, 
cada entidade envolvida 
colaborou com uma parte.
A Associação Comercial 

de Ubatuba, por exem-
plo, doou quase R$ 6 
mil em salgados para a 
solenidade, que acon-
tece na orla do Itaguá, 
na altura do res-
taurante Perequim.
Já o Supermercado Pau-
lista, ofereceu os refrige-
rantes, os guardanapos, 
as folhas de papel toa-
lha e copos para a festa, 
exclusiva para noivos 
e convidados, no Cen-
tro de Convenções.
Proprietário da rede, José 
Lanzoni ressalta a impor-
tância do casamento co-
munitário e reafirma a po-
lítica de sua empresa em 
oferecer apoio aos eventos 
que acontecem na cidade.
“Quando fiquei sabendo do 

casamento, achei uma pro-
posta muito interessante. 
Além de ser uma maneira 
de ajeitar a vida de quem 
já é casado sem união ofi-
cializada, ela representa 
também um importante 
passo para a cidadania. 
Como estamos sempre 
abertos para apoiar even-
tos, fizemos questão de 
participar”, disse Lanzoni.
O prefeito Mauricio come-
mora o sucesso da iniciati-
va. “Seguimos priorizando 
aqueles que mais precisam 
e nunca tiveram atenção. 
Saber que podemos con-
tar com ajuda de diferen-
tes entidades para pro-
mover esse tipo de ação 
me deixa muito satisfeito 
e esperançoso”, afirma.

Supermercado Paulista faz 
doação para o Casamento 
Comunitário em Ubatuba

No sábado, 31, o Mercatau 
recebe o cantor Du Guer-
rero pelo projeto Mercado 
Musical, às 9h30. O obje-
tivo é levar entretenimento 
aos visitantes da feira nas 
manhãs de sábado. Com 
mais de 15 anos dedica-

dos à música, Du já abriu 
show de grandes nomes 
da música nacional, como 
Cidade Negra, Nando Reis 
e Teatro Mágico. Pós-gra-
duado em guitarra pelo 
IG&T (Instituto de Gui-
tarra e Tecnologia), Guer-

rero promete interpretar 
canções de Lulu Santos, 
Djavan e Beatles nesta 
apresentação. A atração é 
gratuita. O Mercatau fica 
na Rua Professora Esco-
lástica Maria de Jesus, 
no bairro Jardim Eulália.

Du Guerrero agita Mercado 
Musical neste sábado em 

Taubaté

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura, realizou no sá-
bado (24), a VI Mostra de 
Melhores Práticas, com a 
participação de todas as 
unidades da Rede Muni-
cipal de Ensino, entre cre-
ches, escolas e projetos. O 
evento teve apresentações 
culturais de dança, músi-
ca, capoeira, teatro, entre 
outras, contando com a 
participação das crianças 
que estudam nas turmas 
de Educação Infantil e 
de Ensino Fundamental e 
também dos professores 
e colaboradores que atu-
am nas unidades nos di-
versos bairros da cidade, 
além das exposições das 
melhores práticas de cada 
unidade. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Educação, o objetivo 
da Mostra foi promover 
a divulgação dos projetos 
desenvolvidos pelas uni-
dades, que abordam dife-
rentes temas do currículo 

e possibilitam a contextu-
alização dos conteúdos de-
senvolvidos na Educação 
Infantil e no Ensino Fun-
damental. Neste ano, fo-
ram 58 estandes com pro-
jetos relacionados à saúde, 
meio ambiente, cultura, 
arte, ciências e inclusão, 
além de projeto específi-
co sobre sustentabilidade, 
apoiado pela Novellis, e 
projeto específico sobre 
segurança, apoiado pela 
Gerdau. Além dos estan-
des, a Educarte Brinque-
doteca e o Projeto de Edu-
cação Ambiental “Casa 
Verde” disponibilizaram 
ao público participan-
te da mostra brinquedos, 
jogos e educadores para 
atenderem as crianças e 
famílias que prestigiaram 
o evento. Troca de experi-
ências Para a secretária de 
Educação, o evento cum-
priu seu objetivo com 
grande sucesso. “Aqui 
estão sendo apresenta-
dos os melhores projetos 
desenvolvidos dentro de 

cada unidade de ensino do 
município, o que cada uni-
dade fez de melhor para 
o desempenho acadêmico 
dos alunos e para oferecer 
uma educação de quali-
dade”, explicou. “Todos 
estão reunidos aqui para 
que uma unidade de ensi-
no possa apreciar a outra e 
verificar quais estratégias 
estão sendo utilizadas e 
estão impactando dire-
tamente o desempenho 
acadêmico dos alunos. É 
uma forma de valorização 
do trabalho, uma oportu-
nidade dos professores e 
gestores mostrarem o que 
melhor desempenham e 
uma troca entre as práti-
cas. Como diferencial, te-
mos a participação de 12 
escolas fazendo apresen-
tações culturais dos pro-
jetos realizados durante 
o ano, encantado a todos 
com temática diversifica-
da, mostrando o talento 
e a dedicação dos alu-
nos, professores e gesto-
res envolvidos”, elogiou.

Pindamonhangaba
VI Mostra de Melhores 

Práticas é sucesso

1 – Willian Matheus 
Quintanilha N. da Sil-
va da E.E. Dr. Gené-
sio Cândido Pereira 
foi eleito
Prefeito Municipal Mi-

rim com 181 votos.
2 – Diana Aparecida So-
ares Bispo da EMEF 
Fundação Paiol Grande 
foi eleita Vice Prefeita 
Mirim com 132 votos.

3 – Gabriel Silvei-
ra da Cruz da EMEF 
Coronel Ribeiro da Luz foi 
eleito Presidente da 
Câmara Mi-
rim com 104 votos

Resultado Projeto Prefeito 
Mirim em São Bento 

do  Sapucaí
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A comunidade do bairro 
Terra dos Ipês II e região 
receberá a Unidade Bá-
sica de Saúde “Benedito 
Marcelino da Silva”, na 
Alameda das Grevíleas. A 
cerimônia será nesta quar-
ta-feira (28), às 20 horas.
A obra é uma parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Governo Fe-
deral, por meio de emenda 
parlamentar de Ricardo 
Berzoini. A denominação 
foi dada pela lei 5720, de 
autoria do vereador Carlos 
Eduardo Moura “Magrão”.
A UBS está localizada 
num terreno de 2.422,44 
m² e tem 730,97 m² de 
área construída, além de 
estacionamento interno. 
O valor final do convênio 
ficou em R$ 947.549,36.

O município de Paraibu-
na foi contemplado com 
a aquisição de um novo 
caminhão coletor e com-
pactador de lixo, conquis-
tado por meio dos recursos 
financeiros provenien-
tes do convênio firmado 
com a Fundação Nacio-
nal de Saúde (FUNASA), 
órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde.
Antes, porém, de adquirir 
o caminhão, o Governo 
Municipal precisou reali-
zar uma Licitação – Pro-
cesso Administrativo Nº 
1052/2015 – ocorrida em 

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé divulgou em seu 
site oficial www.tremem-
be.sp.gov.br os horários e 
itinerários dos ônibus que 
fazem a linha na cidade.

A UBS conta com espa-
ço para sala de espera, 
farmácia, salas de ina-
lação, de curativos e de 
procedimentos médicos, 
além de sanitários acessí-
veis e sete consultórios.
De acordo com as infor-
mações da secretária de 
Saúde, a UBS da Terra 
dos Ipês II contará com 
os serviços de atendimen-
to básico, que são clínico 
geral, pediatria, gineco-
logista, procedimentos de 
enfermagem, entre outros. 
Com a inauguração des-
te novo espaço haverá a 
descentralização do servi-
ço, que atualmente é re-
alizado apenas na unida-
de da Vila São Benedito.
A secretária destaca que a 
proposta de descentraliza-

09 de junho de 2015, na 
modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, sob o 
N°. 0016/2015, do tipo 
Menor Preço por Item, 
para a contratação 
da empresa forne-
cedora do veículo.
O caminhão compacta-
dor de lixo zero quilôme-
tro custou R$227.800,00, 
dos quais R$145.000,00 
foram liberados pela FU-
NASA, através de emen-
da parlamentar do então 
deputado federal, Vaz de 
Lima. A Prefeitura in-
vestiu R$82.800,00 para 

Para ver a relação comple-
ta das linhas e os locais que 
elas cobrem é super sim-
ples. Basta clicar no ban-
ner “Horários de ônibus” 
localizado a direita do site, 
próximo aos banners ouvi-

ção é extremamente impor-
tante, tendo em vista que a 
UBS da Vila São Benedito 
irá entrar em um proces-
so de reforma, adequação 
e ampliação. Na unidade 
da Terra dos Ipês II serão 
atendidos os moradores do 
próprio bairro e em torno.
Ela esclarece que neste 
momento não será am-
pliada a oferta de serviço, 
ou seja, não haverá maior 
número de consultas, isto 
será feito posteriormen-
te, quando for realizado 
o concurso público. No 
momento, praticamente o 
mesmo médico que aten-
de a Vila atenderá na Terra 
dos Ipês e, posteriormen-
te, a Prefeitura irá con-
tratar mais médicos, por 
meio de concurso público.

completar o valor pago a 
fornecedora do caminhão.
A aquisição do veículo 
aconteceu em atendimento 
à Lei Federal nº 12.305/10 
– que institui a Política 
Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS). Segundo 
o Governo Municipal, o 
novo caminhão represen-
ta um grande reforço na 
gestão de resíduos sóli-
dos e na limpeza urba-
na do nosso município, 
contribuindo para a pro-
moção da saúde pú-
blica e da preserva-
ção do meio ambiente.

doria, portal da transparên-
cia, câmara municipal de 
Tremembé, poupatempo 
do empreendedor e sigiss.
Para maiores informa-
ções, entre em contato 
pelo telefone 3607-1025.

Prefeitura de Pinda inaugura 
UBS no Terra dos Ipês II

 Paraibuna conquista novo 
caminhão para coleta de lixo 

com recursos da FUNASA 
Fundação Nacional de Saúde

Prefeitura de Tremembé
divulga horários e

itinerários de ônibus

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nos dias 30 de 
outubro, sexta-feira (data 
transferida do Dia do Fun-
cionário Público, come-
morada no dia 28) e dia 
2 de novembro, segunda-
feira (Finados). Em virtu-
de da mudança do feriado, 
a entrega de cesta básica 
do bairro Gurilândia, que 
acontece no Centro Comu-
nitário do Água Quente, 

será no dia 28 de outubro, 
quarta-feira. A coleta de 
lixo será normal e os servi-
ços essenciais à população 
não serão interrompidos:
Pronto Socorro Muni-
cipal - Adulto - Infantil;
Pronto Atendimen-
to (24h) Gurilândia;
Pronto Atendimen-
to (24h) Cecap;
Serviço de Veri-
ficação de Óbito;
Guarda Municipal;

Serviço de Cemitério;
Serviço Funerá-
rio Municipal;
Serviço de Lim-
peza Urbana;
Mercado Municipal – sex-
ta-feira das 07h às 17h, 
sábado das 07h às 14h, do-
mingo das 07h às 13h e se-
gunda-feira das 07h às 13h;
Centro de Controle de 
Migração (albergue);
Abrigo Temporá-
rio (Casa Transitória).

Prefeitura de Taubaté 
mantém serviços básicos 

durante feriado


