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A GAzetA dos Municípios

Mutirão contra o Aedes 
aegypti chega ao  

Jardim Santa Tereza em 
Taubaté

Agentes do CAS (Controle 
de Animais Sinantrópicos) 
de Taubaté promovem nes-
te sábado, dia 9 de março, 
um mutirão de visitação 
no Jardim Santa Tereza. A 
ação de combate aos cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti conta com o apoio 
de agentes do ESF (Estra-
tégia de Saúde da Família) 
e da Vigilância Sanitária.
Ao todo, 22 pessoas devem 
participar do mutirão, que 
acontece das 8h às 15h e 
tem como meta a visitação 
de 400 imóveis. A expec-
tativa é superar esta meta.
A população precisa co-
laborar e autorizar a 
entrada dos agentes 

em suas residências. As 
equipes estão devida-
mente uniformizadas.
O mutirão também tem 
o apoio da Pássaro Marron, 
que cedeu um ônibus para 
o transporte da equipe.
No mesmo dia também 
está prevista uma panfle-
tagem no supermercado 
Shibata, na Vila São Car-
los. A iniciativa conta com 
o apoio do Rotary Club 
Joana Martins Castilho.
As atividades deste sá-
bado encerram a pro-
gramação da Semana de 
Mobilização contra o Ae-
des aegypti em Taubaté, 
realizada em apoio a uma 
campanha promovida pela 

Sucen (Superintendên-
cia de Controle de Ende-
mias) em nível nacional.
Taubaté enfrenta uma 
epidemia de dengue 
e ultrapassou o indicador 
de 100 casos confirma-
dos para cada grupo de 
100 mil habitantes no 
início de março. Com 
isto, o Estado dispensa 
o exame sorológico para 
atestar os casos, bas-
tando o exame clínico.
Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica que 
a cidade soma 1.215 ca-
sos positivos autóctones 
confirmados e um caso im-
portado de dengue este ano.

Domingão Sertanejo  
Especial encerra  

Semana Mazzaropi em 
Pinda

Teatro recebe ‘Na  
Batucada da Vida’ no  

sábado em Pinda

Projeto ‘5ª Sessão  
Cinema e Discussão’ tem  
exibição nesta quinta em 

Pinda

Pindamonhangaba home-
nageia Amácio Mazza-
ropi durante todo o mês 
de abril, com diversas 
atrações culturais. A sede 
da Prefeitura recebe, até 
o final do mês, uma ex-
posição de fotos e carta-
zes de filmes do cineasta, 
espalhados pelo térreo e 
primeiro andar. A visita-
ção é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.
Além da exposição, até 
sexta-feira (15), o Teatro 
Galpão está exibindo fil-
mes de Mazzaropi, sempre 
às 20 horas. Na mesma 
época, a Biblioteca Pú-
blica Municipal “Ver. Rô-
mulo Campos D´Arace”, 
no Bosque, também está 
exibindo filmes do cine-
asta, às 8h30 e às 13h30.
No domingo (17), o Do-
mingão Sertanejo Especial 
encerra os eventos da Se-
mana, a partir das 9 horas. 
O evento será realizado 
no Espaço Cultural Luiz 
Carlos Cardoso, no espaço 
da feira livre, praça Eng. 

Pindamonhangaba rece-
be mais uma atração do 
Circuito Cultural Pau-
lista. No sábado (16), o 
Teatro Galpão apresenta o 
musical ‘Na Batucada da 
Vida’, com Lucinha Lins, 
Célia e Virgínia Rosa,
 às 20 horas. Na cidade, 
o evento tem a 

O projeto ‘5ª Sessão Ci-
nema e Discussão’, que 
ocorrerá nesta quinta-feira 
(14), traz como tema “Au-
toritarismo e Conceitos de 
Liderança”. O objetivo é 
promover uma discussão 
e reflexão sobre o assunto 
através da exibição do do-
cumentário “Dívida Públi-
ca Brasileira - A Soberania 
na Corda Bamba”, do di-

José Salgado Ribeiro.
A tradicional Cantoria 
no Túmulo de Mazzaro-
pi, no Cemitério Muni-
cipal, abriu os eventos 
no domingo (10), com a 
participação da “Orques-
tra de Violas e Violões 
Itaboaté”, entre outras 
apresentações musicais e 
declamações de poesia.
Os eventos comemorati-
vos à memória de Mazza-
ropi estão sendo realizados 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, com orga-
nização do Departamento 
de Cultura e apoio cultu-
ral do Instituto Mazzaropi 
e do Museu Mazzaropi.
Programação desta semana:
EXPOSIÇÃO: MAZ-
ZAROPI EM CENA
Até 29 de abril, das 8h 
às 17h, de 2ª a 6ªfeira
Local: Saguão e corredo-
res da Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba
EXIBIÇÃO DE FILMES 
NO TEATRO GALPÃO
Dia 13 de abril, às 
20h: Zé do Periqui-

parceria da Prefeitu-
ra, por meio do Depar-
tamento de Cultura.
A entrada é gratuita, 
mas os ingressos de-
vem ser retirados com 
uma hora de antecedência na 
bilheteria do Teatro Gal-
pão. Os lugares são 
limitados a 221 assentos.

retor Carlos Pronzato. O 
evento será a partir das 14 
horas, no Museu Histórico 
e Pedagógico D. Pedro I 
e Dona Leopoldina, gra-
tuito e aberto ao público.
Após a exibição do docu-
mentário, um debate será 
conduzido pela convidada 
Profª Rute Lidiani Pires, 
com o objetivo de explicar 
aos presentes a questão da 

to (obra de 1960, P&B)
Dia 14 de abril, às 20h: 
O JECA MACUMBEI-
RO (obra de 1974, COR)             
Dia 15 de abril, às 
20h: O CORINTIANO 
(obra de 1966, P&B)
Local: Av. Nª Srª 
Bom Sucesso, 2750
EXIBIÇÃO DE FIL-
MES NA BIBLIO-
TECA MUNICIPAL
Dia 14 de abril, as 
8h30 e as 13h30: JECA 
CONTRA O CAPE-
TA (obra de 1975, cor)
Dia 15 de abril, as 8h30 
e as 13h30: JECÃO... 
UM FOFOQUEIRO NO 
CÉU (obra de 1977, cor)      
Local: Biblioteca Ve-
reador Rômulo Cam-
pos D´Arace – Ladei-
ra Barão de Pinda, s/n
DOMINGÃO SER-
TANEJO “ESPE-
CIAL MAZZAROPI”
Dia 17 de abril, a par-
tir das 9h (domingo)
Local: Espaço Cultural 
Luiz Carlos Cardoso - Praça 
Eng. José Salgado Ribeiro

Com 85 minutos de 
duração, o espetácu-
lo conta com a inter-
pretação de sucessos de 
Carmem Miranda com-
postos por Ary Barroso, 
Dorival Caymmi, Assis 
Valente, entre ou-
tros. Proibido para 
menores de 12 anos. 

dívida externa brasileira.
O projeto 5ª Sessão Cine-
ma e Discussão é uma re-
alização do Fundo Social 
de Solidariedade, por in-
termédio do projeto Pinda 
Consciente, em parceria 
com Diretoria Regional 
de Ensino / Projeto Jovens 
Protagonistas, e apoio do 
Departamento de Patrimô-
nio Histórico da Prefeitura.
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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
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Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
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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

Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como nos desenhos animados. A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
O descobridor da parábola foi Galileu Galilei. Antes dos estudos de Galileu Galilei, 
pensava-se que, por exemplo, quando uma bala de canhão fosse disparada a força 
impulsionadora a movimentaria para frente enquanto durasse e só então a gravida-
de agiria. Mas Galilei, depois de muitas observações, verificou que as duas forças 
atuavam simultaneamente, concluindo que o trajeto da bala não seria formado por 
duas linhas retas, mas por uma curva chamada parábola. O maior uso da descoberta 
da parábola foi, na ciência militar, com o bombardeamento científico. Ele possibi-
litava aos militares calcular a distância das balas disparadas através do ângulo do 
canhão com o horizonte.
Humor

Um avião caiu na floresta e restaram apenas três sobreviventes. Um indiano, um ju-
deu e um argentino. Caminhando entre as árvores da grande floresta, eles encontra-
ram uma pequena casa e pediram para pousar a noite. O dono da casa disse: Minha 
casa é muito pequena, posso acomodar apenas dois e um terá que dormir mo curral.
O indiano respondeu: Eu dormirei, sou indiano e hinduísta, necessito praticar o 
bem.
E foi lá pro curral. Após trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o indiano 
que disse: Não posso ficar no curral, lá tem uma vaca, que é um animal sagrado e 
eu não posso dormir junto a um animal sagrado.
Então o judeu respondeu: Eu dormirei no curral, somos um povo muito humilde e 
sem preconceitos.
E foi lá pro curral. Após trinta minutos, alguém bate na porta da casa. Era o judeu 
que disse: Não posso ficar no curral, lá tem um porco, que é um animal impuro e eu 
não posso dormir junto a um animal que não seja puro.
Então, o argentino, nada satisfeito, aceitou a dormir no curral. E foi lá pro curral. 
Após uns trinta minutos, alguém bate na porta. Era a vaca e o porco.
Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando o tesouro escondido. Corre-
mos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade. E achamos 
que a vida seria tão diferente, se pelo menos fôssemos felizes. E, assim, uns fogem 
de casa para serem felizes e outros voltam pra casa para serem felizes. Uns se ca-
sam pra serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns fazem viagens 
para serem felizes e outros trabalham além do normal para serem felizes. Anos 
desperdiçados, uma busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das mãos, nunca 
o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser feliz, 
nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não está 
na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa 
e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar a satisfação dentro de nós 
para ter alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não tem nada a ver como 
conseguir. Ela consiste em satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. 
Poucas coisas são necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo 
tem que nenhuma fortuna satisfaria a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, alguém 
para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que a única forma de 
felicidade está dentro de nós e, deve ser repartida. Repartir suas alegrias é compar-
tilhar gotas de perfume sobre os outros e, sempre algumas gotas acabarão caindo 
sobre nós mesmos.
***
Sabemos que a felicidade vem do íntimo. Felicidade é um estado interior. Você 
não se torna feliz miraculosamente, por conta de mudanças exteriores, mas apenas 
se você mudar. Você precisa enxergar as coisas de um ponto de vista mais amplo. 
Alguém pode até lhe apontar o caminho, ensinar técnicas, mas é tudo o que pode 
fazer, o resto é por sua conta. Buscar a felicidade e alegria de viver não é de forma 
alguma errado, pecaminoso ou prejudicial ao espírito.

Pensamentos, provérbios e citações

Haja ou não os deuses, deles sempre seremos servos.

A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.

Gente que facilmente sobre a serra, sempre descem mal.

A vida é para nós o que concebemos dela.

Podemos morrer se apenas amamos.

Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.

Recordar um amor é viver outra vez.

A linguagem do amor está nos olhos.

MISCELÂNEA Taubaté Olímpico  
apresenta atletas que irão 
carregar tocha em julho

A Prefeitura de Taubaté em 
parceria com o Via Vale 
Garden Shopping lançou 
nesta quarta-feira, 13, o 
projeto Taubaté Olímpico. 
Na oportunidade foram 
apresentados os atletas da 
cidade que possuem índice 
olímpico, ou seja, que já 
participaram ou tem chan-
ce de representar o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos.
Pelo handebol masculino, 
Maik Ferreira, “Rick”, 
“Vini”, “Alemão”, Lucas 
Cândido, Thiago Santos, 
Cléber Andrade, Wesley 
de Freitas e “Guila” são 
os representantes. No han-
debol feminino, Patrícia 
Batista está entre os es-
portistas com índice olím-
pico. Lucarelli, “Lipe”, 
“Rapha”, Felipe Lorenço 
e Otávio estão entre os re-
presentantes do vôlei. No 
ciclismo, Flávio Cipriano 
representa a modalidade.
Além disso, a Prefeitu-
ra fez o lançamento ofi-
cial do “Revezamento 
da Tocha Olímpica”, que 
percorrerá as ruas do mu-
nicípio, conduzida por 
atletas reconhecidos pe-
los feitos conquistados no 
cenário esportivo local, 
nacional e internacional.
Em Taubaté serão 32 con-
dutores da tocha, entre 
eles, quatro atletas esco-
lhidos pela cidade: “Toko” 
do handebol, André Rocha 
do paratletismo, “Gilsi-
nho” do futebol e Lor-
rayna do vôlei. O evento 
será no dia 27 de julho.
A chama da tocha, que vai 
ser acesa na Grécia em 
21 de abril, vai chegar a 
Brasília no dia 3 de maio 
e então passará por uma 
maratona – em 100 dias, 
deve percorrer 300 mu-

nicípios. Em São Paulo, 
a tocha vai chegar em 16 
de julho e deve passar por 
41 municípios do Estado.
Por questões de seguran-
ça, o trajeto taubateano 
será apresentado apenas 
às vésperas do evento.
C u r r í c u l o s
“Toko” é taubateano, atle-
ta e capitão do Handebol 
Taubaté desde 2005, tri-
campeão Pan-Americano 
2013/2014/2015, bicam-
peão da Liga Nacional 
2013/2014 e bicampeão da 
Liga Nacional 2013/2014.
André Rocha, também 
taubateano, paratleta das 
modalidades de arremesso 
de peso e lançamento de 
dardo, campeão do Grand 
Prix – Itália 2016, me-
dalha de prata nos Jogos 
Mundiais Militares – Co-
reia do Sul 2015, campeão 
do Grand Prix – Alemanha 
2015 e medalha de prata 
nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos – Canadá 2015.
“Gilsinho”, nascido em 
Taubaté, é ex atleta de fu-
tebol, atual gerente de fu-
tebol do EC Taubaté e já 
passou por São Bento de 
Sorocaba, Wuhan Huan-
ghelou (China), Henan 
Jianye (China), se apo-
sentando em 2012 pelo 
Burro da Central. Ele é 
vice-campeão Paulista 
A2 – 2004, campeão da 
Copa da China – 2005 e 
conquistou o acesso para 
a série A3 do Paulista 
em 2009 pelo Alvi-Azul.
Lorrayna é taubateana, 
atleta revelação de vôlei, 
17 anos 1,90 m de altura, 
revelada nas escolinhas 
de base de Taubaté, atu-
almente joga pela equipe 
do EC. Pinheiro e já foi 
convoca para Seleção Pau-

lista e Brasileira sub-17.
Comum-Unidade em Ação
Outra novidade será a 
apresentação dos subpro-
gramas do Comum-Uni-
dade em Ação no Via Vale 
Garden Shopping, de maio 
a agosto. O Comum-Uni-
dade visa atender a popu-
lação em maior vulnerabi-
lidade social, nos próprios 
bairros, e tem o papel de 
proporcionar atividade fí-
sica da infância à 3ª idade.
No mês que vem será rea-
lizado do dia 4, a apresen-
tação de mini-hand com os 
alunos do Projeto Hande-
bol Educação e neste mes-
mo dia, às 19h30, será fei-
to a apresentação oficial do 
elenco do time adulto mas-
culino e feminino da equi-
pe do Handebol Taubaté.
Em junho será realizado 
a apresentação de lutas 
(judô, taekwondo e ca-
poeira) com os alunos do 
projeto Lutando Pela Paz.
A um mês das Olímpiadas 
será feita a apresentação 
dos alunos do projeto de 
Ginástica Rítmica e Gi-
nástica Artística. Já em 
agosto será feita a apresen-
tação de mini-vôlei com 
os alunos dos projetos Es-
cola da Bola e Viva Vôlei.
Evento teste 
Nesta semana, a equipe 
de handebol masculina foi 
convidada pelo Comitê 
Organizador do Rio 2016 
a participar do evento tes-
te do ginásio, onde serão 
realizados os jogos da mo-
dalidade durante os Jogos 
Olímpicos.  O evento acon-
tecerá nos dias 29 e 30 de 
abril e 1º de maio e contará 
com as quatros primeiras 
equipes do último Campe-
onato Nacional (Pinheiros, 
Taubaté, Maringá e Itajaí).
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Cartório do Registro Civil de Tremembé
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.

Livro D- 23, FLS. nº 199, Termo nº 6268
Faço saber que pretendem se casar DANÚBIO SILVA DE OLIVEIRA e POLIANE BATISTA DE MA-
CEDO, aprensentando os documentos necessário exidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté - SP, nascido em 13 de maio de 1993, de profissão mecânico de 
manutenção, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Doutor Luiz Gil Mazanti Ambrogi, nº 
22, Parque Piratininga, Taubaté/SP, filho de ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, de 62 anos, nascido 
na data de 15 de julho de 1953, residente e domiciliado em Taubaté/SP, natural de Teófilo Otoni/MG e de 
ALIETE SANTOS SILVA DE OLIVEIRA, de 52 anos, nascida na data de 12 de maio de 1963, residente 
e domiciliada em Taubaté/SP, natural de Pedro Versiani/MG. Ela é natural de Taubaté - SP, nascida em 2 
de fevereiro de 1993, de profissão técnica de enfermagem, de estado civil solteira, residente e domiciliada 
na Rua Ciro Manoel da Silva, nº 45, Vera Cruz, nesta cidade, filha de ELIAS BATISTA DE MACEDO, 
de 46 anos, nascido na data de 27 de julho de 1969, residente e domiciliado em Tremembé/SP, natural de 
São José dos Campos/SP e de APARECIDA SILRLEI DE MACEDO, de 46 anos, nascida na data de 10 de 
novembro de 1969, residente e domiciliada em Tremembé/SP, natural de Redenção da Serra/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro opresente para ser afixado em Cartório e 
na imprensa local desta cidade. Tremembé, 13/04/2016.

Selo de Conformidade de 
São Bento de Sapacuaí

Criado pela Governança 
Turística Local, o Selo de 
Conformidade é a chan-
cela e reconhecimento ao 
trade turístico pelo res-
peito às normas públicas 
e do Meio Ambiente, à 
participação nas ações de 
formação e qualificação 
gerencial e operacional, 

nas ações voltadas ao de-
senvolvimento turístico 
municipal e regional, e no 
rigor ao anunciar a compo-
sição dos serviços e pro-
dutos oferecidos aos clien-
tes, demonstrando que a 
oferta está perfeitamen-
te adequada à existente.
Ainda estamos em proces-

so de certificação para o 
período em vigor – 2016 e 
2017. Confira em “Turis-
mo”: Onde Comer, Onde 
Hospedar-se e Monitores 
quem já recebeu o Selo 
de Conformidade até o 
momento, pois muitos 
empreendimentos estão 
finalizando o processo.

Fundo Social de Tremembé 
qualifica alunos para  

Padaria Artesanal

O prefeito Marcelo Va-
queli, acompanhado da 
primeira dama e presiden-
te do Fundo Social par-
ticiparam da solenidade 
de entrega de certificados 
para alunas do curso de 
Padaria Artesanal e Ofi-
cina de Ovos de Páscoa.
O projeto Padaria Arte-
sanal é uma iniciativa do 
Fundo Social de Solidarie-
dade e consiste na capaci-
tação da comunidade para 
a elaboração de pães, ros-
cas, entre outros produtos, 
por meio de processos ca-

seiros, ou seja, sem a utili-
zação de equipamentos es-
peciais ou conservantes. O 
objetivo é qualificar pro-
fissionais, capacitar agen-
tes multiplicadores, habili-
tar um grande contingente 
de pessoas ao trabalho au-
tônomo ou vinculado a 
empresas e cooperativas, 
favorecer a geração de ren-
da, melhoria da qualida-
de de vida e promoção da 
autonomia, socialização, 
trabalho em equipe e auto-
valorização do indivíduo.
“Vocês do Curso de Pada-

ria Artesanal, fazem parte 
da nossa história. Nossa 
maior intenção é a qua-
lificar profissionalmen-
te todas as pessoas que 
frequentam o curso para 
que tenham uma fonte de 
renda, especialmente nes-
se cenário de crise. Espe-
ro que esse diploma gere 
uma nova história na vida 
de vocês e que ele renda 
muitos frutos”, reforça 
a primeira dama e presi-
dente do Fundo Social de 
S o l i d a r i e d a -
de, Andrea Vaquel

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2016. PROC. ADM. n° 118/2016. OBJETO: O ob-
jeto da presente Chamada Pública é a atualização de Banco de Dados de cadastro 
dos artistas de diversas linguagens, tais como: Artistas Individuais ou grupos artís-
ticos tais como: Artes Musicais, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Arte Circense, Arte-
sãos, Dança, Grupos Folclóricos, entre outros, para posterior seleção e contratação 
quando houver necessidade, conforme condições descritas na chamada pública, no 
termo de referência e demais anexos que integram a presente. DATA DA REALI-
ZAÇÃO: De 15/04 a 15/05/2016. HORÁRIO: 08:00 às 17:00 horas. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO: Centro Turístico e Cultural “Nelsinho Rodrigues”, localizada na 
Rua Cel. Domingues de Castro, nº 33, Centro, São Luiz do Paraitinga/SP. - A Cha-
mada Pública na integra poderá ser consultado no endereço acima citado ou retirado 
GRATUITAMENTE no site:  www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br. PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA 
– SP, PRAÇA Dr. OSWALDO CRUZ, 03, CENTRO, CNPJ 46.631.248/0001-51, 
TEL/FAX: (12) 3671-7000 – 3671-7004, Site: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br 
E-mail: licitacoes@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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AMA recolhe búfalos no 
Parque São Domingos

em Pinda
O AMA – Abrigo Munici-
pal de Animais – da Pre-
feitura recolheu três búfa-
los na manhã de domingo 
(10), nas proximidades 
da Praça Santa Edwiges, 
no Parque São Domingos. 
O Abrigo foi acionado 
pela população e pronta-
mente atendeu à chamada, 
com sua equipe de 
plantão, tendo o apoio 
da Guarda Munici-

pal e da Polícia Militar.
Segundo informações do 
AMA, os três animais  - 
dois adultos e um filhote 
– eram muito grandes bra-
vos, e não queriam subir 
no caminhão de reco-
lhimento. Dessa for-
ma, foi necessário o 
auxílio da Guarda e da 
PM, inclusive fechan-
do as ruas do entorno.
Os animais foram 

levados ao Abrigo e reti-
rados nesta segunda-feira 
pelo proprietário, após pa-
gamento de taxas e multa.
De acordo com o AMA, 
sempre em casos de 
recolhimento de ani-
mais de grande porte, o 
proprietário precisa ir 
até a sede do Abrigo para 
se identificar, pagar as 
devidas taxas e multas diá-
rias para recuperar o animal

Pinda terá vacinação 
contra H1N1 a partir de 

30 de abril
A vacinação contra in-
fluenza H1N1, em Pinda-
monhangaba, terá início 
no dia 30 de abril, seguin-
do o calendário oficial do 
Ministério da Saúde. A 
campanha não será ante-
cipada neste município, 
como está ocorrendo na 
cidade de São Paulo, pois 
Pinda não apresenta núme-
ros positivos de casos, pré 
requisito para antecipação 
da campanha, de acor-
do com o protoco-
lo do Ministério.

No dia 30, será realiza-
do o “Dia D”, com pos-
tos de vacinação em toda 
a cidade: Praça Monse-
nhor Marcondes, Cisas, 
Centro de Especiali-
dades Médicas e uni-
dades dos bairros Ci-
dade Nova, Crispim, 
Cidade Jardim, Feital, Cam-
pinas e Vila São Benedito.
Receberão a vacina as 
pessoas do grupo de 
risco: idosos acima de 60 
anos, gestantes, puérperas 
(mulheres que deram a luz 

recentemente), trabalhado-
res de saúde, pacientes com 
doenças crôni-
cas e crianças de 
6 meses a 5 anos de idade.
Não podem receber a 
vacina pessoas que te-
nham hipersensibilidade 
aos componentes de uma 
vacina, como as pro-
teínas do ovo, além 
das pessoas que estejam 
com doenças febris agudas.
A campanha nacio-
nal será realizada de 30 
de abril a 20 de maio.

Acusados de  
agressões físicas,  

servidores são  
afastados do governo 

municipal de Caçapava
Funcionários se de-
sentenderam e se acu-
sam mutuamente
O Município de Caçapa-
va afastou dois servidores 
concursados que teriam 
se desentendido por ra-
zões pessoais e chegado 
às vias de fato na manhã 
de sexta-feira, 8, duran-
te horário de expediente 
na usina de asfalto. Os dois 
elaboraram BO (Boletim 
de Ocorrência) com ver-
sões diferenciadas do caso 
e com mútuas acusações. 
As supostas agressões 
aconteceram depois que 
um dos envolvidos acu-
sou, publicamente, seu 

pretenso oponente de 
“ganhar sem trabalhar 
na prefeitura”. A acusa-
ção foi feita durante reu-
nião na quinta-feira, 7, 
também na usina muni-
cipal. No mesmo dia, a 
administração abriu sin-
dicância para apurar a 
denúncia, contudo o de-
nunciante não compareceu 
para prestar depoimento.
Ao tomar conhecimen-
to das supostas agressões 
da sexta-feira, o gover-
no municipal instaurou 
uma nova sindicância e os 
dois servidores foram 
afastados de suas funções 
até a apuração e elucida-

ção dos fatos por meio de 
processo disciplinar. Cabe 
à Cpar (Comissão Perma-
nente de Apuração de Res-
ponsabilidades) investigar 
tanto à denúncia como as 
supostas agressões para, se 
for o caso, tomar as medidas 
cabíveis com relação aos 
funcionários envolvidos. 
A administração muni-
cipal deixa público que 
repudia condutas incompa-
tíveis com cargos exerci-
dos pelo conjunto dos ser-
vidores, independente da 
função exercida, e que zela 
por uma convivência pro-
fissional e um clima pací-
fico entre o funcionalismo.

Pinda participa de feira 
internacional de turismo

Pindamonhangaba esteve 
presente na Feira WTM – 
World Travel Market Latin 
America – realizada no fi-
nal de março, em São Pau-
lo, por meio da equipe do 
Departamento de Turismo 
da Prefeitura. A cidade in-
tegrou o estande do Gover-
no do Estado, junto com 
o Circuito Mantiqueira.
A WTM Latin America 
é um evento de negócios 
voltado somente para os 
profissionais do turismo 
ou setores relacionados. A 
participação de Pinda teve 
como objetivo divulgar a 
cidade e seus atrativos tu-
rísticos para os profissio-
nais do setor. Neste ano, 

foram 1000 empresas ex-
positoras do Brasil, Améri-
ca Latina e diversas outras 
regiões do mundo, para se 
relacionar e realizar negó-
cios com mais de 6.000 
visitantes profissionais do 
setor, que gerou uma es-
timativa de negócios no 
valor de US$ 363 milhões.
Para o Circuito Manti-
queira, mais uma vez foi 
uma feira bastante produ-
tiva, pois além de atuali-
zação profissional através 
de participação em pa-
lestras, a feira permitiu 
inúmeros contatos com 
profissionais da área, que 
demonstraram especial in-
teresse em incluir em seus 

portifólios para clientes 
visita às cidades do Cir-
cuito, especialmente ricas 
em atrativos histórico-cul-
turais e de turismo rural, 
preparados para receber 
bem turistas interessados 
em conhecer e vivenciar 
a região da Serra da Man-
tiqueira. Muitos dos agen-
tes atendidos nos estande 
do Circuito Mantiqueira 
consideram um forte pon-
to positivo a proximidade 
desta região com a capi-
tal paulista, o que favo-
rece a oferta de pacotes 
turísticos do tipo bate e 
volta, bem como os 
formatados para fi-
nais de semana.

‘Rota da Luz’ passa por 
Pindamonhangaba

Pindamonhangaba integra 
mais um roteiro de pere-
grinação a Aparecida. A 
‘Rota Luz’ foi lançada no 
dia 3 de abril e tem início 
em Mogi das Cruzes. Esse 
é o terceiro roteiro que 
passa pela cidade, além do 
Caminho da Fé e da Trilha 
da Imaculada, que ainda 
está em fase de conclusão.
A primeira-dama do Esta-
do e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Lu Alckmin, participou 
do grupo inaugural que 
fez o percurso da Rota da 
Luz, saindo de Mogi no 
dia 3, passando por mais 
seis cidades e chegando 
em Aparecida no dia 9. 
Na sexta-feira (8), ela 
passou por Pindamo-
nhangaba, sua terra na-
tal, onde pernoitou.
Na cidade, ela foi recep-

cionada pela equipe do 
Fundo Social de Solidarie-
dade municipal e amigos. 
Ela contou que participou 
da rota como forma de ho-
menagear seu filho Tho-
maz, morto em um aciden-
te de helicóptero em abril 
de 2015. “No dia 2 de 
abril se completou um ano 
da morte do meu filho e ele 
sabia do nosso empenho 
em criar essa rota mais se-
gura para os romeiros. Ele 
dizia que queria percorrer o 
caminho comigo de cavalo 
ou de bicicleta. Mas ele está 
indo de um jeito mais es-
pecial, eu estou levando o 
Thomaz no meu coração”, 
lembrou a primeira-dama.
Certificado ao final
A rota é formada por 
estradas secundárias 
que convidam os turis-
tas a apreciar a natureza, 

aproximando-os da rea-
lidade local. Todo o per-
curso está sinalizado com 
placas indicativas e os 
participantes podem regis-
trar a sua passagem pelos 
municípios com a utiliza-
ção de QR Codes instala-
dos em estabelecimentos 
comerciais e locais pú-
blicos indicados no site 
do projeto. Com o regis-
tro dos QR Codes, será 
possível obter o certi-
ficado de participação 
emitido pela Secretaria 
de Turismo do Estado.
Um segundo certificado, 
expedido pela Basílica 
de Nossa Senhora Apa-
recida, também é ofe-
recido aos participantes 
que registrarem no Guia da 
Rota, no mínimo, 
três carimbos de di-
ferentes municípios.


