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A GAzetA dos Municípios

Sítio do Picapau  
Amarelo e Parque do 

Itaim oferecem  
programação neste  

final de semana

Casos autóctones de 
dengue aumentam em 

Pinda

Teatro Metrópole é 
opção cultural neste 

final de semana

Neste final de semana, o 
Sítio do Picapau Amarelo, 
em Taubaté, tem ativida-
des especiais para a famí-
lia. A turma do sítio inte-
rage com os visitantes e 
apresentam peças teatrais, 
além das oficinas peda-
gógicas para as crianças.
O Parque do Itaim tam-
bém abre neste sábado e 
domingo com várias ativi-
dades aos visitantes. Entre 
elas, oficinas pedagógicas, 
contação de histórias e 
trilha ecológica. O casa-
rão do parque é aberto às 
8h com o tema “Mundo 
Mágico de Dona Benta”. 
O local é uma réplica da 
casa descrita por Monteiro 
Lobato no Livro “O Saci”, 
onde segundo o escritor 

Até o dia 30 de março, 
Pindamonhangaba havia 
registrado 200 casos au-
tóctones de dengue. Os 
números aumentaram nos 
últimos 15 dias, sendo que 
em 16 de março haviam 
sido registrados 143 casos.
Em 2016, a cidade não 
teve nenhum caso con-
firmado de zika vírus ou 
chikungunya, seja im-
portado ou autóctone.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba conta com a co-
laboração dos moradores 
para acabar com o Aedes 
aegypti e assim, com as 

O Teatro Metrópole em 
Taubaté recebe neste final 
semana diversas atrações 
musicais. No dia 1º, sex-
ta-feira, acontece o con-
certo da Banda Sinfônica 
Jovem de Taubaté. No sá-
bado, dia 2, o espetáculo 
de dança Raízes. Domin-
go, dia 3, e espetáculo de 
ópera “A flauta mágica”.
A banda Sinfônica Jovem 
de Taubaté, com a dire-
ção do maestro Rogério 
Wanderley Brito, apre-
senta seu concerto dia 1º, 
sexta-feira, às 20h, com 

moram seus personagens.
Confira a programação:
Sítio do Picapau Amarelo
Dia 02 e 03/04 (sá-
bado e domingo)
09h às 12h e das 14h 
às 17h – Turma do Sí-
tio do Pica pau Amarelo
13h ás 17h – Ofici-
na Pedagógica de 
contação de história
11h e 16h – Peça teatral 
“Vamos caçar o Saci”
Parque do Itaim
Dias 02 e 03 de abril 
(sábado e domingo)
8h – Abertura do Casarão 
“Mundo Mágico de Dona 
Benta”: Brinquedoteca, 
biblioteca e 
mesa de pebolim
09h30 – Brincadeiras com 
os personagens de Lobato, 

doenças causadas por ele. 
Todos podem ajudar a 
acabar com o mosquito, 
fazendo a sua parte: fis-
calizando seus quintais e 
denunciando as pessoas 
que jogam entulho nos 
terrenos e áreas verdes.
Para denunciar, é preci-
so acessar o site oficial 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, clicar no pop 
up ou no banner da cam-
panha contra o mosquito 
e entrar no hotsite exclu-
sivo sobre o assunto. Lá, 
basta clicar no botão ‘De-
nuncie’ para preencher o 

o repertório de Tchaiko-
vsky, Calos Gomes, Ja-
mes Barnes e Jorge Cor-
deiro. A entrada é franca.
No sábado, dia 2, a aca-
demia de dança “Dança 
Comigo” apresenta o es-
petáculo Raízes, com a 
participação de seus alu-
nos e direção de Vander-
leia Russi. A atração co-
meça às 20h, os ingressos 
podem ser adquiridos na 
escola de dança e no va-
lor de R$ 10,00 (inteira) 
e R$ 5,00 (meia-entrada).
Para os amantes de ópe-

Oficina Pedagógica: Pintu-
ra no Rosto e Balangandã
10h30 – Hora do Conto
11h – Trilha Ecológica
12h30 –  Músicas Infantis
14h – Brincadeiras com 
os personagens de Lobato, 
Oficina Pedagógica: Pintu-
ra no Rosto e Balangandã
15h – Trilha Ecológica
16h – Hora do conto
O Sítio do Picapau Ama-
relo fica na Avenida 
Monteiro Lobato, s/nº, 
Chácara do Visconde. 
Mais informações pelo 
telefone: (12) 3625-5062.
O Parque do Itaim fica 
na Avenida São Pedro, 
2.000, no bairro Jar-
dim América. Mais in-
formações pelo tele-
fone: (12) 3633-5008.

formulário com a denúncia.
No hotsite, também é 
possível acompanhar 
os números da den-
gue, zika e chikungunya 
em Pindamonhangaba. 
As informações são atu-
alizadas todas as quar-
tas-feiras, ao final do dia.
Denúncias por telefone
Além do site, as 
denúncias podem ser fei-
tas ainda na Ouvidoria da 
Prefeitura (3644-
5651 ou 52) 
e no DSM (Departamento 
de Serviços Municipais) 
pelo telefone 3644-5206.

ra, o espetáculo “A Fau-
ta Mágica” acontece no 
domingo, dia 3, às 17h, 
com entrada gratuita. A 
apresentação é sob direção 
de Mere Oliveira, com os 
alunos do Ópera Studio 
Vale – Núcleo Funac Uni-
tau, que hoje fazem apre-
sentações nos museus pelo 
projeto Ópera no Museu.
O Teatro Metrópole possui 
capacidade máxima de 565 
lugares e fica na Rua Du-
que de Caxias, 312 – Cen-
tro. Mais informações pelo 
telefone (12)3624-8695.

Prefeitura de Ubatuba 
amplia contraturno com 

Projeto Peixinho na 
Escola

O Projeto Peixinho na Es-
cola da Prefeitura de Uba-
tuba está em andamento 
e amplia a quantidade de 
alunos da rede municipal 
de ensino contemplados 
pelas aulas de iniciação de 
natação na piscina pública 
da região central da cidade.
Em 2015, cerca de 350 
estudantes ubatuben-
ses deram suas primei-
ras braçadas com apoio 
da Prefeitura. Neste ano, 
outros 150 jovens, todos 
de bairros mais afasta-
dos do centro, também 
têm esta oportunidade. 
Atualmente, são aproxi-
madamente 500 alunos 
inscritos nas atividades.
Coordenador da Piscina 
Municipal, Hamilton Pi-
nho de Castro conta que 
a garotada da nova turma 

vêm dos bairros do Ipiran-
guinha, Sesmaria e Hor-
to. Mais especificamente 
das escolas: Maestro Pe-
dro, Madre Glória, Mario 
Covas e João Alexandre.
“Com O Peixinho na Es-
cola, conseguimos levar 
a natação para crian-
ças de comunidades 
que teriam dificuldade 
de acesso à piscina mu-
nicipal”, explica Castro.
“Moramos numa cidade li-
torânea, a procura é muito 
grande, assim como a pre-
ocupação dos pais em sa-
ber que seus filhos sabem 
nadar. Essas vagas chegam 
exatamente para atender 
esta demanda”, completa.
Ainda de acordo com 
Hamilton, as aulas acon-
tecem duas vezes por 
semana e têm duração 

de 50 minutos. O coor-
denador também informa 
a parceria, “fundamental 
para o sucesso do proje-
to”, entre as Secretarias 
de Esportes e Educação, 
que garante o transpor-
te gratuito dos alunos.
Já o prefeito Mauricio 
Moromizato reafirma 
seu objetivo de cumprir 
a meta de oferecer edu-
cação integral para nos 
alunos ubatubenses. “Nes-
te sentido, ampliar as ati-
vidades de contra-turno 
é prioridade”, opina o
 prefeito. “Além 
disso, nossas 
iniciativas oferecem 
ótimas oportunidades 
à crianças que dificil-
mente as teriam sem 
apoio do poder públi-
co”, informa Mauricio.



página 2 A GAzetA dos Municípios 02-03-04 de abril de 2016

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 02/04/2016
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 necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
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.

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

Taubaté registra queda nos
índices de criminalidade no  
primeiro bimestre de 2016

Taubaté registrou queda 
nos índices de criminali-
dade na comparação das 
ocorrências registradas 
entre o primeiro bimes-
tre de 2016 e o de 2015. 
Os dados divulgados pela 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado apon-
tam redução dos índices.
Os casos de roubo no pri-
meiro bimestre de 2015 
foram 276, caindo para 
190 em 2016, uma redu-
ção de 31,15%. Os roubos 
de veículo diminuíram 
de 57 ocorrências em ja-
neiro e fevereiro 2015, 
para 24 registros no mes-
mo período em 2016, que-
da de 57,89%. Os casos 
de furto reduziram de 566 
para 515 no comparativo 
dos primeiros bimestres 
de 2015 e 2016 e de furto 
de veículos de 77 para 70, 
ambos com queda de 9%.
A redução nos índices de 
criminalidade é decorren-
te dos investimentos que a 
Prefeitura de Taubaté tem 
feito para a segurança da 
cidade. Novas 42 viaturas 
serão entregues ainda este 
ano para a Polícia Militar 
para ampliar a capacidade 
de abrangência do Progra-
ma Atividade Delegada 
nos bairros periféricos.
O programa, implanta-
do na cidade desde julho 
de 2013, conta com 150 
policiais militares atuan-
do em rondas, em horá-
rios de folga. A corpora-
ção também foi reforçada 
com 50 motocicletas, duas 
viaturas modelo cami-
nhonete e 16 bicicletas.
O COI (Central de Ope-
rações Integradas) teve 
um aumento de 21,20% 
em ocorrências atendidas.  
Nos meses de janeiro e fe-
vereiro de 2016 foram 735 
ocorrências contra 557 

no mesmo período em 
2015, em um trabalho in-
tegrado com as Polícias 
Civil e Militar. Desde sua 
implantação em julho de 
2014 já foram registra-
das 6.314 ocorrências. O 
COI hoje conta com 130 
câmeras de altíssima tec-
nologia que monitoram 
24h diversos pontos da 
cidade e mais 200 equi-
pamentos instalados em 
prédios públicos. A central 
de monitoramento integra 
o trabalho das forças de 
segurança (Polícia Mi-
litar, Guarda Municipal, 
Bombeiros, Defesa Ci-
vil), além da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
que acompanha as ques-
tões relacionadas ao trân-
sito e ainda auxilia no 
chamado às ambulâncias 
em ocasiões de acidentes.
Desde dezembro de 2015, 
o COI Taubaté recebeu a 
instalação do programa 
Detecta em parceria com 
o governo do Estado. O 
software interliga mais 
de duas mil câmeras de 
vídeo, grande parte delas 
com OCR (sistema de re-
conhecimento de placas). 
Entre as funcionalidades 
do sistema está o recebi-
mento de alerta em tempo 
real sobre roubos e furtos 
de veículos e outras situa-
ções suspeitas. Com pou-
cos dados de uma placa 
de um veículo é possível
 delimitar o perímetro de 
fuga e localizar onde está o 
carro. As informações são 
fornecidas em tempo real e 
são as mesmas que podem 
ser acessadas por meio de 
tablets instalados nas via-
turas da Polícia Militar.
O programa é o mes-
mo utilizado pela po-
lícia de Nova Iorque. 
Desenvolvido pela 

Microsoft como fer-
ramenta para ações 
de contraterrorismo na 
cidade norte-americana, 
também passou a ser uti-
lizado no trabalho contra 
outros tipos de crimes.
A Guarda Civil Munici-
pal iniciou emfevereiro a 
“Operação Praça Segura” 
com cerca de 600aborda-
gens sociais realizadas pe-
los guardas neste período 
em praças da cidade com 
o intuito de coibir o uso 
de entorpecentes e delitos 
cometidos nestes locais.
Os guardas vêm receben-
do treinamentos com o 
objetivo de reforçar os 
fundamentos como uso de 
algema, utilização da arma 
de eletrochoque de menor 
letalidade, abordagem so-
cial a indivíduo em atitude 
suspeita e legislação penal.
Desde 2013, a corpora-
ção foi equipada com 15 
motocicletas XRE 300 
e 6 bicicletas de recurso 
próprio da administração.  
Por meio de convênio fir-
mado com o Governo Fe-
deral, a guarda recebeu 50 
armas elétricas não letais, 
150 frascos de spray de pi-
menta, 2 veículos, 2 moto-
cicletas e um micro-ônibus 
de monitoramento do Pro-
grama ‘Crack é Possível 
Vencer’ para  reforço no 
combate ao uso e tráfico 
de drogas. Em dezembro 
de 2015, os guardas rece-
beram novos uniformes. 
A nova farda agora é mais 
funcional. Pensando na 
operacionalidade, detalhes 
antes fixados com velcro, 
agora são costurados. A 
lateral da camisa recebeu 
o brasão de identificação 
da guarda. Foram adqui-
ridos também algemas, 
tonfas, jaquetas, calças, 
botas, bonés e capacetes.

MISCELÂNEA
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha anota-
ções sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está comendo. Se seu 
trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa à noite, considere-se um 
comedor de stress. Para outros, pode ser tédio, tristeza ou solidão. Existem muitas 
razões para comermos mais do que o necessário. Trabalhe com essas anotações e 
observe o seu progresso na alimentação. Tem gente que acha que comendo menos 
vai emagrecer, mas na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no 
seu metabolismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ga-
nhará muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente em 
relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilitadas. Nenhuma 
dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café de manhã. Seu corpo 
fica sem comida durante o sono e pular a primeira refeição faz segurar gorduras e ir 
para o “modo de sobrevivência”, Uma vez que você estabelece uma rotina alimen-
tar adequada, você vai perder peso, mas passar fome só vai deixar seu corpo con-
fuso. Você precisa ter fobia de carboidratos. Carboidratos como arroz e o pão inte-
gral são muito importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue 
estável, são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um monte 
de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer muito, mas 
comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer dizer, não comer en-
quanto assiste TV, lê ou mexer no computador. E você não se concentrar na comida 
é mais ou menos como não comer. Procure ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. Depois de 
dois anos de casados, a beira de um ataque de nervos, ele finalmente conseguiu 
convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da primeira consulta, ansioso, 
ele pergunta:
- E então, meu amor? Como foi a consulta? Tudo bem?
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o psicólogo 
que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A mulher telefona para o marido:
- Querido, tenho uma notícia boa e uma ruim!
- Lamento, estou no meio de uma reunião super tensa, mas me diz só a notícia boa!
- O airbag do seu carro está funcionando direitinho!
***
Maria estava muito triste, mas muito triste mesmo. Vivia chorosa, andando, andan-
do pela casa até que um dia Manoel perguntou:
- Ò Maria! O que acontece com você?
- Eu estou muito desolada com a sua falta de interesse no nosso casamento, Mano-
el!
- Por que Maria?
- Sabes de uma coisa? Você não me procura mais, Manoel!
- Ai, é isso? Eu sei que não te procuro, Maria... mas tu também não te escondes!

Mensagens

Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para franzir a 
testa e apenas 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e animador 
quanto uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos ainda é ouvir 
o seu próprio nome.
4º.) Seja amigo e prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, 
porém você não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, sabe enco-
rajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa controvérsia: o 
seu, o do outro e o lado de quem está certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar sempre.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fizemos pelos outros, portanto ao fazer 
alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Elogie em público, mas critique em particular.

É preciso viver não apenas existir.

Quem pensa pouco erra muito.

Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.

Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.

Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.

Há momentos em que calar é mentir.

O sentir é indispensável para se chegar ao saber.

Aprenda com os mudos os segredos dos gestos expressivos.

O poder nem sempre endireita a esquerda.

Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo.



página 3A GAzetA dos Municípios02-03-04 de abril de 2016

EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público 
que, no período de 04 a 06 de abril de 2016, estarão abertas as inscrições ao processo seletivo sim-
plificado para contratação por tempo determinado de Professor PEB I Educação Ensino Fundamen-
tal e Professor de Educação Especial – Carga Horária 30 hs semanais. O edital, na íntegra, estará 
disponível no site: www.redencaodaserra.sp.gov.br e na Sede da Prefeitura. Os contatos poderão 
ser feitos por meio dos telefones: (12) 3676-1600.

Ricardo Evangelista Lobato - Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na moda-
lidade CONVITE nº 05/2016, Processo nº 09/2016, para Contratação de Empresa para Realização 
das Festividades do Arraial da Gente 2016.  Abertura da Sessão Pública dia 11/04/2016 às 09:30 
horas. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura 
Municipal até o dia 08/04/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: 
(12) 3676.1600. O edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVAN-
GELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Licitação na modali-
dade CONVITE nº 06/2016, Processo nº 10/2016, para Contratação de Empresa para Fornecimento 
Equipamentos de Informática para diversos setores Fornecimento Equipamentos de Informática 
para diversos setores .  Abertura da Sessão Pública dia 11/04/2016 às 11:00 horas. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da Prefeitura Municipal até o dia 
08/04/2016, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. O 
edital estará disposto no site www.redencaodaserra.sp.gov.br . RICARDO EVANGELISTA LOBATO - 
Prefeito Municipal

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Paço Municipal: Avenida XV de Novembro, 829 – Centro 
Redenção da Serra - SP | CEP: 12.170-000

Tel: (12) 3676-1600

Pindamonhangaba recebe
Circuito Sesc de Artes

Pindamonhangaba recebe, 
mais uma vez, as atrações 
do Circuito Sesc de Ar-
tes, na Praça Padre João 
Faria Fialho (Largo do 
Quartel). Será neste do-
mingo (3), a partir das 16 
horas, com apresentações 
circenses, de dança, teatro, 
música, artes visuais, cine-
ma e literatura. O evento é 
gratuito e é uma parceria 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura. 
Realizado pelo Sesc São 
Paulo, o Circuito Sesc de 
Artes – Conectando luga-

res, circulando ideias, che-
ga ainda maior para a sua 
edição 2016 e traz em sua 
programação diferentes 
linguagens artísticas. Este 
ano, o evento percorre 114 
cidades do interior, litoral e 
Grande São Paulo, incluin-
do a capital, que recebe o 
evento pelo segundo ano 
consecutivo. Com o obje-
tivo de ampliar o alcance a 
cada edição, este ano serão 
seis cidades a mais 
que em 2015. Desta-
ques da programação
Entre os dias 1º e 3 de 
abril, o cantor e com-

positor José Paes de 
Lira (ex-vocalista do 
grupo Cordel do Fogo 
Encantado), se une ao 
grupo Coco Raízes de 
Arcoverde para apresen-
tar espetáculo de músi-
ca e poesia em Lorena, 
São Luiz do Paraitinga e 
Pindamonhangaba. Es-
sas três cidades também 
recebem a Cia. Circo 
Amarillo com números 
cômicos e excêntricos, 
e o grupo teatral Buraco 
d’Oráculo, que apresenta 
o espetáculo bem humo-
rado O Cuscuz Fedegoso.

Conselho de Habitação 
acompanha obras do “Bem 
Viver Pindamonhangaba”

O Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Ha-
bitação visitou, no final 
de fevereiro, as obras do 
empreendimento “Bem 
Viver Pindamonhanga-
ba”, no Araretama. No 
local, os conselheiros 
puderam presenciar as 
montagens estruturais, 
fundações e instalações de 
placa pré-moldadas pelo 
sistema construtivo de 
concreto armado ‘in locu’, 
através de painéis verticais 
e horizontais. Foi possível 
ver que atualmente estão 
em fase de finalização de 
duas torres e iniciaram 
a construção da terceira, 
também que as fundações 
‘radier’ de oito condomí-
nios estão concluídos. O 
canteiro de obras conta 
com aproximadamente 
dez empresas terceiriza-
das pela SPL-Engenharia 
em várias modalidades de 
serviços na área da cons-
trução civil, administração 

e segurança. Para os con-
selheiros presentes a visi-
ta foi proveitosa pelo fato 
de estar tendo clareza do 
desenvolvimento do pro-
grama iniciado em maio 
de 2015 que provavelmen-
te estará sendo concluí-
do no primeiro semestre 
de 2017. Bem Viver O 
empreendimento “Bem 
Viver Pindamonhanga-
ba” é um projeto habita-
cional de interesse social 
que está sendo construí-
do por meio de parceria 
entre os governos: Mu-
nicipal, Estadual (Minha 
Casa Paulista) e Federal 
(Minha Casa, Minha Vida). 
De acordo com informa-
ções do Departamento Ad-
ministrativo de Habitação, 
essa parceria é de extrema 
importância, pois possibi-
litará a realização do so-
nho da casa própria para 
centenas de famílias. Se-
rão construídas 96 torres, 
contando cada uma com 

quatro pavimentos – sendo 
térreo + três pavimentos 
–, totalizando 1.536 apar-
tamentos, cada um com 
área de 47,45 m². O em-
preendimento contará com 
uma área educacional, 
sendo uma creche e duas 
escolas com seis salas de 
aula, e também com uma 
unidade básica de saúde. 
O foco é atender famílias 
de baixa renda e reduzir 
o déficit habitacional do 
município. Para participar 
os munícipes precisam 
atender os critérios: ser 
morador do município de 
Pindamonhangaba com 
no mínimo cinco anos; 
não ter qualquer titulo 
de imóvel; ter o cadas-
tro Habitacional no mu-
nicípio atualizado; ren-
da familiar máxima de 
mil e seiscentos reais. 
Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
de Habitação da Prefeitura. 
O telefone é 3644-5227.

Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
Processos de casamentos autuados entre 31/03/2016 e 31/03/2016.

Livro D- 23, FLS. nº 194, Termo nº 6258
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ALBERTO DO PRADO e MAYARA CRISTINA GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 
do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Pindamonhangaba - SP, nascido em 15 de junho de 1996, de 
profissão jardineiro, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Urbano Figueira, nº 287, Vila 
Nossa Senhora da Guia, nesta cidade, filho de JULIO CESAR DO PRADO, de 46 anos, nascido na data de 
7 de abril de 1969 e de LUCIMARA MONTEIRO DO PRADO, de 44 anos, nascida na data de 6 de março 
de 1972, residentes e domiciliados em Tremembé/SP, naturais de Tremembé/SP. Ela é natural de Pindamo-
nhangaba - SP, nascida em 17 de setembro de 1996, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e 
domiciliada na Rua Urbano Vinhas, nº 59, Benvirá, nesta cidade, filha de CARLOS ALBERTO SILVA DE 
OLIVEIRA, desaparecido há 13 anos e de MARIA SILVANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, de 40 anos, 
nascida na data de 27 de dezembro de 1975, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/
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. 
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Taubaté recebe evento 
de Rock in roll regional

No próximo final de se-
mana, Taubaté rece-
be  o encontro de ban-
das de rock da região. 
O evento acontece na Pra-
ça Monsenhor Silva Bar-
ros, conhecida como Praça 
da Eletro, das 10h às 18h.
O “Revivendo o rock 
in roll” tem o objetivo 
de proporcionar um dia 
inteiro de entretenimento 
com shows e debates so-
bre esse estilo musical tão 
importante e representa-
tivo na historia da musica 
mundial e brasileira. Além 

de dar oportunidades a 
novas bandas de mos-
trarem seus trabalhos, 
compartilharem experi-
ências entre si e deba-
terem sobre como está 
esse cenário atualmente.
O encontro contará com 
14 bandas do Vale do Pa-
raíba, sendo elas: The 
Dummys, Maria Chiis, 
Head Maker, Banda X-23, 
Latitude Zero Grau, Ban-
da 43, Rodrigo Clark Trio, 
Outros Oito, Alcoholics, 
Bem virá, Iborná, Eramos 
Quatro, Os vinis e Cons-

ciência ativa; que estarão 
homenageando e relem-
brando as melhores verten-
tes desse gênero tão rico 
com um repertório cheio 
de clássicos de ban-
das como Led Zeppelin, 
Pink Floyd, U2,Guns 
n’ Roses, Queen, Me-
talica, Ramones, Pearl 
Jam, Beatles entre outras 
bandas internacionais. 
O evento será aberto 
ao público. Maiores infor-
mações com  a Secretaria de 
Turismo e Cultura através 
do telefone: 3621-6040.

Prefeitura realiza  
limpeza em antiga área da 

Central do Brasil em  
Pindamonhagaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizan-
do a limpeza da antiga 
área da Central do Bra-
sil, que atualmente é de 
responsabilidade do mu-
nicípio. A iniciativa tem 
o apoio do Exército, por 
se tratar de área de risco 
para a disseminação de 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue, zika ví-
rus e febre chikongunya.
Após processo de desocu-
pação dos imóveis pelas 
pessoas que estavam irre-
gulares na área, foi reali-

zada a devida demolição 
das construções, restando 
ainda a ser realizada a re-
tirada dos galpões e dos 
trilhos que estão no local.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Serviços Municipais, fo-
ram retiradas 1140 tone-
ladas de material pesado, 
ou 76 caçambas de ca-
minhão da primeira fase, 
denominada de ‘limpeza 
grossa’. Agora, será fina-
lizada a chamada ‘limpe-
za fina’, ainda neste mês.
Para auxiliar a Prefeitu-
ra, o Exército disponibi-

lizou uma escavadeira, 
uma pá carregadeira, seis 
caminhões, uma retro-
escavadeira e dois cami-
nhões munck. A retirada 
da estrutura do galpão 
contará com o apoio da 
equipe do Departamen-
to de Obras da Prefeitura.
Segundo informações da 
Secretaria de Planeja-
mento da Prefeitura, após 
a limpeza total da área, 
existe um projeto para 
a reurbanização do es-
paço, com a construção 
de uma praça para even-
tos e lazer da população.


